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Ben bugün bu sorunun yanıtını dinlerken heyecanlandım, çünkü çok önemli, birbirini tamamlayan 

bütünlükçü bir perspektif ile ilerliyor tartışmalar. 

Şimdi geleceğin kentleri, geleceğin toplumu nasıl bir toplum, geleceğin kentleri nasıl bir kent 

dediğimizde, ben herhalde bir çırpıda ‘geleceğin kentleri yaşlı kentler’ yanıtını verebilirim. 

Geleceğin toplumu da yaşlı bir toplum olacak. Biraz böyle bir perspektifte bugün sizinle bir takım 

gelişmeleri, Türkiye’nin hattıhareketini, nereye doğru evrildiğini paylaşmak istiyorum.  

En sonda da belki biraz bu yaş dostu çevreler mümkün mü gerçekten, dünyada bunu başarabilen, 

becerebilen, altından kalkabilen toplumlar, kentler var mı? Belki biraz bununla da ilgili fırsat kalır, 

konuşmuş oluruz. 

 

Şimdi, genel hatlarıyla baktığımızda, aslında dünyada hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Hızlı bir demografik 

dönüşüm yaşanıyor. Türkiye’de bunun bir parçası, önemli bir parçası. Fakat Türkiye’yi bu dönüşüm 

içerisinde ayıran en temel özelliklerden birisi, Türkiye’nin dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden 

birisi olması. Ne demek bu kadar hızlı yaşlanma? Yani çok hızlı yaşlanma ne demek? Fransa’nın 115 

yılda geçirdiği yaşlanma sürecini, İsviçre’nin 85 yılda, Almanya’nın 80 yılda geçirdiği yaşlanma sürecini 

Türkiye 15 ya da 20 yıl içerisinde gerçekleştiriyor. Bu müthiş bir değişim, inanılmaz hızlı bir değişim. 

Bu kadar hızlı değişen bir toplumsal yapı, nüfus yapısı söz konusu olduğunda, Türkiye için yaşlanma 

bir sorun mu olacak yoksa bir armağan mı olacak? Belki önümüzdeki günlerde bu tartışmaları daha sık 

yapıyor olacağız. 

 

Hızlı yaşlanma meselesinde, hemen ilk başta aklımıza sorunlar gelmemesi lazım. Nitekim dünyadaki 

yaşlanmış toplumlara baktığınızda, tamamının refah toplumları olduğunu görürüz. Refah 

toplumlarının en önemli özelliklerinden birisi, gelirin nispeten daha adaletli dağılması, toplum 

içerisindeki katmanların bu anlamda belli bir refah seviyesinin üzerinde daha standartlaştırılmış bir 

gelire sahip olması. 

 

İkincisi, aslında daha rafine teknolojilerinin kullanılıyor olması, bu refah toplumlarının ama aynı 

zamanda yaşlı toplumların en önemli özelliklerinin başında geliyor.  Fakat bunların bir başka özelliği 

de, daha çok kentlerde yaşıyor olmaları ve çevre ile ilgili de önemli bir meseleyi, yani yaş dostu çevre 

gibi bir meseleyi de gündemlerinde barındırıyor olmaları. 

 

Şimdi, Türkiye’nin bu yaşlanma dinamiği içerisinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi de, 

Türkiye’nin nüfusu ne olacak sorusu. Birkaç yıl evvel, bir gazeteci arkadaş ile mülakat yapıyorduk. 

Uzun uzun Türkiye’nin nüfus yapısını ve toplumsal yansımalarını değerlendirdik. 

İşte bu sıradaki merkezi hükümetlerin politikaları, uygulamaları vs., kentler, kentlerin geleceğini 

konuştuk. Ben büyük bir hevesle ertesi gün gazetenin bir köşesinde böyle bu içerikte bir haber 

çıkacağını beklerken, bambaşka başlıkta bir haber çıktı. 

Çünkü biz görüşmemizi bitirdikten sonra bu muhabir arkadaş bana tam ayrılırken, “Hocam, bu ülkenin 

nüfusu ne olacak?” sorusunu sordu. Bununla ilgili de bir şey söyler misiniz dedi. Konumuzun çok 

dışındaydı ama dedim ki böyle bir hevesi var Türkiye’de yaşayan insanların, 100 milyon olmak gibi bir 

hevesi ve beklentisi var. Türkiye’nin nüfusu hiçbir zaman 100 milyon olmayacak dedim ama bizim 

konumuzun böyle çok dışında, ne diyelim, görüşme bittikten sonra söylediğim bir sözdü. Ertesi günkü 

haberin başlığı “Türkiye hiçbir zaman 100 milyon olmayacak, uzmanlar uyarıyor” idi. 



