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Yönetici Özeti 
 

"Aktif Yaş Alan Avrupalı Emektarlar" (AGES) projesi, Erasmus+ programı tarafından finanse 

edilen ve Avrupa toplumlarında yaşlı dostu ortamları ve aktif ve sağlıklı yaşlanmayı teşvik 

etmeyi amaçlayan bir Ana Eylem 2 girişimidir. Projemiz; bir dizi etkinlik, araç ve araştırma 

analizinin geliştirilmesi yoluyla, topluluk kararları ve politika yapıcılar arasında yaşlı dostu 

ortamların teşvik edilmesinin yanı sıra, bireylerin yaşlanma sürecinde yaşam kalitelerini 

yükseltmeye motive ederek yaşlı vatandaşların yaşamını olumlu yönde etkilemeyi 

amaçlamaktadır. 

2020 yılı sonunda başlatılan ve iki yıllık uygulama süresi olan proje, T.C. Çanakkale Valiliği 

(Türkiye) liderliğinde Universidade do Porto (Portekiz), Magenta Consultoria (İspanya), E-

Yaşlılar Derneği (Fransa), Lidi Smart (Hollanda) ve Fundacja Parasol (Polonya) ile altı ortaklı bir 

işbirliği ağı şeklinde oluşturulmuştur. 

Bu belge, bu girişim sırasında üretilen ilk Fikri Çıktı olup Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar'ın 

(AFCC) ve DSÖ Küresel Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Ağı'nın kapsamlı bir revizyonuna ve 

son yıllarda uygulanmış olan başarılı yaşlı dostu girişimlerin sunumuna odaklanmaktadır. 

Rehber kitabın hazırlanması; literatür taraması ve analizi, Avrupa ve dünya bağlamında 

topluluklar tarafından sekiz alanda yapılan yaşlı dostu uygulamalara ait iyi örneklerin bir araya 

getirilmesi ve derlenmesi ve altı ortak ülke/şehirdeki yerel belediyelerin üyeleriyle bir dizi 

araştırma görüşmesi yoluyla yapılmıştır. Ayrıca, Covid-19 pandemisinin yarattığı ezici etki, 

özellikle belediyelerde sağlık ve sosyal acil durumlarda yaşlı nüfusa katılma konusundaki 

etkisine ilişkin araştırma çalışmalarına da dikkat çekilmiştir. 

Bu nedenle bu rapor; kanıtlanmış yaşlı dostu kent iyi uygulamalarını resmederek yaşlı dostu 

kent kavramını incelemekte, yaşlı dostu kent olabilmek için gerekli şartları, yol gösterici 

adımları ve toplumda bu tür ekosistem geliştirmede karşılaşılan sorunları açıklamaktadır. 
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Genel Tanıtım 

Genel Değerlendirmeler 

Yaşam beklentisindeki kademeli artış ve günümüz toplumunda yaşlı insan sayısı, dünyanın her 

yerindeki herhangi bir ülkede ve toplumda yaşlılığın bir yaşam evresi olarak artan önemine yol 

açmıştır. Avrupa gibi bazı kıtalarda demografik değişim daha da belirgindir ve daha hızlı 

gerçekleşmektedir. Eurostat'ın “Nüfus yapısı ve Yaşlanma” [1] raporuna baktığımızda, 2010 ‘a 

kıyasla 2020'de Avrupa Birliği (AB) nüfusunun beşte birinden fazlasının (%20,6) 3 puanlık bir 

artışı temsil eden 65 yaş ve üstü olduğunu görebiliriz.  

Örneğin, Avrupa'nın altı farklı ülkesinde bulunan proje ortakları arasında, bütün ortak şehirlerin 

yerel nüfusundaki 60+ vatandaşın oranının AB ortalamasına uygun olduğunu, %20'ye eşit veya 

daha yüksek bir oran olduğunu teyit edebiliriz. Çanakkale'de yaklaşık 542 000 sakin vardır ve 

bunların %21,32'si 60 yaş ve üzerindedir. 2 220 445 kişilik bir nüfusa sahip olan Paris'te, 

bunların %20,8'i 60 yaş ve üzerindedir ve benzer şekilde Lahey'de yaşayan 525.000 sakinden 

%20'si 60 yaş ve üzeri sakinlerdir. Poznan'da 541 896 nüfus içinde %25.92'lik bir oranla 

yaşlıların oranı daha yüksektir. İlginç bir şekilde, bu altı ülke arasında yaşlı oranlarının zirvesi 

İber Yarımadası'nda bulunuyor; Porto belediyesi 237 591 sakininden %30 60+ oranına 

sahipken, Gijón 276 298 kişilik bir nüfusa ve %32 60+ vatandaş oranına sahiptir1.  

Şekil 1 ve Şekil 2'de, 2005 ve 2020 yılları arasında AB Üye Devletlerindeki yaşlı nüfus gruplarının 

yüzdesinin evrimini ve bugünün yaşam beklentisi ve doğum oranlarına ilişkin verilere 

dayanarak 2100 yılı için mevcut projeksiyonları gözlemleyebiliriz. Son 15 yılda, daha büyük yaş 

aralığındaki (65-79 yaş ve 80 yaş üstü) nüfusun payında belirgin bir artış olduğunu ve aynı 

zamanda 15 ila 45 yaş aralığında değişen genç grup kesminde eşzamanlı bir azalma olduğunu 

görebiliyoruz.  

Şekil 1 –2005-2020 arası (Toplam nüfus yüzdesi) 

 

Kaynak: Eurostat yayını “Nüfus yapısı ve yaşlanma – Açıklanan İstatistikler” [1] 

 
1 DSÖ YDKTİKA (Yaşlı DOstu Kentler ve Topluluklar için Küresel Ağ) resmi sayfasında belediyelerden 
alınan istatistiki veriler Sayfa:https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/ 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/
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Şekil 2 - 2020 ile mevcut tahminler doğrultusunda 2100 yılı arasındaki AB Nüfus Piramidi (Toplam nüfus yüzdesi)  

 

Kaynak: Eurostat yayını “Nüfus yapısı ve yaşlanma – Açıklanan İstatistikler” [1] 

Aynı zamanda, tahminler Avrupa nüfus piramitlerinde daha derin bir değişiklik olduğunu 

gösteriyor ve 65+ yaşına kadar tüm yaş aralıklarında genel bir düşüşün yanı sıra 70+ ve 85+ 

nüfus yüzdesindeki artışa vurgu yapmaktadır. Yaşlanma ile ilgili istatistiksel analiz üzerine 

Eurostat tarafından yayınlanan bir başka raporda - “Yaşlanan Avrupa: AB'deki Yaşlı İnsanların 

Yaşamlarına Bakmak - 2020 baskısı” [2] -“çok yaşlı” (85+) nüfus grubunun ilerleyen yaşlanması 

vurgulanmaktadır. Ayrıca daha çok kişi de muhtemelen 100 yıl veya daha fazla yaşayacak ve 

kendilerine başka bir alt yaş grubu olan “asırlık yaş grubu”nu yaratacaktır. AB'de yaşayan asırlık 

2050 için tahminler, şu anda 100 yaşın üzerinde olan 96.600 kişiye kıyasla(2019 yılı değerleri), 

484.000 kişiye ulaşan çarpıcı bir artış göstermektedir. 

 “Dünya Nüfus Beklentileri 2019 - Veri Kitapçığı”na [3] bakıldığında ve dünya çapındaki 

istatistiksel veriler kullanıldığında, yaşlanan nüfusun Japonya ile birlikte Avrupa ülkelerindeki 

Dünya üzerindeki diğer bölgelere kıyasla oldukça yüksek olduğu raporda vurgulanmaktadır.  

Şekil 3'te gösterildiği gibi demografik yaşlanmadaki eşitsizlik 65+ kişinin payının dünya nüfusu 

içinde %9'dan az iken yalnızca Avrupa (27 AB Üye Ülkesi) nüfusu göz önüne alındığında %20'ye 

çıkmasıyla açıkça görülmektedir. 

Bu nedenle; Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma’yı ve Yaşlı Dostu Çevre alanlarını, politika oluşturmada ve 

topluluk eylem planlarında temel öncelikler olarak ele almanın ciddi bir önemi ve acileyeti 

vardır. 
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Şekil 3– AB ülkeleri ve dünyanın geri kalanı arasındaki yaş sınıfına göre 65 yaş üstü kişilerin payının karşılaştırılması.  

 

Kaynak: Eurostat yayını “Yaşlanan Avrupa: AB'deki Yaşlı İnsanların Hayatlarına Bakmak - 2020 baskısı” [2] 

Günümüzün nüfus yapısındaki bu belirgin değişiklikler ve bunun önümüzdeki yıllarda beklenen 

devamı göz önüne alındığında, bu sebepledir ki, geleceği düşünen bir topluluk; yaşlılarını, 

günlük yaşamlarını desteklemek için özel önlemler gerektiren belirli bir vatandaş grubu olarak 

düşünen bir topluluktur. Aktif Yaşlanma ve Yaşlı Dostu Toplulukların öneminin bir kanıtı, 

Birleşmiş Milletler'in (BM) içinde bulunduğumuz on yılı (2021-2030) “Sağlıklı Yaşlanma On Yılı” 2 

olarak belirlemesidir. Bu, aşağıdaki alanlarda tüm paydaşların katılımını ve eylemini teşvik 

etmek amacıyla DSÖ'nün “2016-2030 yaşlanma ve sağlık üzerine küresel stratejisi ve eylem 

planı” [4] tarafından oluşturulmuştur: 

• Yaş Dostu Ortamlar3 

• Yaşlı ayrımcılığıyla mücadele 

• Entegre Bakım 

• Uzun vadeli bakım 

Yol gösterici ilkelerin, eylem hatlarının ve kullanılacak yaklaşımların tanımı, planlama 

belgesinde iyi bir şekilde tanımlanmıştır [5] . 

Projenin İçeriği 

"Aktif Yaşlanan Avrupalı Emektarlar" (AGES) projesi, Erasmus+ programı tarafından finanse 

edilen ve Türkiye'den T.C. Çanakkale Valiliği koordinatörlüğünde aşağıdaki beş ortakla 

ortaklaşa yürütülen bir Ana Eylem 2 girişimidir: Portekiz'den Universidade do Porto, 

İspanya'dan Magenta Consultoria, Fransa'dan E-Yaşlılar Derneği, Hollanda'dan Lidi Smart ve 

Polonya'dan Fundacja Parasol. 

 
2 https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing 

Çevirimiçi Bilgi Alışveriş Platformu: https://www.decadeofhealthyageing.org/  
3https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-
ageing/age-friendly-environments 

https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing
https://www.decadeofhealthyageing.org/
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/age-friendly-environments
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/age-friendly-environments


11 
 

Projenin ana hedefleri, yaşlı vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltmelerine ve aktif, neşeli, 

sağlıklı ve başarılı bir yaşlanma süreci sürmelerine yardımcı olacak bilgi, strateji ve araçlarla 

güçlendirilmesini desteklemek için bir dizi etkinlik ve araç (fikri çıktı) geliştirmektir. Proje aynı 

zamanda nesiller arasında deneyim ve bilgi alışverişini teşvik ederek nesiller arası iletişimi 

geliştirmeyi ve ortak ülkelerin Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklarının iyi uygulamalarını ve 

başarılarını keşfederek daha yaşlı dostu ortamları desteklemeyi hedeflemektedir. 

Genel olarak, AGES projesi, başta Avrupa şehirlerinde olmak üzere dünya çapında politika ve 

karar vericiler için olumlu fayda sağlayabilecek yaşlı dostu ortamların uygulanmasına ilişkin 

rehberlik materyalleri oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Rehber Kitabın Amacı 
 

Bu nedenle, bu rehber kitabımız projenin tanımlanmış üç fikri çıktısından ilki olmakla beraber 

kitabımızın amacı Yaşlı dostu şehirler ve topluluklar (AFCC) ve DSÖ liderliğindeki Yaşlı Dostu 

Şehirler ve Topluluklar için Küresel Ağ (GNAFCC) hakkında bir el kitabı olmaktır. Bu belgenin asıl 

vurgusu yaşlı dostu şehir konseptinin gözden geçirilmesi ve bir AFCC'nin tasarımı ve 

geliştirilmesi sırasında karşılaşılan en iyi uygulamalar ve zorluklardan bazılarını toplamak ve 

derlemek üzerinedir. Ayrıca, projenin geliştirilmekte olduğu dönemde ortaya çıkan Covid-19 

pandemisinin zamansal bağlamı göz önüne alındığında, şehirlerin yaşlı nüfusa sağlanan bakım 

kapsamında mevcut Covid-19 krizinin neden olduğu zorluklara nasıl uyum sağladığına ve 

bunlara nasıl yanıt verdiğine de odaklanılacaktır. 

Kılavuzun Yapısı 
 

Rehber kitap, yaşlı dostu şehir/topluluk/çevre kavramına bir giriş ve Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar için Küresel Ağa (GNAFCC) genel bir bakışla 

başlayarak beş bölümden oluşmaktadır. Sonrasında ikinci bölümde GNAFCC üyeliği kriterleri ile 

birlikte, yaşlı dostu bir şehir ve topluluk yapan kriterlerin bir açıklaması ile devam etmektedir. 

Önceki bölümün devamı olarak, üçüncü bölümde, mevcut yararlı yol gösterici belgelerin 

(kontrol listeleri, göstergeler, mentor programı) ayrıntılı bir açıklaması ve bir topluluğun nasıl 

daha yaşlı dostu hale getirileceğine dair ipuçları bulunmaktadır. 

Dördüncü bölümde, mevcut belgelere dayalı olarak, diğer toplulukların politika yapıcıları için 

ilham kaynağı olabilecek şehirler ve topluluklardan gelen iyi uygulamaların bir incelemesi 

bulunmaktadır. Son olarak, beşinci bölümde, ortakların yerleşik olduğu altı ülkenin 

şehirlerinden ve bölgelerinden toplanan ve yerel yönetimlerin uyguladığı özellikle Covid-19 

bağlamında pandeminin yaşlılarda etkilerini ortadan kaldıracak girişimler hakkında toplanan 

referansların ve girişimlerin bir sunumu bulunmaktadır.  
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1. YDK ve DSÖ Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar için Küresel Ağı'na 

(GNAFCC) Giriş 

Yaşlı dostu bir şehir yaklaşımına ilişkin ilk odaklanma ve bu konudaki ilk tartışmalar, Birleşmiş 

Milletler (BM) Üye Devletlerinin “Birleşmiş Milletler Yaşlılar İlkeleri”nin oluşturulması için 

A/RES/46/91 [6] sayılı Kararı kabul ettiği 1991 yılına dayanmaktadır. Ancak, bu konudaki daha 

ileri adımlar takip eden on yılda, 2002 yılında 2. “Yaşlanma Üzerine BM Dünya Toplantısı” 

sırasında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “Aktif Yaşlanma: Bir Politika Çerçevesi” [7] adlı 

bir politika oluşturma belgesinin oluşturulmasıyla atılmıştır. Bu tür bir belge kesinlikle yaşlı 

nüfusa, onların yaşlanma sürecinde sağlık ve esenliğine odaklanan politikaların 

benimsenmesine ve yaşlı dostu ortamların yaratılmasına yardımcı oldu. 

Böylece, 2007 yılında dünya çapında 22 ülkede 33 şehirden4 yaşlılar, bakıcılar ve hizmet 

sağlayıcılarla yapılan odak grup oturumlarının girdileri ve referanslarının toplanmasıyla 

oluşturulan ve kapsamlı bir belge olan DSÖ Küresel Yaşlı Dostu Kent Rehberi [8], sonrasında 

2010 yılında DSÖ Küresel Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Ağı'nın (GNAFCC) kurulmasına 

zemin hazırlamıştır. Bu ağın amacı, "daha yaşlı dostu olmaya kararlı, benzer düşünen şehirleri 

ve toplulukları bir araya getirmek" ve " bilgi, kaynak ve en iyi uygulamaların değişimine olanak 

sağlamak”tır. 

Yaşlı dostu şehir nedir? 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan yaşlı dostu kent tanımına göre;  

 “İnsanlar yaşlandıkça yaşam kalitesini artırmak için sağlık, katılım ve güvenlik fırsatlarını 

optimize ederek aktif yaşlanmayı teşvik eden şehir ya da topluluklardır. Daha basit bir ifadeyle 

yaşlı dostu bir şehir yapı ve hizmetlerini, farklı ihtiyaç ve yeterlilikteki yaşlılar için erişilebilir ve 

kapsayıcı olacak şekilde uyarlar.5”  

Bu nedenledir ki yaşlıları ve onların özel durumlarını sadece altyapı açısından değil, aynı 

zamanda hizmetler, bilgi sağlama ve sosyal içerme açısından da planlamanın merkezine koyan 

bir topluluktur. 

Yaşlı bireylerin topluluk kararlarına katılımının ve esenliğinin önündeki engellerin 

tanımlanmasını ve ortadan kaldırılmasını desteklemek için, müdahale alanlarını sekiz konu 

başlığında yapılandıran DSÖ Yaşlı Dostu Kentler Çerçevesi [9] geliştirilmiştir. Bu konu başlıkları 

birbirinden bağımsız olmayıp aksine bir şehin yaşlı dostu bir çevreye dönüşmesini destekleyen 

tamamen bağlantılı bir plan oluşturmak için birbiriyle bağlantılıdır. Sekiz konu başlığı arasındaki 

iç içe geçmiş bağlantıyla birlikte, bunlar üç boyutta gruplandırılabilir: 

 

 
4 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2006 yılında Kanada Halk Sağlığı Ajansı'nın (PHAC) desteğiyle yürütülen bir 

araştırma projesi, “şehirlerin ve toplulukların aktif yaşlanmayı teşvik etmek ve dolayısıyla “yaşlı dostu” olmak için 

hangi eylemleri gerçekleştirebileceğini belirlemeyi amaçlamıştır.” 
5 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/age-friendly-cities-framework/ 

 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/age-friendly-cities-framework/


13 
 

Fiziki Çevre 

• Toplu taşıma 

• Konut 

• Açık alanlar ve binalar 

Sosyal Çevre 

• Sosyal katılımın teşviki 

• Saygı ve sosyal içerme 

• Sivil katılım ve istihdam 

Belediye Hizmetleri 

• Toplum ve Sağlık Hizmetleri 

• İletişim ve bilgi 

Sekiz konu alanı, genellikle Şekil 4'te gösterildiği gibi, yaygın olarak bilinen bir çiçek şekli 

şemasında gösterilmektedir.    

Şekil  4  – Yaşlı Dostu Kent Konu Alanları 

 

 

Kaynak: DSÖ Küresel Yaşlı Dostu Kentler Rehberi [8] 

DSÖ tarafından Yaşlı Dostu Şehirler Çerçevesinde tanımlanan sekiz konu alanına ek olarak, 

yalnızca yaşlı dostu stratejilerin tanımlanması sırasında değil, aynı zamanda halihazırda 

uygulanmakta olan eylemleri iyileştirmek ve izlemek için şehirler ve topluluklar için yol 

gösterici bir referans olarak kullanılabilecek bir dizi temel ve tamamlayıcı gösterge de 

bulunmaktadır. Bu, “Şehirlerin Yaşlı Dostu Olmasını Ölçmek: Temel Göstergeleri Kullanma 

Rehberi” [10] rehber kitabında iyi bir şekilde belgelenmiş ve sunulmuştur. 3. bölümde, yaşlı 

dostu olma konusunda izleme ve değerlendirme alanları ve destekleyici bir araç olarak 

göstergelerin kullanımı hakkında daha ayrıntılı bir analiz bulunmaktadır. 
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2. GNAFCC Üye Olabilme Kriterleri 

DSÖ Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar için Küresel Ağı (GNAFCC) 

Girişte de değinildiği gibi, Dünya Sağlık Örgütü 2010 yılında, dünya çapında şehirleri ve 

toplulukları gittikçe daha yaşlı dostu hale getirmeyi teşvik etmek ve etkinleştirmek amacıyla, 

Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar için Küresel bir Ağ (GNAFCC) kurdu. Bu girişimdeki diğer bir 

amaç ise dünya çapında şehirler ve topluluklar arasında bilgi ve deneyim alışverişini birbirine 

bağlamak ve kolaylaştırmaktır. 

Şekil 5 – GNAFCC resmi logosu 

 

Kaynak: Yaşlı Dostu Dünya internet sitesi6 

 

Ağ, 33 şehir ve 22 ülkeden ilk üyeleriyle başlamış olup ve bu kılavuzun oluşturulduğu tarihte 

(Mart 2022), dünya çapında 262 milyon insanı kapsayan 51 ülkede 1329 şehir ve topluluğa 

sahiptir. 

GNAFCC'nin koordinasyonu, altı DSÖ Bölge Ofisi ve DSÖ Üye Devletlerindeki ülke ofisleri 

ortaklığında DSÖ Genel Merkezindeki Yaşlanma ve Yaşam Kursu (Ageing and Life Course - ALC)  

Departmanı’nın sorumluluğundadır. 

 

Şekil 6- Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar için DSÖ Küresel Ağı Üye Haritası 

 

Kaynak: Yaşlı Dostu Dünya internet sitesi7

 
6 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/ 
7 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/
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GNAFCC'nin yönetimi ile ilgili olarak ağ; yaşlı nüfusun aktif ve sağlıklı yaş alması hususunda 

desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekliliğini göz önünde bulundurarak politika oluşturma ve 

stratejiler için kılavuzları belirleyen beş rehber belge ile düzenlenmektedir. Ayrıca, bu beş belge, 

olması gereken zihniyeti ve yaklaşımı olması gereken ögelerle birlikte ele aldıkları için ve ayrıca 

önceden test edilmiş kontrol listeleri, göstergeler ve yapılabilecek müdahalelerin ve bir topluluğun 

yaşlı dostu olma özelliğini geliştirmek için etkili olabilecek iyi uygulama örneklerini tanıtması 

sebebiyle topluluklardaki karar vericiler için yol gösterici bir referans olarak da faydalıdır.  

Bu nedenle, atıfta bulunulan bu beş belge şunlardır: 

• Yaşlanma ve sağlıkla ilgili küresel strateji ve eylem planı8 

• Yaşlanma ve sağlıkla ilgili dünya raporu9 

• AFEE politika aracı ve ilgili yönergeler10 
• Küresel yaşlı dostu şehirler: bir rehber11  

• Şehirlerin yaşlı dostu olup olmadığını ölçmek: temel göstergeleri kullanma kılavuzu12 

 

GNAFCC’ye ÜYELİK 

Kimler Katılabilir? 

GNAFCC üyeliği, resmi web sitesinde belirtildiği gibi bir topluluğu yöneten tüm yerel ve bölgesel 

kuruluşlara açıktır: 

“DSÖ Üye Devletlerinde daha yaşlı dostu olmayı taahhüt eden ve bunu yapmak için karar verme 

yetkisine sahip herhangi bir yerel yönetim katılabilir. Ağ üyeliği şu anda ülkeleri kapsamamaktadır. 

Bölgesel veya ulusal düzeydeki yaşlı dostu programlar veya ağlar, Ağa “Bağlı Kuruluş” olarak 

katılmayı düşünebilir.13” 

Bu nedenle, DSÖ tarafından sürekli bir iyileştirme süreci olarak tanımlanan bir dizi aşamaya katılmak 

için gerekli adanmışlığı olması koşuluyla, herhangi bir topluluk, şehir veya bölgesel kuruluş ağa 

katılmak için başvurabilir. Yaşlı dostu bir çevre geliştirmek için Sürekli İyileştirme Döngüsü dört 

aşamadan oluşmakta olup bu döngü ve Şekil 7'de gösterilmektedir. 

Üyelik Kriterleri 

GNAFCC üyeliği için uygunluk kriterleri, herhangi bir aday üyeye misyon, gereksinimler ve başvuru 

süreci hakkında rehberlik eden kapsamlı bir belge olan “Üyelik Görev Tanımı”nda ayrıntılı olarak 

belirtilmiştir. 

Kabul edilebilirlikle ilgili olarak, bir üye şunları yapmalıdır: 

 
8 http://www.who.int/ageing/global-strategy/en  
9 http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en/  
10 http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-environments-
in-europe-afee 
11 http://www.who.int/ageing/publications/age_friendly_cities_guide/en/ 
12 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/203830/1/9789241509695_e ng.pdf 
13 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/membership/   

http://www.who.int/ageing/global-strategy/en
http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-environments-in-europe-afee
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-environments-in-europe-afee
http://www.who.int/ageing/publications/age_friendly_cities_guide/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/203830/1/9789241509695_e%20ng.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/membership/
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• DSÖ’ye üye olan bir ülkede yerleşik olmak; 

• Kanunla tanımlandığı şekilde; belirli bir bölge içinde, vatandaşlara kamu malları ve hizmetleri 

sunmak için bir dizi yetkiye sahip, doğrudan seçilmiş veya görevlendirilmiş bir kamu yönetim 

organı olmak; 

Bu, il veya sınırlı nüfusa sahip köy ve ilçelere kadar küçük yerleşim yerlerini olabilmektedir. 

• Sektörler arası işbirliği için mekanizmalar kurma, temel değerlendirmeler yapma ve etki 

alanlarında yaşlı dostu olmayı teşvik etmeye yönelik eylem planları geliştirme, uygulama ve 

izleme yetki ve kapasitesine sahip olmalıdır14. 

Kabul edilebilmek için ayrıyeten aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekir: 

• DSÖ Yaşlı dostu yaklaşımın temel değerlerini ve ilkelerini paylaşımı ve teşviki: 

o Çeşitliliğe saygı; 

o Hakkaniyet; 

o Yaşlıların yaşamın tüm alanlarına katılım ve katkılarına verilen değer ve teşvik; 

o Yaşlıların haysiyetle yaşlanıp ve ölme haklarına saygı gösterilmesi. 

 

• AFCC'nin oluşturulması için kapsayıcı metodolojilerin şu şekilde benimsenmesi gerekmektedir: 

o Sürecin tüm aşamalarında yaşlıların anlamlı katılımıyla birlikte tasarım ve oluşumların 

beraber yapılması; 

o Yukarıdan aşağıya siyasi taahhüt ve kaynaklarla birleştirilmiş, aşağıdan yukarıya katılımcı 

bir yaklaşım (Şekil 8); 

o Kuşaklar arası ilişkileri, dayanışmayı ve karşılıklı desteği teşvik eden bir yaşam boyu 

yaklaşım. 

• Sürekli İyileştirme Döngüsü aracılığıyla yaşlı dostu yerel ortamlar yaratmak için dört adımı 

uygulama taahhüdü ( 

Şekil 7). 

• Aktif bir şekilde GNAFCC faaliyetlerine ve bilgi alışverişlerine katılım 
 

Şekil 7 – Sürekli İyileştirme Döngüsü 

 
14 “Üyelik Referans Şartları”nda da belirtildiği haliye kriterlerin özeti. Üyelik Referans Şartları: Küresl Yaşlı Dıstu 
Kentler ve Topluluklar Ağı’(KYDKTA-GNAFCC)na Üyelik 
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Kaynak: Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar için Küresel Ağ. Son on yıla bakış, bir sonrakini dört gözle bekliyoruz. [11] 

Şekil 8 - Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya yaklaşımların kombinasyonu için grafik 

 

Kaynakj DSÖ YDKTKA Üyelik Referans Şartları  (Aralık 2019 Versiyonu) [12] 

 

Önceden verilen bilgilerin kapsamlı olmadığı ve GNAFCC'nin yönetim organı tarafından değişikliklere 

tabi tutulabileceği dikkate alınmalıdır, bu nedenle gereksinimlerin tam listesini ve ağın bir üyesi olma 

sürecini anlamak için resmi belgeleri dikkatlice okumanız şiddetle tavsiye edilir. Bu tür belgeler, ağın 

iletişim platfromlarında daha detaylı tanımlanabilecek resmi bilgilerin yanı sıra yukarıda bahsi geçen 

beş kılavuz belge ile beraber aşağıda belirtilen belgeleri içermektedir. 

GNAFCC üyeliği ile ilgili faydalı belgeler: 

• Üyelik İş Tanımı (en son sürüm: Aralık 2019). Dört dilde mevcuttur: İngilizce; Fransızca; 

İspanyolca ve Japonca15 

• Üyelik Başvuru Formu16 

 

  

 
15 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/membership/ 

16 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/application-form/ 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/membership/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/application-form/
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3. Yaşlı dostu bir topluluk olma süreci 

İlgili aday şehir veya topluluk kriterleri karşıladıktan sonra başvurusunu yapmak için aşağıdaki 

adımları atmalıdır: 

• Çevrimiçi başvuru formunu doldurun (Üye Başvuru Formunda Ek 1); 

• Yönetici konumundaki kişiden (örneğin: Belediye Başkanı; kamu idaresi üyesi) daha yaşlı 

dostu olmaya yönelik resmi taahhüdü belirten bir mektubu onaylayın; 

• Başvuranın, WHO değerlerine ve yaşlı dostu şehirler ve topluluklar yaratma yaklaşımına 

katıldığını teyit edin. Ayrıca, DSÖ AFCC yaklaşımını uygulamak ve ağa aktif olarak katılmak için 

insan kaynaklarına ve mali kapasiteye sahip olmalıd’ır; 

• İletişimi ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak için ağa bir irtibat kişisi atayın. 

Yeni başvuruların ağa kabulü süreğen bir şekilde yapılır, böylece aday tüm şartları yerine getirdiğinde 

ve gerekli belgeleri hazırladığında başvuru yapabilir. İşlem daha sonra aşağıdaki gibidir: 

1. Yukarıda belirtilen kabul edilebilirlik kriterlerini kullanarak DSÖ tarafından atanan Ağ Kabul 

Görevlisi tarafından başvurunun gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi; 

2. Başvurularının kriterleri karşılamaması veya başvurunun bazı yönlerinin net olmaması 

durumunda daha fazla bilgi sağlamak için başvuru sahibiyle iletişime geçin; 

3. Kararın, yönetime hitaben yazılan bir mektup aracılığıyla belirlenen irtibat kişisine iletilmesi; 

4. Başvurunun onaylanması durumunda başvuru sahibine üyelik belgesi verilir. 

DSÖ tarafından belirtildiği gibi “Küresel Ağ üyeliği, bir şehrin veya topluluğun daha yaşlı dostu olma 

sürecine girdiğini ve DSÖ tarafından yaşlı dostu statüsünün tanınmadığını gösterir.” Bu nedenle yeni 

üye olarak ağa kabul edilme, yaşlı dostu olmaya yönelik sürekli bir yolculuğun yalnızca ilk adımıdır. 

Bu sürece dahil olmak için siyasi ve resmi taahhütleri yerine getirdikten sonra, aşağıdaki adımlar yaşlı 

dostu olma planının planlanmasını ve uygulanmasını başlatmaktır. Bu nedenle, bunu başarmak için, 

daha önce bahsedilen iki metodoloji kullanılarak herhangi bir girişim geliştirilmelidir: Sürekli 

İyileştirme Döngüsü ve Aşağıdan Yukarıya Katılımcı yaklaşımlar. 

Ayrıntılı olarak bakıldığında, Sürekli İyileştirme Döngüsü, aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı olarak sunulan 

dört döngüsel aşamadan oluşur. 

1. Katılım ve Anlama  

Oluşturma sürecinin başlangıç noktası, hedef bölgedeki gerçekliğin ve mevcut yaşlı dostu olma 

durumunun analizidir. Bu aşamada belediyenin katılımcı bir değerlendirme yapması gerekirmektedir. 

Katılımcı değerlendirme, mevcut yaşlı dostu olma derecesinin temel bir profiline sahip olmanın yanı 

sıra yaşlı nüfusunun ihtiyaçlarını anlamak amacıyla yürütülen bir uygulamadır. Bu, ilk andan itibaren 

hedef grup olan yaşlı vatandaşların katılımıyla yapılmalıdır. 

