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DAVET 
 

Değerli Katılımcılar, 
 
İzmir ilinde merkezi ve yerel yönetimin, sağlık ve sosyal hizmet 
kurumlarının, üniversitelerin, meslek odalarının, sivil toplum 
kuruluşlarının, akademisyenlerin ve uzmanların katılımı ile ileri 
yaş nüfusun taleplerinin sağlık, sosyal politikalar, ekonomi, 
mimari, kültür, sanat, sosyal hizmetler, yerel yönetimler 
çerçevesinde irdelenmesi, farkındalığın arttırılması ve geleceğe 
yönelik ortak çalışma platformlarının oluşturulması hedefi ile 
birincisini 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz İzmir İleri Yaş 
Sempozyumu'nun on ikincisini, uluslararası boyutu ile 
üçüncüsünü gerçekleştirecek olmanın heyecanını, hedeflerimizi 
önemli ölçüde gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.  
 
İzmir İleri Yaş Sempozyumlarında sırası ile “Artan İleri Yaş 
Nüfüsunun Taleplerine Geniş Açılı Bakış”, “İleri Yaş Dostu Şehir: 
İzmir”, “Kırılgan Yaşlı”, “Yaşlanan Bedenle Yaşam”, “İleri Yaşta 
Evde Yaşam”, “Aktif Yaşlanma”, “Palyatif Bakım”, “Adli, Sosyal 
ve Tıbbi Acil Durumlar”, “Keyifli Yaş Almak”, “Yaşlılıkta Sosyal 
Yaşam ve Bakım” ve “Sosyal Dışlanma ve Yaşlılık” temaları ile 
ileri yaşın sorun ve taleplerini irdelemeye, yerel ve ulusal politika 
ve eylem planlarının oluşumuna katkı sunmaya, toplumsal 
farkındalık oluşturmaya çalıştık. Her yıl artan ilgi, katılım ve 
bilimsel üretimi ile İzmir sınırlarını aşan İzmir İleri Yaş 
Sempozyumu bu yıl 27-28 Şubat 2019 tarihleri 
arasında “Yaşamın İçindeyim” teması ile gerçekleştirilecektir.  
 
27-28 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 3. 
Uluslararası, 12. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu programını; 
ulusal ve uluslararası yaşlanma eylem plan ve programlarında da 
ifadesini bulun, aktif ve sağlıklı yaşlanma konsepti çerçevesinde 
yaşlı bireylerin bağımsız, yerinde, sağlıklı yaşlanma olanak ve 
haklarına vurgu yapan, toplumsal katılım, kendini gerçekleştirme 
imkanlarını içeren, erişilebilir, etkin kamusal hizmet ve çevrelere 
güçlü vurgu yapan, yaşlı bireyleri yaşamın aktif birer öznesi 
olduğu yaklaşımını yansıtan “Yaşamın İçindeyim”teması ile 
gerçekleştireceğiz. Kısaca deneyimi, birikimi, bilgeliği ile yaşamın 
içinde olan yaşlı bireyleri gören, hisseden, onların toplumsal 
yaşama kattığı ve katacağı muazzam katkı ve dokuyu birlikte 
irdelemeye çalışacağız. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda 
sempozyumun keyifli ve verimli geçmesini diliyoruz.  
 
Sempozyumun bilimsel, sosyal, sanatsal zenginliğine katkısı 
bulunan başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, yerel 
yönetimlere, sosyal hizmet, sağlık ve eğitim kurumlarına, sivil 
toplum örgütlerine, akademisyenlere, uzmanlara, sanatçılara ve 
değerli yaşlılarımıza şimdiden içtenlikle teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.  
 
Saygılarımızla, 
 
Düzenleme Kurulu adına 
Psk. Mevlüt Ülgen 

 
 
Değerli Katılımcılar, 
 
Dünyada, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde doğum 
oranlarının azalması ve yaşam süresinin uzamasıyla, yaşlı nüfus 
oranının toplam nüfus içindeki payı giderek artmaktadır.  
 
Değişen bu dinamikler, yaş almayı ülkemiz ve kentimiz için de 
fizyolojik, biyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve 
toplumsal boyutları olan bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeyi 
zorunlu kılmıştır. Uzun yaşamı değerli kılan şey; keyifli, aktif, 
üretken ve sağlıklı olmaktır.  
  
Kentin yerel yönetimi olarak, hemşehrilerimizin aktif bir yaş alma 
süreci geçirmelerini sağlamak, sağlık ve yaşam kalitelerini 
yükseltmek için bilimin ışığında çalışıyoruz.  
  