Nüfus ile bizim kurduğumuz bu yakından ilişki, aslında ne diyelim, bu enteresan ilişki birazcık 

gelecekte de kentlerde ne olmasını arzu ettiğimizi de belirleyecek sanırım. 

Birincisi, Türkiye nüfusu, evet, 100 milyon olacak mı olmayacak mı tartışması belki önemli ama 

burada önemli meselelerden bir tanesi herhalde bu nüfusun niteliği olacak, nasıl bir nüfus yapısı ile 

karşılaşacağımız olacak. Nüfusun özellikle ekonomik olarak aktif kesimlerini üretime nasıl dahil 

edeceğimiz ile ilgili sorular gündemde olacak. Beşeri sermaye bizim önemli gündemlerimizden birisi 

olacak ama bunun yanında önemli başka konular da var. Onlardan bir tanesi de, yaşlanan nüfus ile 

ilgili olarak ne tür kentlerde, ne tür hizmetler, uygulamalar, çevre söz konusu olacak. Zira, nüfusumuz 

bu kadar hızlı yaşlanıyorsa ve Türkiye de dünyanın dışındaki bir örnek değil ise, dünya nüfusu bu 

kadar hızlı yaşlanıyorsa, bir kere sosyal, ekonomik kalkınma ile ilgili ama aynı zamanda çevre ile de 

ilgili önemli bir baskı unsurunun gündemde olduğunu düşünmemiz lazım.  Özellikle Türkiye gibi yıkıcı 

kalkınma modelini benimsemiş ülkelerde, çevre üzerindeki baskı inanılmaz düzeyde ve çevrenin 

üzerindeki bu baskının da ilk önce incinebilir kesimler tarafından daha yakından hissedildiğini 

biliyoruz, görüyoruz. 

 

Şimdi, Türkiye’nin nasıl yaşlandığı sorusu evet önemli bir soru. Birkaç yıl önce yaptığım çalışmalarda 

çok sık tekrar edilen bir şey var. Türkiye zenginleşemeden yaşlanıyor. Aslında yaşlanma bir sorun 

değil. Kategorik olarak yaşlılar sorunlu insanlar değiller. Ama Türkiye için en önemli sorun herhalde 

zenginleşemeden yaşlanması. Elimizdeki iktisadi verilere, makro düzeyde verilere baktığımızda, 

bunun önemli bir sorun olduğunu görüyorduk fakat son 2-3 yıldır Türkiye’nin içinde bulunduğu 

koşulları izlediğimizde, artık bu sözü yani “Türkiye zenginleşemeden yaşlanıyor” ve “Türkiye için sorun 

bu” sözünü söyleyemiyoruz. Türkiye yoksullaşarak yaşlanıyor. Bu oldukça önemli bir etki çünkü 

sadece Türkiye’nin de yaşadığı bir etki değil. Bu hane halkı gelirinin düşmesi, özellikle belirli toplumsal 

kesimlerin gelirlerinin hızla azalması, genel olarak Avrupa’da yaşanan da bir eğilim. Özellikle genç 

kuşaklar, esnek istihdamda yer alan gençler, eşitsiz yaşlananlar kervanına katılıyorlar. Hane gelirleri 

hızla düşüyor. Esnek istihdamdan dolayı gelecekte onları daha eşitsiz bir yaşam bekliyor. Çünkü şu 

anda orta sınıfların gelir düzeyine sahip olsalar da, orta sınıfların refahına sahip olsalar da, 

yaşlandıklarında bu refah düzeyini koruyamayacaklar, o içinde bulundukları esnek istihdam koşulları 

nedeniyle. Mevsimlik işlerde çalışanlar, ajans bazlı çalışanlar, gezici-geçici işlerde çalışanlar, toplumda 

önemli incinebilir kesimlerin başında geliyor. Nitekim Türkiye’de de özellikle iki yaş grubunda 

yoksulluk çok çarpıcı bir şekilde deneyimleniyor. Bunlardan bir tanesi yaşlılar, bir diğeri de çocuklar. 