Şehirleri ve toplulukları yaşlı dostu olma durumlarını değerlendirme konusunda desteklemek ve 

böylece temel profillerini oluşturmak için Dünya Sağlık Örgütü, odak grupları ve anketler kullanarak 

katılımcı bir değerlendirme yapmak için parametreleri ve süreci tanımlayan Vancouver metodolojik 

protokolünü  [13] oluşturmuştur. Ek olarak, değerlendirme sırasında elde edilen girdiler ve sonuçlar, 

DSÖ Küresel Yaşlı Dostu Şehirler Rehberi’nde [8] [14]  sunulan yaşlı dostu özellikler kontrol listeleriyle 

kolayca karşılaştırılabilir. Bununla birlikte, bu ilk aşamada daha fazla ve daha çeşitli girdi kaynaklarının 
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kullanılması faydalıdır. Demografik ve sosyal veriler; bir topluluğun heterojenliğine ilişkin nüfus 

büyüklüğü ve yaş grupları dağılımına ilişkin nüfus sayımı verileri, mahallelerin konumu ve temel 

hizmetlere erişilebilirliği (sağlık, sosyal, eğitim, kültür, spor), sosyal ve ekonomik faktörler, eğitim 

seviyesi, yaygın ve mevcut sağlık koşulları gibi bilgileri de içeren iyi bir genel bakış sağlar. 

2. Plan 

Topluluğun tanımlandırılması ve yaşlı dostuluğu tamamlandıktan bir sonraki aşama; paydaşların 

ihtiyaçlarını, topluluğun güçlü ve zayıf yönlerini göz önünde bulunduran kapsamlı bir strateji 

tasarlamaktır ve bu belirli eylem planına gore yapılır. Bu aşamadaki oluşturma süreci yalnızca yaşlı 

dostu olma değerlendirmesi sırasında elde edilen sonuçlara bağlı olarak değil, aynı zamanda strateji 

planı kararlarına yaşlıları da dahil ederek, yaşlıların katılımıyla katılımcı bir planlamayı içerir. Bununla 

toplumun ihtiyacı için ortak bir vizyon altında bir araya getirme adına yaşlı dostluğu plan için tüm ilgili 

paydaşlar ve potansiyel ortaklar toplanmalı ve danışılmalıdır. 

Böyle kapsamlı bir strateji oluşturmaya yönelik görevler arasında, müdahalenin genel hedeflerinin ve 

ilgili zaman çerçevesinin tanımı vardır. Bir kez tanımlandıktan sonra, planlama grubu belirli hedefleri 

kavramsallaştırmalı ve müdahaleye ihtiyaç duyan birden fazla alan olabileceğini göz önünde 

bulundurarak, ele alınacak öncelikleri daha sonra ortaya çıkarmak gerekir. Stratejik plan, ancak tüm 

bu faktörler (genel hedefler, zaman çerçevesi, özel hedefler, müdahale öncelikleri) iyi bir şekilde 

oluşturulduğunda tamamlanmış olarak kabul edilebilir. 

3. Eylem 

Bir toplulukta yaşlı dostuluğu uygulanmasının üçüncü aşamasında artık tasarlanan stratejiyi eyleme 

geçirme zamanıdır. Strateji planını bir başlangıç noktası olarak kullanarak, müdahalenin amaçlarını ve 

önceliklerini somut faaliyetlere dönüştürmek ve uygun aktörler ve kaynaklar atamak için bir eylem 

planı üretme zamanıdır. Teknik ve ekonomik fizibilitelerine ilişkin önemli faktörlerin (ön koşullar, 

uygulama zorluğu, müdahalenin süresi ve zamanı, dış aktörlerin ve ortakların katılımı, beklenen etki, 

vb.) planlanan her bir faaliyet için ağırlıklandırılması gerekir. Faaliyetler için tasarlanan tüm plan 

gözden geçirilmiş olmalı ve strateji paydaşlarının oluşturduğu  bir yönetim kurulundan gelecek 

girdilere açık olmalıdır (önceki aşamalarda olduğu gibi yaşlı vatandaşların da dahil edilmesiyle). 

Komite; operasyonel planın tasarımı sırasında planlayıcılar tarafından dikkate alınmamış olabilecek ek 

bakış açıları sağlamayı ve her bir faaliyetin mevcut finansman seçeneklerine göre uygulanabilirliğinin 

ve eylemin strateji hedefleri doğrultusunda işe yararlılığının değerlendirilmesini amaçlamaktadır. 

Operasyonel planın ilgili aktörler (planlayıcılar, karar vericiler, yönetim kurulu) tarafından usulüne 

uygun olarak revize edilmesi ve onaylanmasının yanı sıra verilen kaynak tahsisi ve siyasi desteğin 

alınmasından sonra, operasyonel planı uygulamaya koymanın zamanı gelmiştir. Yürürlüğe 

konduğunda, performansının yakından izlenmesiyle bağlantılı olarak operasyonların ve programın 

sürekli yönetimine ihtiyaç vardır. 

Son olarak, başarılı olduğu kanıtlanan bu girişimler sürdürülmeli ve büyütülmelidir. Aslında, 

kaynakların sınırlandırılmasından veya planlama kararından kaynaklanan durumlarda, fizibilitesini ve 

etkisini değerlendirmek için başlangıçta bir pilot test işlevi gören küçük ve yerel faaliyetler geliştirmek 

faydalı olabilir. Küçük ölçekli bir deney, uygulanırlığının titizlikle test edilmesine imkan vermektedir. 

Bu sayede daha sonra büyük ölçekte uygulanabilecektir. Hatta bu küçük ölçekli deney; tüm topluluğa 
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yaymaya uygun gelişmiş bir çözümün geliştirilmesini sağlayacak etkisini değerlendirmeye de olanak 

tanır 

4. Ölçüm 

Stratejinin izlenmesi, uygulamanın dördüncü aşamasında gerçekten daha belirgin hale gelen kalıcı bir 

süreçtir. Döngünün bu bölümünde, izleme ve değerlendirme atılması gereken adımların ana odak 

noktasıdır. Yürütme aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerin izlenmesi büyük önem arz ederken, 

programın sonuçlarının ve etkisinin dikkatlice görülebileceği bir değerlendirme planının yapılması da 

gereklidir. 

Bir izleme ve değerlendirme planı hazırlamak içinsadece bir eylemin etkinliği, uygunluğu ve etkisi 

izlenebileceği değil , ayı zamanda yaşlı dostu olma konusunda alınacak her türlü önlemi uygun şekilde 

tasarlamaya ve karar vermeye yardımcı olan ölçüm araçlarını dikkate almak gerekir. Bu nedenle, 

herhangi anlamlı ve iyi yapılandırılmış bir izleme ve değerlendirme çalışması için çok önemli olan 

unsur göstergelerdir. Göstergeler; temel ve hedef değerlere dayalı olarak bir projenin ilerlemesini 

karşılaştırmaya ve izlemeye olanak sağladıkları için bu tür araçların arasında temel bir rol 

oynamaktadır. Bu bağlamda ve 2. bölümde değinildiği gibi, “Şehirlerin Yaşlı Dostu Olmasını Ölçmek: 

Temel Göstergeleri Kullanma Rehberi” [10] belgesi, sıfırdan bir yaşlı dostuluğu planı oluşturmadan 

sorumlu olanlar için mükemmel bir rehber ve referans kitabı işlevi görebilir. Bu belgede, topluluklar 

tarafından izleme ve değerlendirme planlarını tasarlarken kullanılabilecek bir dizi yaşlı dostu kent 

göstergesinin seçilmesi için genel bir çerçeve önerilmektedir. 

Çerçeve, herhangi bir izleme ve değerlendirme sisteminde kilit unsurlar olan dört tür göstergeyi 

ortaya koymakta olup her bir gösterge grubuyla bağlantılı önemli prosedürleri detaylandırmaktadır. 

Göstergeleri seçerken ve kullanırken iç içe bir süreç olması mantığı, yaşlı dostu bir planın sürekli 

iyileştirilmesi yaklaşımına dayanmaktadır. Belgede belirtildiği gibi, bu bağlantılı değerlendirme 

modeli, “belirli kaynak ve yapıların (girdiler), fiziksel ve sosyal çevrenin(çıktılar) yaşlı dostuluğunu 

geliştirmeye yardımcı olan politikalar, hizmetler ve programlar (çıktılar) biçiminde müdahaleleri nasıl 

mümkün kıldığını” göstermeyi amaçlamaktadır. Çerçeve Şekil 9'da gösterilmektedir. 
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Şekil 9 – Yaşlı  Dotu Kent Seçim Göstergeleri Çerçevesi 

 

Kaynak: “Şehirlerin Yaşlı Dostuluğunu Ölçmek: Temel Gösterge Kullanım Rehberi” [10] 

Bir değerlendirmenin değeri ve kesinliği, normalde bir girişimi veya programı yenileme veya 

durdurma kararında kilit faktördür. Bir girişimin değerlendirmesini hazırlarken dikkate alınması 

gereken önemlibir seçenek, yaşlı dostu programa gerekli bilimsel bilgiyi sağlayabilecek akademik 

kurumlarla (üniversiteler ve araştırma merkezleri) ortaklık aramaktır. Değerlendirme bulgularından, 

topluluğun planlayıcıları ve karar vericileri, aşağıdaki eylemi gerçekleştirmeli ve karar vermelidir. 

Programın sürekliliğini analiz ederken kanıta dayalı bir yaklaşımın kullanılması, alınması gereken 

kararların desteklenmesini ve onaylanmasını sağlar. Ek olarak, benzer AFCC stratejilerini uygulayan 

diğer şehirler ve topluluklarla ulusal ve uluslararası düzeyde bir etkileşim/bilgi alışverişi önemlidir. 

Benzer ama aynı zamanda farklı gerçekliklerden tanıklıklar toplamak, kişinin kendi yaşlı dostu 

stratejisine uyarlanabilecek ve hatta tekrarlanabilecek teknikler, yaklaşımlar ve fikirler hakkındaki 

bilgileri öğrenmesine ve genişletmesine olanak tanır. 

Yaşlı Dostu Ortamlar Mentörlük (Danışma-Akıl Hocalığı) Programı: MENTOR-AFE 

Üyeleri arasında yetkinliklerin gelişimini teşvik etmeye yönelik bir dizi girişimin bir parçası olarak, 

DSÖ'nün GNAFCC'nin parçası olan toplulukların her üyesine açık olan bir mentorluk programı, Yaşlı 

Dostu Çevre Mentorluk Programı - MENTOR-AFE vardır. Program, Uluslararası Yaşlanma Federasyonu 

ile işbirliği içinde yürütülür ve özellikle şehirler ve topluluklar içinde liderlik ve nüfuz pozisyonlarında 

olanlar için hedeflenir.17 

Mentörlük programı ücretsiz olarak sunulmaktadır ve on iki aylık bir süresi vardır. Belirlenen bir 

mentörün (Akıl hocası) danışan tarafın belirli becerileri geliştirme ve yaşlı dostu ortamlar oluşturma 

konusundaki çalışmalarını ilerletmesini sağlamak için için rehberlik ve destek sunması şeklinde 

 
17 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/mentor-afe/ 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/mentor-afe/
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uzaktan yürütülür. Geliştirilecek beceriler, danışan tarafın profiline ve öğrenme ihtiyaçlarına göre 

tasarlanmaktadır. 

Programın ayrıntılı bir açıklaması, hedefleri, başvuru koşulları ve tarihleri ile birlikte çok sayıda sık 

sorulan soru (SSS) resmi web sitesinde mevcuttur: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/mentor-afe- SSS/ 

Faydalı Okuma Bölümü 

Aşağıdaki paragraflarda, yaşlı dostu bir plan uygulamaya odaklanan karar vericiler ve planlamacılar 

için kesinlikle bir araç olarak hizmet edebilecek, iyi belgelenmiş birkaç yol gösterici materyal 

sunulmaktadır. 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa Komisyonu18 ile ortak bir girişimle, son yıllarda bir AFCC geliştirirken 

politikaların ve yönetimin tasarımına rehberlik eden üç adet kapsamlı bir yayın dizisi yayınladı. Bu 

yayınlar, topluluklarında etkili ve başarılı yaşlı dostu müdahaleler uygulamakla ilgilenen yerel ve 

bölgesel yetkililere eksiksiz bir yol haritası sunmak amacıyla uzmanlarla yapılan geniş bir bilimsel 

analizden üretilmiştir. “Avrupa'da Yaşli Dostu Ortamlar Yaratmak: Yerel Politika Yapıcılar ve 

Planlamacilar İçin Bir Araç” [15] yayını, Sürekli İyileştirme Döngüsü’nün dört aşamasını ve her an 

yapılması gereken adımları kapsamlı bir şekilde ele alan başlangıç modülüydü. Döngü yönetiminin her 

aşaması için iyi uygulama örnekleri ve faydalı belgeler sağlamakla beraber ayrıca, yaşlı dostu olmaya 

yönelik süreçlerin kontrol listelerini ve yerel eylem planları oluşturmak için de bir şablon 

içermektedir. “Avrupa'da Yaşli Dostu Ortamlar: Politika Eylemi Için Alanlarin El Kitabi” [16]’nda, 

dünya çapında AFCC'ler tarafından benimsenen somut örneklerle birlikte sekiz alanın her birinde 

politika müdahalelerin türüne odaklanılmaktadır. İzleme ve değerlendirme göstergelerinin önemi, 

geçmiş girişimlerden öğrenilen derslerin yer aldığı ve Avrupa şehir ve topluluklarının özellikleri için 

uyarlanmış değerlendirme araçlarının önerilen bir listesinin bulunduğu “Avrupa'da Yaşlı Dostu 

Ortamlar: Göstergeler, Izleme Ve Değerlendirmeler” [17] adlı üçüncü modülde sunulmaktadır. 

Bir başka kullanışlı belge, AFE-INNOVNET Tematik Ağı tarafından yaşlı dostu ortamlar için inovasyon 

üzerine geliştirilen “Yaşlılarla Birlikte Yaşlı Dostu Ortamların Ortak Üretimi İçin Yönergeler” [18]’dir 19. 

Doğrudan yerel ve bölgesel makamları hedef alan bu belge, katılımcı yöntem aracılığıyla yaşlı dostu 

ortamların ortak üretimi kavramını ve bu yaklaşımın bir topluluğun yaşlı dostu olma özelliğini 

geliştirmek için ne kadar faydalı olduğunu göstermektedir. Tamamen yaşlı vatandaşlar ve politika 

yapıcılar arasında birlikte yaratmaya odaklanan belge; iletişim stratejisi, eylem planları, 

değerlendirme anketleri ve değerlendirme ve yaygınlaştırma raporları tasarlamak için kontrol listeleri 

ve şablonlar içermektedir. 

Bask Hükümeti İstihdam ve Sosyal Politikalar Departmanı tarafından yerel bir otoritenin bakış açısıyla 

geliştirilmiş, bir Avrupa bölgesinde yaşlı dostu bir stratejinin uygulanmasına ilişkin merak uyandırıcı 

belgelenmiş bir deneyim vardır. Bask Hükümeti, yaşlanan insanlar için yaşam ortamları geliştirmeyi 

 
18 “Age-friendly environments in Europe (AFEE)” project: https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-
stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-environments-in-europe-afee  
19 An EU-funded network project coordinated by AGE Platform Europe which ran from February 2014 to 
January 2016: https://www.agefriendlyeurope.org/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/mentor-afe-%20SSS/
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-environments-in-europe-afee
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-environments-in-europe-afee
https://www.agefriendlyeurope.org/
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amaçlayan “Euskadi Lagunkoia Sustraietatik” girişiminin20 bir parçası olarak “Belediyelerde Uygulama 

ve Kullanım için Pratik Kılavuz”u [19] oluşturdu. 

Yukarıda sunulanların yanı sıra yaşlı dostu stratejiler uygulama süreciyle ilgili diğer yararlı belgeler 

şunlardır: 

• GNAFCC'nin resmi web sitesinde “Şehirler Nasıl Daha Yaşlı Dostu Yapılır?” Bölümü 21 

• GNAFCC'nin resmi web sitesinde "Kılavuz ve Araç Takımları Arşivleri - Yaşlı Dostu Dünya"22 

Bölümü 

• DSÖ Yaşlı Dostu Şehirler Projesi Metodolojisi: Vancouver Protokolü  [13] 

• Yaşlı Dostu Şehirlerin Temel Özelliklerinin Kontrol Listesi [14] 

 

  

 
20 https://euskadilagunkoia.net/es/  
21 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/how-more-af/ 
22 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/category/guides-and-tools/  

https://euskadilagunkoia.net/es/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/how-more-af/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/category/guides-and-tools/
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4. Yaşlı Dostu Topluluklar Geliştirmenin İyi Uygulamaları ve Zorlukları 
 

Bu bölümde, yıllar boyunca ve bir yaşlı dostu olma stratejisinin uygulanmasının farklı aşamalarında 

dünya çapındaki şehirler ve topluluklar tarafından geliştirilen en iyi uygulamalardan bazıları gözden 

geçirilecektir. 

“Küresel Yaşlı Dostu Uygulamalar Veritabanı”, GNAFCC'nin kurulmasından bu yana yıllar boyunca 

uygulanmış olan iyi uygulamaların kapsamlı bir koleksiyonudur. Her girişim hakkında ayrıntılı bilgi 

alınabilir ve ülke, müdahale sektörü, uygulama yılı veya nüfus büyüklüğü gibi belirli parametreleri 

aramak için özelleştirilmiş bir filtre kullanılabilir. Veritabanı düzenli olarak güncellenmekte olup 

GNAFCC'nin resmi web sitesinin ayrı bir bölümünde23 mevcuttur. Veritabanına katkıda bulunmak ve 

uygulanmış bir AFCC uygulamasını sunmak da mümkündür. 

2015 yılında, yaşlı dostu ortamlar için inovasyon üzerine AFE-INNOVNET Tematik Ağı'nın ardından ve 

Avrupa toplulukları arasında yaşlı dostu olma alanında değişimleri ve öğrenme kapasitelerini dinamik 

hale getirme amacıyla Avrupa Demografik Değişim Sözleşmesi [20] kuruldu. AGE Platform Europe 

tarafından yönetilen ve DSÖ GNAFCC, DSÖ-Avrupa Sağlıklı Şehir Ağı ve Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma 

konusunda Avrupa Yenilikçilik Ortaklığı ile yakın işbirliği içinde, sözleşme, farklı bir araya getirmek için 

uluslararası kar amacı gütmeyen bir dernek olarak kuruldu. Avrupa panoramasının topluluklarında 

yaşlı dostu ortamlar tasarlamaya ve uygulamaya hevesli paydaşları. Sözleşme tarafından geliştirilen 

ana eserlerden biri, Avrupa'daki topluluklar tarafından uygulanan iyi uygulamaların bir deposuydu. İyi 

uygulamaların listesi Sözleşme'nin resmi web sitesinde 24 bulunabilir. 

İlerleyen sayfalarda, yaşlı dostu bir topluluk için müdahalenin sekiz alanında uygulanmış bir dizi 

başarılı uygulama sunulmaktadır. Örnekler, müdahalenin boyutuna ve alanına göre gruplandırılmıştır. 

 

Fiziki Çevre 

Nakliye 

Toplu taşıma dünyanın birçok yerinde yaşlıların tercih ettiği ulaşım aracıdır ve bazen toplumları içinde 

hareket etmek ve sağlık, sosyal, kültürel ve spor hizmetlerine ulaşmak için mevcut ve uygun fiyatlı tek 

seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tek Paralı Otobüs - Akita (Japonya)  

Japonya'nın Akita şehrinde, yaşlı nüfus için toplum hizmetlerinin erişilebilirliğini teşvik etmek 

amacıyla, 2011 yılında sadece 100 yen (0,80€'dan az) basitleştirilmiş bir otobüs ücreti (“Tek Bozuk 

Parayla Binilen Otobüs”) oluşturuldu.  Bu değer, projenin adı olarak tek bir bozuk parayla ödemeyi ve 

aynı zamanda uygun fiyatlı ve basit bir tarife şeklini temsil etmektedir. Uygulama hakkında 

faydalanıcılardan geri dönüşler çok olumlu olduğundan proje ek yaş gruplarına genişletilmiş olup 

uygulama  2007'den beri 65 yaş ve üstü sakinlere de açıktır. 

 
23 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/ 
24 https://www.agefriendlyeurope.org/repository  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/
https://www.agefriendlyeurope.org/repository
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Daha fazla bilgi için: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/resources/age-friendly-case-studies/akita-city/  

 

Yaşlı Biniş Kartı- Paris (Fransa) 

Daha önce belirtildiği gibi satın alınabilirlik, birçok yaşlı vatandaşın kendi topluluklarındaki 

hareketliliğini etkileyen ana faktörlerden biridir. Bu faktörü en aza indirgemek ve şehirde ulaşımda en 

çok zorluk çeken yaşlıların günlük hayatını kolaylaştırmak için Paris Belediyesi, paso sahiplerinin toplu 

taşıma araçlarını ücretsiz kullanmalarını sağlayan “Pass Paris Senior” ulaşım programını hayata 

geçirdi. 2018'den bu yana geçiş, 65 yaş ve üstü (veya engelli olması durumunda 60-64 yaş arası) ve 

belirli bir gelir seviyesinin altında yaşayan kişiler için erişilebilir durumdadır. Bu uygulamadan 

yararlanabilecek neredeyse 220.000 sakin vardır. 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.paris.fr/pages/seniors-et-adultes-en-situation-de-handicap-gratuite-du-pass-navigo-

des-le-1er-juin-5863  

https://www.paris.fr/pages/aides-aux-transports-3848  

 

PAM 75 servisi - Paris (Fransa) 

PAM 75, ağrı veya hareket kısıtlılığı nedeniyle bir yerden bir yere hareket edemeyen yaşlı 

vatandaşlara yönelik bir toplu taşıma hizmetidir. Bu hizmet tüm hafta boyunca sabah 6'dan gece 

yarısına ve Cuma ve Cumartesi geceleri saat 2'ye kadar mevcuttur. PAM 75 hizmeti aynı zamanda 

kültürel, sıcak ve samimi geziler olan kısa inziva aktiviteleri "EscaPam" da sunmaktadır. Bu servisler; 

insanların Paris kültürel etkinliklerine ve restoran, sinema veya sergi ziyaretleri ve yürüyüşler gibi 

diğer birçok kaçamaklara katılmalarını sağlamaktadır. EscaPam etkinlikleri yıl boyunca 

düzenlenmektedir. Paris şehir sınırları içinde başlayan veya sınırlar içinde biten 500 metreden uzun 

bir yolculuk için Ile-de-France bölgesi boyunca ulaşım sağlanmaktadır. 

Şekil 10 –Pam75 Servisi Logosu 

 

Kaynak: Pam75 websitesi25 

Daha fazla bilgi için: 

 
25 https://www.pam75.info/le-service-pam75  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/resources/age-friendly-case-studies/akita-city/
https://www.paris.fr/pages/seniors-et-adultes-en-situation-de-handicap-gratuite-du-pass-navigo-des-le-1er-juin-5863
https://www.paris.fr/pages/seniors-et-adultes-en-situation-de-handicap-gratuite-du-pass-navigo-des-le-1er-juin-5863
https://www.paris.fr/pages/aides-aux-transports-3848
https://www.pam75.info/le-service-pam75


26 
 

https://www.pam75.info/le-service-pam75 

Mayores Sobre Ruedas (Tekerlekli Yaşlılar) - İspanya 

Kar amacı gütmeyen Fundación Salud y Comunidad (Sağlık ve Toplum Vakfı) tarafından koordine 

edilen “Mayores sobre ruedas” (“tekerlekli yaşlılar”) projesi, tüzel kişilikler (huzur evleri, gündüz 

bakım merkezleri, hizmetli konutlar, evde bakım hizmetleri) tarafından sunulan yardım kaynaklarının 

bağımlılık durumundaki kullanıcıları olan yaşlı insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi 

amaçlamaktadır. İspanya'nın Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha y País 

Vasco bölgelerinde uygulanan bu yenilikçi girişimin amacı, yaşlı vatandaşlara ücretsiz ve kullanımı 

kolay olan elektrikli skuterler veya tekerlekli sandalyeler gibi ulaşım araçları sağlayarak yaşlı nüfusun 

hareketliliğini ve dolayısıyla özerkliğini teşvik etmektir.  

2010 yılında başlatılan scooter ve tekerlekli sandalye kullanımının yaşlılar için özgüvenlerini, toplum 

içinde hareket etme yeteneklerini artırarak ve son zamanlarda yaşam kalitelerini ve mahalle ile olan 

bağlarını iyileştirdiği için faydalı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.fsyc.org/proyectos/mayores-sobre-ruedas/ 

https://www.fsyc.org/actualidad/mayores-sobre-ruedas-una-experiencia-de-exito-en-inclusion-

social/ 

https://www.geriatricarea.com/2018/05/31/el-proyecto-mayores-sobre-ruedas-busca-promover-la-

autonomia-personal-de-los-mayores/ 

 

Táxi Saúde +65 – Porto (Portekiz) 

Mart 2022'nin başında Porto Belediyesi, şehrin yaşlı sakinlerinin hastanelerde veya sağlık 

merkezlerinde tıbbi randevulara her yolculuk için 2€'luk bir fiyatla taksiyle gitmelerine olanak tanıyan 

“Táxi Saúde +65” (“Sağlık Kabini +65”) destek programını başlattı. Yaşlı nüfusun sağlık kuruluşlarına 

gitmesine ulaşım düzeyindeki engelleri azaltmak amacıyla, 65 yaş üstü şehirde ikamet eden ve 

belediye kartına sahip her vatandaşa hizmet sunulmaktadır. Taksi yolculuğu bu iş için tahsis edilmiş 

bir özel telefon hattı ile ayarlanabilmektedir. Günün 24 saati ve yılın her günü mevcut olan indirimli 

Ayrıntılı bilgi için: 

https://www.porto.pt/pt/noticia/ir-ao-centro-de-saude-de-taxi-ja-e-mais-barato-para-pessoas-a-

partir-dos-65-anos-com-cartao-porto 

https://cartao.porto.pt/cartaoporto/editor/Folheto_Taxi_Saude_mais65.pdf.pdf   

https://www.jpn.up.pt/2022/02/17/municipes-com-mais-de-65-anos-vao-poder-deslocar-se-de-taxi-

a-dois-euros-por-motivos-de-saude/  

 

 

https://www.pam75.info/le-service-pam75
https://www.fsyc.org/proyectos/mayores-sobre-ruedas/
https://www.fsyc.org/actualidad/mayores-sobre-ruedas-una-experiencia-de-exito-en-inclusion-social/
https://www.fsyc.org/actualidad/mayores-sobre-ruedas-una-experiencia-de-exito-en-inclusion-social/
https://www.geriatricarea.com/2018/05/31/el-proyecto-mayores-sobre-ruedas-busca-promover-la-autonomia-personal-de-los-mayores/
https://www.geriatricarea.com/2018/05/31/el-proyecto-mayores-sobre-ruedas-busca-promover-la-autonomia-personal-de-los-mayores/
https://www.porto.pt/pt/noticia/ir-ao-centro-de-saude-de-taxi-ja-e-mais-barato-para-pessoas-a-partir-dos-65-anos-com-cartao-porto
https://www.porto.pt/pt/noticia/ir-ao-centro-de-saude-de-taxi-ja-e-mais-barato-para-pessoas-a-partir-dos-65-anos-com-cartao-porto
https://cartao.porto.pt/cartaoporto/editor/Folheto_Taxi_Saude_mais65.pdf.pdf
https://www.jpn.up.pt/2022/02/17/municipes-com-mais-de-65-anos-vao-poder-deslocar-se-de-taxi-a-dois-euros-por-motivos-de-saude/
https://www.jpn.up.pt/2022/02/17/municipes-com-mais-de-65-anos-vao-poder-deslocar-se-de-taxi-a-dois-euros-por-motivos-de-saude/
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Kavalir – Ljubljana (Slovenya) 

Merkezi kentsel alanlarda hava kalitesini ve vatandaşların refahını iyileştirmeyi amaçlayan çevre 

dostu bir stratejinin parçası olarak, birçok şehir şehir merkezlerindeki motorlu trafiği kısıtlamaya, 

hatta tamamen yasaklamaya başlamıştır. Bu özellikle olumlu bir yaklaşım olsa da, yaşlı nüfus gibi 

sınırlı hareket kabiliyeti olan kişiler için ulaşımın erişilebilirliğinin kısıtlanmasına yol açabilir. Bu 

sorunun üstesinden gelmek için Ljubljana şehri 2009 yılından bu yana şehir merkezindeki yaya 

bölgesinde elektrikli bir filoyla çalışan ücretsiz bir ulaşım hizmeti uygulamaktadır.  

"Kavalir" ("Cavalier") servisi Ljubljana Toplu Taşıma tarafından işletilmektedir ve her gün ve tüm yıl 

boyunca çalışarak şehrin tarihi kısmındaki her yere erişim sağlamaktadır. Yolcular telefonla kolayca 

rezervasyon yaptırabilir veya araç geçerken doğrudan otobüs şoförüne talepte bulunabilirler. İster 

güneşli ister yağmurlu bir gün olsun, araçlar yaşlıların, engellilerin ve ziyaretçilerin şehir merkezinde 

tüm konforuyla ve sıfır emisyon modunda kolayca hareket etmelerine olanak tanıyan uygun bir 

kaplamaya ve ısıtmaya sahiptir. 

Şekil   11 – Kavalir servis aracı 

 

Kaynak: LPP web sitesi26 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-train-urban-and-electric-vehicle-kavalir 

https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-urban 

https://www.agefriendlyeurope.org/node/366  

 

GreenSAM projesi - Interreg Baltık Denizi bölgesi 

GreenSAM projesinin de gösterdiği gibi, çabaları ve kaynakları birleştirmek, daha güçlü bir etki 

yaratmak ve farklı ortaklar arasında bilgi alışverişinde bulunmak için çok başarılı bir yöntem olabilir. 

Interreg Baltık Denizi programı kapsamında AB tarafından finanse edilen bu girişim, "yaşlılar arasında 

çevre dostu mobilite hizmetlerinin (bisiklet paylaşımı, toplu taşıma ve altyapı) kabulünü arttırmak" 

amacıyla yedi şehirden ortakların katılımıyla gerçekleştirilmiştir27. Her şehrin ve topluluğun kendine 

 
26https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-urban  
27Projenin resmi web sitesi: https://greensam.eu/  

https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-train-urban-and-electric-vehicle-kavalir
https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-urban
https://www.agefriendlyeurope.org/node/366
https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-urban
https://greensam.eu/
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has özellikleri olduğu göz önünde bulundurularak, proje daha önce tanıtılan katılımcı yaklaşıma dayalı 

uygulama araçları geliştirmeye odaklanmıştır.  

"GreenSAM projesinin araç28 kutusu", kullanıcılarla sohbet değişimleri veya sokak etkileşimleri gibi 

basit yaklaşımları, vaka çalışmalarının kullanımını, mentorluk programlarını, vatandaş forumlarını ve 

dijital araçları içeren bir metodoloji koleksiyonudur. Araç Kutusu, kullanılması gereken planın 

aşamasına, katılımın amacına, süresine ve katılımcı sayısına göre yaklaşımları filtrelemeye olanak 

tanır. Araç kutusunun tamamlayıcısı olarak, hareketlilik ve toplu taşıma çözümlerinin planlanması ve 

uygulanmasına uygulanan katılımcı sürecin tasarımı ve değerlendirilmesini [21] [22] kapsayan iki ek 

belge ve yaşlı dostu yeşil hareketliliğe yönelik katılımcı yaklaşımlar üzerine bir atlas bulunmaktadır29.  

YeşilSAM girişimi ve çıktıları ulaşım, hareketlilik ve toplumsal altyapı kapsamında geliştirilmiş olsa da, 

üretilen materyaller yaşlı dostu bir strateji planlanırken diğer müdahale alanlarına da uyarlanabilir. 

 

Konut 

Konut, refah ve güvenlik sağlayan ve bir kişinin sahip olduğu yaşam kalitesini etkileyen, herhangi bir 

kişinin yaşamının temel bir gereksinimidir. Ayrıca, yaşlı kişilerin hareket kabiliyetleri daha kısıtlıdır ve 

sıcaklık değişimlerine karşı dirençleri azalır. Bu durum, bir evin sahip olması gereken temel özelliklere, 

yani uygun fiyat, konum, erişilebilirlik, uygunluk, ısı ve ses yalıtımı gibi özelliklere odaklanmayı daha 

gerekli hale getirmektedir.  

WHO GNAFCC, yaş dostu konutlarla ilgili başarılı ve yenilikçi uygulamaların tanınması amacıyla, 2018 

yılında Innovation@Home adlı dünya çapında bir yarışma başlatmak için Grantmakers in Aging 

kuruluşu ile ortaklık kurdu30. On beş ülkeden toplulukların uygulamalarını sunduğu yarışmada, ikisi 

Avrupa'da uygulanmakta olan üç farklı program ödüllendirildi. Yaşlı dostu konutlarla ilgili diğer 

müdahaleler için ilham kaynağı olabilecek çeşitli yarışma katılımları bir raporda derlenmiştir [23]. 

