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Katılım Kavramının Yeni Anlamı
Prof. Dr. İsmail Tufan
Türkiye Gerontoloji Atlası Araştırması (GeroAtlas) ile 2000 yılında başlayan Gerontolojinin
ilerleyişi tahmin edilenden daha hızlı ve başarılı bir şekilde gelişmektedir. Daha Türkiye’de
Gerontoloji alanında yükseköğretim verilmezken, Türkiye Gerontoloji Atlası araştırma süreci
başlamıştır. Bu araştırma daha sonra pek çok gerontolojik girişimlerin de kaynağını teşkil edecektir.
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Üniversitesi’nde kurulması, bu araştırmanın bir ürünüdür. Daha sonra başka üniversiteler
Akdeniz Üniversitesi’ni örnek alarak Gerontoloji Bölümleri kurmuştur.

GeroAtlas bugün iki önemli girişime de vesile olmuştur. Birincisi 2016 yılının mayıs ayında
kurulan GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi’dir. Bu, Türkiye’nin ilk yaşlı üniversitesidir ve
şu anda 295 kayıtlı öğrencisi vardır. GeroAtlas temelinde ortaya çıkan ikinci güncel gelişme
ise, 27 Ocak 2017 tarihinde kurulan “Yaşlı Parlamentosu” olmuştur. Yaşlı Parlamentosu’nun
üyeleri GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi’nin öğrencilerinden oluşmaktadır.

Bu gelişmelerin ne kadar önemli olduğunu gösterebilmek maksadıyla bugün hepsi emekli olan
GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin meslekleri hakkında kısa bir bilgi vermeyi
düşündük. Öğrenci kayıtlarımızı henüz mükemmel hale getirdiğimizi söyleyemeyiz. Kısıtlı olanaklarımıza rağmen bu işi de yürütmeye çalışıyoruz. “Gönüllü Genç Gerontologlar” (GGG)
grubumuz canla başla bize bu konuda yardımcı oluyor.
Kayıtları ilk defa inceleme fırsatı bulduk. 295 kişinin kayıt altına alındığını tespit ettik. Merak
ettiğimiz sorulardan biri de bu kişilerin hangi meslek dallarından geldikleriydi. Bunun cevabını
vermek için yaptığımız ilk inceleme sevindirici bir tabloyla karşı karşıya kalmamızı sağlamıştır.
Öğrencilerimizin toplam 28 (“ev hanımı” kategorisini saymazsak 27) farklı meslek dalından
emekli olduklarını belirledik. En büyük grubu “öğretmenler” meydana getirmektedir. Aralarında mühendisler, hukukçular, işçiler, esnaflar yer almaktadır. Böylece GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi ve Yaşlı Parlamentosu üyeleri, toplumumuzun ufak bir aynası gibidir.

Yaşlı Parlamentosu Üyesi ve
GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi Öğrencilerinin Meslekleri
Öğretmen
Ev Hanımı
Mühendis
Memur
Bankacı
Hemşire
Eczacı
Teknisyen
Esnaf
Sigortacı
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Hukukçu
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Pazarlamacı
Muhasebeci
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Gazeteci
Düblaj Yönetmeni
Diyetisyen
Diş Hekimi

Toplam: 295 kişi
Mesleği Bilinen: 194 kişi (grafikte görülen)
Mesleği Bilinmeyen: 101 kişi (grafikte yoklar)
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Türkiye’de bugün aşağı yukarı 200.000 civarında hekim ve aşağı yukarı aynı miktarda hemşire
vardır. Buna karşın sadece 40 civarında gerontolog. Bundan eşit fırsatlara sahip olmadığımızı

görüyoruz. Buna rağmen Gerontoloji alanında ret edilemeyecek derecede hızlı bir ilerleme kaydetmekteyiz. Yukarıdaki tabloya iyi bakalım: Orada toplumu, topluma katılımı ve başarılı yaşlanmayı görebiliriz.

Sonuç
Toplumumuz yaşlanıyor ve yaşlılar çoğalıyor. Gerontoloji yaşlılığı bitiş ve tükeniş olarak değil,
aksine gelişim sürecinin yeni bir evresi olarak kabul ediyor. Kültürümüzün bir parçası olan
“yaşlı saygı” kavramının çağdaş uygulamalarından biri olan GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi yaşlılığı topluma yeni bir ışık olarak entegre ederek yaşlılığın bitiş, tükeniş, yok oluş olarak kabul edilemeyeceğini, yaşlıların toplum yararına kullanılabilecek zengin bir potansiyel olduklarını gösterdi.
Herkesi bu girişimin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Herkesin yaşlılığını aydınlatacak olan
bu girişimi desteklemeye çağırıyoruz. Özellikle yerel ve merkezi politikaların aktörlerine sesleniyor, yaşlılığın sadece hastalık ve bakıma muhtaçlık olmadığını, aksine olanaklar yaratılırsa
en ileri yaşlara kadar sağlıklı ve zinde yaşlıların çoğunluğu meydana getirdiği bir ülke olabileceğimizi bir kere daha söylüyor ve bunun kanıtı olarak GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi
girişimini ve öğrencilerini gösteriyoruz.

