Zaman
geçmeden
gelecek
zamanlar
yaratmalıyız...
Yaşlı bireylerimiz için
“elden gelen değil hakedilen”
yaşam standartlarının sağlanması yönünde,
etkin bir görev paylaşımının zamanı geldiğine inanıyoruz...
Yaşlılık Konseyi Derneği TÜRYAK,
bu inanca sahip bir grup işadamı ve sosyal hizmet gönüllüsü
tarafından 2003 yılında kuruldu.
Amacımız, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltecek girişimlere
toplumun her katmanında öncülük etmektir. Onların sorunlarına
çözümler üreten ve araştıran bir şemsiye kuruluş olmaktır.
Yaşlılarımızda birikmiş bilgi ve deneyimden iş
dünyamızda ve toplum hizmetlerinde yararlanılmasını sağlamak.
TÜRYAK’ın bir diğer temel amacıdır.
Bu amacı gerçekleştirme yolunda sosyal sorumluluk bilinci olan tüm
kişi ve kuruluşları aramızda görmek istiyoruz.

Türyak ;
yaşlıların sesidir.
Ülkemizde 55 yaş üzeri bireylerimizin sayısı
13 milyon kişinin üzerindedir. Değişik sosyo
ekonomik statülere ait bu nüfusun özel ilgiye
ihtiyacı vardır. Yaşlılarımıza sunulmakta olan
ürün ve hizmet standartlarının, gelişmiş ülkeler
düzeyinde belirlenmesi gerekmektedir.
02

Türyak ;
yaşlı haklarının
savunucusudur.
Bizim için yaşlı, “Kıdemli Vatandaş”tır.
Bu tanım doğrultusunda; yaşlı hakları ve
yaşlılara yönelik sosyal politikaların
oluşturulmasında yasa yapıcı ve
uygulamacılarla ortak çalışılması
hedeflenmektedir. TÜRYAK, yaşamın her
alanında, yaşlılarımızın yaşamını
kolaylaştıracak yasaların çıkartılmasında
aktif bir güç olmayı amaçlamaktadır.
Siyasi parti ve hükümet programlarında,
yaşlılara yönelik köklü ve tutarlı çözümlerin
yer alması yönünde gayret göstermektedir.

03

Türyak ;
toplumsal bir gündemdir.
TÜRYAK, yaşlılarımızın yaşamını
toplumsal gündeme taşımayı ve bu gündeme
süreklilik kazandırmayı hedeflemektedir.
Yaşlılarımızın sağlıktan barınmaya,
sosyal koşullardan yasal hak ve güvencelere
kadar tüm sorunlarına hak doğurucu
çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

04

Türyak ;
bir gelecek projesidir.
TÜRYAK, günümüzün ve geleceğin 55 yaş
üzeri kişilerinin yaşam kalitesini yükseltecek
projelere ulusal ve uluslararası destekler
sağlamak için çalışmaktadır.
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Türyak ;
değerler yaratır.
Yaşlılarımızda birikmiş bilgi ve deneyim atıl
tutulamayacak ölçüde değerlidir.
TÜRYAK, bu bilgi ve deneyim birikiminin
toplumumuzun ve iş dünyamızın hizmetine
sunulmasını sağlayacaktır. Alanında uzman
yaşlılarımızın ilgili kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesini gerçekleştirecektir.
Bu hizmet için gerekli iletişim ağını TÜRYAK
kuracak ve yönetecektir.
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Türyak ;
toplumsal bir amaçtır.
Din, dil, ırk, cinsiyet farklılıkları gözetmeksizin
tüm yaşlı bireylere ilişkin toplumsal duyarlılığı
arttırmak,
Yaşlılarımızda oluşmuş bireysel bilgi ve
deneyimleri hem iş dünyamızın hem de toplumun
yararlanacağı hizmetlere dönüştürmek,
Okuma - yazma bilmeyen yaşlı sayısını, ulusal
kampanyalarla en aza indirmek, bilgisayar ve
internet okur yazarlıklarını arttırmak ve
destek olmak,
Yaşlı sağlığı ile ilgili koruyucu önlemler için eğitim
faaliyetlerinde bulunmak,
Yaşlı bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda
gerekli ürün ve hizmetler hakkında araştırma,
geliştirme ve standart çalışmalarını yapmak
ve ilgili kuruluşlarla bu konuda işbirliği
oluşturmak,
Yaşlılık konusunda evrensel düzeyde geliştirilen
sosyal politikaların ve standartların ülkemizde de
uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

TÜRYAK yol haritasının kilometre taşlarıdır.
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Sözün özü;
Yaşlılık, sadece rakamsal bir artış değildir.
Yaşlılık, kamuoyu ilgisinin odaklanması gereken sosyal bir sorumluluktur.
Bu sorumluluğu ertelemek istemeyenlerin adresi
TÜRYAK’dır.

Gelin birlikte çalışalım.

Adres:
27 Aralık Sok. No: 3 06680 Çankaya / Ankara
Telefon: 0312. 440 14 21 Faks: 0312. 441 51 81
www.turyak.org.tr
info@turyak.org.tr