 

Çocuk yoksulluğu %24’ler 25’ler düzeyine ulaşmış durumda. Yaşlı yoksulluğu da %16 düzeyinde. 

Bunlar elimizdeki resmi rakamlar.  Nitekim bu konuda ne yazık ki Türkiye son 10-15 yılda kayda değer 

bir takım adımlar atmaya çalışsa da, bunların yansımaları toplumsal yaşamda hızlıca görülemiyor. 

Şimdi, tam da toplumumuzda böyle bir dönüşüm yaşanırken, nüfus yapısında böyle bir dönüşüm 

yaşanırken biraz şu rakamlara İzmir bağlamında bir bakayım istedim. Yani, İzmir de ne oluyor? 

Tamam, Türkiye’de böyle hızlı bir dönüşüm var. İzmir bunun dışında mı acaba, bu yaşlanma sürecinin 

dışında mı? 

 

Türkiye’deki hanelerin yaklaşık dörtte birinde en az bir tane yaşlı insan yaşıyor. İzmir’de bu oran 

benzer. Türkiye’de %23, yani tüm hane halklarının %23’ünde yaşlı bir insan yaşıyor. İzmir’de ise, tüm 

hane haklarının %26’sında yaşlı insanlar yaşıyor. Dolayısıyla, her dört hane halkından bir tanesinde 

yaşlı insan var. Tek başına yaşayan insanların oranı çok çarpıcı. Önümüzdeki dönemde, özellikle 

kentlerde tek başına yaşayan insanlar ile ilgili ne tür hizmetler olacak? Bunların planlanması 

gerekecek. Tek başına yaşayan insanlara da baktığımızda, orada önemli bir kesim yalnız yaşlananlar, 

yalnız yaşayan yaşlılar, tek başına yaşayan yaşlılar. Türkiye’deki hane halklarının üçte birinde, yani 



yaşlı bir tek insan bulunan hane halklarının üçte birinde yaşlılar yaşıyor. İzmir’de de bu oran %35, yani 

tek başına yaşayan insanların %35’i yaşlılardan oluşuyor. Bunların %76’sı da kadınlar, yaşlı kadınlar. 

 

Dolayısıyla, elimizdeki verilere toplumsal cinsiyet gözlüğü ile de baktığımızda, sınıf perspektifinden de 

baktığımızda, kentte özellikle incinebilir kesimlerin kimler olduğunu da anlıyoruz. Böyle bir tabloda 

Türkiye için sorun yaşlanma değil, yoksullaşarak yaşlanma diyoruz. Böyle bir tablo içerisinde, böyle bir 

dönüşüm içerisinde, son 20 yılda enteresan bir başka gelişme de yaşanıyor. Küresel düzeyde yaşanan 

bir gelişme var. Özellikle merkezi hükümetler, yereldeki eşitsizlikler ile mücadele edebilmek için 

yetkilerini yerele doğru devretmeye başladılar, sorumluluklarını yerele doğru devretmeye başladılar. 

Böylece, yerelde yaşanan daha rafine eşitsizlikler ile daha etkin bir biçimde mücadele edebilirlerdi. 

Böyle bir trend, Türkiye’de de iki defa aslında yasal değişiklik ile sonuçlandı. Birisi 2005 yılında, birisi 

de 2012 yılında. Belediye kanunumuz değişti. Bu kanunlarda yapılan değişiklik ile birlikte özellikle dört 

incinebilir kesimdeki yetkiler yerel düzeye aktarıldı, yani belediye aktarıldı. Kadınlar, çocuklar, 

engelliler ve yaşlılar bunlar. Bu incinebilir kesim içerisindeki insanlar için hizmetler ve sorumluluk 

yerel yönetimlere aktarılıyor. Şimdi, böyle bir dönüşümdeki amaç, tabi yereldeki eşitsizliklerle, bu 

incinebilir kesimlerin yerelde yaşadığı eşitsizlikler ile etkin bir şekilde mücadele etmek idi. Fakat, 

başka bir soru daha doğurdu bu. Hizmetler parçalanmaya başlandı. Bu hizmetlerdeki parçalanma 

aslında başka eşitsizlikleri de görünür kıldı. Çünkü Türkiye’de biz yerel yönetimlerin kapasitesini 

biliyoruz. Her belediyenin içinde bulunduğu bütçe itibariyle hem insan kaynağı itibariyle sahip olduğu 

