Her insan doğal olarak yaşlanır. Yaşlıya
ve haklarına saygı her insanın bizatihi
kendisine saygısını gösterir.

Ülkemizde Yaşlı Haklarının Korunması
ve Geliştirilmesine Yönelik Özel Bir
Kanun ve Uluslararası Alanda Taraf
Devletleri Bağlayıcı Müstakil Bir
Sözleşme Bulunmamaktadır. Ülkemiz,
Yaşlıların Korunmasına Yönelik Kanuni
Düzenlemelerin Yanında Yaşlı Hakları
Alanında Uluslararası Bir Sözleşmeye
Öncülük Etmelidir.

Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi
ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti.
Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa
onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de
gönül alıcı güzel sözler söyle.
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“Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı
tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır.
Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara
karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe
güvenle bakmaya hakkı yoktur.”
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Mustafa Kemal Atatürk

|

Potansiyelini tam olarak geliştirebilmesi için
gerekli fırsatlar oluşturulmasına ve bu fırsatlardan faydalanmasına hakkı var.

|

Yaşadıkları toplumun eğitsel, kültürel, manevi ve eğlence kaynaklarına erişim hakkı var.

YAŞLI
HAKLARI
Her insan yaş alır.
Yaşlı Hakları Konusunda Yaşanan Sorunlar Esasen
Toplumun Bütün Fertlerinin Müşterek Sorunudur.
Yaşlı hakları, insan haklarıdır.

Bakım

Katılım

Her Yaşlı İnsanın;

Her Yaşlı İnsanın;

|

Örf ve adetlere uygun şekilde ailesi ve toplum
tarafından korunma ve bakım görme hakkı
var.

|

Sağlıklı olma ve sağlıklı kalabilmek için sağlık
bakımına erişim hakkı var.

|

Özerklik, korunma ve bakım durumlarını geliştirecek sosyal ve hukuki hizmetlere erişim
hakkı var.

Bağımsızlık
Her Yaşlı İnsanın;
|

Güvenli, tercihine ve değişen koşullara
uygun çevrede yaşamaya hakkı var

|

Yeterli gelir kazanma (çalışma) veya
almaya hakkı var.

|

|

Ailesinden ve toplumun her kesiminden
destek alma hakkı var.

|

Emeklilik şartlarının belirlenmesine katkı
sunma ve emekli olabilme hakkı var.

|

Uygun eğitim ve öğrenim programlarına
erişim hakkı var.

|

Kendi evinden ayrılmama ve ayrılmak
zorunda bırakılmama hakkı var.

|

|

Topluma katılma ve toplumla bütünleşmeye
hakkı var.

|

Kendilerini doğrudan ilgilendiren politikaların
oluşturulmasına ve uygulanmasına katılım
hakkı var.

|

Bilgi, tecrübe ve yeteneklerini genç nesille
paylaşmaya hakkı var.

|

İlgi ve kapasitesine uygun bir şekilde topluma
hizmet edebilme ve gönüllü faaliyetlerde
bulunabilme hakkı var.

|

Yaşlı hareketi, birliği veya derneği kurma
hakkı var.

İnsani ve güvenli bir ortamda kurumsal
bakımdan uygun şekilde faydalanma hakkı
var.
Sığınmaevi, bakım veya tedavi merkezlerinde
bulundukları süre boyunca onur, inanç, ihtiyaç
ve özel yaşamlarına saygı duyulmasına
hakkı var.

İtibar
Her Yaşlı İnsanın;
|

Sömürü, fiziksel veya psikolojik taciz olmaksızın güvenli bir ortamda onurlu bir şekilde
hayatını sürdürmeye hakkı var.

|

Yaşına, cinsiyetine, ırksal veya etnik kökenine,
engellilik vb. diğer statüleri bakılmaksızın adil
davranılmaya ve ekonomik katkılarından bağımsız olarak değerli görülmeye/değer verilmeye hakkı var