Kazanan üç uygulama aşağıda revize edilmiştir. 

 

Aconchego – Porto (Portekiz) 

Porto Belediyesi, yaşlı vatandaşlar arasındaki yalnızlık ve izolasyonla mücadele etmek ve üniversite 

öğrencilerinin uygun fiyatlı bir konaklama yeri bulmalarına destek olmak amacıyla Porto Akademik 

Federasyonu'nun desteğiyle "Aconchego" ("Barınak") programını başlattı. Program, yaşlı başvuru 

sahiplerinin evlerinde bir öğrenci tarafından kullanılabilecek boş bir oda sağlaması, öğrencinin ise 

evinde barındığı yaşlı kişiye, sosyal bir arkadaş olmak ve günlük  ihtiyaçlarında destek sağlamak 

şeklinde işlemektedir. Bu girişimin amacı, parasal niteliği olmayan karşılıklı bir nesiller arası değişim 

olduğu için, öğrenci oda için belirli bir kira bedeli ödememekte, bunun yerine sembolik olarak gıda 

maddeleri ve su, elektrik ve gaz gibi kamu hizmetleri giderlerindeki artışı karşılamak için katkıda 

bulunmaktadır.  

Program, yalnız veya eşiyle birlikte yaşayan, yalnızlık ve/veya sosyal izolasyon durumunda olan 60 yaş 

üstü vatandaşlara ve Porto'da ikamet etmeyen 18-35 yaş arası üniversite öğrencilerine açıktır. 

Akademik takvime göre gerçekleşir ve başlangıç eylemi belediyenin sosyal ekibi tarafından adaylar, 

öğrenciler ve yaşlı vatandaşlarla görüşülerek yapılır. İlk değerlendirmeden sonra, yeterli barınma 

 
28Çevrimiçi olarak ve şu adresten indirilebilir: https://greensam.eu/tool-box-en/  
29Çevrimiçi olarak şu adresten erişilebilir: https://greensam.eu/knowledge/  
30https://www.giaging.org/initiatives/age-friendly/innovationhome-age-friendly-housing-competition/  

https://greensam.eu/tool-box-en/
https://greensam.eu/knowledge/
https://www.giaging.org/initiatives/age-friendly/innovationhome-age-friendly-housing-competition/
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koşullarının varlığını doğrulamak için önerilen evleri ziyaret eder ve daha sonra uygun eşleşmeleri 

belirleyerek yaşlıların profilini analiz eder. Program, 2004 yılında oluşturulmasından bu yana ulusal ve 

uluslararası düzeyde art arda ödüller almış ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bu girişimi diğer 

belediye ve topluluklarda da tekrarlamaya yönelik ilgisini artırmıştır. 

Şekil   12 – Aconchego programı broşürü 

 

Kaynak: Aconchego programı web sitesi31 

Daha fazla bilgi için: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/aconchego-program/  

https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/aconchego 

https://www.fap.pt/comunidade-e-inclusao/programa-aconchego 

 

Ev Yenileme - Barcelona (İspanya) 

Barselona bölgesinde, Barselona İl Meclisi 2009 yılında, savunmasız durumumda olan yaşlı 
vatandaşların evlerinde yapısal olmayan ev onarımlarının gerçekleştirilmesi için destek sağlamak 
üzere Konut Yenileme Programını oluşturmuştur. Yaşlıların ve engellilerin evlerinde güvenlik, hijyen, 
yaşanabilirlik ve enerji verimliliği koşullarını sağlamayı amaçlayan program, işlevsel uyarlama ve 
hareket, dinlenme ve iletişim unsurları da dahil olmak üzere teknik desteklerin kurulumuna yönelik 
temel ev reformlarının uygulanmasından oluşmaktadır.  

Program, 65 yaş üstü engelli ya da risk altındaki vatandaşlara; 80 yaş üstü yalnız yaşayan ya da başka 
bir yaşlıyla birlikte yaşayan kişilere; ayrıca Barselona şehri dışında Barselona bölgesinde yaşayan ve 
özel ihtiyaç yardımı gerektiren 65 yaş altı vatandaşlara açıktır. Bu kriterlere uygun adaylar bağlı 

 
31https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/aconchego 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/aconchego-program/
https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/aconchego
https://www.fap.pt/comunidade-e-inclusao/programa-aconchego
https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/aconchego
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bulundukları belediyenin yerel sosyal hizmetlerine ulaşabilir, ve belediyeler, bu programdan 
faydalanacakların seçiminden de sorumludur. Barselona İl Meclisi daha sonra faydalanıcıların 
ihtiyaçlarını değerlendiren, gerçekleştirilecek eylemleri öneren ve müdahaleleri denetleyen, kontrol 
eden ve doğrulayan uzman bir şirketin teknik hizmetlerini belediyelere sunar. Ayrıca, işleri yürütecek 
ve teknik yardımları kuracak firmalarla da sözleşme yapar. 

Şekil   13 – Arranjament d'habitatges Logosu 

 
Kaynak: Arranjament d'habitatgesweb sitesi32 

Daha fazla bilgi için: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/home-refurbishment-programme-barcelona-

province/  

https://www.diba.cat/en/web/benestar/arranjaments/arranjaments  

 

Ücretsiz Yapı İzinleri – Sausalito (ABD) 

Konut alanıyla ilgili girişimlerde, örneğin ev güvenliğini ve erişilebilirliğini artıran projelerin 
geliştirilmesini teşvik etmek için mali yararların, kullanılması da dahil olmak üzere birçok türde 
müdahale olabilir. Sausalito şehrinde, bir grup vatandaşın toplumu yaşlı dostu hale getirme önerisinin 
ardından, Maliyetsiz Bina İzinleri şeması aracılığıyla oluşturulan önlemlerden biri vardı.  

60 yaş üstü vatandaşların yanı sıra engelli veya düşük gelirli gençleri hedef alan bu hibe izin programı, 
sakinlere güvenlik, hareketlilik, konfor ve enerji verimliliği açısından gerekli konut iyileştirmelerini 
yaparken daha düşük bir mali yük sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, uygun adaylar, temel ev 
adaptasyonlarını yürütmek için bir feragat veya düşük maliyetli bir inşaat izninden yararlanabilir. 

Daha fazla bilgi için: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/age-friendly-home-adaptation-building-permit/  

https://www.sausalito.gov/departments/community-development/building-division/age-friendly-

home-adaptation-grant-program  

  

 
32https://www.diba.cat/en/web/benestar/arranjaments/arranjaments 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/home-refurbishment-programme-barcelona-province/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/home-refurbishment-programme-barcelona-province/
https://www.diba.cat/en/web/benestar/arranjaments/arranjaments
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/age-friendly-home-adaptation-building-permit/
https://www.sausalito.gov/departments/community-development/building-division/age-friendly-home-adaptation-grant-program
https://www.sausalito.gov/departments/community-development/building-division/age-friendly-home-adaptation-grant-program
https://www.diba.cat/es/web/benestar/arranjaments/arranjaments
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Nesiller arası ortak konut - Paris (Fransa) 

Yaşlılar için destekleyici barınma programlarına bir başka iyi örnek, Paris'teki “La cohabitation 

intergénérationnelle” (“Kuşaklararası birlikte barınma”) programıdır. 2010 yılında yerel derneklerle 

işbirliği içinde belediyenin bir girişimi olarak başlatılan proje, yaşlı izolasyonunu ele almayı ve sosyal 

kuşaklar arası bağlantıları teşvik etmeyi ve aynı zamanda gençler için konutlara erişimi kolaylaştırmayı 

amaçlamaktadır. Uygulama, bir şirket ve/veya gelirlerine bir ek arayan yaşlılarla konut arayan 

gençlerle iletişime geçmeyi öneren yerel dernekler tarafından yapılır. Seçilen formüle bağlı olarak, 

birlikte yaşama, genç kişinin akşam, gece ve bazı haftasonları düzenli olarak bulunması karşılığında 

mobilyalı bir odanın ücretsiz olarak sağlanmasından veya bir işgaliye ücreti karşılığında mobilyalı bir 

odanın sağlanmasından oluşur.  

Daha fazla bilgi için: 

https://www.paris.fr/pages/la-cohabitation-intergenerationnelle-7493  

 

MAIS: Projecteto Municipal de Apoio à Intervenção Social – Arouca (Portekiz) 

“MAİS – Projecteto Municipal de Apoio à Intervenção Social” (“ Sosyal Müdahaleyi Desteklemek için 

Belediye Projesi ”) projesi, Arouca Belediyesi tarafından tasarlanan ve küçük ev onarımları (örneğin 

bir lambanın değiştirilmesi, bir musluğun onarımı, cam, tuvalet veya kapı kilidi) gibi durumlarda 

destek sağlamak üzere yaşlı nüfusa hitap eden bir girişimdir. Bu ücretsiz hizmet, 65 yaş ve üzeri, 

asgari düzeyde engeli olan ve bu durum nedeniyle işten emekli olan ve bu onarımları yapmak için bir 

arka koruması (yakın aile üyeleri) olmayanlar için açıktır. Bu  destek talebi, belediye sosyal hizmetler 

departmanı aracılığıyla şahsen veya telefonla iletilebilir ve daha sonra şehrin sosyal hizmet ekipleri 

tarafından değerlendirilebilir. 

Şekil   14 – Mais Broşürü Projesi 

 
Kaynak: Arouca Belediyesi web sitesi33  

 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/projeto-

mais/  

 
33https://www.cm-arouca.pt/ 

https://www.paris.fr/pages/la-cohabitation-intergenerationnelle-7493
https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/projeto-mais/
https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/projeto-mais/
https://www.cm-arouca.pt/
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Dış mekanlar ve binalar 

Ulaşım ve barınma ile birlikte, açık kamusal alanlar ve binalar, yaşlı bir vatandaşın yaşamının ne kadar 
aktif olduğunu ve topluma katılımını etkileyen üçüncü önemli fiziksel faktördür. Bu nedenle, şehir 
veya toplum içinde yürünebilirliği kolaylaştıran engelsiz bir yaklaşımla kamusal ortamları uyarlamak 
çok önemlidir. Ayrıca, engelsiz bir kamusal alan, dünya çapında kazara veya kasıtsız ölümlerin ikinci 
önde gelen nedeni olan düşmelerin meydana gelmesini önlemeye yardımcı olur34. Dış mekanlarda 
yaşlı dostu müdahalelerin kapsamı, yaşlı nüfusta fiziksel, sosyal ve bilişsel aktiviteyi teşvik etmeye ve 
toplumda sosyal temas fırsatlarını artırmaya yardımcı olabilecek yıldırım direkleri, dinlenme noktaları, 
boş zaman ve yeşil alanlar gibi kentsel mobilyaları da kapsamaktadır. 

CityBench - New York (ABD) 

Kamusal açık alanlardaki ve kentsel mobilyalardaki iyileştirmeler her zaman büyük yatırımlar veya 

büyük inşaat müdahaleleri gerektirmez. Bunun bir örneği, New York City'nin herhangi bir sakin ve 

ziyaretçi için sokaklarında halka açık oturma yerleri sağlamak için uyguladığı “CityBench” programıdır. 

Ana hedef gruplardan biri olarak yaşlı nüfusa sahip olan banklar, başlangıçta kent kaldırımlarında 

daha fazla konfor ve yaşanabilirlik sağlamak için yaşlıların yoğun olduğu alanlara ve otobüs 

duraklarına kurulmuştur. 2007 'den bu yana başlatılan ağ, yıllar içinde art arda genişletildi ve şimdi 

2100' den fazla bank ile şehrin çoğunu kapsayan kapsamlı bir ağdan oluşuyor. Herhangi bir 

vatandaşın yeni bir tezgah için bir yer önerebileceği veya mevcut bir tezgahla ilgili bir sorunu 

bildirebileceği bir öneri ve raporlama sistemi de vardır. 

Daha fazla bilgi için: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/aconchego-program/  

https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/citybench.shtml  

 

Parques biosaludables - Valencia (İspanya) 

Özellikle yaşlılara adanmış yenilikçi bir dış mekan konsepti, Valencia Belediyesi tarafından 2016 

yılında “Parques biosaludables” (“ Biyo - Sağlıklı Parklar ”) girişimi ile başlatıldı. Fiziksel aktiviteler için 

altyapı kurulumunu yeşil alanlarla birleştirerek, yaşlı nüfusun refahına ve sağlığına odaklanan ücretsiz 

bir kamu hizmetini teşvik etmek ve toplumdaki mevcut yeşil alanların sayısını artırmak gibi çifte 

hedefe ulaşmıştır.  

Biyo - sağlıklı parklar, Yaşlılar için Yerel Belediye Etkinlik Merkezlerine (CMAPM) entegre edildi ve 60 

yaş ve üstü yerel nüfusun fiziksel uygunluğunu teşvik etmek için tasarlandı. Her biyo - sağlıklı park, 

hepsi birlikte bir devre oluşturan üç ila sekiz farklı egzersiz ekipmanı türü içerir. Bu devrelerin 

yönergeleri, yaşlı insanların denge, koordinasyon, güç, esneklik, hareketlilik veya çeviklik gibi farklı 

yetenekleri sürdürmeleri ve geliştirmeleri için tasarlanmıştır. 

Daha fazla bilgi için: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/bio-healthy-parks/  

https://www.elperiodic.com/valencia/valencia-estrena-parques-biosaludables-ocho-centros-para-

mayores_655987  

 
34https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/citybench-program/
https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/citybench.shtml
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/bio-healthy-parks/
https://www.elperiodic.com/valencia/valencia-estrena-parques-biosaludables-ocho-centros-para-mayores_655987
https://www.elperiodic.com/valencia/valencia-estrena-parques-biosaludables-ocho-centros-para-mayores_655987
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls
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https://casalista.com/cuidadores-de-personas-mayores/los-parques-mayores-los-circuitos-

biosaludables/ 

https://www.valencia.es/val/majors/altres-recursos-socials-en-la-ciutat 

https://www.valencia.es/cas/mayores/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad/-/content/otros-

recursos-sociales-en-la-ciudad?uid=9C7A2450BEA60809C1258029003ED3C2  

 

Lugaritz – San Sebastian (İspanya) 

“Lugaritz ”, kar amacı gütmeyen Matia Foundation kuruluşu tarafından San Sebastian Belediyesi ile 
işbirliği içinde geliştirilen ve özellikle dejeneratif hastalıklar ortaya çıktığında yaşlanma sürecindeki 
insanlar için farklı konaklama ve günlük yaşam alternatifleri hakkında bilgi yaratmayı amaçlayan bir 
konut pilot projesidir. Lugaritz fikri, yaşlı insanlar için yeni konut çözümleri sunma ve böylece 
komşuluk bağlantısını geliştirme ve daha yaşlı dostu bir çevre için yeni sosyal uyum yöntemleri 
geliştirme ihtiyacından doğmuştur. 

Bu son derece yenilikçi proje, multidisipliner gerontolojik araştırmalara odaklanan bir araştırma 
merkezi ve dejeneratif bir hastalık geliştirmeye başlayan yaşlı vatandaşların ve eşlerden birinin bir 
dereceye kadar bağımlı olduğu çiftlerin kiralanması için tasarlanmış elli bir konut setinin yanı sıra 
mahallenin ve bu evlerin yaşlı kiracılarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gündüz merkezini içeren 
çok boyutlu bir yaklaşıma dayanmaktadır. Dahası, yaşlanma zorluklarına odaklanan çeşitli 
teknolojilerin ve destek ürünlerinin (gelişimin erken veya sonraki aşamalarında) gerçek kıdemli 
kullanıcılarla yerinde test edilebileceği üç canlı laboratuvar vardır.  

Yerleşkenin tasarımı, sakinlerinin yaşlanma sürecini desteklemek için yaşlı insanlar için konutların 
nasıl çekici ve topluma entegre edilebileceğini göstererek mahallenin merkezi haline getirilmiştir. 
Girişim, yaşlanma sürecini mümkün olduğunca sağlıklı kılmak için çeşitli profesyonellerin (hemşireler, 
doktorlar, gündüz bakımevleri) yanı sıra aile, arkadaşlar ve komşuları da dahil ederek bireysel 
ihtiyaçlara göre hizmet sunumuna vurgu yapmaktadır. 2019 'dan beri açık olan Lugaritz kompleksi, 
mimari tasarımı kişi merkezli bir çevre ile birleştirerek benzer girişimler için bir referans olmayı 
amaçlamaktadır. 

Kaynak: Matia Fundazioa web sitesi35 

 
35https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-
en-envejecimiento-en-donostia  

Şekil   15 – Lugaritz bileşiğinin planı 

https://casalista.com/cuidadores-de-personas-mayores/los-parques-mayores-los-circuitos-biosaludables/
https://casalista.com/cuidadores-de-personas-mayores/los-parques-mayores-los-circuitos-biosaludables/
https://www.valencia.es/val/majors/altres-recursos-socials-en-la-ciutat
https://www.valencia.es/cas/mayores/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad/-/content/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad?uid=9C7A2450BEA60809C1258029003ED3C2
https://www.valencia.es/cas/mayores/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad/-/content/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad?uid=9C7A2450BEA60809C1258029003ED3C2
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia
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Daha fazla bilgi için: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/lugaritz-homes-connecting-a-neighborhood/ 

https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-

innovacion-en-envejecimiento-en-donostia 

 

Toplumsal Çevre 

Sosyal katılımın teşvik edilmesi 

Yaşlı dostu bir yaklaşımın üç sosyal alanından biri, yaşlıların topluma katılımının teşvik edilmesidir. Bu 

nedenle, yaşlıların topluluklarında aktif olmaları için güçlendirilmesi, kuşaklar arası bir yaklaşımla 

öneri ve zaman katkılarının yapılabileceği diyalog, değişim ve iletişim alanlarının ve fırsatlarının 

oluşturulması ile sağlanabilir. 

Paris en Compagnie – Paris (Fransa) 

Bu hizmet, 65 yaşın üzerindeki kişilere günlük yaşamları ile ilgili seyahatler için haftada bir kez ve dört 

saate kadar ücretsiz olarak eşlik edilmesini sağlar. Paris'te 60 yaşın üzerindeki 174.000 kişi yalnız 

yaşıyor. Amaç, yerel düzeyde sosyal bağlar oluşturmak ve yaşlıları mahallelerinin yaşamına katılmaya 

teşvik etmektir. 2019 yılında başlatılan "Paris en Compagnie" ("Şirketli Paris") Paris Belediyesi 

tarafından finanse edilmekte ve üç sosyal hizmet kuruluşu tarafından yönetilmektedir: Autonomie 

Paris Saint-Jacques, Petits Frères des Pauvres ve Lulu dans ma rue.  

Refakatçiler, kısa bir eğitimden sonra, haftada bir 

kez ve dört saate kadar yürüyüşler, müze gezileri, 

doktor randevuları gibi gezilerde yaşlılara eşlik 

etmek için gönüllü olabilecek Parisli sakinlerdir. 

Gönüllüler web sitesi, telefon hattı veya özel bir 

cep telefonu uygulaması aracılığıyla 

kaydolabiliyorlar. Daha sonra, coğrafi konum 

hizmeti sayesinde, çevrelerindeki yaşlıların 

ihtiyaçları hakkında bilgilendiriliyorlar. Kaynak: Paris en Compagnie websitesi36 

Şekil   16 – Logo of Paris en Compagnie 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/lugaritz-homes-connecting-a-neighborhood/
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia
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Şekil 17 - Paris tr Compagnie mobil uygulaması 

 

Kaynak: Paris en Compagnie web sitesi 36 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.paris.fr/pages/paris-en-compagnie-aidons-nos-aines-a-se-deplacer-6329/  

https://www.parisencompagnie.org/  

https://www.facebook.com/Parisencompagnie  

 

Oficinas do Saber – Torres Vedras (Portekiz) 

"Oficinas do Saber" (" Bilgi Atölyeleri ") programı, Torres Vedras belediyesinin çeşitli bölgelerinde 

gerçekleşen çeşitli bilgi alanlarındaki eğitim önerilerinin (örgün ve yaygın eğitim oturumları) bir 

platformudur. Programın hedefleri, yaşlı sakinlerin kişisel, sosyal ve ilişkisel becerilerin ve 

yetkinliklerin geliştirilmesini desteklemek ve yeni bilgi alanlarıyla teması sağlamak ve vatandaş 

katılımını motive etmektir. Atölyeler iki alt programa ayrılmıştır: Oficinas do Saber IPSS 

(kurumsallaşmış üst düzey kamuya yönelik) ve Oficinas do Saber Comunidade (toplumun üst düzey 

kamuoyuna yönelik). Her ikisi de, yukarıda belirtilen farklı grupların özelliklerine uyarlanan ve yıllık bir 

planı takiben gerçekleşen eğitim eylemlerinde gerçekleşir.  

Topluluk (Comunidade) çalıştayları programına katılım, belediye binasına kayıt yaptırabilen veya 

telefon veya e - posta yoluyla kayıt yaptırabilen ve diğer konuların yanı sıra geleneksel sanatlar 

(seramik, tığ, dikiş, makrome), el sanatları, resim, çizim, dijital yeterlilikler alanlarında bir eğitim 

kursuna katılabilen 55 yaş ve üzeri tüm sakinlere açıktır. Katılımcıların coğrafi katılımını teşvik etmek 

için dersler, topluluk merkezleri, kasaba kütüphanesi, müzeler, yerel konsey salonları ve sivil 

kuruluşların tesisleri gibi mekanlarda dağıtılan belediye toprakları boyunca gerçekleştirilir. 2012'den 

beri (IPSS programı için 2013'ten beri) faaliyette olan toplum kurslarında yaklaşık 3000 katılımcıya 

ulaşan 275 eğitim oturumu; IPPS kurslarında ise yaklaşık 8000 katılımcıya ulaşan 877 eğitim oturumu 

düzenlenmiş ve yılda ortalama 1000 katılım sağlanmıştır. 

 
36https://www.parisencompagnie.org/  

https://www.paris.fr/pages/paris-en-compagnie-aidons-nos-aines-a-se-deplacer-6329/
https://www.parisencompagnie.org/
https://www.facebook.com/Parisencompagnie
https://www.parisencompagnie.org/
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Kaynak: Torres Belediyesi Vedras web sitesi37 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.cm-tvedras.pt/seniores/oficinas-do-saber/ 

 

Idade Maior – Arouca (Portekiz) 

“Idade Maior” (“ Kıdemli Yaş ”) projesi, Arouca Belediyesi tarafından yerel yaşlı vatandaşların sosyal 

ve sivil katılımını ve toplumdaki nesiller arası bilgi aktarımını teşvik eden düzenli bir dizi faaliyet 

sunmak için geliştirilen bir girişimdir. Uygulanan eylemler, aktif ve başarılı yaşlanmayı teşvik etmeyi 

ve sosyal izolasyonu ve yalnızlığı azaltmayı amaçlamaktadır. Belediyenin on altı ilçesinden herhangi 

birinde yaşayan herhangi bir yaşlı vatandaşa açık olan etkinlik yelpazesi, dans ve ritim dersleri, doğa 

yürüyüşleri; ziyaretler; farkındalık ve bilgilendirme kampanyaları ve üst düzey gönüllülüğün teşvik 

edilmesi gibi rekreasyonel, kültürel ve eğitimsel faaliyetlerden oluşur. Belirli bir etkinlik, yaşlı 

vatandaşlar ve topluluklar arasında el işi sanatlarda (Arraiolos, dantel, yün çorap yapımı ve küçük dikiş 

düzenlemeleri) aylık atölyeleri paylaşan bir bilgi seti olan “Escola de Mestres” (“ Master Okulları ”)' 

dır. Etkinlikler, Arouca bölgesinde halka açık ve yerel topluluk mekanlarında gerçekleşir. 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/idade-

maior/ 

 

Quem sou eu? – Porto (Portekiz) 

“Quem sou eu ?” Ben kimim? sanat ile sosyal uyumu birleştiren ve temel amacı kuklaları ifade ve 

kaynaştırma aracı olarak kullanan Porto kentinin yaşlı nüfusunun hayat hikayelerini ortaya çıkarmak 

olan bir projedir. Porto belediyesinin DSÖ GNAFCC'ye katılımı kapsamında 2018 yılında başlatılan ve 

Teatro de Marionetas do Porto (Porto Kukla Tiyatrosu) ile ortaklaşa filizlenen proje, yaşlı nüfusa, 

bölgesine duyarlı bir bakış sağlamak ve her birinde var olan güzelliği gözlemleyerek hafızalarında bir 

yolculuğa başlamak için pilot test olarak başlatıldı. 

İlk baskıda ve yarım yıldan uzun süren hazırlık aşamasında, Porto'nun 12 kıdemli sakini, kuklanın 

çizimi, kostümler, kukla modelleme, hikayenin yazımı gibi tiyatro oyununun tüm yaratım 

 
37https://www.cm-tvedras.pt/seniores/oficinas-do-saber/  

Şekil   18 – Atölye örneği (solda) ve Oficinas do Saber logosu (sağda) 

https://www.cm-tvedras.pt/seniores/oficinas-do-saber/
https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/idade-maior/
https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/idade-maior/
https://www.cm-tvedras.pt/seniores/oficinas-do-saber/
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aşamalarında yer aldı ve ayrıca ses/metin çalışması, manipülasyon teknikleri, fiziksel çalışma ve 

doğaçlama konularında eğitim aldılar. Tüm bu farklı aşamalar, kukla sanatına adanmış her yıl 

düzenlenen Uluslararası Porto Kuklalar Festivali'nde yapılan son sunumla sonuçlanan haftalık 

provalarla yapıldı. Birinci baskının başarısının ardından, proje o zamandan beri tekrarlanıyor ve şu 

anda üçüncü baskıda. 

Şekil   19 – Quem Sou Eu tiyatro oyununun bir parçası mı? 

 

Kaynak: Teatro de Marionetas web sitesi38 

Daha fazla bilgi için: 

https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/quem-sou-eu 

https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3a-edicao/ 

https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3/  

https://www.teatromăaldoporto.pt/pt/programa/teatro-de-marionetas-do-porto-quem-sou-eu/  

https://rr.sapo.pt/video/reportagem/2018/10/19/quem-sou-eu-idosos-transformam-as-historias-de-

vida-num-teatro-de-marionetas/185987/  

 

Museu na Aldeia – Leiria Bölgesi (Portekiz) 

Kırsal bağlamda iyi bir sosyal sanatsal yaşlı dostu uygulamanın bir örneği, Leiria bölgesinin 26 

belediyesi ve yerel kurumları ile ortaklaşa Pousos Müzik Sanatları Derneği (Sociedade Artistica 

Musical dos Pousos - SAMP) tarafından geliştirilen “Museu na Aldeia” (" Köydeki Müze ") projesidir. 

İzole ve düşük nüfuslu kırsal çevrelerde yaşayan yaşlı vatandaşlara kültür için kolay bir erişim 

sağlamayı amaçlayan proje, seyrek nüfuslu bölgelerde yaşayan, kültürel faaliyetler de dahil olmak 

üzere birçok toplum hizmetine erişiminden mahrum kalan yaşlıların karşılaştığı yalnızlık ve sosyal 

izolasyona odaklanmaktadır.  

Kıdemli sakinlerin katılımının dahil edilmesi ve teşvik edilmesine güçlü bir odaklanma ile, faaliyetler, 

müze parçalarının ilgili yaşlı nüfus tarafından yeniden yorumlanacak farklı köylere getirilmesini içeren 

on üç ortak müzeden uzmanlarla birlikte örnek personel tarafından tasarlanan farklılaştırılmış bir 

sanatsal ve kültürel program aracılığıyla uygulanmaktadır. Bu nedenle anıları ve yaşam deneyimleri, 

katılımcıların kendileri tarafından müzelerde sunulan son bir aşamada olan işbirlikçi bir kültürel 

yaratım yoluyla değerlenir, köylerinde kültürel bir etkinlik alma ve kültürel mekanları (şehirdeki müze 

 
38https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3/  

https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/quem-sou-eu
https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3a-edicao/
https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3/
https://www.teatromunicipaldoporto.pt/pt/programa/teatro-de-marionetas-do-porto-quem-sou-eu/
https://rr.sapo.pt/video/reportagem/2018/10/19/quem-sou-eu-idosos-transformam-as-historias-de-vida-num-teatro-de-marionetas/185987/
https://rr.sapo.pt/video/reportagem/2018/10/19/quem-sou-eu-idosos-transformam-as-historias-de-vida-num-teatro-de-marionetas/185987/
https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3/
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binaları) ziyaret etme ve topluluklarının kültürel yaşamının bir parçası olma konusunda nadir bir ikili 

fırsat elde etmelerini sağlar. Bu girişimin yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımı, 2021 yılında verilen birden 

fazla ödülle kabul edilmiştir. 

Şekil   20 - Museu na Aldeia'nın Teaser'ı 

 

Kaynak: Samp web sitesi39 

Daha fazla bilgi için: 

https://samp.pt/samp-contigo/museu-na-aldeia/  

https://www.samp.pt/samp-play/samp-projeto-museu-na-aldeia-teaser/  

https://www.redecultura2027.pt/pt/projetos/museu-na-aldeia  

https://inovacaosocial.portugal2020.pt/project/museu-na-aldeia-2/  

Üst düzey dostu Lahey - Lahey (Hollanda) 

Lahey belediyesi, 2015 'ten bu yana DSÖ'NÜN Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı'nın bir 

üyesidir. Bu çerçevede belediye, 2020 yılında yaşlı vatandaşların şehirlerinin ne denli yaşlı dostu 

olduğu hakkındaki algılarına öynelik için bir anket düzenlemişlerdir. Değerlendirilen eylem 

programının odaklandığı konular “Senior Friendly The Hague” stratejisiydi: sosyal katılım ve yaşam 

meyvesi; sağlık ve dayanıklılık ve mahallede yaşamanın keyfi gibi. Bu programın önemli bir özelliği de, 

yaşlıların bu programın sağladığı hizmetler hakkında iyi bilgi sahibi olmalarının sağlanması ile, 

yaşlıların kendilerine en uygun etkinlikleri ve faaliyetleri seçebilmelerine fırsat veriyor olmasıdır.  

Lahey Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Hulsebosch Advies ve AFEdemy'den bilimsel uzmanlardan 

oluşan bir konsorsiyum tarafından geliştirilen anketin teorik temeli, Küresel Yaşlı Dostu Şehirler 

Rehberi ve beraberindeki kontrol listesinde oluşturuldu[8] [14]. Müdahalenin sekiz yaş dostu alanını 

kapsayan toplam 23 soru ile anket cevapları “tamamen katılmıyorum” dan “tamamen katılıyorum” a 

kadar değişen 5 puanlık bir ölçek kullanılarak toplanmıştır. Bu kesitsel anket, toplumda yaşayan 393 

yaşlı vatandaştan oluşan çeşitli bir örneklem arasında yürütülmüştür.  

Sonucunda şehrin yaşlı vatandaşları tarafından, şehrin yaşlı dostu olanakları tatmin edici 

bulunmuştur. Konut, sosyal katılım ve toplum desteği ve sağlık hizmetleri alanlarında geri bildirim, 

olumlu olmuştur; saygı ve sosyal içerme, sivil katılım ve istihdam, iletişim ve bilgi, toplum desteği ve 

sağlık hizmetleri, ulaşım ve finansal durum konusunda tatmin edici bir düzey (orta düzey) vardı. Dış 

mekanlar ve binalar için belediye, bu alanda iyileştirme için yer olduğunu gösteren orta düzeyde bir 

olumlu puan aldı. Bu girişimin sonuçları ve yaratılma süreci daha sonra konsorsiyum tarafından [24] 

geliştirilen ve uygulanmasında yer alan bir araştırma makalesinde sunulmuştur. 2022 'de, Lahey'deki 

daha büyük bir ortaklaşa çalışmasının bir parçası olmak için bir takip planlanıyor. 