Ülkemizin en yaşlı nüfusuna sahip olan kentlerin başında gelen 
İzmir’de Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Huzurevi, Alzheimer ve 
Demans Hasta ve Aileleri Buluşma ve Danışma Merkezi, Sağlıklı 
Yaş Alma Merkezi, Balçova Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon 
Destek Merkezi’nin yanısıra, Eşrefpaşa Hastanemiz de 
yaşlılarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak üzere yoğun bir 
şekilde çalışmaktadır. Evde Bakım Hizmeti ve Gençlerle Yaş 
Alanlar projelerimiz ile örnek gösterilirken, ayni ve nakdi 
yardım çalışmalarımızla da yaşlılarımızın yanında oluyoruz. Ayrıca 
İzmir’de toplu ulaşım araçlarımız ve hizmet binalarımız rahat 
erişilebilir durumda… 
  
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, 2017 yılında ilkini 
gerçekleştirdiğimiz ve 2019 yılında da 2. sini düzenlediğimiz, 2. 
Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi’ni, yaş alan 
hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini yükseltme 
ve üretkenliklerini artırmaya yönelik çalışmaların bir parçası 
olarak değerlendiriyoruz.  
 
Türkiye’nin en nitelikli fuar merkezi Fuar İzmir’de; toplum içinde 
olgunluk ve dengeleme unsuru olan, geçmiş ve gelecek kuşaklar 
arasında köprü görevi üstlenen, keyifle yaş almayı hedefleyen 
yaşlılarımız ile huzurevleri, dernekler, yaşlı bakım evleri, 
fizyoterapi, fizik tedavi ve diyaliz merkezlerinin yanısıra ilaç, 
medikal ürün, gıda, tekstil, mobilya, ayakkabı- terlik, kozmetik, 
turizm ve daha pek çok alanda faaliyet gösteren uzman firmaları, 
paneller ve eğlenceli atölyeler eşliğinde buluşturmaktan onur 
duyuyoruz.  
  
‘Yaşlı Dostu Kent’ İzmir’de nice mutlu, sağlıklı günler dileklerimle 
… 
 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu 
Sempozyum Eş Başkanı 

Sempozyum Eş Başkanı 
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 KURULLAR
 

 
Onursal Başkanlar 
İzmir Valisi: Erol AYYILDIZ 
İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürü: Nesim TANĞLAY 
Ege Geriatri Derneği  
Onursal Başkanı: Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK 
 
Sempozyum Eş Başkanları 
Aziz KOCAOĞLU 
Mevlüt ÜLGEN 
 
Genel Sekreterler 
Aysun İNAN 
Gönül DÜZGÜN 
Nurgül KOCAKOÇ 
Sevnaz ŞAHİN 
Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK 
 
Düzenleme Kurulu 
Aliye MANDIRACIOĞLU 
Aslı KILAVUZ 
Aysun İNAN 
Bahattin GÖKDEMİR  
E. Sumru SAVAŞ 
Fisun ŞENUZUN AYKAR 
Fulden SARAÇ 
Hatice ŞİMŞEK KESKİN 
Mehmet Akif YALÇIN 
Mevlüt ÜLGEN 
Özge KAYHAN KOÇAK 
Recep YAĞCIOĞLU 
Sercan ŞAHUTOĞLU 
Serpil KESKİN 
Sevnaz ŞAHİN 
Sibel EYİGÖR 
Sibel GÖKSEL 
Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK 
  
Bilimsel Kurul 
Aliye MANDIRACIOĞLU 
Alper DÖVENTAŞ 
Aslı ÇURGUNLU 
 

 
 
Aslı KILAVUZ 
Ayşin NOYAN 
Bahattin GÖKDEMİR 
Bernd SEEBERGER 
Cem ERGÜN 
Christa THEM 
Çiçek FADILOĞLU 
Emily DOBSON 
Fulden SARAÇ 
Gökhan AKBULUT 
Gönül DÜZGÜN 
Gülüşan BAŞIBÜYÜK 
Güzel DİŞÇİGİL 
Hatice ŞİMŞEK KESKİN 
Ikuko MURAKAMI 
İsmail TUFAN 
Mehmet Akif YALÇIN 
Mevlüt ÜLGEN 
Mustafa CANKURTARAN 
Özge KAYHAN KOÇAK 
Pınar TOSUN TAŞAR 
Reyhan UÇKU 
Roisin Xena PITMAN 
Sercan ŞAHUTOĞLU 
Serpil KESKİN 
Sevnaz ŞAHİN 
Sevim YAZICIOĞLU 
Sibel EYİGÖR 
Sibel GÖKSEL 
Terence SEEDSMAN 
Türkegül KOCAOĞLU 
Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK 
Yasemin YILDIRIM 
 
