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Yasal Uyar
Bu belgenin kopyalanmasna ve da§tmna izin verilmemi³tir. Yayn organ ad GeroBülten

r

ve yazarn

ad ve yayn tarihi ve yayn says belirtilmesi halinde kaynak olarak kullanmna izin verilmi³tir. Metin,
kapak, logo ve graklerin kaynak belirtilerek kullanlmasna izin verilmi³tir. GeroBülten
Ulusal Sosyal ve Uygulamal Gerontoloji Derne§i'ne(USUGD
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aittir.
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Mavi Ev'e Anlaml Ziyaret

AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Ba³kan Yardmcs Öznur Çalk,
ziyaret etti§i Antalya Büyük³ehir Belediyesi alzheimer hastalar ve yaknlarnn bulu³ma merkezi Mavi Ev 'e tam not verdi. Çalk, Büyük³ehir Belediye
Ba³kan Menderes Türel, milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, Gökcen
Özdo§an Enç ve Ak Parti l Ba³kan Rza Sümer ve Mavi Ev Bilimsel Dan³man Prof. Dr. smail Tufan da Mavi Ev'de hizmet alan ya³llarla sohbet
etti.
Öznur Çalk,  2030 ve 2070 projeksiyonlarnda Türkiye'nin ya³l bir nüfusa sahip olaca§ öngörülüyor. Antalya'nn nüfus ve demograk yapsna bakt§mzda Türkiye ortalamas ya³l nüfusta 8,2 iken Antalya'da 11,9. Antalya
Büyük³ehir Belediye Ba³kanmz ba³ta olmak üzere Antalyal karde³lerimiz,
milletvekili arkada³larmz bu konunun farkndalar ve birçok konuda çal³ma
yapm³ durumdalar. Mavi Ev projesi de özellikle demans ve alzheimer hastalarmzn hem tedavi edildi§i hem de aktif ya³lanabildikleri bir merkez haline
gelmi³ durumda  dedi.
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Menderes Türel smail Tufan'a Te³ekkür Etti

Mavi Ev'in kurucusu Antalya Büyük³ehir Belediye Ba³kan Menderes Türel
³unlar söyledi: "Mavi Ev diye isimlendirdi§imiz alzheimer ve ya³l vatanda³larmzn bulu³ma noktas haline gelen pro je, Türkiye'de örnek bir hale
geliyor. Öncelikle Prof. Dr. smail Tufan'a ve üniversitemizde bu i³e emek

4

veren tüm dostlarmza te³ekkür ediyorum. Avustralya'dan Melbourne Üniversitesi Prof Dr. Terence Seedsman açl³mza gelmi³ti ve bana teknik olarak
Mavi Ev'in bu konuda dünyadaki en iyilerden bir tanesi oldu§unu söylemi³ti.
Burada ³imdi görüyoruz ki ya³ayan bir merkez olarak da içi hayat dolu bir
çal³ma yürütülüyor. Biz de bundan onur duyuyoruz."
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Tüm Türkiye'ye Örnek Olmas Gerekiyor

Antalya'da uluslararas ya³l turizminin cenneti haline gelebilecek bir mekan
olu³turuldu§unu ifade eden Çalk,  Antalya'da yakla³k 2500 ö§rencisinin oldu§u bir ya³l üniversitesi, gündüz saatlerinde normal müfredatna devam
ederken, saat 17.00'den sonra 65 ya³ üstü bireylerimize, vatanda³larmza
büyüklerimize üniversite olarak hizmet veriyor. Bu Türkiye'de bir ilk. Antalya'da da yaplan bu hizmetin tüm Türkiye'ye örnek olmas gerekiyor "diye

konu³tu
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Ya³llardan Türel'lere Hediye

