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Dünya üzerindeki yaşlı (60 yaş ve üzeri) insanların sayısı iki kattan daha fazla artması,  

2013 yılındaki 841 milyon olan sayının 2050 yılında 2 milyardan daha fazla olması 

beklenilmektedir. Bu hızlı yaşlanma süreci, işgücü piyasalarımız ve gelecek nesillerimiz 

için refah sistemlerinin sürdürülebilirliği açısında sorun oluşturacaktır, ancak aynı 

zamanda ekonomik büyüme ve iş yaratma bakımından yeni fırsatlar sunacaktır. 

Toplumlarımızın, yaşlanma hızının artması sebebiyle meydana gelen zorluklara karşılık 

vermesi ve Gümüş Ekonomilerin fırsatlarından en iyi şekilde istifade etmesi G20’nin 

güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye ulaşma gündemiyle artan oranda ilgilidir. 

Bu çerçevede, hükümetler, sosyal taraflar ve sivil toplum ile ilgili  değişik politika 

ilkelerine ilişkin olarak  hem genç hem de yaşlı vatandaşlara bakış açıları sağlanması 

için 24 Haziran 2015’te Roma’da düzenlenen “Gümüş Ekonomi ve Aktif Yaşlanma 

Çalıştayı”nda tartışılmıştır. Bunlar arasından aşağıdaki ilkeler not edilmiştir: 

1. Yaşlı kimselerin her zaman topluma dâhil edilmesi için ulusal politika ve 

stratejilerin yaygınlaştırılması. 

2. Yaşlanan nüfusun sağlıklı, güvenli ve aktif yaşama daha iyi erişiminin sağlanması, 

yaşlılıktaki yoksulluğun engellenmesi ve nüfusu oluşturan tüm yaş grupları 

arasında sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirilmesi. 

3. Yaşlı insanların istihdam imkânlarına daha iyi erişimini sağlamak ve becerilerin 

erken kaybını önlemek amacıyla çalışma ortamının iyileştirilmesi ve yaşlı işçilerin 

verimliliğinin artırılması. 

4. Özellikle işçilerin işe alımında ve işten çıkarılmalarında yaş ayrımcılığına ve 

yaşlılara yönelik olumsuz klişe ve yargılara karşı mücadele edilmesi. 

5. Sürdürülebilir emekli aylık sistemleri aracılığıyla nesiller arası dayanışmanın 

artırılması ve yaşlıların toplumlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına 

tecrübeleri ve potansiyelleriyle daha çok katkıda bulunmalarına izin vermek 

suretiyle sosyal hayatın her alanına uyumlarının sağlanması  

6. “Gümüş Ekonomisi”nin fırsatlarından, sürdürülebilir ve kapsamlı büyüme 

açısından potansiyelinden bilhassa KOBİ’ler için faydalanılması ve “Gümüş 

Ekonomisi”nin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası siyasi gündemlerin yanı sıra 

kurumsal gündemlere de daha iyi uyumunun sağlanması. 

7. Altyapı ve yenilikçi teknolojilere özellikle yaşlıların -diğer şeyler arasında- kendi 

kendine bakması ve yüksek hayat kalitesi gereksinimini karşılayıcı sağlık bakımı, ev 

hizmetleri yardımı, ulaşım, internet ağı, ev otomasyonları ve robotik sistemlere 

yatırımın teşvik edilmesi. 

8. Dijital bölünmeye karşı önlem alınması ve bir yenilik kaynağı olarak yaşlı kişileri 

kapsayan yeni politikaların geliştirilmesi ve bir taraftan daha genç müşterileri 

çekerken diğer taraftan da yaşlı kişilere değer veren yaş ayırımı gözetmeyen 

ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesi.  
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9. Yaşlıların mali hizmetlere erişimini kolaylaştıran yeniliklerin teşvik edilmesi ve 

mali sektördekiler dâhil yaşlı müşterilerin yeni ihtiyaçlarının ele alınması. 

10. “Gümüş Ekonomi” ile ilgili becerilerin daha iyi şekilde yerine getirilmesi amacıyla 

yaşlanan toplumun artan ihtiyaçlarını desteklemeye yönelik özel mesleki eğitim ve 

öğretim sağlanması ve özellikle gençler için iş olanaklarını hedefleyen işgücü 

piyasası ve istihdam hizmetlerine odaklı “Gümüş Ekonomi”nin geliştirilmesi 

suretiyle gelecekteki iş gücü arasında yeterli yeteneklerin geliştirilmesi ile başlayan 

hayat boyu öğrenmenin teşvik edilmesi. 

11. Gerek kentte gerekse kırsal bölgelerde yaşayan yaşlı kimselerin uzun ve aktif yaşam 

kalitesinin geliştirilmesi ve yaşlı kimseleri dışlamaya değil, içine almaya katkı 

sağlayan Bilgi ve İletişim Teknolojisi aracılığıyla tasarlanmış, düzenlenmiş ve 

bağlantı kurulmuş bir yapının ve kentsel çevrenin teşvik edilmesi. 

12. Yaşlanan topluma yönelik tıbbı tedaviler, sağlık bakımı ve uzun dönem bakımı da 

içine alan ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesine gelişmekte ve kalkınmakta olan 

ülkelerin dâhil edilmesi. 

13. Özel programlar aracılığıyla geleneksel mesleklerde ve yerel el sanatlarında yaşlı 

işçilerden genç işçilere bilgi aktarımının kolaylaştırılması. 

14. Nüfusun yaşlanması ile ilgili politikalar geliştirirken kamu ve özel aktörler, sivil 

toplum ve yardım kuruluşları, toplum merkezleri ve yaşlı kimselerin temsilcileri 

dâhil bütün ilgili aktörlerin etkin katılımının sağlanması. 

15. İlgili uluslararası kuruluşlar ve kurumlar tarafından yürütülen sağlık, makro ve 

çalışma ekonomileri ve yenilik konularındaki çalışmalar arasında eşgüdümün yanı 

sıra, politika oluşturulması konusunda daha iyi bilgilendirme yapılması amacıyla 

araştırma sektörü ile ticaret sektörü arasında işbirliğinin artırılması. 

 

 

 