Bildiri Değerlendirme Komitesi 
Fisun ŞENUZUN AYKAR 
Gökhan AKBULUT 
Aslı ÇURGUNLU 
Gönül DÜZGÜN 
Mustafa CANKURTARAN 
Özlem DUVA 
Reyhan UÇKU 
Sevnaz ŞAHİN 
Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK 
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BİLİMSEL PROGRAM 

 
27 Şubat 2019, Çarşamba 

 
09:00-09:45 Hoş Geldiniz - Açılış Konuşmaları  
Sempozyum Eş Başkanı, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı, Psk. Mevlüt Ülgen 
Ege Geriatri Derneği Onursal Başkanı, Prof. Dr. Fehmi Akçiçek 
İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Nesim Tanğlay 
Sempozyum Eş Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Aziz Kocaoğlu 
 
09:45-10:00 Ödül Töreni 
Ege Geriatri Derneği Başkanı, Doç. Dr. Sevnaz Şahin 
 
10:00-11:00 Kültür Sanat - Söyleşi 
Oturum Başkanı: Hasan Tahsin Kocabaş 
Sanatçı; Cezmi Baskın 
 
11:00-12:00 Panel 1: Haklarımı Biliyorum 
Oturum Başkanları: SHU Nesim Tanğlay, Prof. Dr. Aslı Çurgunlu 
Sağlıklı, Aktif Yaş Alma; Doç. Dr. Sevnaz Şahin  
Yaşlı Hakları ve Bakım Hakkı; Dr. Öğr. Üyesi Pınar Tosun Taşar, Uzm.Dr. Sercan Şahutoğlu 
  
12:00-13:30 Öğle Arası 
 
13:30-14:30 Panel 2: İleri Yaşa Çok Yönlü Bakış  
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel Göksel, Prof. Dr. Sevgi Aras 
Geronteknoloji; Doç. Dr. Gülüşan Özgün Başıbüyük 
Yaş Almak ve İletişim; Uzm. Buğçe Kamer Baybaş  
 
13:30-14:30 Sözlü Bildiriler - 1 (2. SALON ) 
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Emine Sumru Savaş, SHU Aysun İnan 
 
14:30-15:00 Kahve Arası 
 
15:00-16:30 Panel 3: Yaşlıyı Kucaklayan Mekanlar 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Reyhan Uçku, Dr. Öğr. Üyesi İlker Kahraman 
Yaşlı Dostu Hastane ve Birinci Basamak Hizmetler; Dr. Nurgül Kocakoç 
Yaşlı Dostu Toplum; Psk. Mevlüt Ülgen 
Yaşlı Dostu Kentler ve Dinar Belediyesi Deneyimi; Uzm. Gerontolog Faruk Gürdal 
Yaşlı Dostu Restorantlar; Gazeteci Nedim Atilla 
 
16:30-17:30 Sözlü Bildiriler - 2 (2. SALON ) 
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Yalçın, Uzm. Dr. Meryem Filiz Sertpoyraz 
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28 Şubat 2019, Perşembe 
 
09:00-10:00 Konferans: Gönül Gözümden Hayat 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Makbule İlgi Şemin, Engin Ergin 
Konuşmacı; Roisin Xena Pitman 
Çevirmen : A.Kemal Çağlar 
 
10:00-10:30 Kahve Arası 
 
10:30-12:00 Panel 4: Yalnızlık ve Tek Başınalık 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Muammer Tuna, Prof. Dr. Zehra Çiçek Fadıloğlu 
Felsefi Açıdan Yalnızlık; Doç. Dr. Özlem Duva 
Toplumun Yaşlıdan Beklentileri; Prof. Dr. Güzel Dişçigil 
Yaşlılıkta Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği; Uzm. Psk. Pınar Ulupınar Erakay 
 
12:00-13:30 Öğle Arası 
 
13:30-15:00 Panel 5: Yaşlı Popülasyonu Gönüllü Hizmetlerine Nasıl Dahil Edelim? Ülke Örnekleri 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gökhan Akbulut, Prof. Dr. Yasemin Yıldırım, Doç. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk 
Yaşlılık ve Gönüllü Hizmetleri Japonya Örneği; Dr. İkuko Murakami 
Yaşlılıkta Gönüllü Hizmetler Hollanda Örneği; SHU Didem Gulave 
Toplumsal Sorumluluk; Hemş. Liz Bryan, Steph Turner 
Yaşlılıkta Gönüllü Olarak Çalışmanın Yararları; Uzm. Hemş. Gönül Düzgün 
 