 
39https://www.samp.pt/samp-play/samp-projeto-museu-na-aldeia-teaser/  

https://samp.pt/samp-contigo/museu-na-aldeia/
https://www.samp.pt/samp-play/samp-projeto-museu-na-aldeia-teaser/
https://www.redecultura2027.pt/pt/projetos/museu-na-aldeia
https://inovacaosocial.portugal2020.pt/project/museu-na-aldeia-2/
https://www.samp.pt/samp-play/samp-projeto-museu-na-aldeia-teaser/
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Daha fazla bilgi için: 

https://www.thehagueuniversity.com/about-thuas/thuas-today/news/detail/2020/09/29/the-age-

friendly-cities-and-communities-questionnaire-launched-in-the-hague  

http://www.seniorvriendelijkdenhaag.com/over/  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9555773/1/RIS307178_bijlage  

 

Alzheimer Hastalıkları ve Sosyal Tedavi Merkezi - Kadıköy Belediyesi (Türkiye)  

2017 yılında Kadıköy Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların yerel nüfusun % 19 'unu oluşturduğu 

bir alanda, yeni kurduğu Alzheimer Hastalığı ve Sosyal Destek Merkezi aracılığıyla entegre bir hizmet 

modeli başlattı. Bu merkezin amacı, tanı sonrası hastaların yaşam kalitesini korumak ve hastaların 

kendilerini güvende hissettikleri ve yeniden sosyalleşmelerini sağlayan uygun bir ortam oluşturmak 

ve zihinsel uyarımlarla aktivitelerden keyif almaya devam etmektir. 

Alzheimer hastalığı en sık görülen demans türlerinden biridir. Alzheimer hastaları günlük işlevlerinde 

zorluk yaşayabilir ve özel bakıma ihtiyaç duyabilirler. Ancak Alzheimer hastalarının yakınları bakımdan 

sorumlu oldukları için psikolojik ve ruhsal zorluklar yaşayabilmekte ve desteğe ihtiyaç 

duyabilmektedirler. Toplum içindeki bu iki katlık ihtiyaç Kadıköy Belediyesi'ni harekete geçmeye 

teşvik etti. Eşsiz ve Türkiye'de bir ilk olan Merkez, daha önce bahsedilen ihtiyaçları, hem hastalar hem 

de hasta yakınları için aynı anda ve aynı çatı altında uygun hizmetler sunarak, sosyal entegrasyonun 

kolaylaştırılması ve hasta ve hasta yakınlarının aktif yaşlanmasını sağlayarak tek bir kompleksde 

birleştirmektedir. 

Alzheimer Hastalığı Merkezi ile ilgili olarak, birincil amaç, hastaların günlük rutinlerinden ve zihinsel 

rehabilitasyon faaliyetlerinden keyif almalarını sağlayarak hastalığın ilerlemesini geciktirmek ve 

bireylerin sosyal işlevselliğini iyileştirmektir. Bu arada hasta yakınlarına yönelik eğitimler, sosyo - 

kültürel etkinlikler ve psikolojik destek ve iyilik hali programları sağlanmaktadır. Aynı lokasyonda 

bulunan Sosyal Merkezde, kullanıcılarına (çoğunlukla 60 yaş ve üzeri) yaşıtları ile bir araya gelerek 

sosyalleşme fırsatı sunan aktif bir yaşlanma merkezi olduğu gibi, bakım sorumlulukları nedeniyle 

bazen sosyal bir hayattan mahrum kalan Alzheimer hastalarının yakınlarına da izolasyon ve 

yalnızlıktan korunma ve üretkenliklerini koruma olanağı sunmaktadır. 

Şekil   21 – Merkez tarafından yapılan faaliyet örneği 

Kaynak: Çanakkale Valiliği 

https://www.thehagueuniversity.com/about-thuas/thuas-today/news/detail/2020/09/29/the-age-friendly-cities-and-communities-questionnaire-launched-in-the-hague
https://www.thehagueuniversity.com/about-thuas/thuas-today/news/detail/2020/09/29/the-age-friendly-cities-and-communities-questionnaire-launched-in-the-hague
http://www.seniorvriendelijkdenhaag.com/over/
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9555773/1/RIS307178_bijlage
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2019/03/Alzheimer-Merkezi-ve-Sosyal-Ya%C5%9Fa-Evi-10.jpg
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Daha fazla bilgi için: 

https://alzheimermerkezi.kadikoy.bel.tr/ 

  

Beşiktaş Belediyesi'nin Sosyal Merkezleri – Beşiktaş (Türkiye) 

Sosyal Merkezler, Beşiktaş Belediyesi'nin yaşlı nüfusa yönelik başlattığı hizmetlerden biridir. Etiler ve 

Ulus sosyal merkezleri, 65 yaş ve üzeri Beşiktaşlılara bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik zihinsel 

aktiviteler yapma, temiz ve canlı bir ortamda sosyalleşme ve yeni insanlarla tanışma fırsatı 

sunmaktadır. Sosyal Merkezlerde yaşlılar da kendilerini daha iyi tanımalarını, karşılaştıkları sorunların 

nedenlerinin farkında olmalarını ve bu tür sorunlarla etkin bir şekilde başa çıkmalarını sağlayan 

profesyonel bir hizmet olan Psikolojik Danışmanlık Hizmetinden faydalanabilmektedirler. Yüz yüze 

görüşmelere ek olarak, psikososyal grup terapileri de genel sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı 

olmak için bir görüşle sağlanır. Merkezler, konser, seminer, tur ve piknik gibi etkinliklere erişimi 

desteklemenin yanı sıra, doğrudan hobi bahçeciliği, grup oyunları, ahşap boyama ve benzeri 

etkinlikler de sunmaktadır. Yaşlı misafirler de tesiste diyetisyen hizmetlerinden ücretsiz olarak 

faydalanabilmektedir. 

Şekil   22 - Merkez tarafından yapılan faaliyetlere örnek 

 

Kaynak: Çanakkale Valiliği 

Daha fazla bilgi için: 

http://www.besiktas.bel.tr/ 

 

Altın Yıllar Yaşam Merkezi – Çanakkale 

Altın Yıllar Yaşam Merkezi, uzman personel eşliğinde yaşlı vatandaşların sosyal, kültürel, fiziksel, 

bilişsel ve psikolojik aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sunmaya odaklanmaktadır. 

Çanakkale şehrinin bu projesinde yaşlı vatandaşlar resim ve el sanatları atölyesinde el becerilerini 

geliştirebilir ve yeteneklerini keşfedebilirler. Demli Sesler Korosu, aynı zamanda hem koro hem de 

diğer müzik sanatçıları için bir müzik odasının bulunduğu Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nin bir parçasıdır. 

Merkez kullanıcıları, satranç, su dokusu ve köprü gibi zeka oyunlarının keyfini çıkarırken, spor, nefes 

https://alzheimermerkezi.kadikoy.bel.tr/
http://www.besiktas.bel.tr/
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egzersizleri ve denge- yürüyüş egzersizleri için özel olarak hazırlanan spor odalarında fiziksel 

aktivitelerden de yararlanıyor. 

Son sınıflar ayrıca tiyatro ve edebi okumalar yoluyla sanatsal yönlerini geliştirebilir ve doğayı 

canlandırdıkları taş tasarım ve yama atölyesinde benzersiz ürünler üretebilirler. Halk Dansları 

atölyesinde yöresel halk danslarını öğrenirken daha sonra fotoğraf atölyesi sırasında çektikleri 

fotoğrafları basabilirler. Ayrıca, mesleki terapi, kişisel gelişim çalışmaları, hafıza paylaşımı, bireysel 

psikolojik destek ve danışmanlık gibi bilgisayar atölyeleri ve destek hizmetleri de bulunmaktadır. 

Deneyim aktarımını teşvik etmek için, merkez katılımcıları okuma yazma kursları, net örgü ve İngilizce 

atölyelerinde bilgilerini birbirleriyle paylaşırlar. Ayrıca, masal günleri ve bilgilendirme toplantıları ve 

merkezde bir satranç turnuvasına ev sahipliği yaparak nesiller arası etkileşimi ve iletişimi 

desteklemeye odaklanılmaktadır. 

Şekil   23 – Merkezde yapılan faaliyetlere örnekler 

 

Kaynak: Çanakkale Valiliği 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1137-kulturel-ve-sosyal-mekanlar/1298-altin-yillar-yasam-

merkezi 

 

Saygı ve sosyal kapsayıcılık 

Yaşlı nüfus için kapsayıcı bir toplum, sosyal ve ekonomik düzeyde eşit fırsatların teşvik edilmesini ve 

aynı zamanda yaşlılara saygının teşvik edilmesini içerir. Bu nedenle, nesiller arası teması teşvik eden 

ve karşılıklı anlayış ve değer, beceri ve deneyim alışverişinin faydalarını öven alanlar ve faaliyetler 

uygulamak önemlidir. 

 

https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1137-kulturel-ve-sosyal-mekanlar/1298-altin-yillar-yasam-merkezi
https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1137-kulturel-ve-sosyal-mekanlar/1298-altin-yillar-yasam-merkezi
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Port'Âge- Paris (Fransa) 

Kapsayıcılık sadece sosyal hizmetlere değil, aynı zamanda kültürel ve eğitim hizmetleri olarak toplum 

yaşamının diğer önemli kollarına da saygı duymaktadır. Paris'te belediye, hareket kabiliyeti kısıtlı 

kişiler (yaşlılar ve engelli bireyler) için kütüphaneler ağından ücretsiz belge teslim hizmeti 

sunmaktadır. Sisteme erişim, basitçe istenen kütüphaneyi arayarak yapılabilir ve teslimatı planlamak 

için bir randevu alınabilmektedir. Hizmet, kütüphanelerin ekiplerine entegre edilen ve teslimattan 

sorumlu kişinin faydalanıcının ihtiyaçlarına uyum sağlayacağı (tercih edilen zaman ve ziyaret sıklığı, 

kitap, dergi, CD ve diğer materyallerin seçimi) genç vatandaşlık hizmeti gönüllüleri tarafından 

desteklenmektedir.  

Daha fazla bilgi için: 

https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx 

https://www.facebook.com/ServicesCiviquesenBib/  

 

Menina estás à janela – Torres Vedras (Portekiz) 

Boş zamanların işgalini teşvik ederek yaşlı vatandaşların izolasyonunu azaltmak ve çeşitli yerel 

sanatsal eğilimlerle temas kurarak sosyal içerilmelerini desteklemek için Torres Vedras belediyesi 

Temmuz 2020 'de “Menina estás à janela” (“ Pencerede duran kız ”) projesini başlattı. Proje, 

belediyedeki sosyal dayanışma kurumları ağının kapsadığı yaşlı nüfusu, sağlık nedenleriyle, kültürel 

faaliyetlerden halkın yararlanmasına kısıtlamalar ve kısıtlamalar getiren bir bağlamda, sanat ve 

kültüre yaklaştırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Torres Vedras belediyesi, yaşlıların bu bölgenin bir 

parçası olduğunu göstermeyi amaçlayan bir yaklaşma hareketi içinde.  

Şekil   24 – Menina estás à janela gösterisi örneği 

 
Kaynak: Torres Vedras Belediyesi web sitesi40 

Etkinlikler, sahne sanatlarını bir ilişki ve iletişim aracı olarak kullanan bir grup sanatçı ve kültürel aracı 

tarafından geliştirilen, açık havada gerçekleştirilen mini müzik, dans ve tiyatro gösterilerinin 

döngülerinden oluşmaktadır. Mini şovların ilk aşaması, müziğin farklı kuşaklardan ve sosyal 

dünyalardan insanları bir araya getirmek için evrensel bir dil olarak sahip olduğu gücü kullanarak 

 
40https://www.cm-tvedras.pt/seniores/menina-estas-a-janela/  

https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://www.facebook.com/ServicesCiviquesenBib/
https://www.cm-tvedras.pt/seniores/menina-estas-a-janela/
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müziğe adanmıştır. Gösteri başına ortalama 30 katılımcıyla, şimdiye kadar yaklaşık 450 yaşlıya fayda 

sağlayan 15 gösteri gerçekleştirildi. 

 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.cm-tvedras.pt/seniores/menina-estas-a-janela/  

 

Trampolim: Acompanhamento a seniores em situação de isolamento – Torres Vedras (Portekiz) 

"Trampolim" (" Trambüs ") projesi, 2022 yılında başlatılan, yaşlı vatandaşlarda artan ve onurlu bir 

yaşam kalitesine katkıda bulunan sosyal entegrasyonu teşvik ederek ve özerklik stratejilerini teşvik 

ederek sosyal izolasyonu ele almayı amaçlayan yepyeni bir girişimdir. Proje, hareketlilik sorunları, 

sosyal destek ağının olmaması veya sağlık nedenleriyle sosyal izolasyon ve yalnızlık durumunda 

yaşayan 55+ yaş üstü yaşlılara yardım sağlamaya odaklanmaktadır.  

Destek, yaşlılara bilişsel, psikomotor uyarılma ve kişisel gelişim anları sağlayan haftalık ziyaretler 

yoluyla yapılır. Ziyaretler, Torres Vedras belediyesinden profesyoneller ve gönüllüleri bir araya 

getiren disiplinler arası bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Proje aynı zamanda Torres Vedras Kamu 

Güvenliği Polisi ile de işbirliği içerisindedir. Şu anda deneysel bir aşamadadır ve bu nedenle sadece 

Torres Vedras şehrinin şimdilik 15 yaşlıyı kapsayan coğrafi bölgesinde geliştirilmektedir. Projeyi 

sadece coğrafi düzeyde (tüm belediye bölgesini kapsayacak şekilde) değil, katılımcı sayısı açısından da 

genişletmek belediyenin hedefidir.  

Şekil   25 – Trampolim logosu 

 

Kaynak: Torres Vedras Belediyesi web sitesi41 

Daha fazla bilgi için: 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/trampolim/  

 

Eve Teslim Yemek Servisi - Mancomunidad Comarca de la Sidra (İspanya) 

Mancomunidad Comarca de la Sidra belediyeleri, coğrafi olarak izole edilmiş ve ulaşılması zor olan 

yüksek bir yaşlı nüfusa (65 yaş üstü 8374 kişi) sahiptir. Bu özel durum göz önüne alındığında, bu grup 

sakinler için bir ev yardımı hizmeti sağlama ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu nedenle, bölgelerindeki 

 
41http://www.cm-tvedras.pt/seniores/trampolim/  

https://www.cm-tvedras.pt/seniores/menina-estas-a-janela/
http://www.cm-tvedras.pt/assets/upload/paginas-header/2021/09/13/trampolimagenda-01/trampolimagenda-01_w847.jpg
http://www.cm-tvedras.pt/seniores/trampolim/
http://www.cm-tvedras.pt/seniores/trampolim/
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etkileri en aza indirmek için Mancomunidad, üst düzey nüfusa eksiksiz, dengeli ve önceden 

hazırlanmış yemekler sunmayı amaçlayan bir ev yemeği hizmeti başlattı.  

Proje planı tanımlandıktan sonra, her yaşlının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış eksiksiz menüler 

hazırlaması için bir yemek şirketi ile anlaşıldı ve bu şirket hizmetin tüm aşamalarından sorumlu oldu: 

yemeklerin pişirilmesi, yemek kutularının paketlenmesi ve uygun şekilde muhafaza edilmesi ve daha 

sonra dağıtım ve toplama. Servis, mikrodalga fırında ısıtmaya hazır ve daha fazla hazırlık 

gerektirmeyen öğle ve akşam yemekleri şeklinde eksiksiz ve dengeli öğünlerin dağıtımından oluşur.  

Servis, Asturias bölgesinde kırsal alanlarda yaşayan yaşlıları hedef alan ve beslenme açısından doğru 

bir diyetin teşvik edilmesine yardımcı olan ilk kuruldu. Ayrıca girişim, evde bakım verenleri yemek 

pişirme görevlerinden kurtarmanın yanı sıra, potansiyel aile içi kazaları önlemek ve toplumlarındaki 

yaşlıların aidiyet duygusunu geliştirmek için daha fazla zaman ayırabilmelerine yardımcı oldu. 

Lansmanından bu yana, faydalanıcı nüfusun ihtiyaçlarına yönelik iyileştirmelere ve uyarlamalara yol 

açan düzenli bir izleme ve değerlendirme yapılmıştır. 

Bu girişim, kırsal alanlarda izolasyonu azaltmak ve bu alanlarda yaşayan yaşlılara kapsamlı bakım 

sağlamak amacıyla Asturias Prensliği Sosyal İşler Bölge Bakanlığı tarafından başlatılan yaş dostu bir 

strateji olan “Rompiendo Distancias” (“ Kırılma mesafeleri ”) bölgesel sosyal programı kapsamında 

uygulanmıştır. Strateji, bu bölümün “Faydalı Okumalar” bölümünde daha ayrıntılı olarak 

sunulmuştur. 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.mancosi.es/en/actuaciones-de-participacion-social 

 

YADES (Seniors Support Service) 

YADES programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, yaşlılara yönelik bakım ve destek 

hizmetlerinin, yerel yönetimlerin yaşlılara yönelik hizmetlerini güçlendirmek, standardizasyonu 

sağlamak ve yaşlı hizmetlerini genişletmek amacıyla, öncelikle yaşlıların aileleri ile birlikte, sosyal 

çevrelerinden ayrı kalmadan desteklenerek sunulmasını sağlamak amacıyla 2016 yılında hayata 

geçirilmiştir. Program aynı zamanda bu hizmetlerin uluslararası gelişmelere dayanmasını 

sağlamaktadır. Entegre ve standart bir şekilde hizmet sunarak kaynak israfını ve diğer potansiyel 

olumsuz sorunları önlemeyi amaçlayan saha uygulamalarını destekleyen bir girişimdir. Proje 

kapsamında büyükşehir belediyeleri, yaşlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran ve katma değer 

sunan projeler için Bakanlık tarafından hibe edilmektedir. 

Şekil   26 – YADES girişimi logosu 

 

Kaynak: Çanakkale Valiliği 

 

https://www.mancosi.es/en/actuaciones-de-participacion-social
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Daha fazla bilgi için: 

https://www.aile.gov.tr/eyhgm/sayfalar/yades/yades2022/ 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “Manevi Evlat Edinme Butonu (Akıllı Yaşlı Bakım ve 

Koordinasyon Merkezi )” ile bir YADES girişimi örneği gerçekleştirilmiştir. Kahramanmaraş kent 

merkezinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü yaşlıların evlerine kurulan akıllı takip ve çağrı sistemleri ile 

yaşadıkları ortamlarda çağrı merkezi tarafından 7/24 uzaktan takip edilmekte, sağlıklı ve güvenli bir 

yaşam sürmeleri desteklenmektedir. Akıllı sistem ile yaşlıların tansiyon, nabız, kalp atış hızı ve şeker 

ölçümleri uzaktan sağlanmakta, tıbbi zorunluluk halinde sistem üzerinden çağrı merkezi ekranından 

hızlı bir şekilde yetkililere ulaştırılmaktadır.  

Sistemden dolayı yaşlıların kendilerine verilen el butonlarını kullanarak acil durumlarda doğrudan 

çağrı merkezi ile iletişime geçmeleri ve destek personeli ile iletişim kurmaları sağlanır. Yalnız yaşayan 

yaşlıların evlerine kurulan akıllı otomasyon sistemi ile birlikte, otomasyon sistemi acil durumu tespit 

eder ve yangın, gaz zehirlenmesi, duman veya su taşması durumlarında verileri anında çağrı 

merkezine iletir. Çağrı merkezinde çalışan personel daha sonra ambulans, acil servis, polis ve itfaiye 

gibi ilgili birimlere bilgi vererek yaşlı nüfusun sürekli refahına katkıda bulunur. 

Şekil   27 – Destek sistemi örneği 

 

Kaynak: Çanakkale Valiliği 

Daha fazla bilgi için: 

https://kahramanmaras.bel.tr/haber/2019/12/13/buyuksehirden-elbistana-da-manevi-evlat-projesi 

https://kahramanmaras.bel.tr/akilli-yasli-bakim-ve-koordinasyon-merkezi-manevi-evlat-butonu 

 

Aktif Yaşlanıyoruz - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (Türkiye) 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi işbirliği ile “Aktif Yaşlanıyoruz” projesini hayata 

geçirdi. Proje kapsamında Sındırgı'da bulunan özel bir tesiste yaşlı bireylere üç gün boyunca sağlık ve 

psiko - sosyal destek sağlanmıştır. Bakım hizmetleri, zengin doğal ve termal kaynaklara sahip 

Sındırgı'nın termal tesislerinde fizyoterapistlerin öncülüğünde alınan hidroterapiden oluşmaktadır. 

Burada yaşlılar hasta bakıcılar, hemşireler, diyetisyenler, psikologlar, sosyologlar ve masörler 

tarafından tamamen takip edilmektedir. Bölgede kurulan 500 metrekarelik serada bahçecilik terapi 

bahçesi faaliyetleri de yürütülmektedir. Bu bağlamda yaşlılar toprak etrafında birleşerek saksı bitkileri 

dikimi, mevsimlik meyve ve sebze ekimi ve yetiştiriciliği gibi gıda üretim faaliyetlerinde yer 

https://www.aile.gov.tr/eyhgm/sayfalar/yades/yades2022/
https://kahramanmaras.bel.tr/haber/2019/12/13/buyuksehirden-elbistana-da-manevi-evlat-projesi
https://kahramanmaras.bel.tr/akilli-yasli-bakim-ve-koordinasyon-merkezi-manevi-evlat-butonu
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almaktadır. Ayrıca, aktivitelerin listesi Akpınar Yaşam Merkezi ve lavanta bahçesi ziyaretleri, müzik 

konserleri ve diğer sosyal etkinliklere kadar uzanmaktadır. 

Şekil   28 – “Aktif Yaşlanıyoruz” aktivite örneği 

 

Kaynak: Çanakkale Valiliği 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.balikesir.bel.tr/haber-detay?id=2793 

 

Aktif Yaşlanma Evi - Mersin Büyükşehir Belediyesi (Türkiye) 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 55 yaş üstü vatandaşların 

yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 2018 yılında “Aktif Yaşlanma Evi” kurulmuştur. Proje 

kapsamında alan uzmanları tarafından kendini geliştirme, sağlıklı yaşam ve bilişsel becerilerin 

geliştirilmesi konularında interaktif eğitimler düzenlenmektedir. Psikososyal danışmanlık hizmeti, 

sağlık hizmetleri (diş taraması, gerilim ölçümü, sakkarimetri) de verilmektedir. “Aktif Yaşlanma Evi” 

faydalanıcıları, hizmetler sırasında ücretsiz içeceklerden de yararlanabilir. Yaşlıların sosyal ve kültürel 

yeteneklerinin geliştirilmesi açısından müzik, drama ve satranç kursları, Türk Halk Müziği korosu 

uygulamaları, okuma günleri, gezi etkinlikleri, tekne turu, film gösterimi ve piknik etkinlikleri de 

düzenlenmektedir. 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.mersin.bel.tr/sosyal-hizmetler-dairesi-baskanligi 

 

 

Sivil katılım ve istihdam 

Bir kişinin yaşamının yaşlı evresine ulaşması, aktif çalışmadan emekliliğe geçişle, dolayısıyla öz bakım 

ve boş zaman için kullanılabilir zamanın artmasıyla ilişkilidir. Daha sonra, yaşlıların mahallelerine 

katılımını teşvik eden ve zaman mevcudiyeti ve yaşam deneyimi katkılarından yararlanabilecek 

toplum temelli girişimlerle sosyal koşulları bir araya getirmek önemli hale gelir.  

 

https://www.balikesir.bel.tr/haber-detay?id=2793
https://www.mersin.bel.tr/sosyal-hizmetler-dairesi-baskanligi
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Geleceğin Geliştiricileri – Göteborg (İsveç) 

Yaratılışın tüm aşamalarında faydalanıcıları dahil etmek, yaşlı dostu şehir stratejileri için çok önemlidir 

ve İsveç'in Göteborg şehrinde belediye, “Geleceğin Geliştiricileri” olarak adlandırılan ve 65 yaşından 

büyük on üç vatandaşın işe alınmasını içeren yaratıcı bir katılımcı yaklaşım uyguladı. Geleceğin 

geliştiricileri olarak adlandırılan bu yaşlılar, Göteborg'un yaşlı dostu stratejisine zamanları ve 

bağlılıklarıyla gönüllü olarak katkıda bulunan, farklı geçmişlere, becerilere ve deneyimlere sahip kent 

sakinleridir. 

Şehri eylem planının tasarımı ve uygulanması konusunda desteklemek için, görevleri, araştırma 

projelerine katılım ve katkıyı, yeni ve mevcut hizmetlerle ilgili testleri, bir kullanıcının bakış açısıyla 

tesis değerlendirmelerini, fikir sunmayı ve yaş dostu bir topluluğun etki alanlarıyla ilgili etkinlikler 

düzenlemeyi içerir. 2019 sonbaharında başlatılan ve programın ilk aşamasında 27 kişinin işe 

alınmasına yol açan yaklaşık 170 başvuruyla uygun adaylardan önemli bir ilgi vardı. 

Daha fazla bilgi için: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/gothenburg-recruits-senior-future-developers/  

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg/aldersvanliga-

goteborg/framtidsutvecklare  

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg  

 

Idososos Saudáveis e Ativos (ISA) – Torres Vedras (Portekiz) 

“Idososos Saudáveise Ativos (ISA )” (“ Sağlıklı ve Aktif Yaşlılar ”) projesi, 2003 yılında, yaşlı nüfusun 

aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına sivil katılımını güçlendirmek ve bu hedef grupta izolasyon ve 

hareketsizlikle mücadele etmek amacıyla başlatılmıştır. Proje ISA'nın iki müdahale kolu vardır: 

Prevenção Rodoviária (Yol Önleme) ve Património (Miras).  

ISA – Prevenção rodoviária, daha fazla yaya akışının olduğu dönemlerde (sınıfların girişi ve çıkışı 

sırasında) öğrencilerin güvenli bir şekilde geçişini sağlamak amacıyla, okulların yakınındaki geçiş 

noktalarında  bu amaç için usulüne uygun olarak tanımlanmış ve eğitilmiş yaşlı vatandaşların 

işbirliğine odaklanmaktadır. Eğitim ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği içinde proje, emekli vatandaşlara ve 

toplumun aktif üyeleri olarak becerilerine değer vermeyi ve genç nesillerin yaşlılara karşı saygı ve 

düşüncelerini teşvik ederken katkılarının ne kadar değerli olabileceğini ortaya koymayı 

başarmaktadır. Bu girişimde şu anda yaşlı vatandaşların işbirliğinden yararlanan üç ilkokul ve bir 

anaokulu bulunmaktadır.  

ISA – Património, yaşlıların düzenli işleyişlerini ve halka açık olmalarını sağlamak için tarihi ve kültürel 

çıkarları olan yerlerde, yani kiliselerde kalifikasyon ve entegrasyona odaklanır. Bu, belediye genelinde 

dokuz kiliseyi kapsayan ve bu projede yaşlıların katkısı sayesinde haftada altı gün halkın erişebileceği 

tarihi bir turistik çevrenin oluşturulmasına dayanmaktadır. Yaşlı vatandaş böylece bir rehber haline 

gelir ve atanan tarihi mekana gelen ziyaretçileri karşılar, belediyenin ziyarete açık birkaç turistik ilgi 

alanına sahip olmasına izin verir, aksi takdirde kapalı olurdu. 

Katılım, Torres Vedras'ta ikamet eden, 55 yaş ve üzeri ve halen emekli olan herkese açıktır. Kayıt, 

telefon veya e - posta yoluyla kolayca yapılabilir. Şu anda projenin her iki ayağı da 18 yaşlının düzenli 

katılımıyla devam etmekte olup, başlangıcından bu yana toplam 178 kişiye ulaşmıştır. Projenin 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/gothenburg-recruits-senior-future-developers/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg/aldersvanliga-goteborg/framtidsutvecklare
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg/aldersvanliga-goteborg/framtidsutvecklare
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg
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başarısı, uzun süreli uygulanması ve yaşlıların toplumsal ve sosyal katılımını teşvik etmeye yönelik 

yenilikçi yaklaşımıyla tanınırlık olarak ulusal düzeyde ardı ardına alınan ödüller ile kanıtlanmıştır. 

Şekil   29 – ISA – Öğrencilerin karşıdan karşıya geçmelerini desteklemek için PREVENÇão rodoviária etkinliği 

 
Kaynak: Torres Vedras Belediyesi web sitesi42 

Daha fazla bilgi için: 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/isa/  

 

Komşuluk gündemleri – Lahey (Hollanda) 

Lahey şehrinin politika stratejisini takiben, toplam 44 şehir bölgesinin her mahallesi, 2021 -2024 yılları 

için mahallede yapılacak en önemli iyileştirmeleri listeleyen özel bir gündeme sahip olmak üzere 

atandı. Site sakinleri, ortaklar ve belediyenin çalışanları ile işbirliği içinde olan girişimciler, hangi 

alanların en önemli ve müdahaleye muhtaç olduğunu birlikte belirleyerek iyileştirmeleri ortaklaşa 

uygulamaktadır. Her mahalle için gündemlerin hazırlanmasında farklı kuruluşlar yer almıştır. Bu 

organizasyonun bir örneği, sosyal alanda çeşitli hedef gruplarla çalışma konusunda uzun yıllara 

dayanan deneyime sahip olan ve yaşlıların düzenli olarak önemli bir rol oynadığı GetOud'dur. 

GetOud'dan altı mahalle için mahalle gündemini hazırlaması istenmiştir: Scheveningen - Dorp, 

Duinoord, Schipperskwartier, Vogelwijk, Molenwijk ve Spoorwijk. 

GetOud, mahalle gündemini tasarlamak için mahalle sakinleri, esnaflar, mahalle sakinleri meclisi, 

yerel polis memurları, sosyal yardım görevlileri ve diğer paydaşlarla görüştü. Bu konuşmalar 

sonucunda ortaya çıkan konular, daha sonra bir anket aracılığıyla çeşitli mahalle toplantılarında 

mahalle sakinlerine sunulmuş ve yukarıda bahsedilen konuların ne kadar tanınıp tanınmadığı 

görülmüştür. Sonunda, tartışmalar, anket sonuçları ve belediyede fizibilite kontrolü temelinde 

önümüzdeki dört yılın mahalle gündemleri hazırlandı. 

 
42http://www.cm-tvedras.pt/seniores/isa/ 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/isa/
http://www.cm-tvedras.pt/seniores/isa/
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Şekil   30 – Duinoord şehir bölgesi için mahalle gündemi örneği 

 

Kaynak: GetOud web sitesi43 

Daha fazla bilgi için: 

https://getoud.nl/portfolio/wijkagendas-den-haag/  

 

Kıdemli Vatandaşlar Konseyi - Paris (Fransa) 

Paris'te her dört yılda bir, şehrin yaşlı nüfusa yönelik kamu politikaları açısından yönelimini belirleyen 

bir "Schéma senior" vardır. Bu politika şemasını tasarlamak için, 60 yaş ve üzeri Parisliler, yerel 

kentsel planlama, vatandaşlık ve faaliyetler açısından ihtiyaçlarını ifade etmelerine izin veren bir 

istişare sürecinde yer almaktadır.  

Buna ek olarak, Paris'in çeşitli bölgelerinde üst düzey vatandaş konseyleri düzenlenmektedir (bu 

girişim yakında Paris'in neredeyse tüm bölgelerinde mevcut olacaktır). Yaşlı vatandaşların planına 

paralel olarak faaliyet gösterirler ve ilgili düzenlemede yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik 

vatandaşların önerileri için danışma organları oluştururlar. Aynı zamanda nesiller arasındaki sosyal 

bağın güçlenmesine yardımcı olurlar. Bu danışma organları, belediye ekibinin bölgedeki yaşlıların 

endişelerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate almasını sağlar. 

Daha fazla bilgi (Paris'in 11E düzenlemesi örneği):  

https://mairie11.paris.fr/pages/le-conseil-des-seniors-2-9911 

 

Krakow Yaşlılar Konseyi - Kraków (Polonya) 

Kraków şehrinde belediye, yaşlı nüfusa ilişkin şehir politikası stratejilerini desteklemek amacıyla 25 

üst düzey sakinden (60 yaş ve üzeri) oluşan bir yönlendirme ve danışma grubu olan Yaşlılar Konseyi'ni 

kurdu. Konsey üyeleri, görevlerini gönüllülük esasına göre yerine getiren ve iş kapsamı sağlığın teşviki, 

 
43https://getoud.nl/portfolio/wijkagendas-den-haag/ 

https://getoud.nl/portfolio/wijkagendas-den-haag/
https://mairie11.paris.fr/pages/le-conseil-des-seniors-2-9911
https://getoud.nl/portfolio/wijkagendas-den-haag/
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sosyal dışlanmanın önlenmesi ve yaşlıların korunması, altyapı iyileştirmeleri, kültürel, rekreasyon ve 

boş zaman aktivitelerinin düzenlenmesini desteklemekten farklı olan 3 yıllık bir görevle seçilir. 