Tazelenme Üniversitesi'nde 60 ya³ üstü kadn ve erkekler hayatn her alanyla ilgili dersler alp ya³am kolayla³trc etkinliklerde bulunuyor. Alzheimer
hastal§na kar³n beyin aktivitelerini geli³tirmek adna erkeklere örgü, diki³nak³ dersleri de veriliyor.
Üniversitede örgü dersi alan Erdal Türker ve Resul Korkmaz, ördükleri
birer krmz kaza§ Ba³kan Menderes Türel ve e³i Ebru Türel 'e hediye etti.
Ba³kan Türel, konu³masnda hayat severek, ö§renerek, bilerek, ya³amak
gerekti§ini belirtti. Ya³ll§n bedensel de§il, kafada olabilece§ini ifade eden
Türel,

 Fiziksel olarak genç, kafas ya³l olan o kadar insan var ki. Asl gençlik

ruhun gençli§idir. Bu nedenle sizler hepiniz gençsiniz. Tazelenme Üniversitesi'nin artk hazrlk snfnda olacak bir aday olarak ben de kendimi sizler
kadar genç hissediyorum

dedi.

Antalya'da 60 ya³ ve üstü ö§rencilerden olu³an Tazelenme Üniversitesi
ö§rencisi Erdal Türker ve Resul Korkmaz, ördükleri krmz kaza§ Büyük³ehir Belediye Ba³kan Menderes Türel ve e³i Ebru Türel 'e hediye etti. Menderes Türel,  Daha önce hiçbir erkekten örme kazak hediye almam³tm diyerek
sevinini ve ³a³knl§n dile getirdi.
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Beni Nükhet Duru Sanyorlar

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Tazelenme Üniversitesi, 60 ya³ üzeri
ö§rencileri Antalya Büyük³ehir Belediye Ba³kan Menderes Türel ve sanatç
Nükhet Duru ile bir araya getirdi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekle³tirilen programda yakla³k 600 Tazelenme Üniversitesi ö§rencisi  Beni Nükhet Duru Sanyorlar  adl müzikal
tiyatroyu seyredip Duru'nun sevilen parçalarndan olu³an konserini dinledi.
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Hastaneli Kampüs çin Mesaj

Antalya'nn ilçelerinde her kesime hizmet etmeyi amaçladklarn belirten
Ba³kan Menderes Türel,  Ya³l, engelli ve çocuklara yönelik hizmetler benim için önceliklidir. Bana göre devlet ve yerel yönetimler kimsesizlerin kimsesidir. Belediye ba³kan olarak bütün çocuklarn amcas, bütün ya³llarn
evladym" '

dedi.

Tazelenme Üniversitesi'nin içinde hastane olan kampüse kavu³mas için
çal³malarn ba³latlabilece§ini ifade eden Türel, bununla ilgili en ksa sürede
çal³ma ba³latacaklarn, bir proje haline getirebileceklerini vurgulad.
Ba³kan Türel ve Tazelenme Üniversitesi Kurucusu smail Tufan, ö§rencilerin sorularn yantlad.  Konyaalt Sahil Projesi içerisinde ya³llar için
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bir çal³manz olacak m? 

sorusuna Ba³kan Türel,  Çal³mamz var dersem

do§ru olmaz. Orada tamamen engellilerin istifade edece§i plajlar sosyal tesisler var. Sadece engelliler de§il bütün herkes istifade edebilecek. Halka açk bir
proje. Haziran aynda tamamlayaca§z. Ya³llarmzn da ihtiyaçlarn görecek
mekanlar olacak 
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dedi.

Türel: Tazelenme Üniversitesi ö§rencilerinden biri olmak da hedeerimden biri"

Bir davetlinin  Nasl bir emeklilik ve ya³llk hayat dü³ünüyorsunuz?  sorusuna Türel,  Ya³m kaç olursa olsun genç kalaca§m. Çal³an insan ya³lanmaz.
Ya³llk kimlikte de§ildir, zekadadr, akldadr. Allah bana ne kadar sa§lk
verirse sa§l§m el verdi§i sürece bir i³in ucundan tutarm. Emekli hayali ile
ya³amyorum ama belki ya³ad§mz tecrübeleri aktaracak bir kitap yazabilirim. Ya da müzikle u§ra³abilirim. Aileme yönelik bestelerim var. lerde yeni
besteler yapabilirim. Tazelenme Üniversitesi ö§rencilerinden biri olmak da
hedeerimden biri 

dedi.
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