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ÖZ
Giriﬂ: Bu çal›ﬂman›n amac›; Uluslararas› Geriatri ve Gerontoloji Birli¤i-International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG)’e üyesi derneklere ait web sitelerinin geriatri ve gerontoloji konusunda yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmalar aç›s›ndan de¤erlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte olan bu çal›ﬂman›n evrenini IAGG’nin web sitesinde bulunan üye 71 dernek oluﬂturmuﬂtur. Veri analizleri SPSS 15.0 istatistik paket program› kullan›larak
yap›lm›ﬂt›r.
Bulgular: IAGG’ye üye 71 dernek araﬂt›rmaya al›nm›ﬂt›r. Yetmiﬂ bir derne¤in 36’s› (%50,7)
Avrupa bölgesindedir. Derneklerin %47,9’unun gerontoloji, %7,0’›n›n geriatri, %45,1’inin ise her
iki konu üzerinde de çal›ﬂmalar yapt›¤› saptanm›ﬂt›r. Derneklerin üye say›lar› ise ortalama
615±960,40 d›r (en az: 36, en çok: 5500, ortanca: 249). Derneklerin sadece 48’inin (%67,6) web
sitesi bulunmaktad›r. De¤erlendirilebilen 46 derne¤in ise 22’sinin (%47,8) ‹ngilizce web sitesinin
bulundu¤u saptanm›ﬂt›r. ‹ngilizce web sitesi bulunan 22 derne¤in yar›s›n›n topluma yönelik konu
baﬂl›klar› bulunmaktad›r.
Sonuç: Derneklerin çal›ﬂmalar›n›n takip edilebilmesi için web sitelerinin bulunmas› uygun olacakt›r. Uluslararas› alanda en çok kullan›lan dil olmas› nedeniyle web sitelerinin ‹ngilizce dilde de
olmas› takip edilebilirli¤ini art›rabilir. Toplumun bilgilenmesinde web siteleri gittikçe artan bir öneme sahiptir. Dolay›s›yla web sitelerinde topluma yönelik ve güncel bilgilerin yer almas› uygun olur.
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Introduction: In this study, it was aimed to evaluate the web-sites of members of International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) in terms of geriatrics and gerontological
issues.
Materials and Method: Seventy one member associations’ web sites were included in this
cross-sectional study. SPSS 15.0 was used for data entry and analysis.
Results: Almost half of the associations (50.7%) was located in Europe. The major study areas of the associations were found as gerontology (47.9%), geriatrics (7.0%), and gerontology
and geriatrics (45.1%). Forty eight associations’ web sites were accessible (67.6%). Eleven associations out of 48 had updating process. Only 22 web sites had link in English and this limited
the evaluation of the other web sites’ content. The other activities such as community information, community based research, etc was also found to be improved. The results of this study stated that only two out of three associations had websites. Besides, English link of these websites
were also lacking and this might limit the international advocacy in geriatrics and gerontology
sciences.
Conclusion: The variety in the web site contents highlighted the requirement of an international guideline for the webs ites which will contribute to the standardization of the member associations’ collaborative work via their web sites.
Key words: Association, Geriatrics, Gerontology, IAGG, Website
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G‹R‹ﬁ