bu kapasitenin özellikle bu dört kesime, bu dört kesim içerisinde incinebilir insanlara hizmet götürme 

ile ilgili sorunlar yaşayacaklarını biliyoruz. Nitekim yerel yönetimlere böyle bir yetki devri, işte bu 

hizmetlerin parçalanmasına ulusal düzeyde nispeten homojen olarak sunulan hizmetlerin yerel 

düzeyde parçalanmasına yol açtı. Böyle bir parçalanma aslında yerelde eşitsizlikler ile etkin mücadele 

etmenin önündeki en önemli engellerden birisi. Ve bana kalırsa, bu dönemde Türkiye’yi bekleyen 

önemli sorunlardan bir tanesi de bu olacak. Nasıl bir şekilde, hangi yollar ile yerelde etkin bir şekilde 

mücadele edilir? 

 

İzmir için dönüp baktığımda, Türkiye İstatistik Enstitü’nün en son açıkladığı rakamlara göre, İzmir’in 

nüfusunun %11’i yaşlılardan oluşuyor. Bu ne demek? Bakın, biz bir sınıflama yapıyoruz, nüfusu %4 ile 

%7 arasında olan toplumlar genç toplumlar olarak sınıflanıyor. Yaşlı nüfusu %7 ile %10 arasındaki 

toplumlar yaşlı olarak sınıflanıyor. Yaşlı nüfusu %10’u geçen toplumlar ise çok yaşlı toplumlar olarak 

sınıflanıyor. Şimdi, İzmir artık çok yaşlı bir toplum, çok yaşlı bir kent, bu sınıfın içerisine girdi. 

Ben şeyi merak ediyorum. İzmir’deki kurumlar, yerel yönetimler, merkezi hükümetin teşkilatları 

İzmir’in çok yaşlı bir toplum olduğu ile ilgili herhangi bir öngörüye sahipler mi, yani kentteki hizmetleri 

planlarken, acaba böyle bir öngörü ile hareket ediyorlar mı? Bizim artık çok yaşlı bir toplumumuz var 

ve bu çok yaşlı toplum ile ilgili olarak ne tür hizmetleri, karşımıza çıkan eşitsizlikleri aşmak için ne tür 

hizmetler ortaya koymamız lazım, bununla ilgili ne tür araştırmaları var? 

 

Bir kere kentte bir kent laboratuvarı var mı acaba İzmir’de? Tüm bunları araştıran ama aynı zamanda 

bölgesel olarak, İzmir’in içerisinde de bölgelere ayırarak, incinebilir kesimleri tespit eden, bunları 

izleyen bir yaşlılık araştırması var mı, bir yaşlanma araştırması var mı? Yaşlanma araştırması 

dediğimizde, aklımıza sadece yaşlılarla ilgili bir araştırma gelmesin. Yaşlanma araştırması tüm 

toplumu kapsayan araştırmalardır. Toplumun tamamı yaşlanıyor, sadece belirli bir kesimi 

yaşlanmıyor. Dolayısıyla, yaşlanma araştırması dediğimizde, tüm kuşakları inceleyen, aslında onların 

nasıl yaşlandığını ve çevre ile nasıl bir ilişki kurduğunu inceleyen araştırmalardan söz ediyoruz. 

Belki de İzmir’in bir kent laboratuvarı olsa, bu kent laboratuvarı içerisinde farklı disiplinlerden gelen 

meslektaşlar bir ara gelip nüfusun nasıl yaşlandığını, bu yaşlılığın ne tür avantajlar doğurduğunu, 



yaşlanmanın ne tür güçlü yönleri olduğunu, bu güçlü yönlerin nasıl sürdürülebileceğini de 

tartışabilirler belki. 

 

Şimdi, bu noktada belki atılabilecek en iyi adımlardan birisi Dünya Yaş Dostu Kentler Birliği’ne, bu ağa 

üye olmak olabilir. Türkiye’de Dünya Yaş Dostu Kentler Ağı’na üye olabilen birkaç yerel yönetim var. 

İstanbul bu ağın üyesiydi fakat İstanbul bir önceki yönetim döneminde çıkarıldılar, yükümlülüklerini 

yerine getiremediği için. Türkiye’de bu ağa üye olabilmiş büyükşehir statüsünde bir yerel yönetim 

olarak bir tek Mersin var. Mersin Büyükşehir Belediyesi var. İstanbul’da, Kadıköy’de bile, bu ağa üye 

olabilmiş, üye olmayı düşünen, bu şekilde kente ilişkin bir vizyon koyan yerel yönetim yok, ne yazık ki 

yok. 

