
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bu bülten Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. 
İçerik tamamıyla 65+ Yaşlı Hakları Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda 

değildir. 
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65+ için Dijital Kapsayıcılık Projesi, AB mali desteğiyle AB Başkanlığı tarafından koordine edilen Sivil Toplum 
Diyaloğu CSD VI çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Yunanistan’daki proje ortağımız 50+Hellas ile birlikte 65+ için 
Dijital Kapsayıcılık Projesi’ni 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yürütmeye başladık. 
 
Projeminizin amacı dijital dönüşümün hızla değiştirdiği dünyamızda 65+ bireyleri bu dönüşümün parçası 
yapmak. 65+ Yaşlı Hakları Derneği’nin kuruluşundan beri öncelik verdiği dijital kapsayıcılık çalışmaları, 
pandemi süreciyle birlikte bir gereklilikten bir aciliyete evrildi. Günlük alışverişten sağlık ve bankacılık 
hizmetlerine, sosyalleşmeden kamu hizmetlerine ulaşmaya, kültürel ve eğitsel faaliyetlere uzanan geniş bir 
yelpazeden dijital dünyanın dilini öğrenerek kolaylıkla yararlanmak mümkün. Dijitalleşme ile yaşamın daha 
hızlı, daha konforlu, daha eğlenceli, daha bağlantıda olunabilen ama bunun ötesinde artık dijitalleşmenin 
dışında kalmanın mahrumiyet, mağduriyet yaratabildiği bir dünyada yaşıyoruz. Akıllı telefon, tablet ve 
bilgisayarla çevrim içi yaşama dahil olmak her yaştan insanın küçük eşikleri aşarak öğrenip uyumlanabileceği 
bir yeni yaşam biçimi. Bu dünyanın yerlileri, yani teknolojiye doğanlar, 65+ olup teknolojiye ürkek yaklaşabilen 
ve teknolojiyle daha geç tanışanlara aracılık edecekler. Sürdürülebilir iyileşme için kuşakları seferber 
edeceğimiz bu projede 15 aylık süreçte yakın çevrelerinde yaşayan 65+ yaş üstü kişilere dijital kapsayıcılık 
eğitimleri verecek genç gönüllülere eğitim verilecek, eğitim içeriği sağlanacak, yaşlı dostu applikasyonlar, 
oyunlar geliştirilecektir. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar kullanımı eğitimleri ile bir dokunuşla dijital dünyanın 
kapıları açılacak, dünyalar bizim olacak. 
 
Bu amaçla Yunanistan’ın yaşlılık alanında en etkin ve deneyimli derneği, proje ortağımız 50+Hellas ile birlikte 
Yunanca ve İngilizce sürümleri de olacak eğitim materyalimizle, sürdürülebilir, çoğaltılabilir, aktarıma uygun bir 
içerik oluşturmayı planlıyoruz. Yaş sınırı tanımayacak olan bu projenin engelli dostu olması ve olabildiğince çok 
Avrupa Birliği üyesi ülkede kullanılabilir bir kaynak oluşturması da amaçlarımız arasında. 
 
Bu vesile ile projemizi değerlendirerek hibe sürecine derneğimizi de dahil eden AB Başkanlığı ve Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonuna, proje ortağımız 50+Hellas’a, desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen yerel yönetimler 
çalışanı paydaşlarımıza, projemizin danışmanlığını kabul eden uzmanlara ve üniversitelerdeki değerli 
paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
65+ Yaşlı Hakları Derneği Yönetim Kurulu Adına 
Dr. Gülüstü Salur 
 