13:30-14:30 Sözlü Bildiriler - 3 (2. SALON ) 
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Aslı Kılavuz, Dr. Nurgül Kocakoç 
 
15:00-15:30 Kahve Arası 
 
15:30-17:00 Panel 6: İzmir’de İleri Yaşa Özel Projeler 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fulden Saraç, Prof. Dr. Şükran Köse 
Güzelyalı Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri Buluşma ve Dayanışma Merkezi : Psk. Gülgün Yılmaz 
Eğitimin İçindeyiz ‘Tazelenme Üniversitesi 2016-2019’; Bahadır Gök, Osman Tartılacı, Akgül Sönmez 
Yaşlılık ve Gönüllü Hizmetler İzmir Örneği, Palyatif Bakımda Gönüllüler; Doç. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk 
Sağlığın İçindeyiz ‘AKTİFİZ’; Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar 
Balçova’da İleri Yaşlılarda Sağlık ve Sosyal Hizmet Gereksinimi; Doç. Dr. Hatice Şimşek Keskin 
Gaziemir Belediyesi, Ata Evi Projesi; SHU Aslıhan Öngay 
 
15:30-16:30 Sözlü Bildiriler - 4 (2. SALON) 
Oturum Başkanları: Uzm. Hemş. Gönül Düzgün, Doç. Dr. Esra Akın Korhan 
 
17:00 Kapanış 
En iyi Sözlü Bildiri Ödülleri 
İleri Yaşa Emek Ödülleri; SHU Sevim Yazıcıoğlu 
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GERONTEKNOLOJİ 

Gülüşan Özgün Başıbüyük  

Türkiye’de doğum oranlarının azalması, yaşam süresinin uzaması, nüfusta yaşlı oranının yükselmesine neden olmaktadır. Yaşlanmanın 
kendine has nitelikleri olup, yaşlanma ile birlikte birçok biyolojik, sosyolojik ve psikolojik değişim ve ihtiyaç açığa çıkmaktadır. Yaşlanmaya 
bağlı sorunların anlaşılması, bu sorunlar için çözümler önerilebilmesi, sağlıklı ve kaliteli bir yaşlanma sürecinin planlanabilmesi, yaşlıların 
ihtiyaç duyduğu fiziksel ve sosyal çevrenin hazırlanabilmesi ve yaşlanmaya bağlı özgün ihtiyaçların anlaşılması için yaşlanma sürecinin bütün 
yönleriyle ayrıntılı biçimde araştırılması büyük önem taşımaktadır.  

Demografik değişimler sonucunda ortaya çıkan uzun yaşlılık dönemine bağlı olarak gözlenen kronik hastalıklar, bakım ve bakıma muhtaçlık 
gibi yeni ihtiyaçları gidermek konusunda teknolojiden yararlanma zorunluluğu doğmuştur. 
Dünyada iki şey hızla yayılmaktadır: Yaşlılar ve teknoloji. İkisi de tüm dünyayı sarmıştır. Bu yayılmanın yaşlılık ve teknoloji kavramlarına bağlı 
sonuç ve etkileri, yaratacağı fırsatlar ve sorunlar hakkında kapsamlı ve güvenilir bilgiye ihtiyaç vardır. Geronteknoloji ve geronteknolojik 
ürünler, inovasyon, gelişme, kullanım ve kabul etme kavramlarıyla bağlantılı olan geniş bir bilimsel ve uygulama alanını kapsamaktadır.  
 
Destekleyici teknolojiler, yaşlının başkalarına olan bağımlılığını azaltan, yaşam kalitesini yükselten, ev ve birey güvenliğini arttıran aynı 
zamanda bireylerin topluma katılmasını kolaylaştıran temel bir öğe olarak görülmektedir. Mobilitiyi, günlük yaşam aktivitelerini, bilişsel 
bozukluğu olan hastaların bağımsızlığını arttırmak amacıla temel yardımcı cihazlar yaşlının fonksiyonel kapasitesini arttırdığı gibi bir başkasına 
duyulan yardımları potansiyel olarak en aza indirdiğinden, formel ve informel bakım gereksinimini de azaltmaktadır (Oğlak, 2011).  

Anahtar Kelimeler: yaşlılık, yaşlanma, bakım, gerontenoloji, destekleyici teknolojiler 
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YAŞ ALMAK VE İLETİŞİM  

Buğçe KAMER BAYBAŞ 

İnsan, kendisini hayatta tutan bir takım fiziksel ihtiyaçların yanı sıra, kendini gerçekleştirebilmek için başka dinamiklere de ihtiyaç 
duymaktadır. Bunlardan biri de insanın iletişim ihtiyacıdır. Çünkü insan, biyolojik olmanın yanı sıra toplumsal bir varlıktır ve ömrünün sonuna 
kadar da toplumsal bir varlık olarak yaş almaktadır. Toplumsal bir varlık olan insanoğlu ise hayatı boyunca kendisiyle ve etrafıyla iletişim 
halindedir.  