 

Böyle bir ağa üye olduğunuzda, neler ile ilgili çalışmanız gerekir? Birincisi, ulaşım hizmetini planlamak, 

ulaşım hizmetini yeniden düşünmek gerekir. Konutları yeniden düşünmek gerekir, yaş dostu bir kent 

dediğimizde. Sosyal katılım çok önemli. Özellikle kapsayıcılık, sosyal içerme, yani nasıl bir kapsayıcı 

toplum olacağınızı, yerel yönetimde insanların yönetişime nasıl katılacağını tekrar düşünmeniz 

gerekecek. Bilgi ve iletişim teknolojilerini düşünmemiz gerekecek, çünkü önümüzdeki dönemde 

özellikle yereldeki eşitsizlikler ile mücadele edebilmek için bu bilgi ve iletişim teknolojilerinin nasıl 

etkinleştirilebileceği, etkin bir şekilde kullanılabileceği önemli meselelerden birisi olacak. Toplum 

desteği nasıl sağlanacak? Acil eylem planları nasıl yapılacak? Sadece afet anlarında değil. 

Biz afet zamanlarında görüyoruz, acil eylem planlarımız yok, ne yazık ki yok. Yani, İzmir’de yaşayan, 

acaba yerelde yaşayan insanların ne kadarı yaşlılardan oluşuyor? Bu yaşlıların ne kadarı yalnız başına 

yaşıyor? Yaşlıların, yaşlı hanelerin içerisinde demans, Alzheimer hastalarının ve onlara bakan 

yakınlarının durumları ne? Yatağa bağımlı olarak yaşayan insanlar kimlerdir? Kentin hangi 

bölgelerinde yaşıyorlar? Engelliler kimlerden oluşuyor? Kentin hangi bölgelerinde yaşıyorlar? 

Öncelikli olarak bizim istatistik üretmemiz, veri üretmemiz gerekiyor. Yani, toplum desteğini ve 

buradaki hizmetleri organize bir şekilde sunabilmek için herhalde yerel yönetimlerin atması gereken 

adımlardan bir tanesi de, işte bu kent laboratuvarlarının iyi birer istatistik ofislerinin olması gerekiyor 

ki hedef kitleyi tanıyabilsinler. 

 

Yaş dostu bir kent dediğimizde, aslında birbiri ile bağlantılı kent içerisindeki tüm hizmetlerin - şimdi 

paylaşıyorum sizinle, ekranda göreceksiniz - tüm bu hizmetlerin de planlaması anlamına geliyor. Peki, 

soru şu aslında tam da böyle bir noktada. Bir kent bu kadar işi yaparak, üstesinden gelerek yaş dostu 

bir kent olabilir mi? Yani, bu başarılabilir mi? Bu gerçekten hayata geçirilebilecek bir öngörüye sahip 

bir durum mu? Özellikle Dünya Sağlık Örgütü, Yaş Dostu Kentler Birliği’ni hayata geçirirken, böyle bir 

vizyon ortaya koyarken, gerçekten Türkiye’deki kentlerin mesela bütün bu yereldeki hizmetleri 

sunabileceğini düşünüyor mu ya da Türkiye’deki yerel yönetimler kendilerine inanıyorlar mı acaba bu 

hizmetleri sunabilir miyiz diye? Bu bence önemli sorulardan bir tanesi olacak. Bugün gerçekten 

Türkiye bu kadar hızlı yaşlanan bir ülke, hazırlıksız bir şekilde yoksullaşarak yaşlanan bir ülke. 

Bu hizmetleri derli toplu bir şekilde sunabilecek mi? Bunun yanıtı, evet biraz da yerel yönetimlerin 

yöneticilerinin elinde ama aynı zamanda yerel yönetimler üzerinde baskı oluşturabilecek özellikle sivil 

toplumun elinde. Sivil toplum üyeleri, sivil toplum içerisindeki tüm girişimler, o ağın üyeleri hak 

temelli hizmetin nasıl sunulabileceği ile ilgili yerel yönetimlere baskı yapmak zorundadır. Kanıta dayalı 

hak savunuculuğunu ortaya koymak zorundalar. Yaş dostu bir çevre dediğimizde çünkü sadece 

yaşlılar ile ilgili bir çevreden söz etmiyoruz. Dünyada bunu başarabilmiş, az önce saydığım bu 

hizmetlerin tamamını başarabilmiş toplumlar var. Özellikle yerelde bunu başarabilmiş büyükşehirler 

var. Bunlardan bir tanesi de Tokyo, Japonya’nın başkenti. 30 milyonu aşan bir nüfusu olduğundan söz 

ediyoruz Tokyo’nun. 