GEREÇ VE YÖNTEM

ünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) yaﬂl›l›k dönemini 65 yaﬂ ve
üzeri dönem olarak tan›mlamaktad›r. Dünyada bu yaﬂ
grubunda bulunan bireylerin say›lar›n›n gün geçtikçe artmakta oldu¤u bilinmektedir. Yap›lan araﬂt›rmalar günümüzde Dünya üzerinde 60 yaﬂ›n üzerinde 600 milyon kiﬂinin yaﬂamakta oldu¤unu ve bu say›n›n 2050 y›l›na kadar iki milyar› geçece¤ini vurgulamaktad›r. Dünyada görülen bu demografik de¤iﬂim ülkeler aras›nda farkl› ﬂekilde seyretmektedir.
Bu farkl›l›k temel olarak ülkelerin geliﬂmiﬂlik düzeylerine göre belirlenir. Türkiye’de de yaﬂl› nüfus y›llar içinde artma e¤ilimi içinde olmuﬂtur. 2007 y›l›nda gerçekleﬂtirilen Genel
Nüfus Say›m›’na göre yaklaﬂ›k 71 milyon kiﬂinin 5 milyonu
65 yaﬂ ve üzeri nüfus oluﬂturmaktad›r. Yaﬂl› nüfusun toplam
nüfus içindeki pay›n›n 2025 y›l›nda %16,0’a, 2050 y›l›nda
ise %30,0’a yükselece¤i tahmin edilmektedir (1-7).
Yaﬂlanan Dünya nüfusu ve beraberinde görülen sa¤l›k sorunlar› günümüzde yaﬂl› sa¤l›¤›na iliﬂkin verilere ulaﬂma yollar›n›n artmas›n›n gereklili¤i konusunda önemli gerekçelerdir. Bu konuda ‹nternet önemli bir kaynak olabilir. Japonya’da yap›lan bir çal›ﬂmada yaﬂl›lar›n sosyal olarak aktif olmalar› hedefiyle ‹nternet kullan›m›n›n sosyal alana ve iﬂ hayat›na kat›l›m› için bir araç olabilece¤i vurgulanm›ﬂt›r (8). Bu
noktada yaﬂlanmay› konu alan 300’den fazla web sitesi oldu¤unu vurgulamak yerinde olur (9, 10).
‹nternet kullan›m› her yaﬂ grubunda oldu¤u gibi yaﬂl›lar
aras›nda da artma e¤ilimindedir. Yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmada evinde internet kullanan yaﬂl›lar›n son beﬂ y›lda iki kat›na ç›kt›¤›
belirtilmektedir (11). Amerika’da yap›lm›ﬂ 65 yaﬂ ve üzeri
grubu temsil eden bir baﬂka çal›ﬂmada ise son bir y›lda internet kullan›m›n›n %47,0 artt›¤› gösterilmiﬂtir (12).
Yaﬂl›l›k döneminde web tabanl› bilgi kaynaklar›n›n güncelli¤i, kan›ta dayal› bilgilere ulaﬂabilme kolayl›¤› bu konudaki standartlar›n sa¤lanabilmesi ile gerçekleﬂebilir. Yaﬂl›
sa¤l›¤› alan›nda çal›ﬂan uluslararas› organizasyonlar›n standartlar›n belirlenmesi ve uygulanmas› konular›nda yönlendirici olmalar› beklenir. Uluslararas› organizasyonlar aras›nda
derneklerin önemini vurgulamak yerinde olur. Dünyada ve
Türkiye’de geriatri ve gerontoloji alan›nda çal›ﬂan çok say›da
dernek bulunmaktad›r.
Bu gerekçelere ba¤l› olarak bu çal›ﬂmada Uluslararas› Gerontoloji ve Geriatri Birli¤i (Internetional Association of Gerontology and Geriatrics-‹AGG) üyesi derneklerin çal›ﬂmalar›n› gözden geçirmek ve sonucunda ileride yap›lacak çal›ﬂmalara kaynak oluﬂturmak amaçlanm›ﬂt›r.

Aweb sitesinde bulunan üye 71 dernek araﬂt›rman›n evre-
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raﬂt›rma 2008 y›l›n›n ﬁubat ay›nda yap›lm›ﬂt›r. IAGG

nini oluﬂturmuﬂtur. Araﬂt›rma verilerinin toplanmas› için 14
soruluk bir form oluﬂturulmuﬂtur. Bu formda derneklerin ad›,
bulundu¤u bölge, web sitesi olup olmad›¤›, web sitesi var ise
‹ngilizce dil seçiminin varl›¤›, çal›ﬂma alan›, üye say›s›, ilgili
olabilecek link varl›¤›, vizyonu, misyonu, fon kayna¤›n›n belirtilme durumu, çeﬂitli çal›ﬂma konular› ve topluma yönelik
bilgilendirme baﬂl›¤›n›n olma durumu hakk›nda de¤iﬂkenler
bulunmaktad›r. Araﬂt›rmada ‹nternet üzerinden üye derneklerin web siteleri taranm›ﬂ ve belirtilen de¤iﬂkenler forma
kaydedilmiﬂtir. Baz› de¤iﬂkenlerin (ilgili olabilecek link varl›¤›, vizyonu, misyonu, fon kayna¤›n›n belirtilme durumu,
çeﬂitli çal›ﬂma konular› ve topluma yönelik bilgilendirme baﬂl›¤›n›n olma durumu) kaydedilebilmesi için web sitesinin ‹ngilizce dil seçene¤inin olmas› dikkate al›nm›ﬂt›r. Veri analizleri SPSS 15.0 paket program› kullan›larak yap›lm›ﬂt›r. Analizlerde yüzde da¤›l›m› kullan›lm›ﬂt›r.