İletişimi insanlarla ilişkilendiren şeyleri anlayabilirsek, iletişimi de anlayabiliriz. Örneğin, eskiden kalın bir tahtaya bal mumu sarıp, karşılıklı 
yazıp silerek anlaşan Mısırlıların kağıdı icat etmesi, gözlüğün icadının yaşlı yetişkinlerin eğitimine dayanıyor olması, ilk pasaportun limana giriş 
çıkışları düzenlemek için Mısırlılar tarafından yapılması, Avrupa’da bankacılığın; Paris Üniversitesi’nde öğrencilerin aileleriyle her türlü bilgi 
ve para akışını sağlayan birimiyle başlaması tesadüf değildir. Tüm bu icatlar; bilgiye ulaşmayı, saklamayı, dağıtmayı dolayısıyla iletişimi 
kolaylaştırmaktadır.  

Babil Kulesi efsanesi iletişimi anlamak açısından önemlidir. Pek çok efsanede ve kutsal kitaplarda adı geçen Babil Kulesi, yeryüzündeki ulusların 
ve onların konuşmakta olduğu binlerce dilin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili bir inanış unsurudur: İnsanlar, Tanrıya ulaşmak ve ona daha yakın 
olabilmek için, uyum içerisinde ve büyük bir istekle göğe yükselen bir kule inşa etmeye girişmişlerdir. Kule, çok geçmeden yükselmeye 
başlamış ve bunu gören Tanrı, kuleyi inşa eden her insana ayrı bir dil vermiş, onları dünyanın dört bir tarafına savurmuştur. İnsanlar 
birbirleriyle anlaşamadıkları için kulenin yapımı durmuş ve dünya üzerinde çok sayıda ulus ve bu uluslara ait binlerce dil türemiştir. Yani 
iletişim olmadığında, gelişmenin de tam anlamıyla olamayacağını kabul edebiliriz.  

İletişimi oluşturan unsurların başında semboller gelmektedir. Bu sembollerin ömrü ise, onu üreten kültürün yok oluşuna kadardır. Değişim 
kaçınılmazdır ve sembollere yüklediğimiz anlamlar kuşaktan kuşağa farklılık göstermektedir. Örneğin 1960’larda “özgürlük” kavramı 
hippilikken, bugün; satın alabilme gücü, serbest girişimcilik ve istediğin gibi yaşayabilmektir. Toplum değiştikçe, topluma ait semboller de 
kaçınılmaz bir şekilde değişmektedir. Kuşaklar arası çatışmaların temelinde de değerler ve anlamlar çatışması yatmaktadır. Düzene bağlı olan 
eski kuşak, değişime ayak uyduramadığında yeni olanı zor kabullenir ve böylece toplumun yeni kuşağıyla olan ilişkileri etkilenmeye başlar.  

İletişimin dil ile olan ilişkisine baktığımızda Wittgenstein’ın sözünü hatırlarız: “Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır. ” Toplum geliştikçe, dil 
de gelişir. Toplum evrildikçe, dil de evrilir ve her şey basit ve kolay olana yönelik bir evrim geçirmektedir. İleri yaştaki kuşak; genç kuşağın 300 
kelime ile konuştuğunu söylemektedir. Marksist bakış açısına göre bunun sebebi basittir; genç kuşağın 300 kelime ile konuşuyor olmasının 
sebebi, onların 300 kelimelik bir hayat yaşıyor olmalarıdır.  

Tüm bu nedenlerle ve tarihsellikle; iletişimi tek bir tanıma sığdırmak mümkün değildir. Bu nedenle; yapılan iletişim tanımlarıyla da iletişimin 
ne olduğu açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu tanımlardan biri de iletişimin; insanın biyolojik, psikolojik ve toplumsal olarak var olabilmesi için 
zorunlu olan ilişkisel ve düşünsel faaliyetlerin bütünü olduğudur. Bu durumda iletişim, toplumun yeniden üretimini sağlayan değerleri kurma, 
sürdürme, geliştirme, dönüştürme imkânı veren fiziksel ve düşünsel faaliyetleri ifade etmektedir.  

Yani; iletişim insan faaliyetlerinin bütünleşik bir parçası olarak üretilmekte, dağıtılmakta ve tüketilmektedir.  