 



Ekranda bazı görüntüler paylaşıyorum, fotoğraflar paylaşıyorum. Bunlar bir kurum içerisinde nasıl yaş 

dostu olunacağını gösteren görseller. Bir şekilde bariyersiz bir çevrenin üretilmiş olması, oradaki 

ışıklandırma, yüzeydeki dokular, bu mekanları kullanan insanların bu mekanlarda nasıl huzurlu bir 

şekilde, özgür bir şekilde, otantik kimlikleri ile nasıl var olabileceğine ilişkin olarak bir öngörü 

yapıldığını da gösteriyor. Sadece iç mekanlar için değil, dış mekanlara baktığımızda da, aslında 

bariyersiz çevrenin önemli bir etken olduğunu görüyoruz. Topluma katılım yönünde önemli 

etkenlerden birisi olduğunu görüyoruz. Tokyo’nun en ücra köşelerinden kentin en varlıklı alanlarına 

kadar çevrenin nasıl düzenlendiği, trafik akışının nasıl kontrol edildiği, yaş dostu çevre olma yolundaki 

önemli kriterlerden birisi. Şimdi sizinle bir çizelge paylaşıyorum. Benim Tokyo’da bulunduğum süre 

içerisinde, bu yaş dostu çevre ile ilgili araştırma yaptığım süre içerisinde karşılaştığım bir şeydi bu. 

Bakın burada bir belediyenin içerisinde otobüslerin hareket saatleri var. 9:34 diye bir otobüs saati var, 

tamam mı? O otobüsün o durağa ulaştığı saat. İlk gittiğim günden itibaren, bu tabloyu ilk 

gördüğümde şunu düşündüm. Ya, böyle bir şey mümkün değil. Bir kentte 9:30 otobüsü olur, 9:45 

olur. Ne bileyim, saat başı otobüsler olur ama 9:34 otobüsü olmaz diye düşündüm. Böyle yazmışlar 

ama bunu yapmaları mümkün değil diye düşündüm. Ve her gün sabah ofise gitmeden önce, 

üniversiteye gitmeden önce, bu 9:34 otobüsünü bekledim. Orada kaldığım süre içerisinde, benim için 

büyük bir “challenge” idi, yani bir meydan okumaydı, bu otobüs gerçekten 9:34’de gelecek mi diye. 

Benim orada bulunduğum süre içerisinde bu otobüs her gün aynı saatte o durağa geldi. İnanılmaz bir 

şeydi. Benim Türkiye’de yaşayan bir insan olarak, burada doğmuş büyümüş bir insan olarak, bunu 

kavramam epey zaman aldı. Nasıl olur da bir ulaşım aracı, bir toplu taşıma aracı belirli bir saatte o 

durakta olur ve insanları alıp güvenli bir şekilde bir başka yere ulaştırabilir? 

 

Bakın, yaş dostu bir çevre olmanın en önemli özelliklerinden birisi, sadece otobüslerin yaş dostu 

özellikte olması değil ama aynı zamanda bütün trafiğin, bütün yol güvenliğinin bu şekilde 

düzenlenmiş olmasını gerektiriyor. Dolayısıyla, stabil bir hizmet sunabilmek, güvenli bir hizmet 

sunabilmek de yaş dostu çevre olmanın en önemli özelliklerinden birisi. Tokyo’da elimizde tekerlekli 

bir valiz var ise, yani yerden kaldırmak zorunda olmadığımız tekerlekli bir valiz var ise, onu yerinden 

kaldırmadan bütün kenti dolaşabilirsiniz. Bu önemli bir kriter, mobilite için önemli bir kriter. Bütün 

metro hatları, ulaşım sistemi, yol güvenliği, kentin yürünebilirliği bunun üzerine kurulu. Eğer bu 30 

milyonluk bir kentte başarıldıysa, Türkiye’de de başarılabilir, İzmir’de de başarılabilir. Bizim ihtiyaç 

duyduğumuz herhalde önemli şeylerden bir tanesi bunu yapabilecek bir vizyona sahip olmak olacak. 