 
Daha fazla bilgi için: 

https://dlaseniora.krakow.pl/250449,artykul,rada_krakowskich_seniorow.html  

https://dlaseniora.krakow.pl/start/235375,artykul,rada_krakowskich_seniorow_2019-2022.html  

https://www.agefriendlyeurope.org/node/366  

 

60+ Tazelenme Üniversitesi – Antalya (Türkiye) 

“60+ Tazelenme Üniversitesi ”, Antalya Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. 

Dr. İsmail Tufan önderliğinde geliştirilen bir sosyal sorumluluk projesidir. 60+Tazelenme 

Üniversitesinin misyonu, yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunması, yeni yetkinliklerin 

kazanılmasını sağlayarak kaliteli ve başarılı yaşlanmanın temelini atmaktır. Amaç, Türkiye'ye özgü 

yaşlı bir üniversite modeli geliştirmek ve Türkiye'de yaşlılara yönelik yeni bir algı geliştirmektir. 

Proje, 2000 yılından bu yana yürütülen ve 2023 yılında tamamlanması beklenen Türkiye Gerontoloji 

Atlası (GeroAtlas) araştırmasından elde edilen verilere dayanarak yapılandırılmıştır. GeroAtlas 

araştırması, Türk toplumunda başarılı ve sağlıklı yaşlanan insan sayısını artırmak için alınması gereken 

önlemleri belirlemek, böylece bu araştırmanın sonuçlarından elde edilen bilgi ve deneyimlere 

dayanarak 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin kurucu felsefesi olmak üzere gerçekleştirilmiştir. 

60+ Tazelenme Üniversitesi ilk olarak Mayıs 2015 'te Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü'nde 

pilot proje olarak başlamıştır. Ardından Ekim 2016 'da yaklaşık 350 öğrencinin katıldığı ilk normal 

derslere başlandı. Bu girişimin kopyalanması için diğer üniversite ve bölgelerin artan ilgisinin ardından 

kısa sürede ülke çapında genişletilmeye başlandı. Halen Akdeniz, Nişantaşı, Ege, Muğla, Girne (Girne), 

Anadolu, Fethiye ve Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversite kampüslerinde uygulanmaktadır. 

Mayıs 2021 'de 60+ Tazelenme Üniversitesini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na devredecek bir 

protokol imzalandı. Yakın gelecekte bu yükseköğretim kurumunun tüm illerde yaygınlaştırılması 

beklenmektedir. 

Tazelenme Üniversitesi'nde öğretilen konuların çoğu, yaşlıların günlük yaşamları için mümkün olan en 

işlevsel olacak şekilde tasarlanmıştır ve oldukça yetkin profesörler tarafından öğretilir. Öğretim 

üyeleri, öğretim süreleri karşılığında herhangi bir parasal tazminat veya ücret talep etmeyerek 

gönüllü olarak öğretim yaparlar. Verilen derslerden bazıları şunlardır: üroloji , ortopedi, estetik, 

beslenme ve diyetetik, bit, yaşlanma ekolojisi, gastroenteroloji, nöroloji, etkili iletişim ve vücut dili. 

Ayrıca öğrenciler fiziksel aktivitelere ve spor müsabakalarına katılma fırsatı bulmaktadır. 

 

 

 

 

 

https://dlaseniora.krakow.pl/250449,artykul,rada_krakowskich_seniorow.html
https://dlaseniora.krakow.pl/start/235375,artykul,rada_krakowskich_seniorow_2019-2022.html
https://www.agefriendlyeurope.org/node/367


51 
 

Şekil   32 - Tazelenme Üniversitesi Broşürü                     

 

Daha fazla bilgi için: 

https://tazelenme.com/ 

https://tazelenme.com/guncel-26-subat-2018-atletizmde-basari 

https://tazelenme.com/guncel-13-mart-2019-antalya-beă-baskani-menderes-turel-ve-dis-isleri-

bakani-mevlut-cavusoglu  

 

Belediye Hizmetleri 

Toplum ve Sağlık Hizmetleri  

Bir topluluğun refahı, çeşitli faktörlerin yanı sıra, sosyal ve sağlık hizmetlerinin kalite seviyesinden 
etkilenir. Bu tür destekleyici ortamlar sadece yerel ve bölgesel hükümet kurumları tarafından değil, 
aynı zamanda ihtiyaç sahipleri için eşleştirilmiş bir sosyal ve sağlık desteği sağlayabilen sosyal 
dayanışma kurumları tarafından da sağlanabilir ve sağlanabilir. 

Chave de Afetos – Porto Metropolitan Bölgesi (Portekiz) 

DSÖ'NÜN Yaşlı Dostu Şehirler Çerçevesinde atıfta bulunduğu gibi [9], yaşlı dostluğuna ulaşma 

girişimleri farklı paydaşlardan kaynaklanabilir ve kaynaklanmalıdır ve Portekiz'deki “Chave de Afetos” 

(“ Sevgilerin Anahtarı ”) projesi, bir sivil toplum kuruluşu tarafından başlatılan bir girişimin iyi bir 

örneğidir. 2011 yılında ulusal düzeydeki en büyük yardım kuruluşuna ait bir dayanışma kurumu olan 

Santa Casa da Misericórdia do Porto tarafından başlatılan proje, yalnız yaşayan, sosyal izolasyon riski 

Kaynak: Çanakkale Valiliği 

Şekil   31 – Spor etkinliklerine katılan yaşlı öğrenciler 

https://tazelenme.com/
https://tazelenme.com/guncel-26-subat-2018-atletizmde-basari
https://tazelenme.com/guncel-13-mart-2019-antalya-belediye-baskani-menderes-turel-ve-dis-isleri-bakani-mevlut-cavusoglu
https://tazelenme.com/guncel-13-mart-2019-antalya-belediye-baskani-menderes-turel-ve-dis-isleri-bakani-mevlut-cavusoglu
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altında olan veya güvenlik açığı olan yaşlılar için entegre bir evde bakım yardımı sağlayarak üst düzey 

nüfusun sosyal izolasyonunu ele almaya çalışmıştır.  

Program, yaşlıları sürekli olarak izleyen teknolojik ve insani bir bileşenden oluşan entegre bir 

çözümdür. Faydalanıcılar, konutlarında kurulan acil durumlar için bir tele yardım hizmetine (24 saat / 

7 gün) sahiptir ve ayrıca gönüllüler tarafından sürekli olarak gerçekleştirilen yüz yüze ziyaretler 

yoluyla entegre bir yerel kuruluş ağı da onlara eşlik etmektedir. Program, aile desteği olmayan veya 

yetersiz olan ve Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Valongo ve Vila do Conde (Porto 

Metropolitan Bölgesi'nde) belediyelerinde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için geçerlidir. On yıllık 

uygulamada, projenin rapor edilen sonuçları ve etkileri, yaşlılarda izolasyon, yalnızlık ve düşme 

hissinde önemli bir azalma olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, program düzenli olarak 

yükseltilmiş ve daha fazla alıcıya ulaşmak için genişletilmiştir, şu anda aktif olarak desteklenen 

yaklaşık 1500 kişiyi sayan sürekli bir faydalanıcı büyümesi almıştır. 

Şekil   33 – Chave de Afetos Broşürü 

 

Kaynak: Santa Casa da Misericórdia do Porto web sitesi44 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/programa-chave-de-afetos_9  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/chave-de-afetos/  

 

Radarlar – Barcelona (İspanya) 

Radarlar, Barselona Kent Konseyi tarafından yalnızlık durumlarını önlemek ve bir topluluğun farklı 

aktörlerini, sakinlerini, esnaflarını, eczacılarını, gönüllülerini ve kuruluşlarını birlikte yaratıcı bir 

mahalle ağına dahil ederek yaşlılar üzerindeki etkilerini azaltmak için başlatılan bir topluluk projesidir. 

Bu nedenle, bu yerel aktörler ağının, bölgelerinde yaşayan yaşlıların sahip olabileceği herhangi bir 

önemli değişiklik veya ihtiyaç için radar (yani tespit) görevi görmesi ve komşuları için olası yaşlı dostu 

iyileştirmeleri belirlemeye yardımcı olması amaçlanmaktadır. 

Radarlar, çevrelerinde yaşayan yaşlıların dinamiklerine dikkat ederek ve davranış veya görünümde 
tespit edilen herhangi bir değişikliği veya yalnızlık durumlarını Radarlar platformuna bildirerek 
projede kilit bir rol oynamaktadır. Yönlendirme daha sonra uygun takibi yapmaktan sorumlu olacak 

 
44https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/programa-chave-de-afetos_9  

https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/programa-chave-de-afetos_9
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/chave-de-afetos/
https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/programa-chave-de-afetos_9
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olan Sosyal Hizmetler ekibi tarafından değerlendirilir. Aynı şekilde, programın gönüllüleri de periyodik 
telefon görüşmeleri yoluyla belirlenen yaşlılarla bir izleme ve takip sistemi gerçekleştirmektedir. 
Farklı aktörleri ve nesilleri dahil ederek mahallede katılımcı bir ortam oluşturmak amacıyla topluluk 
yuvarlak masa toplantıları (Mesas Radarları), farkındalık ve yaygınlaştırma kampanyaları ile karşılama 
ve eşlik etme faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. 

Şekil   34 – Radarların Logosu projesi 

 

Kaynak: Radarlar web sitesi45 

Daha fazla bilgi için: 

https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars  

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/triptic-

informacio-radars-angles.pdf  

 

Paris Sport Seniors – Paris Saint – Germain (Fransa) 

Yaşlı vatandaşlar arasında fiziksel aktiviteyi teşvik etmek için Paris Belediyesi, 55 yaşın üzerindeki 

Paris sakinlerinin ücretsiz olarak spor yapmalarını sağlayan “Paris Spor Yaşlıları” programını 

oluşturdu. Aktiviteler, pilates, yoga, yumuşak jimnastik, yüzme, kuzey yürüyüşü, boks, tenis, golf gibi 

birçok spor dalını kapsamaktadır.  

Daha fazla bilgi için: 

https://www.paris.fr/pages/decouvrez-le-programme-senior-3912  

 

Zümrüt Restoranlar - Paris (Fransa) 

Yaşlı dostu işletmelerin teşvik edilmesi de yaşlılar için bir topluluk geliştirirken dikkate alınması 

gereken bir müdahale zinciridir. Yaşlılar arasında yetersiz beslenmeyle mücadele etme hedefiyle 

birlikte bu gereklilik göz önünde bulundurulduğunda, Paris şehri 2010 yılında bu nüfusa uygun bir 

fiyata tam öğünler sunan yaşlı dostu bir dayanışma restoranları ağı başlattı. “Zümrüt Restoranlar” ağı, 

65 yaş üstü ya da engelli ise 60 yaş üstü Parisliler için şehir geneline yayılmış 44 restorandan 

oluşmaktadır.  

Kantinler, sıcak bir atmosferde yerel ve kaliteli yiyecekler sunar ve yaşlıların bir öğün boyunca 

sosyalleşmeleri ve paylaşmaları için yeni alanlar yaratır. Pazartesi'den Cuma'ya öğle yemeği servisi 

 
45https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars  

https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/triptic-informacio-radars-angles.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/triptic-informacio-radars-angles.pdf
https://www.paris.fr/pages/decouvrez-le-programme-senior-3912
https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars
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için açık olan bu girişim, vatandaşların tek başına veya aileyle birlikte giderek bir anlık zevk, rahatlama 

ve alışverişin tadını çıkarmalarını sağlıyor. 

Şekil   35 – Émeraude Restoran Reklamı 

 

Kaynak: Paris Belediyesi web sitesi46 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.paris.fr/equipements/restaurants-emeraude/tous-les-horaires 

https://www.citego.org/bdf_fiche-document-1328_en.html  

 

 

Cuenta Conmigo, Cuenta Con Ellos - Real Madrid (İspanya) 

 

Madrid Resmi Psikologlar Koleji, Eylül 2015 ile Haziran 2016 arasında “Cuenta Conmigo, Cuenta Con 

Ellos” (“ Beni de dahil edin, onları da dahil edin ”) adlı bir girişim gerçekleştirdi. Bu girişim, yaşlılara iyi 

muamelenin teşvik edilmesine yönelik hikayelerin oluşturulmasından oluşuyordu. Amaç, yaşlıların 

karşılaştığı günlük yaşamın farklı durumlarını temsil eden masalları (“ cuentos ”) kullanarak, yaşlıların 

tedavisi için farklı bir şekilde duyarlılaştırma ve farkındalık üzerinde çalışmaktı. Girişim, toplum, aile 

ve kurumlar içindeki farklı durumlara odaklanan bir üçlemeden oluşuyordu. Her hikayede, bu üç 

ortamda meydana gelen olağan durumlarla ilgili yetersiz ve yeterli tedavileri gösteren iki versiyon 

vardır. Hikâyenin baş kahramanı Amparo, hikâye boyunca yaşlıların karşılaştığı günlük durumların bir 

kısmını yansıtan farklı durumlarla (yaş stereotipi ve önyargı, bebekleştirme, güçsüzleştirme, 

ekonomik istismar, ihmal) karşı karşıya kalan yaşlı bir kadındır. 

Yaşlılara yönelik kötü muameleyle mücadele etmenin en iyi yolu, iyi uygulamaların teşviki ve teşviki 

üzerinde çalışmaktır. Ancak bunu başarmak için bilinçli ve hassas olmak gerekir. Bu girişim, seçilen 

format nedeniyle öncü ve yenilikçi olarak kabul edildi, masallar, onları farkındalık ve duyarlılık için bir 

araç olarak gördü, çünkü ince durumların görünürlüğünü ve en iyi uygulamaların öğrenilmesini 

artırdı. Ek olarak, bu yaklaşım eylem için alternatifler sundu ve olası tüm bağlamlarda (toplum, aile ve 

kurumlar) kötü muameleyi ele aldı.  

 

 
46https://www.paris.fr/equipements/restaurants-emeraude/tous-les-horaires  

https://www.paris.fr/equipements/restaurants-emeraude/tous-les-horaires
https://www.citego.org/bdf_fiche-document-1328_en.html
https://www.paris.fr/equipements/restaurants-emeraude/tous-les-horaires
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Şekil   36 – “Cuenta conmigo, cuenta con ellos” rehberi örneği 

 
Kaynak: Madrid Resmi Psikologlar Koleji web sitesi47 

 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/416/el-colegio-edita-coleccion-cuentos-

cuenta-conmigo-cuenta-ellos  

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-

cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video  

https://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/FichaTecnicaBBPP/BP34_C

OP_CuentaConmigo.pdf  

 

 

Poznań Life Box – Poznań (Polonya)  
 

Yaşlıları içeren bir acil durum çağrısı, hastadan ilk müdahale edenlere değerli tıbbi bilgiler elde etmek 

için zor iletişim olasılığı nedeniyle genellikle ekstra bir hassasiyetle doldurulur. Bu nedenle, üst düzey 

nüfusa sahip acil durumlarda hayat kurtarıcı desteğin sağlanmasını iyileştirmeyi amaçlayan Poznań 

şehri, kişisel verilerin yanı sıra üst düzey yöneticinin sağlık durumu hakkında önemli bilgiler içeren 

kavanoz benzeri bir kutudan oluşan “Poznańskie Pudełko 'ycia” (“ Poznań Yaşam Kutusu ”) girişimini 

başlattı.  

 

Acil servislerle birlikte yerel sağlık kurumları ve profesyonellerle işbirliği içinde geliştirilen kutuda, acil 

bir durumda sağlık ekiplerinin kullanacağı çift taraflı bilgilendirme kartı ve yaşlılara kartı doğru 

verilerle nasıl dolduracakları konusunda rehberlik edecek ayrıntılı talimatlar yer alıyor. Kart, biri 

geçmiş hastalıklar, yapılan müdahaleler ve alınan ilaçlar olmak üzere tıbbi bilgilerle ilgili olmak üzere 

iki bölümden oluşur ve bu bilgiler büyüğün aile doktoru tarafından doldurulur ve onaylanır. İkinci 

bölüm, ihtiyaç durumunda bildirilmesi gereken irtibat kişilerinin verileri olarak kişisel verilerden 

oluşur: örneğin, ani bir hastaneye yatış sırasında, yakın bir kişiyi (akraba, arkadaş, mahalle) 

bilgilendirmek veya ev yokluğunda bir evcil hayvana bakmak için dairenin anahtarlarını teslim etmek. 

Poznań Viva Senior Paketi'nin bir parçası olarak hayata geçirilen, Poznań Belediyesi tarafından yaşlılar 

için hazırlanan bir hizmet koleksiyonu olan LifeBox, yaşlılar merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak 

dağıtılmaktadır. 
 

 
47https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-
conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video  

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/416/el-colegio-edita-coleccion-cuentos-cuenta-conmigo-cuenta-ellos
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/416/el-colegio-edita-coleccion-cuentos-cuenta-conmigo-cuenta-ellos
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video
https://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/FichaTecnicaBBPP/BP34_COP_CuentaConmigo.pdf
https://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/FichaTecnicaBBPP/BP34_COP_CuentaConmigo.pdf
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video
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Şekil   37 – Poznań Yaşam Kutusu Örneği 

 
Kaynak: Poznan'daki Kıdemli Girişimler Merkezi web sitesi 48 

Daha fazla bilgi için: 

https://centrumis.pl/projekt/poznanskie-pudelko-zycia/  

 

Temel Evde Bakım Hizmeti – Türkiye'deki tüm belediyeler 

Türk toplumundaki yaşlılar için iyi bir uygulama olarak, temel evde bakım hizmetleri en temel ve 

yararlı uygulamalardan biridir. Türkiye'nin üç bakanlığı – Sağlık, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar – 

arasında 2015 yılında imzalanan protokol, evde bakım sistemini bir adım öteye taşıdı. Türkiye'deki 

hemen hemen tüm belediyelerde, belediyenin ilgili birimi yaşlılara, engellilere veya bakmakla 

yükümlü olunan kişilere hizmet vermektedir. Bu kapsama giren kişilere kişisel bakım, ev ve çevre 

temizliği, tadilat ve onarım, gıda ve maddi yardım desteği verilmektedir. 

Evde yaşamlarını sürdürebilmeleri için hane halkının tek başına veya diğer destek unsurlarıyla (komşu 

- akraba) yaşlıların yaşam ortamlarını iyileştirmede ve günlük yaşam aktivitelerine yardımcı olmada 

yetersiz kaldığı durumlarda Evde Yaşam Destek Hizmetleri kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülür: 

• Teknik hizmetler (yaşlıların evinde basit onarımlar, sıhhi tesisat, her türlü onarım, boya - 

badana, evin yaşlıların ihtiyaçlarına göre özel düzenlenmesi vb.) 

• Sağlık hizmetleri (pansuman, kan şekeri ölçümü, kan basıncı ölçümü, enjeksiyon uygulaması, 

ilaç uygulaması vb.) 

• Psikolojik destek ve sevk hizmetleri (yaşlıların bir psikologla görüşmek için belirlenen 

ihtiyaçlarına göre gerekli özen gösterildikten sonra, sağlık birimi rehberliğine, bireysel 

görüşmelere ve gerekirse ilgili birimlere yönlendirme vb.) 

• Rehberlik ve profesyonel danışmanlık (Faturalar, hasta bezleri, tekerlekli sandalyeler, şişme 

yataklar, tıbbi ekipmanlar vb.) 

• Sosyal destek hizmetleri (sohbet, alışveriş, yaşlılara refakat vb.), 

• Kişisel bakım (vücut temizliği, berber hizmeti vb.), 

• Temizlik 

• Yemek pişirme yardımı 

 
48https://centrumis.pl/wp-content/uploads/2020/12/pudelkozdjecie-e1609246321425-523x460.jpg  

https://centrumis.pl/projekt/poznanskie-pudelko-zycia/
https://centrumis.pl/wp-content/uploads/2020/12/pudelkozdjecie-e1609246321425-523x460.jpg
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Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında sunulan hizmetler, ücretsiz olduğu anlamına gelen Sosyal Güvenlik 

kapsamındadır. Ayrıca yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarının izlenmesi ve taranmasından aile hekimleri 

sorumludur. Ayrıca engelli, yaşlı, yatalak vatandaşlara yönelik evde veya evde/yerinde sağlık 

hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişisel koruyucu sağlık hizmetleri ile benzer durumlarda kişilere 

birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerinden sorumludurlar. 

 
Şekil   38 – Temel Evde Bakım Hizmeti Logosu 

 
Kaynak: Çanakkale Valiliği 

 
Şekil   39 – Proje uygulamasının istatistiksel rakamları 

 
Kaynak: Çanakkale Valiliği 

 

Daha fazla bilgi: 

 

https://icisleri.gov.tr/evde-saglik-ve-sosyal-destek-hizmetleri-isbirligi-protokolu  

https://www.aile.gov.tr/media/9323/kitaptuerkiyede-yaslilara-yonelik-hizmetler-kurumsal-

ya%C5%9Fl%C 4%B1 - bak %C 4% B1m %C4% B1 - ve - illerin-durumu2018.pdf  
 

 

İletişim ve bilgi 

Belediye hizmetlerinin bir diğer alanı, kolay ulaşılabilir ve kaliteli bir iletişim yapısı aracılığıyla yaşlılara 

bilgi ve okuryazarlık sağlanmasıdır. Bu, yaşlılara doğrudan, ilgili, zamanında ve anlaşılır bir şekilde 

yaşlı dostu bilgi sağlamayı amaçlayan eylem planlarının ve girişimlerinin tasarımına ve uygulanmasına 

yaşlıları destekleyen STK'lar olarak yerel kuruluşların dahil edilmesini gerektirir. Yaşlı insanların dijital 

teknolojileri (internet ve cep telefonları) daha az kullanmaları ve bilmeleri, böylece geleneksel iletişim 

araçlarına (halka açık etkinlikler, gazeteler, radyolar, komşuların ağları, ağızdan ağıza, televizyon) 

daha fazla güvenmeleri, bir iletişim planı oluştururken göz önünde bulundurulmalıdır. 

Ulaşılan Toplam Hasta 
Sayısı 

Kayıtlı Aktif Hastalar 

Personel Sayısı 

Araç Adedi 

Birimlerin Sayısı 

https://icisleri.gov.tr/evde-saglik-ve-sosyal-destek-hizmetleri-isbirligi-protokolu
https://www.aile.gov.tr/media/9323/kitaptuerkiyede-yaslilara-yonelik-hizmetler-kurumsal-ya%C5%9Fl%C4%B1-bak%C4%B1m%C4%B1-ve-illerin-durumu2018.pdf
https://www.aile.gov.tr/media/9323/kitaptuerkiyede-yaslilara-yonelik-hizmetler-kurumsal-ya%C5%9Fl%C4%B1-bak%C4%B1m%C4%B1-ve-illerin-durumu2018.pdf
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Eu e a Minha Reforma - Portekiz 

Kişisel finansmanı sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve sahtekarlığa ve dolandırıcılığa maruz kalmayı 

en aza indirmek birçok yaşlı vatandaş için bir zorluktur. Bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak, kar 

amacı gütmeyen özel kurum Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, 2020 yılında üst düzey 

nüfusun finansal okuryazarlığını ve dijital yeterliliklerini artırmak için “Eu e Minha Reforma” (“ Ben ve 

emekli maaşım ”) programını başlattı. Program, bütçe planlama ve yönetimi, tasarruf, kredi ve 

borçluluk; dijital finansal hizmetler ve finansal ürünler; tüketici hakları ve vergileri; aynı zamanda 

sigorta ve vergileri kapsayan yüz yüze ve çevrimiçi ücretsiz kurslardan oluşmaktadır. Portekiz'in Kuzey 

bölgesinde yaşayan 55 yaş ve üstü herhangi bir vatandaş, mevcut kurslara katılmak için kaydolabilir 

ve çevrimiçi platformdaki öğrenme materyallerine erişebilir. Programın başarısı, uygulamanın ilk 

yılında 700 katılımcıya ulaşarak neredeyse hemen gerçekleşti. 

Şekil   40 – Eu e a Minha Reforma logosu 

 

Kaynak: Eu e a Minha Reforma web sitesi 49 

Daha fazla bilgi için: 

https://eueaminhareforma.pt/paginas/projeto  

 

Mon carnet d'adresse- Paris (Fransa) 

Yaşlılar için tasarlanan “Mon carnet d'adresse” (“ Adres defterlerim ”) kılavuz kitabı, emeklilik çağında 

olan Paris sakinlerinin Fransız başkentinde daha iyi yaşamaları için tüm pratik bilgileri bulmalarına 

olanak tanır. Broşürler, şehir bölgelerine (arrondissement) göre, eğlence ve boş zaman, sivil hayata 

katılım, sağlık hizmetleri, yardım veya destek alma ve dijital teknolojileri öğrenme fırsatları 

alanlarında Paris şehrindeki derneklerin, işletmelerin ve hizmetlerin iletişim bilgilerini listelemektedir. 

Broşürler çevrimiçi ve kağıt formatında mevcut olup, her bölge için 11.000 kopya basılmıştır ve bu 

broşürler bölge belediye binalarının resepsiyon masalarından ve Paris Belediyesi departmanlarından 

(sosyal eylem merkezleri, yaşlı kulüpleri, Émeraude restoranları, toplum ve sivil yaşam merkezleri ve 

diğerleri) ve ayrıca bu broşürlerde listelenen dernek ve işletmelerden alınabilir. 

 
49https://eueaminhareforma.pt/uploads/news/14/41ec0680-324f-4cac-8bdb-597c1fd08c3d.JPG  

https://eueaminhareforma.pt/paginas/projeto
https://eueaminhareforma.pt/uploads/news/14/41ec0680-324f-4cac-8bdb-597c1fd08c3d.JPG
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Şekil   41 – Mon carnet d'adresselogosu 

 

Kaynak: Paris Belediyesi web sitesi 50 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.paris.fr/pages/seniors-a-paris-aides-droits-et-lieux-de-ressources-2458  

 

Mon aide à domicile - Paris (Fransa) 

Paris Belediyesi, yaşlı vatandaşların ihtiyaç duyabilecekleri ev yardımcısı yapılarının kalitesini 

karşılaştırabilmelerini sağlamak amacıyla "Mon aide à domicile" ("Benim ev yardımcım") web 

sayfasını oluşturmuştur. Buradaki fikir, seçim yapmayı kolaylaştırmak ve ihtiyaç duyulduğunda hızlı 

bir şekilde yardım almaktır. Yaşlılara ayrıca, ihtiyaçlarını daha kesin bir şekilde tanımlamalarını 

sağlayan, bu hizmetlerin ücret tarifesini ve böyle bir hizmetten ne beklemeye hakları olduğunu 

gösteren açıklayıcı belgeler de sunulmaktadır.  

Daha fazla bilgi için: 

https://monaideadomicile.paris.fr/monaideadomicile/ 

 

Ouderen in de Wijk - Lahey (Hollanda) 

Lahey Kütüphanesinde "Ouderen in de Wijk" ("Mahalledeki yaşlılar") adlı bir program, belediyenin 

yaşlı vatandaşları için kamusal alanların erişilebilirliğini artırmak amacıyla uygulanmaktadır. Toplam 

dört kütüphanede, yaşlı vatandaşlara dijital beceriler ya da mahallede neler sunulduğuna ilişkin 

sorularında bire bir yardımcı olabilecek hostesler bulunmaktadır. Bu programla çeşitli yerlerde 

özellikle yaşlılar için etkinlikler düzenlenmekte ve her ay hem kütüphane içinde hem de dışında 

yaşlılar için özel teklifler içeren bir etkinlik takvimi gönderilmektedir. Program 2016 yılından bu yana 

4.000'den fazla yaşlının sosyal ağlarını genişletmelerine, kendilerine olan güvenlerini artırmalarına ve 

dijital beceriler kazanmalarına yardımcı oldu. 

 
50https://cdn.paris.fr/paris/2021/10/08/original-43e81758c4459a2b7fd1d58a794bde3d.jpg  

https://www.paris.fr/pages/seniors-a-paris-aides-droits-et-lieux-de-ressources-2458
https://monaideadomicile.paris.fr/monaideadomicile/
https://cdn.paris.fr/paris/2021/10/08/original-43e81758c4459a2b7fd1d58a794bde3d.jpg
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Şekil   42 – Ouderen in de wijk girişimi logosu 

 

Kaynak: Lahey Kütüphanesi web sitesi 51 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.html 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/leren/digitaal-vaardig-worden.html  

https://www.youtube.com/watch?v=hqv8XO9TrRE  

 

 

Kıdemliler ve Kıdemli Olumlular için Rehber - Poznań (Polonya) 

Poznań şehrinde, yaşlı nüfusa yaş dostu bir formatta açık ve yararlı bilgiler sağlamayı amaçlayan iyi 

bir girişimin başka bir örneği vardır. “Poznański przewodnik seniorki i seniora” (“ Yaşlılar Rehberi ”), 

Poznan Belediyesi tarafından şehrin sağlık, eğitim, rekreasyon, kültürel, sportif ve ulaşım hizmetleri 

hakkındaki teklifi hakkında pratik bilgilere erişimi kolaylaştırmak için oluşturulan bir rehberdir. Ayrıca 

sağlıklı beslenme, ilaç kullanımı ve fiziksel aktivite alışkanlıkları, gönüllülük fırsatları ve yaşlılara 

yönelik mevcut programların geniş bir listesi de yer almaktadır. 

Kılavuzun her bölümü, sık sorulan soruların bir listesini ve yerel kurumların ve ilgili tüm hizmetlerin 

iletişim bilgilerinin kapsamlı bir dizinini içerir. Rehberin geliştirilmesi, kıdemli sakinlerin işbirliğiyle ve 

yerel sivil toplum kuruluşları ve farklı belediye hizmetleri ile istişare edilerek yapılmıştır. Herhangi bir 

vatandaş, kitabın basılı ve ücretsiz bir kopyasını belediye hizmetleri aracılığıyla veya çevrimiçi olarak 

mevcut dijital sürümü indirerek edinebilir. 

 
51https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.html 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.html
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/leren/digitaal-vaardig-worden.html
https://www.youtube.com/watch?v=hqv8XO9TrRE
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.html
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Şekil   43 – “Poznański przewodnik seniorki i seniora” rehberinin broşürü 

 

Kaynak: Poznan'daki Kıdemli Girişimler Merkezi web sitesi 52 

Ayrıca Poznań şehri, Posnania City Publishing House, Center for Senior Initiatives ve City Council of 

Seniors işbirliğiyle aylık olarak yayınlanan “Senioralny Poznań” (“ Senior Poznań ”) adlı bilgilendirici 

bir dergi yürütmektedir. Her yayın, kıdemli sakinlere adanmış yerel yatırımlar ve etkinlikler hakkında 

son haberleri, aktif yaşlanma ile Poznań Sözlü Tarih Arşivi'ni kapsar.Ayrıca aktif kıdemli kişilerle 

(Kıdemliler Kent Konseyi ile işbirliği içinde hazırlanan) yapılan görüşmelerin yanı sıra yararlı iletişim 

bilgilerini içerir.  