Yaş alan birey açısından iletişim ise; literatürde genellikle yaş alan kişinin birtakım kayıpları olduğunu kabul eden bir bakış açısıyla ele 
alınmaktadır. Bunları; kişinin işitme problemi olduğunu düşünerek iletişim esnasında yüksek sesle ve tane tane konuşmak, dudak 
hareketlerinin okunmasına imkan vermek, ortamın sessizliğinden emin olmak ya da benzer şekilde kişinin görme problemi olduğunu kabul 
ederek yapılan konuşmanın aydınlık bir ortamda olması gerektiği, sözsüz iletişim kodlarının kullanılması gerektiği gibi, eğer yazılı bir iletişim 
ise yazının biçim ve fontunun okunur ve yaşlı kişiye uygun olması veya karşıdaki kişinin bilişsel yetersizlikleri olduğunu kabul ederek iletişimde 
mutlaka geri bildirim alınması gerektiği gibi dikkat edilmesi gereken durumlar olarak sıralayabiliriz. Ancak bu tür kayıplar göz önünde 
bulundurulması ne kadar önemli olsa da genellenmemelidir.  

Yaşlılık dönemine tek tip bir yaşlı algısıyla bakmak yanlış ve eksik bir bakış açısı olacaktır. Oysa yaşlılık; parmak izlerimiz kadar benzersizdir. 
Burada yaş almayı ve sağlığı birbirinden ayırmak gerekmektedir. Bir insan çok erken yaşlarda sağlığını kaybedebileceği gibi ileri yaşta olmasına 
rağmen toplumdaki birçok genç insana göre daha sağlıklı olabilir. Yaşlanmaya dair var olan tüm kalıp yargıları yaşlı algısından kaynaklanan 
birtakım kopukluklar olarak görebiliriz. Yaşlanmak; herkesin başına gelebilecek kadar ortak bir olgu olsa da klişeleştirmek oldukça yanlış bir 
tutum olur. Çünkü uzun yaşadıkça birbirimizden giderek daha fazla farklılaştığımızı da savunabiliriz. Yaş almayı herkes farklı şekilde tecrübe 
etmektedir. Yaşlanmak da buna nasıl baktığımızla alakalıdır. Örneğin; İspanyolca dilinde “jubilacion” kelimesi “emeklilik” anlamına 
gelmektedir ve içerisinde bayram etme, kutlama gibi anlamları barındırmaktadır. İngilizce dilinde de “retirement” benzer şekilde “geri 
çekilme” anlamına gelmektedir. Oysa biz, bugün burada tam da yaşamın içinde olmayı konuşuyoruz.  

İletişim burada devreye girmektedir. İlişkilerimizin merkezinde yer almakta ve ilişkilerimizi şekillendirmektedir. Çünkü hayat, anlamak ve 
anlaşılmak üzere kuruludur. Her geçen gün teknolojide yaşanan gelişmeler ise günümüz dünyasında bizlere yeni iletişim alternatifleri 
sunmaktadır. Bu nedenle iletişim teknolojileriyle barışık olmak yaşamın içinde aktif kalmak için ayrı bir önem taşımaktadır. Önyargıları bir 
kenara bırakıp, öğrenmenin yaşı olmadığı ilkesini benimseyerek hayat boyu öğrenme etkinliğini devam ettirmeliyiz. Son istatistiklere göre; 
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Türkiye’de internet kullanan yaşlı bireylerin sayısı 2,7 kat artmıştır. 2013 Nisan ayında %4,2 olan oran 2017 yılının aynı ayında %11,3’e 
yükselmiştir. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın yayınladığı verilere göre Türkiye’de yaşlı bireylerin sosyal medya kullanımı ise Avrupa 
ülkeleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Bu oranların artması yaş alan bireyin toplumla olan ilişkilerini pekiştirecektir. Çünkü teknoloji bizlere 
araçlar sunmaktadır. Toplumdaki yaşlı bireyler ise birer hazinedir ve bilgilerini, tecrübelerini bu araçlar aracılığıyla topluma bir şekilde 
aktarmalılardır.  

