
Hiirri~ 2Il. Giindem Diinya Ekonomi Spor Arena Video Seyahat Kelebek Son Dakika Yazarlar MENU = 

Yerel Haberler 
Ani »yIa Istilnbul 171 

Tilrkiye'ye Japon modeLi onerisi 
H~' lOll - 12~1 5on~ .... 15 IoIo'f'IlOl7 ' 1. 05 

YE 

- A + 

onemll. Onlemek 1~ln en onemli ~ ~ah~mak. iirl'tmek. InSiin hem zihinsel. hem 

flzlksek a~ldan ~ah~eak. Aynea ~evresiyle ill'ti~imi iyi olaeak. En bUyilk fOfmul bu· 

dedi. 

Son donemde nufus artl~ hlzonon yiizde lSin altona dii~mesiyle ya~h kesimln hlzla 

ariiOI Turklye'de, 65 ya~ iizerinde birey saYlsl 6.S milyona. yani niifusun yiizde S,l 'slne 

kadar dayand,. 2023 y,hnda yuzde lO 'un iizerine ~Ikmasl ve sonrasonda bu oranon 

yiizde 30'lara kadar artmasl beklenirken. baklma muhta~ bireylerin nasil blr hlzmet 

atacaOI da gundeme gelmeye ba~tad,. Ya~nan bu art'~. 2000 Yllmdan itlbaren 

Japonya'da hayata gfl;en.10 ya~ona kadar prim &Ie rne sistemi somasonda baklma 

muhta~ kl$llere neredeyse iicretsiz hizml't sunan Baklm 5igortas,'nI akillara getlrdl. 

Hem yalll blreylerin ileriye dair endi~elerini bi t irecek hem de ailesinin daha rahat 

hareket etmeslni saQlayaeak Baklm 5igortasl sisteminin Turkiye'de uygulanmaSI 

durumunda yalll blreylerin daha rahat bir nefes aimasl bekle niyor. 

Ti)RKlvE ERKEN MODAHALEYE BA~DI 

TUrkiye'de ilk defa izmir'de duzen!enen Keyifli Ya~ Alma Fuar ve Kongresi I~in geten 

Tokyo Oniversltesl Gerontoloji Bolum Ba~kanl Prof. Dr. Hiroko Akiyama. Japonya ta~1 

baklm moclellnln gerekliliklerini anlanl, Ya~lanmil Ofanonln giderek artlQonl tfade eden 

Ak iyama. 'Amerika 'da gerontoloji okudum, Japonya 'nm ya~lanma durumuna dl~ndan 

bakma ~nSI yakaladlm. Japanya ~ok hlzll ya~lanlyor. buna raQmen ne gerontolojl 

bolumu vardl ne de bununla ilgili bir ~ah~ma yapillyordu. Geleneksel otarak ya$hlara 

Japonya'da allesl tarafondan bakillyordu. Aile dl~ondakilerin mudahale etmeslne gerek 

olmadlQI glbl blr goru$ vardl. Toplum d~i~iyor buna ra!lmen ya~lanmayta Ilgl11 fiklrler 

hl~ de!ll$mlyordu. Japonya dl~ondan bakarak inSiin bunlan anllyor. Hem Amerlka hem 

Avrupa'da Gerontolojl okudum ama Japonya 'da uygulanabill"C~ini dii~iinmedlm, 

Japonya 'ya dondtiOiimde gerontoloji boliimii kurmak biraz zaman aldl. Gerontolojille 

Ilglli uygulamalar. Ttirkiye 'ye gore Japonya 'da daha ge~ ba~ladl!llnl goriiyorum. 

Yallanma oranl yiizde 20·ydi. Bu yiizden ~all~malan ~ok hlzlica yapmak gereklyordu, 

vaktlmlz kalmaml$tl.l;ok acele yapmazsak toplumlann ~ok zorlanaea!llnl gOriiyorum. 

TOrklye'dekl yallanma durumu Japonya 'non 20 YII iineeki hatine benziyor. Ama buna 

gore Ttirklye daha erken a~mada mOdahale euneye ba~ladl. Geni~ bakl$ a~lslna sahlp. 

harekete gfl;ebilec6 Insanlara ihtiya~ var. Japonya'da aile baksln fikri ~ok yayglndl. 

d~l$tlrmesl ~ok zOfdu. Bunu deQi~tirmek i~in geni~ vizyona sahip lidere Ihtlya~ 

oIduOunu dU$unuyorum. Bu a~ldan Akdeniz Univeristesi'nden Prof. Dr. Ismail Tufan 'ln 

lI)'9un blr tlder olduQunu gortiyorum, Ttirldye'de de 0 hareket enik~e ~evreslndeklter 

onu destekleyecek' dedi. 

