
YAŞLILARsağlık

eğitim

bakım

gündelik yaşam

Bu tablonun 
sorumlusu AKP’dir.

1. AKP yaşlıları hak sahibi bir toplum kesimi
olarak görmüyor.

2. Plansız ve vizyonsuz politikalarla, sorunların 
üstünü örtmeye çalışıyor.

3. Yaşlıların ihtiyaç duyduğu sağlık ve bakım 
hizmetlerine yatırım yapmıyor.

4. Geçim sıkıntısı çeken, bakıma muhtaç
 yaşlıların sorumluluğunu ailelerin 

ve STK’ların üstüne yıkıyor.

5. Yaşlıların toplumsal değişime
ayak uydurmaları için

 gereken desteği 
sağlamıyor. 

Yaşlı (65 Yaş)  Aylığı, 
sadece 141 TL.

Yaşlı ve dul kadınların 
3’te 2’sinin hiçbir geliri yok.

Plansız ve geçici yardımlar yoksulluğu 
çözmüyor, kalıcı kılıyor.

Yaşlılar iş bulamıyor, bulsa bile 
aldıkları düşük ücretler 
geçinmeye yetmiyor. 

Yaşlıların yaş ve 
becerilerine uygun 

istihdam olanağı
yaratılmıyor.

Yaşam boyu eğitim için stratejik 
bir çalışma ve  gerekli altyapı yok.

65 yaş ve üstünde 1,5 milyona yakın 
vatandaşımız okuma-yazma bilmiyor.

Yaşlıların gelişen teknolojilere ayak 
uydurabilmeleri için destek 

programları yok. 

Aileler, yaşlılarına 
bakarken nitelikli ve sürekli 
kurumsal destek alamıyor.

Devletin yardım ettiği durumlarda 
destek yaşlıya değil, bakan kişiye 

veriliyor.

Ücretsiz huzurevlerinin sayısı yeterli değil.

Huzurevlerinde ve evde bakım 
hizmetlerinde çalışanların 

mesleki donanımları 
yetersiz.

Kıdemli vatandaşlarımız 
hizmet bedelleri ve katkı paylarını 

ödeyemedikleri için sağlık 
hizmetlerinden yeterince 

yararlanamıyor.   

Yaşlılar sağlık hizmetlerine 
erişimde pek çok sıkıntı 
ile karşı karşıya kalıyor.

Geriatri hizmetleri ve 
hastaneleri yeterli değil.

Birçok kıdemli yurttaş 
yok sayılıyor ve toplumsal 

yaşamın dışına itiliyor.

Ulaşım, trafik ışıklarının süresi, yaya 
kaldırımları yaşlılara uygun 
tasarlanmıyor.

Yaşlılara dönük sosyal, kültürel 
etkinlikler ve altyapı yeterli değil.

Kıdemli vatandaşlar ev 
hayatına hapsediliyor.

CHP 
NE ÖNERİYOR?

1. Kaliteli ve 
çağdaş bakım  

sağlayacağız

2. Geriatri 
Hizmetlerini 
geliştireceğiz

3. Sosyal Güvence 
ve çalışmayı 
düzenleyeceğiz

4. Bağımsız ve 
özgür yaşlılar 

için çalışacağız

* Üç ayda bir 437 TL olarak ödenen 65 Yaş Aylığı’nı CHP Aile 
Sigortası Programı kapsamında 900 TL’ye çıkaracağız.

* Tüm şehirlerde yaşlı bakımevleri açacağız. 
* Huzurevlerini ihtiyaca göre yeniden düzenleyeceğiz. 
* Evde destek ve bakım hizmetleri, gündüz bakımevleri, toplu 

konutlar, yaşam evleri, yaşlı kulüpleri ve evlere sıcak yemek 
hizmetlerini hayata geçireceğiz.

* Evde yaşlılara bakan aile üyeleri için sosyal, psikolojik ve 
finansal destek sistemleri oluşturacağız.

* Eğitimli ve donanımlı bakım personeli yetiştireceğiz.

çalışma ve 
sosyal güvenlik

* CHP Aile Sigortası Programı kapsamındaki yaşlıların özel sağlık 
harcamalarını karşılayacağız.

* Evde bakım hizmetlerini devlet güvencesi altına alacağız.
* Muayene, ilaç vb. için katılım payı alınması uygulamasına son vereceğiz.
* Önleyici hekimlik, erken tanı ve tedavi hizmetlerinin verileceği yaşlılık 

(geriatri) hastaneleri açacağız.
* Göz, diş sağlığı ve genel sağlık durumunun korunması için uzman ekiplerle 

düzenli taramalar gerçekleştireceğiz.

* Yaşlı vatandaşlara uygun istihdam modelleri yaratacağız. 
* Çalışan emeklilerden kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi 

uygulamasına son vereceğiz. 
* Değişen koşullara uygun, yaygın eğitim hizmetleri sunarak fırsat 

eşitliği sağlayacağız.

* Fiziksel ortamları ve trafik uygulamalarını yaşlılara uygun 
şekilde düzenleyeceğiz. 

* Ulusal ve yerel projelerle yaşlı bireylere ilişkin toplumsal 
duyarlılığı artıracağız.

* Yerel yönetimlerde proje danışmanlığı için “kıdemli yurttaş 
konseyleri” kuracağız. 

* Yaşlıların yaşam kalitelerini yükselten hizmetlerden kolaylıkla 
ve indirimli olarak yararlanmalarını sağlayacağız.

* Yaşlılara dönük sosyal hizmetleri bir arada sunan toplu konut 
projeleri geliştireceğiz.

Nüfusumuz hızla yaşlanıyor.
Yaşlanan bir toplum olduğumuz
gerçeği göz ardı ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi
Araştırma, Bilim ve Yönetim Platformu

http://secim2015.chp.org.tr