Bir diğer önemli konu ise kuşaklar arası ilişkilerdir. Modernleşme, insan ömrünün uzaması, yaşam pratiklerinin değişmesi gibi etkenler 
kuşaklar arası ilişkileri zayıflatmıştır. Ancak farklı kuşakların daha sık bir arada olması, birbiriyle gerçekleştirecekleri bilgi ve tecrübe paylaşımı 
veya sanatsal faaliyetlerde buluşmaları, zayıflamış olan bu ilişkileri pekiştirmede ve iki kuşağın birbirlerine yönelik var olan olumsuz 
tutumlarını olumlu yönde değiştirmede etkili olabilir. Kuşaklar arası merkezler, okul temelli kuşaklar arası dayanışma modelleri ve farklı 
kuşakları bir araya getiren sürdürülebilir projeler kuşaklar arası iletişimi pekiştirecektir. Örneğin; genç kuşak ile ileri yaştaki kuşağı oyunlar 
vasıtasıyla bir araya getiren “Siz Küçükken Biz Büyürken” adlı proje bu amaçla gerçekleştirilen ve hala devam eden bir proje olarak örnek 
verilebilir. Proje kapsamında İzmir ilinde 60 yaş ve üzerindeki bireyler ile lise öğrencileri bir araya gelerek kendi çocukluk dönemlerinin 
oyunlarını birbirlerine öğretmekte ve oynamaktadır. Bu sayede güçlü bir iletişim aracı olan oyunlar ile kuşaklar arasındaki ilişkiler 
pekiştirilmekte ve iki kuşak arasındaki bilgi ve tecrübe aktarımı desteklenmektedir.  

Var olan ilişkilerimizi daha sağlıklı bir hale getirmekte veya yeni ilişkiler edinmekte hayat boyu öğrenmenin etkisi kaçınılmazdır. İnsanın her 
yaşta öğrenme etkinliğini devam ettirmesi sağlıklı yaş almanın yanı sıra kişiye sağlıklı ilişkiler de kazandırmaktadır. Hayat boyu öğrenmeyi 
devam ettiren bir birey; kendisiyle, ailesiyle ve toplumla daha iç içe geçmiş bir bireydir. Kişi kendine yeni beceriler kazandırırken var olan 
yetkinliklerini de sürdürmeye devam ederek, kendisiyle ve çevresiyle her daim iletişimde kalarak aktif yaş almakta, dolayısıyla yaşamın içinde 
kalmaktadır. Hayat boyu öğrenmenin en etkili örneklerinden biri de “60+ Tazelenme Üniversitesi” örneğidir. Türkiye’nin çeşitli illerinde yer 
alan kampüslerinde okuyan binlerce 60 yaş ve üzerindeki bireye üçüncü yaş üniversite eğitimi sunarak, kişilerin hem aktif yaş almalarına hem 
de sosyal ilişkilerini pekiştirmelerine olanak sağlamaktadır. Böylece öğrenen bir birey toplumda daha aktif kalmakta, dolayısıyla daha sağlıklı 
yaş almakta ve daha sağlıklı ilişkiler kurmaktadır.  

Sosyal ilişkilerin yaşam süresini etkilediği yönünde yapılan araştırmalar da bulunmaktadır. Gelişim psikoloğu Susan Pinker bu alanda çalışan 
bilim insanlarından biridir. Pinker’ın araştırma sahası olan ve dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yerlerden biri olan Sardunya 
Adası’nda 100 yaşını aşan insan sayısı, bağlı olduğu ülke olan İtalya’dan bile 6 kat daha fazladır. Ayrıca dünya genelinde kadınların erkeklerden 
daha uzun yaşadığı bilimsel olarak kanıtlansa da Sardunya Adası’nda yaşayan erkeklerin de kadınlar kadar uzun yaşadığı bilinmektedir. Pinker, 
daha önceki araştırmalarında genetik faktörlerin uzun yaşama etkisinin yüzde 25 ile sınırlı kaldığı sonucuna ulaşmıştır. Ona göre, yüzde 75 
oranında etkili olan ise kişilerin yaşam tercihleridir. Bu nedenle ada halkının yaşam pratikleri araştırılmıştır. Özellikle kadınların genel olarak 
erkeklerden neyi farklı yaparak daha uzun bir yaşam süresine sahip olduğu sorusuna cevap aranmıştır.  

Gözlemler sonucunda Sardunya Adası’nda; iç içe geçmiş evler, komşuluk, sürekli hayatları kesişen ve birbirine güvenen bir köy halkı ile 
karşılaşılmıştır. Ayrıca yaşlılarına bakmaktan gurur duyduklarını ifade eden gençlerin yaşlıları için “hazinem” anlamına gelen “II Tesoro” 
dedikleri öğrenilmiştir. Burada yaşlanan insanların hayatları boyunca yakın veya uzak aile ve arkadaşlarıyla bir arada oldukları görülmüştür. 
Brigham Young Üniversitesi’nden Julianne Holt-Lunstad tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarından yola çıkan Pinker’ın elde ettiği verilere 
göre uzun yaşamı etkileyen faktörler en az etki edenden en çok etki edene doğru sıralandığında; temiz hava, yüksek tansiyon tedavisi görmek, 
zayıf veya kilolu olmak, egzersiz yapmak, grip aşısı yaptırmış olmak, sigara ve içki içme durumu gelmektedir. Uzun yaşamı en çok etkileyen iki 
faktör ise yakın ilişkiler ve sosyal entegrasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Pinker’ın araştırmasının sonuçlarına göre yakın ilişkiler büyük bir 
önem taşımaktadır. 