En önemlisi bir farkındalık sahibi olmak olacak. Özellikle yaşlanmaya ilişkin farkındalığın burada 

önemli bir katkı sunacağını düşünüyorum. 

 

Son olarak, yaş dostu bir kent olabilmek için, yaş dostu bir toplum olabilmek için herhalde şu 

pandemi dönemini iyi izlememiz gerekecek. Bakın, bu salgın döneminde yaşlılara karşı gösterilen 

ayrımcılık, yaşlı düşmanlığı inanılmaz bir boyuta ulaştı. On yıldır yaş ayrımcılığı ile ilgili araştırmalar 

yapıyorum, hem ulusal düzeyde hem lokal düzeyde veri topluyorum. Türkiye’de de yaş ayrımcılığı bir 

hayli yüksekti fakat bu covid-19 salgın sürecinde bunu daha derinden hissetmeye başladık, daha 

görünür oldu. Bir kentin nasıl olmaması gerekir, bunun en güzel örneklerini, yani en kötü örneklerini 

ne yazık ki gördük. Yaşlılara sokağa çıkma kısıtlaması gelmeden hemen önce Türkiye’deki bazı 

büyükşehir belediyeleri o kentin yaşlılar tarafından kullanımını engellemek için kentin meydanındaki 

bankları söktüler. Kenti kullanmak bir insan hakkıdır, temel bir insan hakkıdır. Bu nasıl engellenebilir? 

Yine, yerel yönetimler ve büyükşehir belediyeleri yaşlı insanların kenti kullanmalarını engellemek için 

toplu ulaşım kartlarını, haklarını iptal ettiler ve bunu yaptıktan sonra da şunu sordular: 

“Ya biz ücretsiz ulaşım kartlarını iptal ettiğimiz halde yaşlı insanlar toplu ulaşımdan vazgeçmiyorlar, 

bunu anlayamıyoruz” sorusunu gündeme getirdiler. Bir yerel yöneticinin bunu anlayabilmesi için iki 

şeye sahip olması; birincisi farkındalık, ikincisi de iyi bir yönetişim anlayışına sahip olması. 



 

İşte bu noktada, herhalde yaş dostu çevreleri oluşturabilmek için, yaş dostu hizmetleri oluşturabilmek 

için mutlaka çocuk meclisleri, genç meclisleri, kadın meclisleri, yaşlı meclisleri, göçmen meclislerinin 

bir kentin yönetişimi içerisinde yer alması gerekiyor. Onların otantik seslerini yönetişimin içerisine 

dahil etmek gerekiyor. Bu dönem içerisinde yaş dostu kentlere üye olmak, hem bu farkındalığın 

geliştirilmesi için hem bu tip istatistiklerin veya uygulamaların, kanıta dayalı uygulamaların, bulguya 

dayalı uygulamaların, iyi uygulamaların hayata geçirilmesi için önemli olacak. Bir kent, bir belediye 

nasıl yaş dostu olabilir, onun bir takım adımları var. O adımları özellikle belediyeler ve yerel 

yönetimler, sivil toplum ile etkin bir iş birliği yaparak hayata geçirebilir. Çünkü kendilerini bekleyen 

önemli sorunlar var, zorluklar, güçlükler var. Bu güçlükler de aslında Türkiye toplumunun uzun 

zamandır yaşadığı sorunlara işaret ediyor. Sağlık bakımı, bunun koordinasyonu, günlük yaşamın akışı, 

kentsel hareketlilik, finansal dirlik, toplumsal katılım, kapsayıcılık, zihin sağlığı ve en önemlisi yaşam 

sonu kararlarının nasıl verileceği, bir kentin, özellikle yerel yönetimlerin mutlak suretle ilgilenmesi 

gereken meseleler olacak önümüzdeki on yıl içerisinde. Şimdiden bunlara ilişkin bir kavrayış 

geliştirmek sanırım yerel yönetimler için, onları bekleyen önemli meydan okumalardan birisi olacak. 

 

Çok teşekkür ediyorum bu fırsat için, yaş dostu çevreleri konuşma olanağı bulduğumuz için. 