BULGULAR
etmiﬂ bir derne¤in 36’s› Avrupa bölgesinde, 16’s› Latin

YAmerika bölgesinde, 14’ü Asya-okyanusya bölgesinde,
3’ü Kuzey Amerika, 2’si ise Afrika bölgesinde bulunmaktad›r. Derneklerin isimlerinden çal›ﬂma konular› de¤erlendirilmiﬂtir. Derneklerin 5’i geriatri, 34’ü gerontoloji, 32’si ise
hem geriatri hem de gerontoloji alan›nda çal›ﬂmalar yapt›¤›
saptanm›ﬂt›r. Çalﬂma alanlar› bölgelere göre de¤erlendirildi¤inde çal›ﬂma alan› geriatri olan derneklerin 3’ü Avrupa bögesinde bulunurken, Latin Amerika ve Asya Bölgesinde bu
alanda çal›ﬂan dernek bulunmamaktad›r. Gerontoloji alan›nda
çal›ﬂan derneklerin yar›s› (17 dernek) Avrupa bölgesinde, 11’i
ise Asya bölgesinde bulunmaktad›r. Geriatri ve Gerontoloji
alan›nda çal›ﬂan derneklerin yar›s› (16 dernek) Avrupa bölgesinde, 13’ü Latin Amerika bölgesinde bulunurken Kuzey
Amerika ve Afrika bölgesinde her iki alanda da çal›ﬂan dernek
bulunmamaktad›r (Tablo 1, ﬁekil 1).
Derneklerin üye say›lar› ise ortalama 615±960.4 olarak
bulunmuﬂtur (en az: 36, en çok: 5500, ortanca: 249).
Araﬂt›rmada Internet üzerinden IAGG’ye üye derneklerin
web siteleri bulunma durumu de¤erlendirilmiﬂtir. 71 derne¤in 48’inin web sitesi oldu¤u saptanm›ﬂt›r. IAGG’ye üye ve
web sitesi bulunan 2 derne¤in sitesine ulaﬂ›lamam›ﬂ, de¤er-
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Tablo 1— IAGG’üyesi derneklerin bölgelere göre çal›ﬂma alanlar›n›n yüzde da¤›l›m› (ﬁubat, 2008)
Bölgeler

Geriatri
Say›
%

Avrupa
Latin Amerika
Asya
Kuzey Amerika
Afrika
Toplam

3
1
1
5

60.0
20.0
20.0
7.0

Çal›ﬂma Alanlar›
Gerontoloji
Say›
%
17
3
11
2
1
34

50.0
8.8
32.4
5.9
2.9
47.9

Geriatri ve Gerontoloji
Say›
%
16
13
3
32

50.0
40.6
9.4
45.1

Toplam Say›

36
16
14
3
2
71

%

50.7
22.5
19.7
4.2
2.9
100,0

ﬁekil 1— IAGG’üyesi derneklerin bölgelere göre say›lar›

lendirilebilen 46 derne¤in 22’sinin ‹ngilizce dil seçene¤i bulundu¤u ve 11’inin web sitesini güncelleme tarihinin belirtildi¤i saptanm›ﬂt›r (Tablo 2).
‹ngilizce web sitesi bulunan 22 derne¤in web sitesinin tamam›nda iletiﬂim bilgileri, 21’inin link’i, 18’inde organizasyon ﬂemas›, 13’ünün vizyonu, 15’inin misyonu, 7’sinin ise fon
kaynaklar› belirtilmiﬂtir. ‹ngilizce web sitesi bulunan 22 derne¤in yapt›¤› çal›ﬂmalar incelenmiﬂ; 17’sinin e¤itim, 14’ünün
bilimsel kongre, 6’s›n›n sempozyum, 4’ünün araﬂt›rma, birinin de çal›ﬂtay düzenledi¤i saptanm›ﬂt›r. ‹ngilizce web sitesi
bulunan 22 derne¤in yar›s›n›n topluma yönelik konu baﬂl›klar› bulunmaktad›r. Topluma yönelik konu baﬂl›klar› bulunan 11 web sitesinin sadece üçünde konular›n güncelleme tarihi bulundu¤u saptanm›ﬂt›r (Tablo 3).