Daha fazla bilgi için: 

https://centrumis.pl/projekt/poznanski-przewodnik-seniora-i-seniorki/ 

https://centrumis.pl/senioralny-poznan/  

https://centrumis.pl/senioralny-poznan/elektroniczne-wydania-gazety/  

 

 

Yararlı kaynaklar 

Rompiendo distancias programı - Asturias Bölgesi (İspanya) 

Rompiendo Distancias programı, daha önce tanıtıldığı gibi, kırsal alanlarda yaşayan yaşlı vatandaşlara 

yönelik sosyal destek alanlarında Asturias bölgesinde yaşlı dostu bir girişimdir ve son yirmi yılda 

geliştirilmiştir. 2000 yılının başında, yaşlılar için kapsamlı bir bakım sağlama, eşitsizlikleri azaltma ve 

çoğunlukla yaşlı insanlardan oluşan kırsal nüfusun özel ve farklılaştırılmış ihtiyaçlarına katılma 

ihtiyacına odaklanan bir pilot proje olarak başlatıldı. Pilot projenin oldukça kırsal üç bölgede 

geliştirildiği üç yıllık ilk dönemden sonra, proje Asturias'ın diğer bölgelerinde de geliştirilmiş ve 

genişletilmiştir; şu anda bu projeden yararlanan belediye sayısı 39'dur ve 7000'den fazla kişiyi 

 
52https://centrumis.pl/wp-content/uploads/2020/12/przewodnik-2021-ebook-1.pdf 

https://centrumis.pl/projekt/poznanski-przewodnik-seniora-i-seniorki/
https://centrumis.pl/senioralny-poznan/
https://centrumis.pl/senioralny-poznan/elektroniczne-wydania-gazety/
https://centrumis.pl/wp-content/uploads/2020/12/przewodnik-2021-ebook-1.pdf
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desteklemektedir. Buna ek olarak , Rompiendo Distancias, kırsal bölgeler ve yaşlı dostu ortamlar 

açısından Asturias bölgesinin politika sütunlarının bir parçası haline gelmiştir. Düzenli olarak 

uygulanan girişimler arasında kişisel bakım (kuaförlük, podiatri, yemek teslimatı), kültürel ve 

eğitimsel (mobil kütüphane, atölye çalışmaları, rehberli ziyaretler, açık hava gezileri, fiziksel 

aktiviteler), sosyal destek (rehberlik ve psikososyal yardım) gibi yaşlılara yakınlık hizmetlerinin 

sağlanması ve destek ürünlerinin ödünç verilmesi yer almaktadır. 

Pilot proje deneyimi ayrıntılı bir araştırma makalesinde derlenmiştir: ""Rompiendo Distancias": un 

programa integral para prevenir y atender la dependencia de las personas mayores en el medio 

rural" [25], kullanılan metodolojileri ve uygulama boyunca elde edilen sonuçları detaylandırmakta ve 

açıklamaktadır. Rompiendo Distancias'ın yenilikçi karakteri ve çok olumlu etkisi, son yıllarda 

programa verilen çeşitli ödüllerle sık sık tanınmıştır. 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.socialasturias.es/rompiendo-distancias/atencion-especifica-a-personas-

mayores/rompiendo-distancias_360_1_ap.html  

https://www.nosotroslosmayores.es/2021/03/09/el-programa-rompiendo-distancias-premiado-

como-iniciativa-de-proteccion-social/  

https://www.socialasturias.es/v_portal/recursos/buscador_recursos.asp?area=&concejo =& 

ambito=& tprecurso =52& fbtexto = Texto&pri =1&btbuscrecursos=buscar  

* bölge başına kullanılabilir hizmetlerin listesini içeren veritabanı. Sadece Rompiendo Distancias girişimlerini 

değil, aynı zamanda diğer müdahale alanlarını da içerir 

 

Avrupa'da Yaşlı Dostu Stratejilere Örnekler 

Avrupa'daki AFCC'lere ve sekiz alanın tamamında yaş dostu bir stratejinin nasıl uygulanacağına dair 

mevcut birçok örnek arasından Lahey ve Kraków şehirlerinin iki örneğine bakmaya değer. Araştırma 

makalesinde "Kentsel Yaşlanmanın Zorlukları: Avrupa'da Kentleri Yaşlı Dostu Hale Getirmek" [26] 

başlıklı araştırma makalesinde, bu iki kentin yaşlı dostu çevreler geliştirme yolculuklarının detaylı bir 

analizi yapılmakta ve yaklaşımları ile uyguladıkları programların farklılıkları ve benzerlikleri ortaya 

konulmaktadır.  

Lahey şehrinin yaşlı dostu olma yolunda kat ettiği yol, başlangıcından bu yana yapılan çeşitli 

araştırmalarda iyi bir şekilde belgelenmiştir: "Toplum İçinde Yaşayan Yaşlı Yetişkinlerin Emniyet ve 

Güvenlik Duygusunu Daha İyi Anlamaya Doğru. Yaş Dostu Lahey Şehri Örneği" [27] ve "Yaş dostu 

şehirler, topluluklar ve yapılı çevre ile ilgili on soru" [28]  

Daha fazla bilgi için: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/the-hague/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2015/03/Infographic-The-Hague-

Age-friendly-City.pdf  

https://www.thehagueuniversity.com/research/centre-of-expertise/projectdetails/knowledge-

platform-age-friendly-city-the-hague  

 

https://www.socialasturias.es/rompiendo-distancias/atencion-especifica-a-personas-mayores/rompiendo-distancias_360_1_ap.html
https://www.socialasturias.es/rompiendo-distancias/atencion-especifica-a-personas-mayores/rompiendo-distancias_360_1_ap.html
https://www.nosotroslosmayores.es/2021/03/09/el-programa-rompiendo-distancias-premiado-como-iniciativa-de-proteccion-social/
https://www.nosotroslosmayores.es/2021/03/09/el-programa-rompiendo-distancias-premiado-como-iniciativa-de-proteccion-social/
https://www.socialasturias.es/v_portal/recursos/buscador_recursos.asp?area=&concejo=&ambito=&tprecurso=52&fbtexto=Texto&pri=1&btbuscrecursos=buscar
https://www.socialasturias.es/v_portal/recursos/buscador_recursos.asp?area=&concejo=&ambito=&tprecurso=52&fbtexto=Texto&pri=1&btbuscrecursos=buscar
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/the-hague/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2015/03/Infographic-The-Hague-Age-friendly-City.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2015/03/Infographic-The-Hague-Age-friendly-City.pdf
https://www.thehagueuniversity.com/research/centre-of-expertise/projectdetails/knowledge-platform-age-friendly-city-the-hague
https://www.thehagueuniversity.com/research/centre-of-expertise/projectdetails/knowledge-platform-age-friendly-city-the-hague
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“Feature Papers ” Age - Friend Cities & Communities: State of the Art and Future Perspectives” adlı 

özel sayı kitabında, tamamen yaşlı dostu şehirlerin ve toplulukların incelenmesine adanmış, çalışma 

vakalarının çeşitli araştırmalarının ve dünyanın farklı bölgelerinde uygulanan yaşlı dostu stratejilerin 

ve girişimlerin iyi uygulamalarının olduğu bir makale koleksiyonu [29]bulunmaktadır. Ayrıca, son 

yıllarda sekiz AFCC müdahale alanında yapılan araştırma çalışmalarını da içermektedir. 

 

  



64 
 

5. Covid -19 'un yaşlı dostu bir toplum perspektifinden etkisi 

Bu projenin tasarlanması  dünya ve insanlığın “sıradan” seyrini sürdürdüğü 2019 yılında başlamış olsa 

da, uygulamasının başlangıcı, 2020 yılında başlayan ve halen iki yıl gecikmeli olarak devam eden 

mevcut pandemi sürecinde gerçekleşmiştir.  

Rehber kitabın bu bölümü, son iki yılda her vatandaş ve kuruluş tarafından yaşanmış olmasına 

rağmen henüz geniş çapta incelenmemiş bir konuya odaklanmaktadır. Projenin ilk faaliyetleri 

başladığında, bu entelektüel çıktı için yapılan araştırma ve analizlere, kendi bölgelerimiz ve 

ülkelerimizdeki şehir ve topluluklardan elde edilen kanıtların dahil edilmesinin büyük önem taşıdığına 

karar verildi. Bu tür bir dahil etme, toplumlarımızda karşılaşılan bazı zorlukları ve bir pandemi 

durumunda yaş dostu standartları korumak için bulunan çözümleri keşfederek rehber kitabın 

gelecekteki kullanımı için kesinlikle bir katma değer getirmektedir. 

Bu nedenle, aşağıdaki sayfalarda, pandeminin yaşlı nüfustaki etkilerinin üstesinden gelmek için Covid 

-19 bağlamında özel olarak uygulanan girişimler hakkında GNAFCC üyesi olan altı ülkemizdeki şehir ve 

topluluklardan bir referans koleksiyonu sunulmaktadır.  

 

Fransa 
 

Şehir/Topluluk: Paris 

Girişimin adı: Covid -19 aşı randevusu alınmasına destek 

Müdahale alanı: Ulaşım, Toplum ve Sağlık 

80 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına yardımcı olmak amacıyla Fransa Sosyal Güvenlik 

Hizmetleri, aşı randevularının alınmasını kolaylaştırmak için ülke çapında bir telefon hizmeti 

etkinleştirdi. Ücretsiz numara, yaşlıların enjeksiyonlarını evde (yardım hattı operatörünün aşı 

yapmaya yetkili bir sağlık uzmanıyla iletişime geçerek veya gerekirse aşı yerine nakli sağlayan yetkili 

bir sağlık uzmanının ofisinde randevu organize ettiği durumlarda) almalarını ve rezervasyon 

yapmalarını sağlar. 

Yaşlı kişi aşı randevusu almak için kendisi arayabilir veya hastanın rızası ile aile bakıcısı, ev yardımcısı 

veya başka bir kişi aracılığıyla talepte bulunabilir. 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-

faciliter-la-prise-de-rendez-vous  

 

Girişimin adı: Hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için aşı merkezlerine erişilebilirlik 

Müdahale alanı: Ulaşım, Toplum ve Sağlık 

Aralık 2021 'in sonuna kadar Paris şehri, aşı merkezlerine veya Covid -19' a karşı aşı yapmaya yetkili 

sağlık birimlerine yaptıkları seyahatlerde en savunmasız vatandaşlar için bir ulaşım destek programı 

sağladı. Destekleyici program, tek başına seyahat edemeyen hareket kabiliyeti kısıtlı kişileri (yaşlıların 

da dahil olduğu), aşı merkezlerine veya bir sağlık birimine seyahatlerini ön ödeme yapmadan 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous
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yapmalarına izin vererek kapsamıştır. Taşıma hizmetinin karşılanabilmesi için bir doktor tarafından 

reçete edilmesi ve reçetenin taşıyıcıya ibraz edilmesi üzerine en yakın aşı merkezine veya sağlık 

birimine gidiş-dönüş için geçerli olması gerekiyordu. Ulaşım destekleri, hafif tıbbi araç (VSL), taksi 

veya ambulansla (kişinin sağlık durumu gerektiriyorsa) yapılan yolculuklarla ilgiliydi. 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-

faciliter-la-prise-de-rendez-vous 

 

Girişimin adı: Solidaritel - Sivil Koruma dayanışma çağrı platformu 

Müdahale alanı: Saygı ve sosyal içerme, Toplum ve Sağlık 

Paris Seine Sivil Koruma Birimi (Protection Civile Paris Seine), kapanmalar başlar başlamaz 

"Solidaritel" adında bir telefon platformu kurarak, işe alınan gönüllülerin en hassas durumdaki kişileri 

aramasını ve bu kişilerin dostane aramalardan faydalanmasını sağlamıştır. Bu telefon görüşmeleri, 

izolasyonu kırmayı, sosyal bağları sürdürmeyi ve bu hedef grubun acil ihtiyaçlarının belirlenmesine 

yardımcı olmayı amaçlamıştır (örneğin: evde yemek alamama, evde bir yardımcının olmaması, tıbbi 

bakım ihtiyacı).  

Solidaritel, Paris Seine Sivil Koruma'dan 102000 çağrı yapan toplam 3435 gönüllüyü bir araya 

getirerek bakım veya gıdaya erişim için 2400 talebe cevap verilmesini mümkün kılmıştır. Ayrıca, sağlık 

krizinin başlangıcından bu yana, Protection Civile Paris Seine, en dezavantajlı kişilere yemek dağıtarak 

ve SAMU (tıbbi birimler) ve Paris İtfaiyesine destek sağlayarak evsiz kişilerle sosyal yardım 

çalışmalarını sürdürmüştür. 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.protectioncivile.org/ 

 

Girişimin adı: Zor durumdaki kişilerin belirlenmesi 

Müdahale alanı: Ulaşım, Toplum ve Sağlık  

Koronavirüs krizi sırasında sağlık çalışanları, endişelerini gidermek için izole hastalara eşlik etmenin 

yanı sıra evde bakım hizmetleri, yemekler ve market teslimatı ile ilgili somut ihtiyaçları şehir 

departmanlarına bildirme fırsatı buldu. 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-dispositifs-de-veille-aupres-des-aines-7674  

 

 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous
https://www.protectioncivile.org/
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-dispositifs-de-veille-aupres-des-aines-7674
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Hollanda 
 

Şehir/Topluluk: Lahey  

Girişimin adı: Korona nedeniyle evinize dönün, büyükannenizi veya büyükbabanızı arayın 

Müdahale alanı: İletişim ve bilgi 

Salgının başlamasından hemen sonra, Lahey belediyesi, kampanyanın başlatılmasıyla vatandaşları 

büyükanne ve büyükbabalarını aramaya teşvik etti: "Koronadan eve dönün, büyükannenizi veya 

büyükbabanızı arayın ". Girişimin amacı tecrit sırasında yaşlılara destek vermekti. Yaşlılar topluluğuna 

evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu. Yüzlerce gönüllü, market alışverişleri, ilaç alımları ve sadece 

sohbet etmek için zaman sunarak yaşlı vatandaşlara ulaşmış ve böylece tecrit döneminde kendilerini 

yalnız hissetmelerini engellemiştir. 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.medicalfacts.nl/2020/03/16/den-haag-lanceert-thuis-door-corona-bel-je-opa-en-oma-

actie/  

https://denhaagfm.nl/2020/03/13/gemeente-den-haag-roept-op-bel-je-opa-of-oma/  

 

Girişimin adı: Yaşlılar Korona Geçişi (QR Kodu) konusunda yardım alıyor 

Müdahale alanı: İletişim ve bilgi 

Hollanda Hükümeti tarafından "CoronaCheck" cep telefonu uygulamasının hayata geçirilmesinin 

ardından, vatandaşların kapalı kamusal alanların çoğuna girebilmek için uygulama aracılığıyla aşı 

kanıtı göstermeleri gerekmiştir. Gençlerin çoğu bu tür bir uygulamayı akıllı telefonlarına kolayca 

yükleyebilirken, yaşlılar bunu yapmakta daha büyük zorluklarla karşılaşmaktadır, çünkü çoğunun 

dijital cihazları kullanma konusunda daha önce bilgisi yoktur veya sadece bir akıllı telefona ve/veya 

internet bağlantısına erişimi yoktur.  

Dolayısıyla bu girişimin amacı, Lahey Belediyesi'ndeki yaşlı vatandaşları Covid-19 kaydı konusunda 

desteklemek ve yaşlı nüfus arasında dijital beceri ve teknoloji eksikliği boşluğunu doldurarak 

toplumun günlük yaşamına dahil olmalarını teşvik etmekti. Bu hizmet, kentteki Mahalle Bilgi 

Noktalarından herhangi birinde sunulmuş ve personel Covid-19 erişim kartı almakta zorluk çekenlere 

destek sağlamıştır. 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.ad.nl/dossier-corona-in-den-haag-en-omstreken/ouderen-krijgen-hulp-bij-

coronatoeenshy-gangsenshy-beenshy-wijs~a7d30ece/  

 

 

 

 

 

https://www.medicalfacts.nl/2020/03/16/den-haag-lanceert-thuis-door-corona-bel-je-opa-en-oma-actie/
https://www.medicalfacts.nl/2020/03/16/den-haag-lanceert-thuis-door-corona-bel-je-opa-en-oma-actie/
https://denhaagfm.nl/2020/03/13/gemeente-den-haag-roept-op-bel-je-opa-of-oma/
https://www.ad.nl/dossier-corona-in-den-haag-en-omstreken/ouderen-krijgen-hulp-bij-coronatoeenshy-gangsenshy-beenshy-wijs~a7d30ece/
https://www.ad.nl/dossier-corona-in-den-haag-en-omstreken/ouderen-krijgen-hulp-bij-coronatoeenshy-gangsenshy-beenshy-wijs~a7d30ece/
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Uygulanan uygulamalara ve etkilerine ilişkin Belediyenin bakış açısı  

Covid -19, şehrin/toplumun yaş dostu ortamları uygulama çabasının seviyesini artırdı mı? 

Lahey, yaşlı dostu şehir ağına 2014 yılında katıldı. Yaşlı dostu bir şehir haline gelen ilk Hollanda şehri 

olmuştur. Dolayısıyla, Covid -19 salgını öncesinde yaşlı dostu bir ortamın uygulanması Lahey için 

zaten bir öncelikti. Bununla birlikte, Covid -19 salgını, sosyal katılımı, sağlıklı bir yaşam tarzını ve 

güvenli (ev) bir ortamı teşvik etmede ve kolaylaştırmada birlikte çalışmanın önemini vurguladı. 

Yaşlılarla ilgili hangi acil durum önlemlerinin uygulanması gerekiyordu?  

Listedeki ilk şey, tüm yaşlı vatandaşlarımızın yemek ve yiyecek almalarını sağlamaktı. Bazı insanlar 
kendi alışverişlerini yapmaktan korkuyorlardı, çünkü Covid-19'a yakalanabileceklerinden 
korkuyorlardı. Katılımcı vatandaşlar, savunmasız vatandaşlar için bir destek sistemi organize etmek 
üzere sosyal yardım ve diğer profesyonellerle birlikte çalışmaya başladı. Her hafta yemek pişirip 1000 
ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırdılar, böylece haftanın her günü bir öğün yemek yiyebildiler. Bu girişim 
üç aydan fazla bir süre devam etti. Sosyal yardım kuruluşu, vatandaşlara yardım edebilmek ve ihtiyaç 
duydukları desteği almalarını sağlamak için bir çağrı merkezi kurdu. Örneğin, kendi alışverişlerini 
yapmaktan korkan vatandaşlarla gönüllüleri eşleştirdiler ya da yalnız vatandaşları telefonla sosyal 
bağlantılar kurabilecek donanıma sahip kuruluşlara yönlendirdiler. 

Yaşlı dostu bir şehir, bir pandemi senaryosundan nasıl adapte olabilir/ yapabilir? 

Pandeminin olumlu tarafı, çok sayıda profesyonelin ve vatandaşın katılımıydı. Bir şeyleri 
gerçekleştirmek için birlikte çalışma konusunda çok fazla kararlılık ve istek vardı. Bu da yeni ilişkilerin 
ve projelerin ortaya çıkmasını sağladı ve bunlar hala devam ediyor.  

Pandemi, halihazırda planlanan/yeni önlemlerin daha hızlı/daha yavaş uygulanmasına yol açtı mı?  

Pandemi, yaşlı dostu ortamlarla ilgili planların daha hızlı ve aynı zamanda daha yavaş uygulanmasına 

yol açmaktadır. Yaşlı vatandaşların dijital yeteneklerini geliştirmek söz konusu olduğunda daha 

hızlıydı. Yaşlı vatandaşların e - posta, görüntülü arama ve çevrimiçi alışveriş ve arama konularında 

bilgi sahibi olmaları için çok daha fazla motivasyon vardı. Aynı zamanda pandemi daha yavaş bir 

uygulamaya yol açar, çünkü dijital iletişim gerçek ‘çevrimdışı‘ iletişimin yerini tutmaz. Bir pandemi 

sürecinde sosyal katılımı ve sağlıklı bir yaşam tarzını kolaylaştırmak çok zordur. Toplanma kuralları 

sürekli değiştiği için etkinlik veya faaliyet düzenlemek zorlaştı. Örneğin, düşme ve yaralanma riskini 

azaltmak için yaşlı vatandaşlara yönelik eğitimler düzenledik, ancak bu eğitimler birçok kez ertelendi. 

Bu durum eğitmenler ve katılımcılar için çok fazla esneklik, zaman ve enerji gerektirdi. 

Sizce hangi girişim(ler) en iyi sonuçları göstermiştir ve en iyi uygulama olarak kabul edilebilir? 

Yukarıda bahsedilen girişimler en iyi uygulamalardır. Birlikte çalışma ve herkesin yeteneklerini en iyi 

şekilde kullanma isteği... Sosyal yardım kuruluşu, vatandaşları dinlemek ve ihtiyaç duydukları yardımı 

sağlamak için son derece donanımlıdır. Girişimler ve büyük bir ağ hakkında çok fazla bilgiye sahiptirler 

ve vatandaşları ihtiyaç duydukları yardıma yönlendirebilirler. Yemekleri hazırlayan ve teslim eden 

organizasyon da geniş bir ağa sahiptir ve insanları birlikte çalışmak üzere organize etme ve bir araya 

getirme konusunda çok beceriklidir. Lahey Belediyesi olarak tüm tarafları bir araya getirip 

kolaylaştırabiliriz.  
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Polonya 
 

Şehir/Topluluk: Poznań 

Girişimin adı: Yaşlılar için alışveriş 

Müdahale alanı: Saygı ve Sosyal İçerme, Toplum ve Sağlık 

Koronavirüs pandemisiyle mücadele sürecinde Poznan şehri, Poznan'da yaşayan yaşlı ve engellilere 

destek olmak amacıyla "Zakupy dla seniorów" ("Yaşlılar için alışveriş") hizmetini başlattı. Poznan 

sakinlerinin evlerini terk etmek zorunda kalmalarını mümkün olan en üst düzeyde önlemek ve 

korumak amacıyla ilaç, gıda ve temizlik ürünlerinin satın alınmasında yardım sağlandı. 

Temel, günlük ürünler ve ilaçlar için teslimat hizmeti ücretsiz olarak sağlanmış ve sipariş edilen 

alışverişlerin maliyeti 200 PLN tutarına kadar izin verilmiştir. Gıda, hijyen ürünleri ve temizlik ürünleri, 

yaşlıların bağımsız işlevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli miktarlarda, ikametgahlarına yakın 

mağazalardan satın alınırken, ilaçlar tıbbi reçetelere göre satın alınmıştır. 

Bu hizmetten 60 yaş üstü, yalnız yaşayan ya da engelli, uzun süreli hastalığı olan ya da bakmakla 
yükümlü olduğu bir kişiyle birlikte yaşayan kişiler yararlanabilirken, hizmet yalnız yaşayan ve 18 yaş 
ve üstü engelli kişileri de kapsıyordu. Kampanya, günlük ürünlerin satın alınmasıyla ilgili olarak 
haftada en fazla iki yardım hizmetini kapsıyordu. Pandeminin başladığı Mart 2020'nin ortasından 
Haziran 2020'nin sonuna kadar bu girişim, şehrin yaşlı sakinlerinden 1055 başvuru aldı.  

Şekil   44 – "Zakupy dla seniorów" hizmet broşürü 

 

Kaynak: Poznan Belediyesi web sitesi53 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364 /-, p,51920,51921,51970.html 

 

Girişimin adı: Dijital Danışma Telefonu 

 
53https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364 /-, p,51920,51921,51970.html  

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/-,p,51920,51921,51970.html
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/-,p,51920,51921,51970.html
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Müdahale alanı: İletişim ve bilgi 

Poznan şehri, yaşlıların yeni teknolojilerin kullanımı konusunda destek alabilecekleri "Dijital Danışma 

Telefonu" kapsamında şehrin yaşlı sakinleri için yeni bir hizmet başlattı. Proje, Yaşlı Vatandaş 

Girişimleri Merkezi tarafından yürütüldü ve telefon hattı operatörleri, örneğin nasıl e-posta 

gönderileceğini veya telefondan nasıl fotoğraf indirileceğini açıkladı.  

Dolayısıyla, bu girişimin amacı, teknolojik sorunların bazen yaşlıların yaşamları için bir engel teşkil 

ettiği durumlarda, yaşlıların bilgisayar, tablet, telefon, akıllı telefon veya kamera kullanımıyla ilgili 

sorunları çözme konusunda destek almalarını sağlamaktı. Bu girişimle, yaşlıların yeni teknolojiler 

dünyasında kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak için bir telefon görüşmesi ve tavsiyenin 

çoğu zaman yeterli olduğu görülmüştür. 

 

Girişimin adı: Kıdemli Maskeler 

Müdahale alanı: Ulaşım, Toplum ve Sağlık 

“Maseczka Seniorro” (“ Senior Masks ”) programı aracılığıyla Poznań şehrinden 70 yaş ve üzeri yaşlılar 

ücretsiz pamuklu yüz maskesi aldı. Poznań'un sosyal aktivistleri ve gönüllüleri, girişimcileri ve iyi 

niyetli insanlar sayesinde eylem mümkün hale getirildi. Farklı aktörler maske üretiminde (kumaş 

kesme ve dikme) ve lojistikte (paketleme ve teslimat) yer aldı. Örneğin, "Birlikte Aktif" yaşlılar 

derneğinin üyeleri, Pracownia Kuniec Dymbiec gönüllüleri ve çok sayıda Poznań sakini dikim işlerine 

yardım etmek için boş zamanlarını ayırdı. Lansmanından bu yana 4000 adet maske  üretildi ve proje 

istikrarlı bir şekilde büyüdü ve yerel topluluktan daha fazla gönüllü ve kurumun desteğini aldı. 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.facebook.com/Maseczka-Seniorro-109068590799540/  

 

Girişimin adı: Dostluk Telefonu 

Müdahale alanı: Toplum ve Sağlık, İletişim ve bilgi, Saygı ve sosyal içerme 

Pandeminin karantina ve tecrit dönemlerinin ortasında Poznań Şehri, izolasyondan muzdarip ve 

biriyle konuşmak isteyen herhangi bir yaşlı bireyin arayıp profesyonel bir sosyal destek alabileceği 

“Dostluk Telefonu” hizmetini başlattı. Yardım Hattı, pandeminin zor zamanlarında yaşlı insanlar 

arasında yalnızlığı önlemek için oluşturulmuştur ve kendini izole ve yalnız hisseden, konuşacak 

kimsesi olmayan ve düşüncelerini, korkularını ve endişelerini paylaşmak isteyen yaşlılar tarafından 

kullanılabilir. 

Yardım hattı pazartesiden cumaya kadar açıktır ve Kreş Ekibinin çalışanları olan ve yaşlılarla günlük 

olarak çalışan, sorunlarını bilen ve deneyimli olan sosyal hizmet görevlileri tarafından işletilir ve 

böylece telefonla destek verip yararlı bilgiler sağlamaya hazırdır. Profesyonel psikolojik yardıma 

ihtiyaç duyan vakalar için yardım hattı hizmeti, yaşlılara yeterli yardımı ve takibi sağlamak amacıyla 

onları sağlık uzmanlarına da yönlendirmiştir. Hat, kuruluşundan bu yana 1000'den fazla yaşlıya destek 

olmuştur. 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/telefon-serdecznosci-poznan-dla-seniorow, 

s.51920,51921,52398.html  

https://www.facebook.com/Maseczka-Seniorro-109068590799540/
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/telefon-serdecznosci-poznan-dla-seniorow,p,51920,51921,52398.html
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/telefon-serdecznosci-poznan-dla-seniorow,p,51920,51921,52398.html
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Portekiz 
 

Şehir/Topluluk: Arouca 

Girişimin adı: Sosyal yardım masası (Linha Social) 

Müdahale alanı: Ulaşım, Toplum ve Sağlık 

Arouca Belediyesi, izolasyondaki veya savunmasız durumlarda, yani yaşlılar, kronik hastalığı veya 

engeli olan kişiler, aile desteği olmadan ve birincil ihtiyaç olan yemek, gıda, ilaç veya diğer mal ve 

hizmetlerin sağlanması için yardıma ihtiyaç duyan kişileri desteklemek için bir sosyal yardım masası 

(Linha Social) uygulamıştır. 

Ayrıca, bu hat üzerinden belediye, o zamana kadar ulaşım ağı okul ağı tarafından kapsanan yerlerde 

yaşayan bazı sakinleri destekledi. Sınırlandırma aşamasında okul ulaşım ağı bastırıldığından belediye, 

okul ulaşım ağının bastırılmasından etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların tıbbi randevulara 

katılmak veya yiyecek ve ilaç satın almak için ilçe merkezine erişmeye devam etmelerini sağlamak için 

ulaşım araçları sağlayarak ve çalışanları tahsis ederek bu sorunu derhal aştı. 

 

Girişimin adı: Kişisel Koruyucu Ekipmanların teslimi için ev ziyareti  

Müdahale alanı: İletişim ve bilgi; Toplum ve Sağlık 

Arouca Belediyesi, kapanmanın çeşitli aşamalarında topluma yüz maskeleri dağıtmak ve halkı Genel 
Sağlık Müdürlüğü'nün yönergeleri hakkında bilgilendirmek; yani, büyük insan akınlarının olduğu 
yerlerden kaçınmak ve sık sık el yıkama, sabun veya alkol bazlı solüsyon ve solunum etiketi önlemleri 
(bulaşma olasılığını azaltan temel önlemler seti) gibi temel enfeksiyon kontrol önlemlerini kullanmak 
için kapı kapı ziyaretler düzenlemektedir 

Şekil   45 – Dağıtılmış yüz maskesi paketleri örneği 

 

Kaynak: Arouca Belediyesi web sitesi54 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-camara-m Municipal-distribui-novo-kit-de-mascaras-

reutilizaveis-aos-măes/  

 

 
54https://www.cm-arouca.pt/ 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-camara-municipal-distribui-novo-kit-de-mascaras-reutilizaveis-aos-municipes/
https://www.cm-arouca.pt/covid-19-camara-municipal-distribui-novo-kit-de-mascaras-reutilizaveis-aos-municipes/
https://www.cm-arouca.pt/
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Girişimin adı: Özel dayanışma kurumları (IPSS) ve diğer yerel kurumların yakından izlenmesi   

Müdahale alanı: İletişim ve bilgi; Toplum ve Sağlık 

Arouca belediyesi, tüm belediye IPSS, yerel Sağlık Merkezi, Arouca ve Escariz Okul 

Gruplandırmalarının yanı sıra Arouca ve Fajăes yerel Gönüllü İtfaiyelerine eldiven, yüz maskesi, 

siperlik, takım elbise, alkol jeli, dezenfektan dahil olmak üzere kişisel koruyucu ekipman (KKD) ve 

dezenfeksiyon malzemelerinin dağıtımına devam etti. Bu eylemle belediye, Kovid -19 ile mücadelede 

ön saflarda yer alan ve halen ön saflarda yer alan, özellikle üst düzey nüfusu içeren en savunmasız 

gruplara, topluma önemli bir destek hizmeti sunan kurum ve profesyonellere destek olmayı 

amaçlamıştır. 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-măio-reforca-disponibilizacao-de-equipamentos-de-protecao-in 

Individual-as-ipsss/  

 
 
Girişimin adı: Friendly Voice (Projeto Voz Amiga) 

Müdahale alanı: İletişim ve bilgi, Saygı ve Sosyal içerme ve Sosyal katılım  

Projecteto Voz Amiga (Dostça Ses Projesi), Arouca Schools Grouping'in yerel stratejisi "Idade Maior" 

ve "ESA Solidária" projelerine eklenen bir projedir. Bu proje, yaşlıların güvenlik açıklarının farkında 

olan Belediyenin yakından izleme ihtiyacını hissettiği bir pandemi bağlamının ortasında ortaya çıktı. 

Bu kapsamda ve tekrarlayan ev temasları ile kişileri riske atmamak için telefonun iletişim aracı olarak 

kullanılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle proje, belediye tarafından sosyal ve coğrafi izolasyon 

durumunda olduğu belirlenen gençler ve yaşlılar arasındaki dayanışma için bir araç olmayı 

amaçlamıştır.  

İki yaş grubu arasındaki kuşaklar arası ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra pandemi durumundan 

ağırlaşan yalnızlık, izolasyon ve sosyal dışlanmanın etkilerini hafifletmeyi amaçlayan yenilikçi bir 

projeydi. Ayrıca, gönüllülüğün önemine değer veren, ilgili ve insani bir topluma odaklanarak bilgi ve 

deneyim paylaşımını teşvik etmeyi amaçlamıştır. Proje boyunca, etkinlikleri koordine etmek ve 

deneyimleri paylaşmak amacıyla her iki kurumdan öğrenciler ve proje koordinasyon ekipleri arasında 

düzenli toplantılar gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler, Gerontologlar Ulusal Birliği tarafından yaşlı 

vatandaşlarla ilgili klişeleri ortadan kaldırmak için eğitildi. Uygulaması sırasında, 18 ortaokul öğrencisi 

tarafından ulaşılan aile desteği olmadan yalnız yaşayan toplam 25 yaşlı kişi vardı ve bu da programa 

yeni bir baskıyla devam etme niyetine yol açtı. 