JAPONYA:DA looo'OE BA$LAOI 

Ya$tanma sorununda devletin de elinden geleni yapmilsi gerekti!lini ifade eden 

Akiyama. 'Devtetin Insanlan gO~lendirmek. bilgilendirm6. bilirn;lendlrmek. 

9u~lendlrmek gerektiOini dtiiunOyorum, Ttirkiye'de ya~lllar daha da ya~lanacak. Valli 

nOfusun daha da artaeaOonl dtiiOnOyorum. Baklm sigorta'i ke,inlikle gereklyor, 

Japonya'da baklm slgOftasl 2000 Yllonda ba~lad l ' dive konu~tu. 

Japonya 'da hayata gfl;en baklm sigortasl ile ilgili bilgiler veren Akiyama ~unlafl 

sOyledl: ' Baklm sigortasl ba$ladlktan soma aile ler ~ok rahatladl. Baklma muhta~ hale 

gelmekten her~es korkardl. artlk bu kayg l bini. Annem 96 ya$onda. baklm 

slgortaslndan faydalanlyor. GiinlOk baklm evine gidiyor. Ocretsiz tekerlekll sandalye 

sa!llandl. Annem k,z karde$im ile ya~lyor. Kard~im i~i oldu!lunda klsa siirell baklma 

blfaklyor anneml. Gimluk baklm evine gidiyor. 0 zaman da k,z kardelim rahat zaman 

ge(lrlyor. Baklm slgortaslyla hizmetlerin yOzde 90 kaf'jllamyor. Para konusunda klmse 

endl~lenml)'Of. Hem aile raha t oluyor. hem de ya~lIlar rahatllyor. Kill Ister ~alllsin 

ister ~all$masln 40 ya~lna kadar prim biriktiriyor, Bunu yapmak rorunda. GerM;lI!1lnden 

bu yana blrlktlrdlQI I~in Herisini dO~unm~5ine gerek kalmlyor: 

Akdenlz Onlversltesl Gerontoloji Bolum Bil~kanl Prof. Dr. Ismai l Tufan da. ·Japon 

kutturu blze ~ok uygun bir ktiltur. Ball ortak y(inlerimiz var. AyrlCa bilimde araltlfmada 

ve lI)'9ulamada bence dunyada en iyiler, Bundan oturU gerontoloji bOtUmOnu kurarken 

blr hedeflm vardl. Japon bir OQrl'tim iiyesini bOlumOmuzde i,tihdam etmektL Dr. Ikuko 

Murakami'yl bolumumtize OQrl'tim iiyesi olarak aldlk ve Dr. Murakami uzerlnden Tokyo 

Onlversltesl Gerontolojl BolOm Ba~kanl Prof. Dr. Hiroko Akiyama ile dahil etkln blr 

lleti$lme 9fl;tlk. Akiyama bize el verdi. OOre ncilerimiz. Olkemiz bundan kazarM;ll . 

Y[iruttu!lu projeler gordum. hayranllk duyuyorum. Diinyada e~i benzeri olmayan 

projeler )'IJruluyorlar umaflm Tiirkiye'de de hayata ge<;irebiliriz ' diye konu~tu. 

BAKIM SlGORTA51 NEDiR7 

Ya~li veya engelll olan evde baklma iht iyaCi olanlara sigorta sayesinde baklm deste!ll 

verlleeek ve evde baklm i~ln devlet tarafondan ~a li~t lfllaeak e!l it imli olan k l~ler baklm 

yapaeak. Hem blnleree ki$iye istihdam yarat!lml~ olaeak hem de ya~lIlar saOllkl1 ve 

bltln~ll val alaeak. Asgari Ocretle ~atl~makta olan bir i~~inin ayllk olarak maa$lndan 

elizl blr mlktar kesilecek bir klsmlm i~veren Odeyecek en biiyOk katklYI da devlet 

verecek. 
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Vasal Bitgiltndirme 
Izm" ~berlero HU"':;:I )'erel h~b~rl~r sayfa,mda. H~ber ajan,li!ronln I,m;r IlInden 
Turklye'ye Japon mo eli tmemi hikkmda ilen i!!i tum haberler hurriyet.(om.lr filrk' lie 
Siller, ulallirollyor. Bu haber ilk olilrak 15 H~yl5 1017 ta rihinde 5iIat12 50'de Yily,nli!ndl, 
50n daklkil gelllmeS! oldu k~a Tiirklye'ye J~pon mod~ li onerisi habero guncelienKekllf. 
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