TARTIﬁMA
eriatri ve gerontoloji alan›nda çal›ﬂan derneklerin çal›ﬂ-

Gmalar›n› paylaﬂmalar›na, ortak çal›ﬂmalar yürütebilmeleTÜRK GER‹ATR‹ DERG‹S‹ 2008; 11(4)

rine olanak sa¤layan bir yap› olan IAGG üyesi derneklerin sadece üçte ikisinin web sitesi oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Oysa web
sayfas› derneklerin çal›ﬂmalar›n› ‹nternet kullan›c›lar›yla en
kolay paylaﬂma yollar›ndan birisidir. Bu paylaﬂ›m dernekler
baﬂta olmak üzere yaﬂl› sa¤l›¤› ile ilgilenen di¤er derneklerle
olabilece¤i gibi do¤rudan konuya ilgi duyan bireylerle de olabilir. Maloney ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada ‹nterneti kullanan kiﬂilerin %37,0’› sa¤l›k alan›nda bilgi edinmek
amac›yla kulland›klar› belirtilmiﬂtir. Çok say›da çal›ﬂmada
web tabanl› sa¤l›k iletiﬂiminin, e¤itim ve sosyal destek sa¤layarak sa¤l›¤›n geliﬂtirilmesine katk›da bulundu¤u ifade edilmektedir. Yap›lan meta analizlerde web tabanl› sa¤l›k iletiﬂiminin olumlu ç›kt›lar› oldu¤u gösterilmiﬂtir (9, 10, 14). Web
sayfas›n›n olmamas› derneklerin bu paylaﬂ›m ortam›n› sa¤layamamas› anlam›na gelmektedir.
Yap›lan bu çal›ﬂmada IAGG üyesi derneklerin çal›ﬂma konular› da de¤erlendirilmiﬂtir. Derneklerin ço¤unlu¤unun gerontoloji alan›nda çal›ﬂmalar›n› yürüttükleri saptanm›ﬂt›r. Bu
da üye derneklerin geriatri alan›na yo¤unlaﬂm›ﬂ çal›ﬂmalar›-
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Tablo 2— IAGG’üyesi derneklerin baz› özelliklerinin da¤›l›m› (ﬁubat,
2008)
Baz› Özellikleri

Say›

%

48
11
22

67,6
23,9*
47,8*

Web sitesi varl›¤›
Güncelleme tarihi belirtilme durumu
‹ngilizce dil seçene¤i bulunma durumu

*Yüzdeler web sitesi bulunan dernek say›s› üzerinden heaplanm›ﬂt›r.

Tablo 3— IAGG’üyesi ve ‹ngilizce dil seçene¤i bulunan web sitelerinin
baz› özelliklerinin yüzde da¤›l›m› (ﬁubat, 2008)
‹ngilizce Dil Seçene¤i Bulunan
Web Sitelerinin Baz› Özellikleri
‹letiﬂim bilgileri varl›¤›
Link varl›¤›
Organizasyon ﬂemas› varl›¤›
Vizyonu
Misyonu
Belirtilmiﬂ fon kaynaklar›
E¤itim faaliyetleri
Bilimsel kongre düzenleme
Topluma yönelik bilgilendirme baﬂl›¤›
Sempozyum
Araﬂt›rma
Çal›ﬂtay