Daha fazla bilgi için: 

https://agesc-arouca.pt/agrupamento2/index.php/noticias-2020-2021/1631-projeto-voz-amiga   

https://discurso-directo.com/2021/07/21/projeto-voz-amiga-cruza-geracoes/  

 

 

 

 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-municipio-reforca-disponibilizacao-de-equipamentos-de-protecao-individual-as-ipsss/
https://www.cm-arouca.pt/covid-19-municipio-reforca-disponibilizacao-de-equipamentos-de-protecao-individual-as-ipsss/
https://agesc-arouca.pt/agrupamento2/index.php/noticias-2020-2021/1631-projeto-voz-amiga
https://discurso-directo.com/2021/07/21/projeto-voz-amiga-cruza-geracoes/
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Girişimin adı: Güvenlik açığı durumunda yaşlılara telefon desteği   

Müdahale alanı: İletişim ve bilgi; Sosyal katılımın teşvik edilmesi; Saygı ve sosyal içerme; Sivil katılım 
ve istihdam; Toplum ve sağlık hizmetleri 

Belediye, Portekiz'deki pandemi durumunun başlangıcından bu yana topraklarının tüm yerel 
bölgelerinde yaşayan yaşlı insanlarla telefon görüşmeleri yoluyla yakınlık kurmaya çalıştı. Bu telefon 
görüşmelerinin temel amacı yaşlıların iyi olup olmadığını öğrenmek ve aynı zamanda insanların 
desteklendiklerini hissetmeleri için bir umut mesajı iletmekti. Bu telefon görüşmelerinin avantajı aynı 
zamanda vatandaşları bilgilendirmek, güncellemek ve Genel Sağlık Müdürlüğü'nün yönergelerine ve o 
dönemde yürürlükte olan hareket kısıtlamalarına başvurmaları ve uymaları konusunda tavsiyelerde 
bulunmak için de kullanıldı. 

Girişimin adı: Yaşlılar için stimülasyon ve eğlence kitlerinin teslimi 

Müdahale alanı: Sosyal katılımın teşvik edilmesi 

Pandemi ve gerekli karantinalar, özellikle yaşlıları içeren en savunmasız gruplara yerel halkta yeni 

hapsetme alışkanlıkları getirdi. Bu gerçeğin farkında olan Arouca Belediyesi, “Idade Maior” yerel 

stratejisi altında ve yerel dernek ADRIMAG ile Yerel Sosyal Kalkınma Anlaşması çerçevesinde 

AroucaInclui, stimülasyon ve eğlence araçlarından oluşan bir kit oluşturdu. Amacı, savunmasız 

durumlarda yaşlı nüfusun, sosyal izolasyon ve günlük rutinlerin bozulması riskini artıran uzun 

izolasyon süreleriyle karşı karşıya kalırken zihinsel ve fiziksel olarak aktif kalmalarını desteklemekti.  

Kit, yerel bir zanaatkar tarafından geliştirilen ve yerel yerlerin ve anıtların resimlerini içeren bir hafıza 

oyunu, ince motor becerilerini uyarmak için terapötik bir top ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının 

önemi hakkında bilgi broşürleri ve evde düzenli fiziksel aktiviteyi sürdürmek için bir dizi egzersizden 

oluşuyordu. Kit seti toplam 300 yaşlı vatandaşa ulaştırıldı. 

Şekil   46 - Stimülasyon ve eğlence kitleri 

 

Kaynak: Arouca Belediyesi facebook sayfası55 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.facebook.com/MăiodeArouca/posts/4524231860921585 

 
55https://www.facebook.com/MăiodeArouca/ 

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/4524231860921585
https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/
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Girişimin adı: Dostça Yardım Hattı (Linha Amiga) 

Müdahale alanı: Ulaşım, Toplum ve Sağlık 

Topluluğa verilen desteğin ardından Arouca Belediyesi, ulusal acil durum ve karantina ve sosyal 

izolasyon dönemlerinde, belirsiz, üzgün, endişeli, şaşkın, korkmuş veya öfkeli hisseden vatandaşlar 

için Linha Amiga (Dostça Yardım Hattı) oluşturdu. Yardım hattı, bu şekilde psikolojik bakım sağlayan 

profesyonel destek ekipleriyle konuşabilen ve aynı zamanda zorlukları ve huzursuzlukları için bir 

rahatlama ve rahatlama sesi olarak hareket eden herhangi bir yerel sakin için ücretsiz olarak 

mevcuttu. Bu eylem, pandemi nedeniyle izolasyonun Arouca nüfusunun belirli risk grupları, yani 

yaşlılar, engelliler ve tıbbi komplikasyonları olanlar üzerinde yarattığı sonuçları hafifletmek için 

uygulanmıştır. 

Şekil   47 – Linha Amiga hizmetinin reklamı 

 

Kaynak: Arouca Belediyesi facebook sayfası56 

 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-novo-estado-de-emergencia-confinamento-obrigatorio-e-

encerramento-de-equipamentos-publicos/  

https://www.facebook.com/MăiodeArouca/posts/3649528448391935/  

 

Girişimin adı: Yerel Radyoda Covid -19 Bilgilendirme Programı 

Müdahale alanı: İletişim ve bilgi; Toplum ve Sağlık 

Arouca Belediyesi, bölgesel radyo istasyonu Rádio Regional de Arouca ile ortaklaşa, iletişim ve bilgiye 

erişimi olmayan belediye sakinlerini bilgilendirmek ve güvenilir bir bilgi kaynağı olmak için her zaman 

pazartesiden cumaya aynı anda yayın yapan haftalık bir program oluşturmuştur. Program, Genel 

Sağlık Müdürlüğünden yayınlanan yönergeleri, belediyedeki Covid -19 enfeksiyonlarının güncellenmiş 

epidemiyolojik verilerini, toplumu desteklemek için uygulanan yerel projeleri ve sağlık uzmanlarıyla 

yapılan bilgilendirme oturumlarını içeriyordu. Bu girişim, belediyenin yerel radyo istasyonunun 

 
56https://www.facebook.com/MăiodeArouca/ 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-novo-estado-de-emergencia-confinamento-obrigatorio-e-encerramento-de-equipamentos-publicos/
https://www.cm-arouca.pt/covid-19-novo-estado-de-emergencia-confinamento-obrigatorio-e-encerramento-de-equipamentos-publicos/
https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/3649528448391935/
https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/
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düzenli dinleyicilerinden oluşan geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı ve bazı durumlarda birçok yaşlı 

vatandaş için tek haber ve bilgi kaynağı olabilir.  

Şekil   48 - Covid -19 Hakkında Bilgilendirme Programının Reklamı 

 

Kaynak: Arouca Belediyesi facebook sayfası57 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.facebook.com/MăiodeArouca/posts/3219179561426828  

 

Uygulanan uygulamalara ve etkilerine ilişkin Belediyenin bakış açısı  

COVID -19, şehrinizin/topluluğunuzun yaş dostu ortamları uygulama çabalarının seviyesini artırdı 

mı? 

Covid-19, amacı nüfusun tamamına ulaşmak olan tedbir ve eylemlerin uygulanmasına yönelik 
çabaların düzeyini artırmıştır. Bu hedef, nüfusun ihtiyaçlarına cevap vermek ve karşılamak için 
durmaksızın ve her zaman çözümler bulmaya çalışan yerel dernekler ve kurumlarla birlikte işbirliği ve 
ağ oluşturma yoluyla mümkün olmuş ve başarılmıştır. 

Topluluğunuzdaki yaşlılarla ilgili hangi acil durum önlemlerinin alınması gerekiyordu? 

Belediye, sakinlere yakınlığı göz önüne alındığında, evde yaşayan yaşlıların tanımlanmasını ve 

desteklenmesini kolaylaştırmak için ayrıcalıklı bir düzeyde ortaya çıkmaktadır. Bu sayede, uygulanan 

eylemleri belirleyebildik, kolaylaştırabildik ve koordine edebildik, böylece herkes kısıtlama durumunu 

en iyi şekilde deneyimleyebildi.  

Yaşlıların sosyal kopukluğunun bize başka bir konuyu, yani sosyal izolasyonu getirdiğini tespit ettik. 

Sosyal kopukluk, yaşlıları yüksek depresyon ve anksiyete riskine maruz bırakır. Evde kalma talimatları 

ve akrabalar ve arkadaşlarla birlikte olmanın imkansızlığı ile karşı karşıya kalındığında, temel mal ve 

ilaçların eve teslimine ek olarak, fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki sonuçları hafifletmek için 

 
57https://www.facebook.com/MăiodeArouca/ 

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/3219179561426828
https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/
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önlemler almak acildi. Hızlı bir uygulama, yaşlı vatandaşlarla sık sık telefonla temas kurmak gibi basit 

müdahaleleri de içeriyordu.  

Pandemi, halihazırda planlanan/yeni önlemlerin daha hızlı/daha yavaş uygulanmasına yol açtı mı? 

Enfeksiyon olasılığını azaltmak ve yaşlıları korumak için başta yaşlılar olmak üzere tüm toplumun 

güvenliğini ve desteğini amaçlayan stratejik önlemlerin hızla uygulanması şarttı. Bu, tüm nüfus için 

ortak olan, ancak yaşlı nüfus ve bunların artan risklerle ilişkisi durumunda daha da yüksek bir öneme 

sahip olan genel önlemlerin uygulanması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu önlemler sosyal mesafenin 

korunması, sık sık el hijyeni ve solunum görgü kurallarıdır. 

Bu sorun için ne gibi ek çabalar gösterildi? 

Belediye Başkanının karantinanın başlangıcından itibaren muhtelif uzmanlara, belediye personeline 

ve yerel kurum ve derneklere verdiği ana mesaj şuydu: "Geride kimseyi bırakmayın ". Bu şekilde her 

zaman en izole ve savunmasız kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çaba, başkalarına yardım etmek için 

kendilerini hazır hale getiren gönüllülerle birlikte de elde edildi. Ayrıca, pandeminin başlangıcından 

bu yana nüfusa müdahalede yardımcı olmak için ekibini genişleten Sivil Koruma ekibinin önemi gibi 

bazı ek çabalar da vurgulanmalıdır. Bunun yanı sıra, toplumu desteklemek için kendilerini hazır 

hisseden Mahalle Konseyi Başkanları ile birlikte, ihtiyaçların ve önlemlerin ilçe bazında belirlenmesine 

yardımcı olan Mahalle Konseyleri ile birlikte müdahalelerin planlanması için genişletilmiş toplantılar 

yapılmıştır. 

Arouca Belediyesi'nin, o zamana kadar ulaşım ağı sadece okul ağı tarafından karşılanan bölgelerde 

yaşayan vatandaşların ulaşımını desteklemede sağladığı olağanüstü desteğin altını çiziyoruz. 

Sınırlandırma aşamasında okul ulaşım ağı bastırıldığından, belediye, okul ulaşım ağının 

bastırılmasından etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların tıbbi randevulara katılmak veya yiyecek 

ve ilaç satın almak için ilçe merkezine erişmeye devam etmelerini sağlamak için ulaşım araçları 

sağlayarak ve çalışanları tahsis ederek bu sorunu derhal atlattı.  

Yaşlı dostu bir şehir, bir pandemi senaryosundan nasıl adapte olabilir/ yapabilir? 

Yaşlı dostu bir topluluk, daha önce Belediye Başkanı'nın "Kimseyi geride bırakmayın" ana mesajında 

belirtildiği gibi, her zaman tüm toplumu düşünerek ve herkese ulaşmayı tek bir hedefle pandeminin 

öngörülemeyen senaryosuna uyum sağlar. Bu hedef, diğerlerinin yanı sıra özel sosyal dayanışma 

kurumları (IPSS), İtfaiye, polis kuvvetleri (GNR) dahil olmak üzere yerel kurum ve derneklerle birlikte 

Belediye, Mahalle Konseylerinin tüm personelinin esnekliği, bağlılığı, özverisi ve mükemmel ekip 

çalışmasıyla karşılandı. 

 

Şehir/Topluluk: Torres Vedras 

Girişimin adı: Aqui, acolá por onde andará? 

Müdahale alanı: Tanıtım ve Sosyal Katılım, Saygı ve Sosyal İçerme, Toplum ve Sağlık 

"Aqui, acolá por onde andará ?" programı (" Burada, orada, nerede olacak ?") belediye genelinde 

gezici bir şekilde dolaşan, kültürel arabuluculuk araçları haline gelen ve eğitim deneyimlerini 

kolaylaştıran yaşlı vatandaşlar için tasarlanmış bir dizi eğitim ürünü/pedagojik bavulun oluşturulması 

esasına dayanmaktadır. Proje, ilk aşamada stratejik olarak belediyedeki yaşlıları destekleyen ve son 
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derece zorlu ve savunmasız bir bağlamla karşı karşıya kalan özel sosyal dayanışma kurumlarına (IPSS) 

yönelik olarak pandemi krizine yanıt olarak Haziran 2020 'de başladı.  

Bu nedenle amaçları, yaşlı nüfusa toplumda aidiyet duygusu ve yeni bilgi alanlarıyla temas halinde 

olma imkanı sağlayarak, yaşlı nüfusun fiziksel ve sosyal izolasyonunu azaltmaktır. Kuruluşundan bu 

yana belediyenin yaşlıları destekleyen IPSS'lerinin % 85 'inin ortaklığına sahip oldu ve 15 eğitim 

kaynağının oluşturulmasına ve 1395 vatandaşa ulaşılmasına yol açtı. Ayrıca, 2022 'de, belediyede 

gerçekleşen diğer projelere düzenli olarak katılan kurumsallaşmamış yaşlıların da dahil edilmesi 

bekleniyor. 

Şekil   49 – Pedagojik bavul öğelerine örnek 

 

Kaynak: Torres Vedras Belediyesi web sitesi58 

Daha fazla bilgi için: 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/aqui-acola-por-onde-andara/  

 

Girişimin adı: Psikososyal yardım hattı (Linha de Apoio Psicossocial) 

Müdahale alanı: Saygı ve sosyal içerme, Toplum ve Sağlık 

Linha de Apoio Psicossocial (Psikososyal Yardım Hattı), Torres Vedras Belediyesi'nin Kovid -19 

salgınına acil müdahale olarak uyguladığı olağanüstü önlemlerden biriydi. Mart 2020 'deki zorunlu 

hapsetmenin başlamasından sadece üç gün sonra etkinleştirildi ve özellikle savunmasız vatandaşları, 

yani yaşlıları izolasyon, akıl hastalığı, yoksunluk veya diğer ihtiyaç türlerinde desteklemeyi amaçladı. 

Aşağıdaki alanlarda yerel meclisler ve yerel ağın diğer kuruluşları ile ortak hareket etmiştir:  

• Bilgi sağlanması (pandemi ile ilgili şüphelerin açıklığa kavuşturulması, mevcut destek, 

yürürlükteki mevzuat) 

• Gıda kuponlarının dağıtımı; 

 
58http://www.cm-tvedras.pt/  

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/aqui-acola-por-onde-andara/
http://www.cm-tvedras.pt/assets/upload/paginas-header/2021/09/02/bordados/bordados_w847.png
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• Covid -19 testlerinin rezerve edilmesi; 

• Acil ev onarımları; 

• Ekonomik ve konut yoksunluğu durumlarının ele alınması; 

• Yer değiştirmelerde/taşımalarda destek; 

• Psikolojik Destek 

• İlaç ve temel ihtiyaç maddelerinin edinimi ve eve teslimi;  

Operasyon süresi boyunca (16 Mart 2020 ile 30 Haziran 2021 arasında) yardım hattı hizmetinin 

katıldığı 4790 telefon görüşmesi oldu. 

Daha fazla bilgi için: 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/linha-de-apoio-psicossocial-tvedras/  

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/torres-vedras-voltou-a-ser-distinguida-com-o-premio-

autarquia-familiarmente-responsav/  

 

Girişimin adı: Makbuzlar  “Agir Local” 

Müdahale alanı: Saygı ve sosyal içerme, Toplum ve Sağlık  

Torres Vedras Belediyesi, Kovid -19 salgınına verilen müdahalenin bir parçası olarak, 2020 yılında, en 

savunmasız gruplara temel ihtiyaçlara erişimi garanti ederek nüfusundaki gelir kaybını azaltmaya 

katkıda bulunmayı amaçlayan bir dizi önlem uyguladı. "Vales Agir Local" (" Yerel kuponlar ") planı, 

gıda kıtlığı durumlarıyla başa çıkmak için uygulanan yanıtlardan biriydi. Gıda kıtlığı durumunun 

değerlendirilmesinden sonra ve vatandaşın/hanenin sosyo - ekonomik durumuna göre atfedilen 

alışveriş kuponları (temel ihtiyaçların satın alınması için) şeklinde finansal bir destekti. 

Haziran 2020 ve Haziran 2021 arasında, toplam 1207 kişiyi kapsayan ve 26 250 €' luk bir mali etkiyi 

temsil eden 76 ortak ticari işletmede gıda ve diğer temel malların satın alınması için 1050 kupon 

atfedildi.  

Şekil   50 – Agir Yerel kupon şemasının reklamı 

 

Kaynak: Torres Vedras Belediyesi web sitesi59 

 

Daha fazla bilgi için: 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-camara-m belediye-de-torres-vedras-mantem-

apoios-sociais-a-situacoes-de-care/  

 
59https://www.cm-tvedras.pt/  

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/linha-de-apoio-psicossocial-tvedras/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/torres-vedras-voltou-a-ser-distinguida-com-o-premio-autarquia-familiarmente-responsav/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/torres-vedras-voltou-a-ser-distinguida-com-o-premio-autarquia-familiarmente-responsav/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-camara-municipal-de-torres-vedras-mantem-apoios-sociais-a-situacoes-de-care/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-camara-municipal-de-torres-vedras-mantem-apoios-sociais-a-situacoes-de-care/
https://www.cm-tvedras.pt/
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http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/camara-m belediye-lanca-programa-de-apoio-alimentar-

a-maires-carenciados/  

 

Girişimin adı: Ajuda Porta à Porta 

Müdahale alanı: Saygı ve sosyal içerme, Toplum ve Sağlık  

Bu önlem, özellikle savunmasız vatandaşları desteklemek amacıyla bir gıda dağıtım ağı kurmak 

amacıyla Belediye tarafından bölgenin Yerel Meclisleri ile birlikte başlatılmıştır. Ajuda Porta a Porta 

(Kapıdan Kapıya Yardım) adlı girişim, profilaktik izolasyonda olan ve aile desteği olmayan sakinlere, 

yani yaşlı nüfusun bir kısmına ve kronik hastalık, kanser, sakatlık veya iş göremezlik gibi savunmasız 

vatandaşlara temel gıda ürünlerinin edinilmesini ve eve teslim edilmesini amaçladı. 

Sağlanan destek 138 vatandaşa ulaştı ve zorunlu izolasyonun üst düzey kişilerin sağlığı ve refahı 

üzerindeki güçlü etkisini hafifletmeye yardımcı oldu. 

Daha fazla bilgi için: 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-torres-vedras-cria-rede-de-distribuicao-de-

bens-alimentares/  

 

Uygulanan uygulamalara ve etkilerine ilişkin Belediyenin bakış açısı  

COVID -19, şehrinizin/topluluğunuzun yaş dostu ortamları uygulama çabalarının seviyesini artırdı 

mı? 

Pandemi patlak verdiğinde, belediye, zaman içinde var olan belediye ağlarını dijital ortama aktarmak 

için, konsolide bir sosyal yapı aracılığıyla yerel topluluktaki çeşitli aktörlerle daha önce var olan bir 

işbirliği kurmaya çalıştı. Bu, Torres Vedras Belediyesi, Sivil Koruma, merkezi olmayan kamu hizmetleri, 

yaşlılara ve özel kuruluşlara yanıt veren tüm sosyal dayanışma kurumları tarafından oluşturulan 

WhatsApp'ta iletişim gruplarının oluşturulması yoluyla yapıldı. Eczaneler ve sağlık birimleri ile 

sektörel bazda gruplar da oluşturulmuştur. Mikro ağların teknolojik altyapısına sahip bir mimarinin 

iletişim kanalları oluşturma mantığıyla kullanılması, sorunların hızlı bir şekilde tanımlanmasında ve 

çözümlerin inşasında son derece etkili ve yapısal olduğu kanıtlanmıştır. Bundan sonra, Belediye 

ekiplerinin sosyal kurumların yöneticileri ve teknik personeliyle periyodik olarak görüşmeye başladığı, 

dinlemeyi kısıtları, ihtiyaçları veya yerine getirilmemiş istekleri değerlendirmek için bir metodoloji 

olarak kullandığı ve bu durumlara verilen yanıtların şekillendirilmeye başlandığı bir toplantı rutini 

oluşturulmuştur. 

Örneğin “Pedagojik Bavullar” projesi yaşlılara destek veren kurumlarda günlük olarak çalışan kişilerin 

ihtiyaçlarını dinlemekten doğmuştur. Pandemi, fiziksel dokunuşu kısıtlayarak kurumsallaşmış 

yaşlıların yaşamlarını insanlıktan çıkaran, binalardan ayrılmalarını ve aile üyelerini ziyaret etmelerini 

önleyen, bu yapıları toplumun geri kalanından izole eden kurallarla birlikte rutinlerde derin 

değişiklikler getirdi. Bu nedenle, başlangıçta belirlenen öncelik ve zorluk, yalnızca bu kurumlarda 

ikamet eden vatandaşları değil, aynı zamanda kurumsallaşmamış olanları da düşünerek, belirli 

yanıtlar yoluyla üst düzey nüfusa geri yaşama zevkini geri getirmekti. Başlangıçta, en temel 

ihtiyaçların (gıda, ilaç, sağlık) garanti edilmesi gerekiyordu, kapıdan kapıya kitap teslim sisteminin 

kurulması ile birlikte kitapların da dahil olduğu farklı seviyelerden geçildi. Belediyenin rolü, sorunun 

kolayca belirlendiği ve dijital temas grupları aracılığıyla farklı ortaklara (sağlık birimleri ve eczaneler) 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/camara-municipal-lanca-programa-de-apoio-alimentar-a-municipes-carenciados/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/camara-municipal-lanca-programa-de-apoio-alimentar-a-municipes-carenciados/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-torres-vedras-cria-rede-de-distribuicao-de-bens-alimentares/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-torres-vedras-cria-rede-de-distribuicao-de-bens-alimentares/


79 
 

iletildiği yaşlı vatandaşlar tarafından reçetelere erişmenin zor olduğu durumlar gibi bilgi alışverişi 

yoluyla kolaylaştırma, aracılık ve yönetimden biriydi ve bu da insanların ilaçlarını garanti etmek için 

hızlı bir çözüme yol açtı. 

Yaşlılar için Konut Yapıları'nda (ERPI), yaşlılara yardım sağlamak için profesyonellerin ve gönüllülerin 

hızlı bir şekilde işe alınmasının yanı sıra covid -19 ile enfekte olan bu kurumların personeline 

psikolojik destek gerektiren birkaç salgın vardı. Bu daha yoğun anlar, sadece geçici tepkiler olarak 

sınırlı olmayan yeni çözümlerin test edilmesine ve önerilerin düşünülmesine izin verdi; önlemlerin 

bazıları, belediyenin yaşlı nüfusa verdiği destekte kalıcı müdahalelerin bir parçası haline geldi. Özetle 

ve daha önce de belirtildiği gibi, bu girişimler, yapısal bir kılcal damar oluşturan ve yerel kurumsal 

ağla uyumlu mikro ağlar aracılığıyla geliştirilen işbirlikçi bir çalışmaya yol açtı. 

 

Topluluğunuzdaki yaşlılarla ilgili hangi acil durum önlemlerinin alınması gerekiyordu? 

Uygulaması basit ve çok etkili olan bir önlemin bir örneği Psikososyal Yardım Hattıydı. Bu telefon 

yardım hattı temeldi, çünkü çözülmesi zor sorunlara hızlı çözümlerin piyasaya sürülmesini sağladı. Bu 

iletişim kanalı, destek sisteminin tüm mimarisini yapılandırmaya yardımcı oldu ve dış görünüşle 

iletişimde kalmanın ve yanıtları yapılandırmanın hızlı bir yoluydu. Mart 2020 'de ilk ulusal tecrit ilan 

edildiğinde, hat hemen faaliyete geçirildi, öyle ki sadece üç gün içinde açıldı ve neredeyse tüm 

tesislerin kapatıldığı ve sağlık merkezlerinin bunaldığı bir zamanda vatandaşların ulaşabileceği tek 

temas noktası haline geldi. Her şeyin kolayca bağlandığı ve koordine edildiği bir bölgede bulunacak 

kadar şanslı olmak, her şey zamanında ve anında müdahale ile yapılır.  

Gıda dağıtım sistemi, kilise konseylerinin taban varlığından yararlandığı ve aileleri gerekli malların 

dağıtım ağına kolayca bağlayan bir bağlayıcı olarak hareket ettiği için etkinleştirilmesi ve etkili olması 

kolay bir önlemdi. Yerel yetkililer, bu acil durum girişimleriyle, bir ağ mantığına müdahaleleri 

planlarken, topluluktaki mevcut kaynakların etkinleştirilmesi yoluyla düşünme biçiminin bir parçası 

olan ve acil durum senaryolarında çok daha hızlı ve daha etkili olmaya yol açan bir uygulama olan 

yanıtları kolayca yürütme yeteneğini gösterdi. 

Pandemi, halihazırda planlanan/yeni önlemlerin daha hızlı/daha yavaş uygulanmasına yol açtı mı? 

Belediyenin idari süreçlerinin birçoğunun dijitalleşmesi hızlandırıldı. Pandemi, kurumlararası iletişim 

düzeyinde, kullanımı daha kolay olan ve pandemi başlangıcında kullanıldıktan sonra sürdürülen 

iletişim kanallarıyla daha hızlı olmamıza yol açtı. Örneğin, günümüzde e - posta kullanımı bazı 

durumlarda WhatsApp gibi mesajlaşma sistemleri lehine önlenmeye başlanmıştır.  

Aynı şekilde, pandemi sırasında müdahalenin aciliyeti, video konferans kullanımının popüler hale 

geldiği nüfusla yakınlık ihtiyacı nedeniyle daha fazla kayıt dışılığa yol açtı ve bu da artık toplum ve 

kurumlarıyla günlük yönetim ve belediye iletişiminin bir parçasını oluşturuyor. Bu dijital araç 

kullanımının, daha düşük bilgi düzeyine sahip ancak dijital araçları günlük olarak kullanan nüfusa 

ulaşmak için çok önemli olduğu kanıtlanmış ve örneğin, belediye hizmetleri ile idari süreçlerle ilgili 

konularda belge göndermenin basit bir yoluna sahip olmalarını sağlamıştır. Bununla birlikte, belediye 

hizmetlerini daha erişilebilir ve nüfusa daha yakın hale getiren bir debureaucratization süreci de 

vardı.  

Kurumsal düzeyde, daha önce bu kadar sık temas kurulmayan ortaklarla bağların güçlendirilmesi söz 

konusuydu. Yakın olmasına rağmen, ilişkiler resmiydi, ancak pandemiyle birlikte yerel kurumlarla 
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daha büyük bir suç ortaklığı ve kişisel yakınlık vardı. Başka bir noktada, hem toplumda hem de siyasi 

düzeyde, ortaya çıkarılan ve tabuyu kıran ruh sağlığı ile ilgili konular için daha fazla görünürlük vardı. 

Pandemi, toplumun daha fazla bilinçlenmesine ve bu alanlarda siyasi yatırım ihtiyacından 

yararlanmasına yol açarak bu musibetin sessiz gerçekliğini gösterdi. 

Bu sorun için ne gibi ek çabalar gösterildi? 

Belediye girişimleri için bir araç olarak işbirliğinin de gerekli olduğu anlaşıldı ve uzun zamandır teorik 

düzeyde konuşuluyor, ancak her bir aktörün yapabileceği katkı da dahil olmak üzere mevcut 

kaynakların toplanması sırasında pandeminin başlamasıyla farkındalık yaratıldı. Belediye, yatırımın 

hedeflenmesinin zaten önemli olduğu düşünülen ancak daha önce geniş siyasi destek almanın zor 

olduğu alanlarda artık program olan çözümleri test etti. İki örnek, yeni bir acil durum konut 

programının test edildiği ve o zamandan beri kamu politikası haline gelen sosyal konut politikalarıydı. 

Bir başka örnek de, toplumdaki farklı aktörleri ve sektörleri etkileyen bir tedbir olan toplumdaki para 

fikrine dayalı bazı yanıtların test edilmesine olanak tanıyan "Agir Local - 1. İhtiyaç Kuponları" 

programıdır. Nüfusa çok önemli bir zarar veren tüm bu zorluklar, belediyenin ve yerel topluluğun 

beklenmedik durumlarla başa çıkma kapasitesinin arttığı, daha fazla esneklik ve daha ifade edici ve 

kapsayıcı bir düşünme kapasitesi kazandığı çok verimli bir öğrenme bağlamıydı. 

Kamu hizmetinin görülme şekli, fiziksel mekanla çok ilişkili olması ve pandemi ile birlikte değişen ek 

bir değişim, kamu hizmetinin bir binadaki hizmetten çok daha fazlası olduğunu göstermektedir. 

Pandemi bağlamında, neden olunan zorluk, alan kapatıldığında kamu hizmetinin nasıl 

sağlanabileceğini veya örneğin sınırlı bir durumda kültüre erişimin nasıl garanti edilebileceğini 

sorgulamaya yol açar. Bu sorular, belediye yapıları ile ilgili olarak vatandaşların kapsamını ve algısını 

değiştiren cevapların ve çözümlerin oluşturulmasını zorunlu kılmıştır ve artık vatandaşlara ulaşma 

konusunda çok daha güçlü bir irade vardır. 

Yaşlı dostu bir şehir, bir pandemi senaryosuna nasıl adapte olabilir/ ne yapabilir? 

Toplum üzerinde yoğun etkilere sahip günümüz dünyasında öngörülemeyen durumların ortaya 

çıkması olasılığı giderek artarken, yaşlıların karar vericilerin bir parçası olarak kamusal yaşamda teşvik 

edilmesi, karar sürecine katılımlarının teşvik edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, geleneksel 

kurumların, ERPI'lerin mantığını yeniden düşünmek gerekir, çünkü bu kurumlar yaşlılar için bir tür 

koruyucu kale olarak işlev görür, ancak pandemi gibi küresel bir acil durum ortaya çıktığında biraz 

savunmasızdır. Sosyal yapı, sosyal destekteki çeşitlilik eksikliği ve uyum sağlama kapasitesinin azlığı ve 

yaşlılara nasıl yardım edildiği konusunu yeniden düşünmek zorundayız. Bir topluluğa ve bir ağa ne 

kadar çok dahil olurlarsa, yaşlı vatandaşlar acil durumlarda ve daha büyük bir refah ve mutluluğun 

etkili bir şekilde desteklendiği durumlarda o kadar kolay destekleneceklerdir. Sosyal ve kişilerarası 

ilişkiler esastır ve en yoksul nüfusu daha savunmasız hale getiren bir sorun olan yalnızlıkla mücadele 

etmek gerekir. Bu, ayrımcılık durumlarından kaçınarak, yaşlıların toplum yaşamına daha fazla 

katılımıyla yapılmalıdır.  

Uyum sağlamanın bir yolu, toplumun gerçekliğini çok iyi bilmektir, çünkü kişi farkında olmadan iyi 

davranamaz. Yaşlılar, yaşlı nüfusun heterojen doğası hakkında farkındalık eksikliğinin olduğu yaygın 

inancın aksine, homojen bir halk değildir. Bunun için sadece kurumsallaşmış halka değil, aynı 

zamanda toplumda yaşayan diğer yaşlılara da hızla ulaşmamızı sağlayan yakınlık kanalları 

oluşturulmalıdır.  

Bir diğer önemli özellik, topluluk ve yerel bölge hakkında sistematik bilgiler içeren iyi bir veritabanına 

sahip olmaktır. Belediyemizde, pandemi başlangıcında ERPI'lerin personelini test etme ihtiyacı, 
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kurumların büyüklüğünü anlamak ve test edilecek grupları önceliklendirmek için verilere sahip olmak 

gerektiği ve hızlı bir şekilde karar vermenin gerekli olduğu bir örnek vardı. Bu tür bilgiler, veri biliminin 

bu afet durumlarına yanıt vermek için kullanılmasına izin vermek için dijitalleştirilmesi ve 

düzenlenmesi gereken bölge hakkında veritabanlarına sahip olmayı ifade eder. Aynı zamanda, eğer 

insanlara yakın olmak istiyorsak, süreçte gerekli olan, toplumla sürekli temas halinde olan 

arabuluculara sahip olmalıyız. 

 

İspanya 
 

Şehir/Topluluk: Carreño 

Girişimin adı: WhatsApp grupları ve Sosyal aracılar 

Müdahale alanı: Toplum ve Sağlık, İletişim ve bilgi, Saygı ve sosyal içerme 

Pandeminin getirdiği zorlukları azaltmak için Carreño Belediyesi, yaşlı vatandaşlarla doğrudan 

temasın kurulduğu sosyal ağlara ve WhatsApp gruplarına güvenmiş, günlük bir refakatte bulunmuş, 

sosyal izolasyondan kaçınmış ve hafıza oyunları, videolar ve küçük egzersizler ve sağlıklı yemek 

pişirme gibi spor zorlukları geliştirerek farklı becerileri teşvik etmiştir. 

Belediye ayrıca, pandemi öncesinde sağlık profesyonelleri tarafından ilk yardım konusunda temel 

eğitim kavramları alan ve sınırlama sırasında komşularını meydana gelen yönetmelik değişiklikleri 

veya örneğin onlar için ayak işleri yapmayı teklif eden "sosyal aracılar" figürünü uygulamıştır. 

 

Girişimin adı: Gönüllülük programı “Carreño Solidario” 

Müdahale alanı: Toplum ve Sağlık, İletişim ve bilgi, Saygı ve sosyal içerme 

Mart 2020 'de tecrit ve sıhhi hareket kısıtlamalarının başlamasıyla belediye, Kızılhaç Yerel Meclisi ile 

birlikte, pandeminin yarattığı olağanüstü durumla başa çıkmak için toplumun en savunmasız 

gruplarını (büyük bir kısmı yaşlı olan) desteklemek için bir acil durum planı başlattı.  

Böylece, her gün halkın kullanımına sunulan ve gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen kişilerin 

kişisel verilerini ve niteliklerini sağlamaları gereken bir e - posta adresi ve telefon yardım hattı 

oluşturarak “Carreño Solidario” (“ Carreño Dayanışması ”) gönüllülük ağı oluşturulmuştur. 

Gönüllülerle daha sonra iletişime geçildi ve her durumda ve zamanda gerekli olan görevleri 

belirledikten sonra, topluluğu desteklemek için uygun şekilde eğitildiler ve donatıldılar. Programın 

başlatılmasından günler sonra, yardıma ihtiyacı olan herhangi bir kişiye anında destek sağlamayı 

amaçlayan bir çevrimiçi psikolojik bakım hizmeti de kuruldu. 

 

Girişimin adı: Yaşlı nüfus için telefon hizmetinin izlenmesi  

Müdahale alanı: Toplum ve Sağlık, İletişim ve Bilgi 

Bu hizmet Mart 2020 'de pandeminin başlamasıyla birlikte kurulmuş ve 75 yaş üstü, yalnız yaşayan 

Carreño sakinleri veya partneri ile telefon teması kuran belediye personeli tarafından işletilmiştir. 

İzleme hizmeti, en savunmasız yaş gruplarından biri olan yaşlı nüfusun iletişimini ve takibini sağlamayı 

ve ihtiyaçlarını öğrenmeyi ve zorluklarıyla başa çıkmayı amaçlamıştır. Ev hapsi süresinin sonuna kadar 
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izleme, sağlık kısıtlamaları kaldırıldıktan sonra sosyal hizmet merkezlerinin personelinden yürütülen 

belediye personeli tarafından işletilmeye devam etti. 

 

Girişimin adı: Yüz Maskesi Yapmak için Katılın  

Müdahale alanı: Toplum ve Sağlık, İletişim ve Bilgi 

Covid -19 'un nüfusu arasında bulaşmasının önlenmesini desteklemek ve insanlar için mevcut olan 

yüz maskelerinin kıtlığıyla birlikte fiyatların yükselmesiyle Carreño Belediyesi, Mart 2020' de yüz 

maskesinin yapımını ve en çok ihtiyaç duyanlara bağışlanmasını desteklemek için “Yüz Maskesi 

Yapmak için Katıl” kampanyasını başlattı. Tamón vadisinde bulunan Sontara Asturias şirketi ve 

belediye tarafından toplanan bir grup gönüllü (toplumun her yerinden yaklaşık yüz kadın) tarafından 

bağışlanan kumaş malzemeyle, tüm sağlık ve güvenlik protokollerine uygun kumaş yüz maskeleri 

üretmek için kampanya başlatıldı. 

Başlangıç aşamasında yüz maskeleri, ön saflardaki personel arasında, Carreño'daki yedi geriatri 

merkezinin personeli ve evde bakım hizmeti verenlerin yanı sıra savunmasız gruplar olarak 

dağıtılmıştır. Kısa süre sonra, toplumun dükkanları ve tesisleri arasında dağıtılan bir toplama noktası 

ağından kolayca bir yüz maskesi toplayabilen genel nüfus için de hazır hale getirildiler. Maskelerin 

üretimi ve dağıtımı ile eş zamanlı olarak, genel olarak bir yüz maskesinin ve kişisel koruyucu 

ekipmanın uygun kullanımıyla ilgili rehberlik ve tavsiye sağlamak için bir bilgilendirme kampanyası 

vardı. 

Şekil   51 – Yüz maskelerini üreten yerel gönüllüler 

 

Kaynak: Carreño Belediyesi web sitesi60 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.ayto-carreno.es/en/noticia/-/asset_publisher/lrSTspiwpDZc/content/mascarillas-

solidarias-y-menudos-consejos#.YgWTETiDNPY  

 
60https://www.ayto-carreno.es  

https://www.ayto-carreno.es/en/noticia/-/asset_publisher/lrSTspiwpDZc/content/mascarillas-solidarias-y-menudos-consejos#.YgWTETiDNPY
https://www.ayto-carreno.es/en/noticia/-/asset_publisher/lrSTspiwpDZc/content/mascarillas-solidarias-y-menudos-consejos#.YgWTETiDNPY
https://www.ayto-carreno.es/
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Kaynak: Asturian Federasyonu Şehir Konseyleri ve Carreño Belediyesi 

 

Girişimin adı: No me llames soledad 

Müdahale alanı: Toplum ve Sağlık, İletişim ve Bilgi 

2019 yılında Asturian Federation of City Councils (FACC) tarafından başlatılan ve yerel yaşlı nüfusu 

etkileyen yalnızlık vakalarını ele almak ve farkındalık yaratmak için bir sosyal ağ kampanyası olarak 

“No me llames soledad” (“ Bana yalnızlık demeyin ”) projesi, Covid -19 salgınının başlangıcında 

kapsamını ve hedeflerini genişletti. Zorunlu ev karantinası dönemlerinin yaşlılar üzerindeki olumsuz 

etkilerini ele almayı amaçlayan proje, yerel anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin, üst düzey yerleşim 

merkezlerinde yaşayanlara ve belediye evde bakım veya tele - bakım hizmetlerinden yararlananlara 

yazı veya çizim içeren Noel mektupları gönderdiği bir faaliyete başlamıştır.  

Carreño Belediyesi, ilk baskıda yaklaşık 3.000 çocuğun katıldığı girişime katılan yerel konseylerden 

biriydi. İlk baskının başarısının ardından, program yenilendi ve 2022 'nin mevcut baskısında, konseyin 

eğitim merkezlerinden gelen öğrenciler, konseydeki yerleşim merkezlerinde veya evlerinde ev 

yardımı veya belediye tele - bakım hizmetleri alan yaşlılar için 649 mektup ve çizim yazdı. Ek bir amaç, 

her iki grup (çocuklar ve yaşlılar) arasındaki nesiller arası bağı korumaktır, bu nedenle yaşlılar, 

isteklerine göre, mektuplara cevap vermeye ve girişime katılan çocuklarla bir ilişki sürdürmeye teşvik 

edilir. 

 

Daha fazla bilgi için: 

http://asturiasredconsalud.blogspot.com/  

https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/millar-vecinos-carreno-20210115001558-

ntvo.html  

Şekil   52 – “No me llames soledad” programı ile Mektup Değişimi 

http://asturiasredconsalud.blogspot.com/
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/millar-vecinos-carreno-20210115001558-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/millar-vecinos-carreno-20210115001558-ntvo.html
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Uygulanan uygulamalara ve etkilerine ilişkin Belediyenin bakış açısı  

COVID -19, şehrinizin/topluluğunuzun yaş dostu ortamları uygulama çabalarının seviyesini artırdı 

mı? 

Her zaman insanların refahını ve ihtiyaçlarına cevap verebilme yeteneğini ön planda tutuyoruz. Çoğul 

olarak konuşuyorum çünkü belediye yönetimi bir ekip çalışmasıdır. Kent Konseyleri topluma birden 

fazla cevap vermektedir. Bunlar bazen belediyecilik hizmetleri, sosyal ve ekonomik yardımlar şeklinde 

oluyor, bazen iş ve ekipman yapmamız gerekiyor. Diğer zamanlarda ise idari işlemlerin ve 

formalitelerin yapılması gerekmektedir. Şimdi, sağlık kriziyle, elde ettiğimiz refahta gardımızı 

düşürmemenin yanı sıra, yeni zorluklarla yüzleşmek zorundayız: üstesinden gelmek ve ekonomik 

iyileşmeye katkıda bulunmak. 

Yaşlı dostu bir şehir, bir pandemi senaryosuna nasıl adapte olabilir/ yapabilir? 

Ne de olsa yarın her zaman bir tür gerçeksizlik olmuştur. Koronavirüs zamanlarında kesinlikler daha 

da azdır. Evlerimizde kendimizi izole ederek mesafeli olmak zorunda kalmak, en savunmasız olanlar, 

aynı zamanda risk altındaki gruplar, aile veya destek ağları olmayanlar için ağır bir bedeldir. Karantina 

sırasında psikososyal sorunları olan kişiler de daha fazla belediye müdahalesine ihtiyaç duymuştur. 

Bulundukları yerleşim merkezinden kaçmaya çalışan insanlar vardı ve kendi başlarına yaşayamasalar 

da yardım almayı reddettikleri vakalar vardı. Mahkemelere başvurmak zorunda kaldık, böylece ilgili 

mahkeme kararıyla profesyoneller tarafından uygun şekilde bakılabilecek ve tedavi edilebileceklerdi. 

Çevrimiçi eğitime ve çalışmaya uyum sağlamak için daha fazla ekonomik araç da gerekliydi, iyi 

orografiye sahip bir konsey olmasına rağmen ve dış mahallelerde, bağlantılarımız konseyin çoğunda 

kötüdür. İletişim bir devlet yetkinliğidir. Sağlık krizi patlak verdiğinde ve her şey durma noktasına 

geldiğinde, 2020 Yılı Devlet Planı PEBA (Yeni Nesil Geniş Bant Genişletme Programı) ile ilgili iddiaların 

gözden geçirilmesi aşamasında Prenslik ile birlikteydik. Eğitim veya uzaktan çalışmayı zorlaştıran 

kaliteli bir geniş bant yoktu. Örneğin, alarm durumu sıkılaştırılmadan ve karar verilmeden önce, 

burada birkaç gün geçiren insanların ikamet ettikleri yere dönmelerine yardımcı olmak zorundaydık 

ve ellerindeki birkaç kaynağı tükettiler. Ailesi başka bir ülkede olan ve onlarla birlikte geri dönemeyen 

insanlar var. 

Daha az gelirle daha fazla masrafla karşılaşmak zorunda kaldık ve bu nedenle geri kalanından (sahip 

olduğumuz belediye tasarrufları) çekmek zorunda kaldık. Öncelik, sağlık ve ekonomik yeniden 

etkinleştirme açısından ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap vermek için mevcut kaynakları barındırmaktı. 

Pandemi, halihazırda planlanan/yeni önlemlerin daha hızlı/daha yavaş uygulanmasına yol açtı mı? 

Bu, mevcut tedbirleri ve hizmetleri telematik veya telefon formatlarına taşıyarak daha hızlı bir şekilde 

uygulanmasının yanı sıra yeni gerekli tedbirleri teşvik etme ihtiyacına yol açtı. 

Bu sorun için ne gibi ek çabalar gösterildi? 

Belediye sosyal yardımlarında artış. Gelir düzeyi çok düşük mahallelere yardım edecek ekonomik 

kalem % 22 oranında artırıldı. 

Konsey yaşlıları için konutlarla yerel yönetimin haftalık telefon irtibatı. Bunların 7 'si var, hepsi özel, 

yerleri ayarlanmış, nasıl olduklarını (yaşlılar ve personel) ve neye ihtiyaçları olduğunu görmek için her 

hafta hücreye çağrılıyorlar, sabun, önlük ve maske bağışında bulunuluyor. Maskeler gönüllüler 

tarafından yapılıyor, belediye malzeme ve sterilizasyon masraflarını karşılıyor. 
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Gıda ve ekonomik bağış toplama kampanyası: Guimarán'ın "El Pegoyu" Şenlikleri Komisyonu, Kent 

Konseyi'nin desteğiyle, Covid -19 'un önündeki Kızılhaç RESPONDE Planı için Kızılhaç yararına 

ekonomik bağışların yanı sıra evde gıda ve hijyen ürünlerinin toplanması için bir kampanya başlattı. 

 

Türkiye 

Şehir/Toplum: Çanakkale 

Girişimin adı: Vefa Destek Hizmetleri – Sadakat Destek Hizmetleri 

Müdahale alanı: Saygı ve Sosyal İçerme; Toplum ve Sağlık; Konut; İletişim ve Bilgi; Ulaşım 

Pandeminin başlangıcından bu yana en çok etkilenen kesim yaşlı vatandaşlar olmuştur. Kendilerini 

korumak için evde kalmak zorunda kaldılar ve bu nedenle market alışverişi yapmak için fazladan bir 

ele ihtiyaçları vardı. Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için acil çağrı hizmetleri yaşlılara da bu konuda 

destek sağlayacak şekilde uyarlanmıştır. Özellikle tecrit dönemlerinde yaşlılar 112 'yi arayarak market 

alışverişi, ilaç teslimatı, tıbbi takip veya emekli aylıklarının tahsili gibi bazı günlük işler için destek 

isteyebilmektedir. Bu “Vefa destek grubu” bir gönüllüler ağı tarafından işletiliyordu ve Çanakkale'nin 

on bir ilçesinin tümü için mevcuttu. Dahası, kampanya yerel halk arasında ücretsiz olarak dağıtılmak 

üzere kendi yüz maskelerini üretmeye başladı.  

Türkiye'de pandeminin ilk ayı olan Mart 2020 'de Çanakkale merkez ilçede yaklaşık 27000 çağrı 

alınmış, bunların üçte ikisi günlük ev işleri desteğine, üçte biri psikolojik desteğe atıfta bulunmuştur. 

Örneğin, sakinlerinin çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu Yenice'de, %45'i emekli maaşlarının tahsili 

ile ilgili olmak üzere 20.000 çağrı alınmıştır. Mevcut verilere göre (1 Mart 2022 'ye kadar) sadece şehir 

merkezinde danışmanlık hizmetleri için toplam 21 229 kişiye ulaşılmıştır.  

Projenin hayata geçirilmesinden bu yana 200.000'den fazla kişiye ulaşıldı. Vefa destek gruplarının 

ürettiği yüz maskesi sayısı pandeminin ilk aşamalarında 220.000 'in üzerindeydi. Daha sonra artan 

maske ihtiyacını karşılamak için halk eğitim merkezleri ve meslek liselerinde 2.3 milyon adet daha 

üretildi. Ayrıca öncelikle ilin ihtiyacını karşılamak için meslek liselerinde dezenfektan üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, "Biz Bize Yeteriz" kampanyası kapsamında, yaşlı vatandaşların 

unutulduklarını hissetmelerini istemeyen yerel makamlar, bazı durumlarda en iyi dileklerini iletmek 

üzere kapılarına giden gönüllüler aracılığıyla doğum günlerinin kutlanmasına destek oldular. 

Uygulama süresince ulaşılan vatandaş sayısı yaklaşık 65.000 'dir. 

Kaynak: Çanakkale Valiliği 

Şekil 53- Malların yaşlılara teslimi 
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Daha fazla bilgi için: 

http://www.canakkale.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-calismalari  

http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-7-gun-24-saat-gorev-basinda  

http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/biz-bize-yeteriz-evinde-kal-saglikla-kal-canakkale  

    

Girişimin adı: Güvenli Ev Olarak Hizmet Veren Öğrenci Yurtları 

Müdahale alanı: Ulaşım, Toplum ve Sağlık 

Bu girişim doğrudan yaşlıları hedef almasa da, yaşlıların yaşamlarını ve refahlarını korumak için 

destekleyici bir önlem olarak düşünülmüştür. Böylece, pandemi nedeniyle kapatılan öğrenci 

yurtlarının, enfeksiyon riski nedeniyle evde kalmaları yaşlı ebeveynleri ve yakınları için risk 

oluşturacak sağlık çalışanları için açılmasını içeriyordu. Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. 

Şekil   54 – Sağlık çalışanlarına sunulan yurt örneği 

 
Kaynak: Çanakkale Valiliği 

Daha fazla bilgi için: 

http://canakkale.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/195945/canakkale-genclik-ve-spor-il-mudurulugu-nun-

pandemi-sureci.aspx  

 

Girişimin adı: Uzaktan Eğitim 

Müdahale alanı: Ulaşım, Toplum ve Sağlık 

Bu girişim doğrudan yaşlı nüfusa yönelik olmamasına veya yaşlı nüfusla doğrudan bağlantılı 

görünmemesine rağmen, gerçekten de velayet sorumluluğuna sahip olan veya haneyi çocuklarla 

paylaşan yaşlılara önemli bir destek sağladı. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de 

pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Eğitimde geri kalmamak için ülkemizde uzaktan 

eğitime geçilmiştir. Bununla birlikte, bazı öğrenciler bilgisayar veya internet bağlantısından yoksundu. 

Maddi yetersizliği olan bu çocuklar için Cumhurbaşkanlığımız uzaktan eğitim seferberliği başlattı.  

http://www.canakkale.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-calismalari
http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-7-gun-24-saat-gorev-basinda
http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/biz-bize-yeteriz-evinde-kal-saglikla-kal-canakkale
http://canakkale.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/195945/canakkale-genclik-ve-spor-il-mudurulugu-nun-pandemi-sureci.aspx
http://canakkale.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/195945/canakkale-genclik-ve-spor-il-mudurulugu-nun-pandemi-sureci.aspx
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Çanakkale Yerel Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla 2393 tablet hızlı bir şekilde okullara ve öğrencilere 

ulaştırıldı. Bu sayede çocuklar, özellikle de evde yaşlı bir vatandaşla birlikte yaşayanlar, okul derslerini 

ve ödevlerini hala takip edebiliyorken dışarıyla temastan da korunmuş oldular. İnternet erişimi ve 

tableti olmayan öğrenciler için il genelinde 1'i mobil olmak üzere toplam 112 noktada EBA (Eğitim ve 

Bilişim Ağı) destek noktaları kuruldu. 

Daha fazla bilgi için: 

http://www.canakkale.gov.tr/stklerden-ogrencilere-tablet-destegi  

 

Girişimin adı: Dr e - Nabız (Dr e - Nabız) 

Müdahale alanı: Toplum ve Sağlık, İletişim ve Bilgi 

Dr. e - Nabız, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın, hasta ve hekimlerin online randevu almak için 

kullanabilecekleri bir görüntülü görüşme (Telehealth) sistemidir. Dr. E - Nabız sistemi, pandemi 

sürecinde Covid -19 testi pozitif çıkan veya pozitif Covid -19 vakası ile temaslı olan kişilerin sağlık 

hizmetlerine erişimini sağladı. Covid -19 pandemisi kapsamında herhangi bir hasta, Merkezi Hekim 

Randevu Sistemi (MHRS) web sayfası veya özel olarak oluşturulan 182 numaralı yardım hattı 

üzerinden görüntülü görüşme randevusu alabilir. Randevu zamanı geldiğinde online aramalar e - 

Nabız platformu kullanılarak yapılmıştır. 

Çanakkale il merkezinde toplam 117 Covid-19 hastası ve yüksek riskli temaslı vatandaşımız Dr. e-

Nabız ile görüşmüş ve destek almıştır. 

Daha fazla bilgi için: 

https://dr.enabiz.gov.tr/#/ 

 

Şekil   55 – Dr. e - Nabız Logosu 

 

Kaynak: Çanakkale Valiliği 

 

Uygulanan uygulamalara ve etkilerine ilişkin Belediyenin bakış açısı  

COVID -19, şehrinizin/topluluğunuzun yaş dostu ortamları uygulama çabalarının seviyesini artırdı 

mı? 

On bir ilçe kaymakamlığımızın ilgili birimleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda Covid -19 'un 

hazırlıklı olmadığımız bir tehdit olduğu görülmüştür. Bu tehdit her otoriteyi gelecekte benzer afetlere 

hazır olmaya zorlamıştır. Yaşlılar olası bir doğal afette bu pandemide olduğu kadar etkilenmemiştir. 

Özetle Covid -19, Yaşlı Dostu Şehir tesislerimizin uygulama seviyesini artırmıştır. 

http://www.canakkale.gov.tr/stklardan-ogrencilere-tablet-destegi
https://dr.enabiz.gov.tr/#/
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Yaşlılarımızın Covid -19 'a karşı korunmasına yönelik prosedürler tahsis edilirken, yaşlılarımızın sosyal 

hayattan uzak kalmamaları, sorunlarını paylaşmaları ve kendilerini daha iyi hissetmeleri için 

oluşturulan psiko - sosyal destek hattında danışmanlık hizmeti verilmiştir. Covid -19 nedeniyle vaka 

yoğunluğunun azaltılması ve normalleşme çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hane 

ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

Topluluğunuzdaki yaşlılarla ilgili hangi acil durum önlemlerinin alınması gerekiyordu? 

Yaşlı vatandaşların enfeksiyondan korunmak için günün belirli saatlerinde dışarı çıkmaları kısıtlandı. 

Bir önceki bölümde bahsedilen Vefa Destek Grupları, alışverişten maaş çekimine kadar tüm ihtiyaçları 

için hizmetlerinde olmuştur. Ayrıca yaşlıların kendilerini yalnız hissetmemeleri için mevcut evde sağlık 

sistemi geliştirilmiştir. Şehrimizde yaşlılar için tasarlanan ve devam eden bazı etkinliklerin online 

yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu sayede yaşlılarımız mümkün olduğunca bulaş riskinden 

korunurken, sosyal etkileşimlerde geri kalmamaları sağlanmaktadır. 

Covid 19 ile ilgili sağlık sorunu yaşamamak için yaşlılarımızın evde kalmalarını sağlamak amacıyla 

alınan kararların ardından Gıda, ilaç ve temizlik ürünlerine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması ve 

yararlanabilecekleri hizmet modellerimiz hakkında bilgi almak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü’ne bağlı merkez koordinasyon birimi Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nde 

kurulmuştur. Sosyal Destek Hattı kapsamındaki görevler için Müdürlük bünyesinde çalışan personel 

görevlendirilmiştir. Yaşlı vatandaşlarımızın talepleri üzerine market ve eczane alışverişleri yapılarak 

ürünler imza karşılığı kendilerine teslim edildi. Ayrıca yaşlılarımızın banka hesaplarında işlemlerini 

yapabilmeleri için refakatçi personel eşliğinde ilgili bankalara gitmeleri sağlanmış; bankaya 

gitmelerinin şart olmadığı durumlarda ise görevliler tarafından ATM işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurumlar için alınan tedbir kararları doğrultusunda 

huzurevlerimizde ilgili düzenlemeler acilen yapılmıştır. Yaşlılarımızın hastaneye gitmeleri gereken 

durumlarda, kuruma dönmeden önce izolasyonda tutulmaları büyük önem arz ediyordu. Bakanlığımız 

ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile huzurevlerinde çalışan personellerimiz 14 günlük kapalı 

vardiyalarda çalışmışlardır. Covid -19 'un yaygın olduğu dönemlerde huzurevlerimize ziyaretçi girişi ve 

çıkışı kısıtlanmıştır. Ancak huzurevi sakinlerimizin aile bireyleri ile buluşmaları her zaman 

desteklenmiş, hem telefonla hem de tabletlerden görüntülü görüşme ile görüntülü iletişim 

sağlanmıştır. Yaşlılarımızın talepleri doğrultusunda Covid -19 'a karşı aşılanabilmeleri için çalışmalar 

yapılmış, aşı dozları takip edilmiştir. 

Sokakta olup gidecek yeri olmayan ancak huzurevlerinde kalmak istemeyen yaşlılarımızın 

mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla gerekli araştırmalar yapılmış; Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı aracılığıyla uygun otel ve pansiyonlarda konaklatılmıştır. İhtiyaç sahibi diğer yaşlılara 

gıda kolisi desteği sağlanmıştır. 

Yaş dostu bir şehir, bir pandemi senaryosuna nasıl adapte olabilir/ ne yapabilir? 

Nüfus yoğunluğu belirlenerek yapılacak olan ev ziyaretlerinde Çanakkale'de yaşayan 65 yaş üstü 

vatandaşlarımızla görüşülmesi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Söz konusu 

ziyaretlerde hangi hizmetlere ihtiyaç duyabilecekleri konusunda önerileri alınarak daha etkin hizmet 

sunumunun sağlanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Pandemi, halihazırda planlanan/yeni önlemlerin daha hızlı/daha yavaş uygulanmasına yol açtı mı? 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı huzurevlerinde kalan yaşlılarımız ile Çanakkale'de 

yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya yönelik işlemler en kısa sürede 

tamamlanmıştır. 
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Bu sorun için ne gibi ek çabalar gösterildi? 

Uygulamaların hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için müdürlüğümüz düzeyinde planlama ve 

koordinasyon sağlanmıştır. Ayrıca kamu kurumları ile paydaşlarla iletişime geçilerek hizmet 

sunumunda aksama yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır. 

 

Yararlı kaynaklar 

COVID -19 'a ilişkin COVID -19' a yanıt veren şehirlerin DSÖ vaka çalışmaları Yaşlanma 

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/urban-health/covid-19/cities-responses-

through-covid-19-ageing 

Bu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaşlı nüfusa ilişkin Covid -19 pandemisine karşı 

şehirlerin/toplulukların yanıtlarına ilişkin vaka çalışmaları ile sunulan bir web sayfasıdır. 

  

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/urban-health/covid-19/cities-responses-through-covid-19-ageing
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/urban-health/covid-19/cities-responses-through-covid-19-ageing
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Sonuç 
 

Bu rehber kitap için önerildiği üzere, Yaşlı Dostu Kentler ve Toplulukların gözden geçirilmesi ve analiz 

edilmesi ve dünyadaki farklı topluluklardan vaka çalışmaları ve iyi uygulamaların araştırılması söz 

konusu olmuştur. El kitabının oluşturulması için geliştirilen araştırma çalışması, yaşlı dostu ortamlar 

hakkındaki bilginin genişletilmesine ve toplum aktörlerinin son yirmi yılda uyguladığı yenilikçi ve 

yaratıcı girişimlerin keşfedilmesine olanak sağlamıştır. 

Nihai hale getirilen rehber kitap, yaşlı dostu ortamların anlaşılması ve Avrupa toplumlarında yaşlı 

dostu, aktif ve sağlıklı yaşam stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulanması için bir bilgi kaynağı olarak 

hizmet edebilecek bilgilendirici materyallerin tek bir raporda toplanmasıyla sonuçlanmıştır. 

İyi yaşlı dostu örneklerin toplanması ve derlenmesi sürecinde kullanılan yöntemler literatür ve veri 

tabanı taraması, BM, WHO, AK, AGE Platformu61 ve çeşitli belediyeler gibi yaşlı dostu ve aktif 

yaşlanma konusunda uzman kuruluşların web siteleri, araştırma makaleleri ve vaka çalışmaları ve 

AGES ortaklarının ülkelerine dayanan yerel paydaşlarla anketler ve görüşmelerdi. Sonraki süreç, 

seçilen belgelerin içeriklerinin ve belirlenen uygulamaların gözden geçirilmesi ve mümkün olduğunca 

doğru bilgi sağlamak için çoklu bilgi kaynakları ile karşılaştırılması olmuştur. 

Genel olarak, yaşlı dostu ve sağlıklı yaşlanma panoramasının ana aktörlerinin ana literatüründe ve 

veri tabanlarında mevcut olan ve halihazırda iyi çalışılmış ve araştırılmış vakaların yanı sıra yaş dostu 

uygulama örnekleri bulmakta başlangıçta zorluk yaşanmıştır. Bu engel, belediyeler ve bölgesel 

kurumlarla doğrudan temasın verimli olduğunu kanıtlayan daha geniş ve kapsamlı bir araştırma ile 

aşılmıştır. Gerçekten de belediyeler ve bölgesel kurumlar, sivil toplum örgütleri, sivil hareketler, özel 

kuruluşlar ve sağlık çalışanlarıyla birlikte, yaşlı nüfus için uygun ortamların geliştirilmesinde temel bir 

rol oynamaktadır. Elde edilen sonuçlar, yaşlı dostu bir strateji başlatmak için siyasi bir güdüye sahip 

olmanın merkezi bir öneme sahip olmasına rağmen, bunun yalnızca bir yönetim organına verilen bir 

görev olmadığını, çünkü genellikle bir girişimin siyasi olmayan bir aktörün veya karar vericinin 

iradesiyle başlayabileceğini göstermektedir. Ayrıca, bu rapor sayesinde okuyucu, sıklıkla "yaşlı dostu 

şehir" olarak etiketlenmesine rağmen, sağlıklı, aktif ve kapsayıcı yaşlanma için tasarlanmış bir çevreye 

yönelik müdahale kapsamının kentsel bölgelerden kırsal bölgelere kadar uzandığını ve sonuçta bir 

topluluğun "belirli bir bölgede yaşayan bir grup insan"62 olarak görülmesi gerektiğini anlayabilir.  

Nihayetinde, bu belgenin ilk bölümünde de kısaca belirtildiği üzere, gelecek nesillerin insanlarının 

beklenen ve daha önce görülmemiş bir şekilde daha uzun bir yaşam süresine sahip olacağı yaşlı bir 

topluma doğru ilerliyoruz. Bunu akılda tutarak, yaşlanma sürecinin ve yaşlı insanların ihtiyaçlarının, 

çoğu insan için daha uzun süre devam etmesi muhtemel bir yaşam süreci olarak görülmesi son 

derece önemlidir. Sonuç olarak, yaş dostu bir şehir, bugünün gençleri yarının yaşlıları olacağından, 

mevcut ve aynı zamanda daha genç yaş gruplarının ihtiyaçlarını ve özelliklerini içermeli ve dikkate 

almalıdır.  

 
61 https://www.age-platform.eu/  
62 As one of the definitions provided by the official online version of Cambridge Dictionary source: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/community  

https://www.age-platform.eu/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/community
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Ekler 
 

EK 1 - YAŞLAR için belediyelerden ve topluluklardan alınan ifadeler için form proje rehberi 

Şehir/Topluluk: 

Girişimin adı:  

Müdahale alanı (uygulanabilir olduğu 
kadarını belirtin): 

• Taşımacılık 

• Konut 

• Dış mekanlar ve binalar 

• Sosyal katılımın teşvik edilmesi 

• Saygı ve sosyal kapsayıcılık 

• Sivil katılım ve istihdam 

• Toplum ve Sağlık Hizmetleri  

• İletişim ve bilgi 

 

Açıklama (2 -3 paragraf): 

• Girişim neydi? 

• Hedefler 

• Nasıl uygulandı? 

• Sonuçlar ve etki (varsa) 

• Ek bilgiler 

 

Ulaşılan vatandaş sayısı:  

Multimedya dosyaları 
(fotoğraflar/videolar, vb.), varsa: 

 

Web sitesi bağlantıları (resmi web 
sitesi, sosyal medya), varsa: 

 

 

Uygulanan uygulamalara ve etkilerine ilişkin bakış açılarını göz önünde bulundurarak belediyelere 

yöneltilen diğer sorular: 

• COVID -19, şehrinizin/topluluğunuzun yaşlı dostu ortamları uygulama çabalarının seviyesini 

artırdı mı? 

• Topluluğunuzdaki yaşlılarla ilgili hangi acil durum önlemlerinin alınması gerekiyordu? 

• Yaşlı dostu bir şehir, bir pandemi senaryosuna nasıl adapte olabilir/ ne yapabilir? 

• Pandemi, halihazırda planlanan/yeni önlemlerin daha hızlı/daha yavaş uygulanmasına yol açtı 

mı? 

• Bu sorun için ne gibi ek çabalar gösterildi? 

 