Say›

%

22
21
18
13
15
7
17
14
11
6
4
1

100,0
95,5
81,8
59,1
68,2
31,8
77,3
63,6
50,0
27,3
18,2
4,5

n›n azl›¤› anlam›na gelmektedir. Geriatri çal›ﬂmalar›n› yürüten dernekler ise ço¤unlukla Avrupa bölgesindedir. Avrupa’da geriatri t›bb›n›n geliﬂmesini amaçlayan European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) tüm Avrupa’da yaﬂl› sa¤l›¤› hizmetlerinin ulaﬂ›labilirli¤ini desteklemek, e¤itimi
düzenlemek ve hizmetin süreklili¤ini sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›r. EUGMS’ye üye 19 dernek bulunmaktad›r. Bu derneklerin ço¤u geriatri ve gerontoloji alan›nda, çok az bir k›sm› ise
sadece gerontoloji alan›nda çal›ﬂmaktad›r (15). IAGG üyesi
derneklerden her iki alanda da çal›ﬂmalar›n› bir denge içinde
yürütmeleri beklenmektedir.
Günümüzde Internetin yaﬂl›lar için önemli bir bilgi edinme ve sosyal destek kayna¤› oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda
derneklerin web sitelerinin niteli¤inin önemi ortaya ç›kmaktad›r. Ancak yaﬂl›lar›n Internet kullan›m›n›n önünde baz› engeller bulunmaktad›r. Bu engellerden biri bilgisayar ve Interneti kullanma konusundaki güçlükler, di¤eri ise bilginin ulaﬂ›labilir ve güncel olmay›ﬂ›d›r (8). Russell C. ve arkadaﬂlar›n›n
yapt›¤› bir çal›ﬂmada kat›l›mc›lar›n büyük bir k›sm›n›n ‹ngi-
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lizce konuﬂabilen grup oldu¤u dikkati çekmektedir (14). Bu
çal›ﬂmada baz› de¤iﬂkenlerin kaydedilebilmesi için web sitesinin ‹ngilizce dil seçene¤inin olmas› dikkate al›nm›ﬂ ve bu nedenle az say›da web sitesi de¤erlendirilebilmiﬂtir. Ayr›ca bu
derneklerin web sitelerinin sadece dörtte birinde güncelleme
tarihinin bulundu¤u saptanm›ﬂt›r.
Yaﬂl›lar›n bilgilenmesinde web siteleri gittikçe artan bir
öneme sahip olmas› topluma yönelik e¤itim faaliyetleri ve
bilgilendirme baﬂl›klar›n›n olmas›n› gerektirmektedir. Yap›lan çal›ﬂmada IAGG üyesi web sitesi bulunan ve de¤erlendirilebilen derneklerin sadece yar›s›nda topluma yönelik bilgilendirme baﬂl›¤›, yaklaﬂ›k dörtte üçünde ise e¤itim faaliyeti
bulunmaktad›r. Bu konudaki eksikliklerin giderilmesi önem
taﬂ›maktad›r.
Derneklerin web sitelerinin uluslararas› platformda daha
kolay takip edilebilmesi için web sitelerinin yerel dillerde tasarlanmas›n›n yan› s›ra Dünyadaki en geçerli dil olan ‹ngilizce tasar›m› da önem taﬂ›maktad›r. Yap›lan çal›ﬂmada web sitesi bulunan derneklerin sadece 22 tanesinde ‹ngilizce web sitesi bulundu¤u saptanm›ﬂt›r. Sonuçlara göre dernek yöneticilerinin dernek web sitelerinin ‹ngilizce tasarlanmas› konusunda çal›ﬂmalar yapmas› önerilir.
IAGG üyelerinin web sitelerinin de¤erlendirildi¤i bu çal›ﬂmada web sitelerinin çok az›nda topluma yönelik konu baﬂl›klar› oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Toplumun her kesiminin; özel
olarak da yaﬂl›lar›n bilgilenmesinde web siteleri gittikçe artan
bir öneme sahiptir. Eriﬂkinlerin yaklaﬂ›k %80,0’› sa¤l›k alan›nda bilgiye ulaﬂmak için Interneti kullanmaktad›r. Ayr›ca;
65 yaﬂ ve üzeri kiﬂilerin %22,0’› Internet kullanmaktad›r (16,
17). Yap›lan çal›ﬂmalar yaﬂl›lar›n %86,5’inin bilgi edinmek
için Internet kulland›¤›, %80,0’›n›n Internet kullan›m›n›n
kiﬂilerin sa¤l›¤›n› geliﬂtirmeleri konusunda destekleyici oldu¤unu, %63,5’i sa¤l›k hizmetleri konusunda kararlara kat›labildi¤ini, %50,0’›n›n genel sa¤l›k bilgisi, %31,0’›n›n ilaç
bilgisine ulaﬂt›¤›n› ortaya koymuﬂtur (18, 19). Bu bilgiler
derneklerin web sitelerinde topluma yönelik ve güncel bilgilerin yer almas›n›n uygun oldu¤unu vurgulamaktad›r.
Bu araﬂt›rma IAGG üyesi derneklerin web sitelerine iliﬂkin temel özellikleri sunma noktas›nda bir katk› sunmuﬂtur.
Ancak bu konuda kapsaml› ve sürekli çal›ﬂmalar›n yap›lmas›
konu ile ilgili eksiklerin giderilmesini sa¤layacakt›r. Geriatri
ve gerontoloji konusunda ortak çal›ﬂmalar›n sürdürülmesi,
paylaﬂ›lmas› ve geliﬂtirilebilmesi için bu alanda çal›ﬂan bütün
kurumlar›n web sitelerinin oluﬂturulmas› ve yap›lan aktivitelerin web siteleri üzerinden de¤erlendirilmesi ve paylaﬂ›lmas›
önerilmektedir.
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