Pinker yakın ilişkiler faktörünü şu şekilde açıklamaktadır: “Acil bir paraya ihtiyaç duyulduğunda borç istenebilecek veya kendinizi iyi 
hissetmediğinizde sizi hastaneye götürecek, hayata dair bir sorununuz olduğunda ya da depresyondayken yanınızda duracak insanlar…Bu 
küçük insanlar kümesine sahipseniz, ne kadar yaşayacağınıza dair güçlü bir etkeniniz var demektir. ”Uzun yaşamı en çok etkileyen faktör ise 
sosyal entegrasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu, gün içinde insanlarla kurduğunuz etkileşim anlamına gelmektedir. Pinker’a göre gün 
içinde kaç kişiyle konuştuğumuz en önemli göstergelerden birisidir. Sosyal entegrasyon hem zayıf hem de güçlü bağları kapsamaktadır.  

Yani yalnızca çok yakın olduğumuz ya da bizim için çok değerli insanları değil, örneğin her gün kahve aldığımız kişiyle, alışveriş yaptığımız 
marketin çalışanıyla, postacımızla, köpeğini evimizin yanında gezdiren kadınla konuşup konuşmadığımız… Pinker’a göre bu etkileşimler ne 
kadar yaşayacağımızın en güçlü göstergelerinden biridir. Pinker, bu verilerin aynı zamanda kadınların neden erkeklerden genellikle daha uzun 
yaşadığını da açıkladığını, çünkü kadınların genel olarak erkeklerden daha fazla sosyal etkileşim kurma eğiliminde olduklarını belirtmektedir. 
Antropolog Joan Silk yaptığı araştırmada; dişi bir grup arkadaşı olan dişi babunların kortizol seviyelerine bakıldığında daha düşük stres 
gözlemlemiştir. Bu babunlar daha uzun yaşamakta ve yavruları daha çok hayatta kalmaktadır.  

Yakın ilişkilerin ve sosyal entegrasyonun insanın yaşam süresine etkisi olduğunu gösteren bu araştırmalar da dikkate alındığında; yaşamın 
içinde kalmak için iletişimin neden bu denli güçlü bir silah olduğunu daha iyi kavrayabiliriz. Tıpkı Sardunya köylüleri gibi kendimizle ve 
çevremizle hayat boyu iletişimde kalarak, yakın ilişkilerimizi sürdürerek ve yeni ilişkiler kurarak, topluma daha entegre bir şekilde yaş alabiliriz. 
Eski Amerikan Başkanı Theodore Roosevelt; "Devam et, rahat koltuğunda oturmaya devam et. Eleştirmen ol, gözleyici ol, bu sırada cesur olan 
ringe çıksın ve çarpışsın ve kanasın ve pislensin ve düşsün defalarca ve defalarca, ama korkmasın ve çekinmesin, ve yaşamı cesurca yaşasın. " 
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sözlerindeki gibi yaşamı cesurca yaşayabilenler, geri çekilmeyen, “ben buradayım” diyebilen, öğrenmekten yılmayan, kabuklarını kırabilen 
insanlardır. Tıpkı 60 yaşından sonra üniversiteye başlayan Tazelenme Üniversitesi öğrencileri gibi… 

Sonuç olarak; iletişim hayatın yalnızca tek bir bölümünü değil, aksine insan hayatını doğumdan ölüme kadar etkileyen bir dinamiktir. Hayatını 
anlamak ve anlaşılmak üzerine kuran insanoğlu bu hedefi iletişimle mümkün kılabilmektedir. Hayatı boyunca kendisiyle ve çevresiyle 
iletişimde kalabilen bireyler de hem ilişkileri güçlü hem de topluma entegre bir biçimde yaş almaktadırlar.  
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YAŞLI DOSTU HASTANE ve BİRİNCİ BASAMAK HİZMETLER 

Nurgül KOCAKOÇ 

Doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması, toplum içindeki 65 yaş ve üzeri nüfusun her geçen yıl artması sonucu hayatlarımıza eklenen 
yılların ulaşılabilecek en yüksek kalitede ve itibarlı yaşanmasının sağlanması, bireylerin devletten beklediği temel bir insan hakkıdır. 
Anayasanın 56. maddesine göre herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bireylerin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde 
sürdürmesini sağlamak ise Devletin görevidir. İlerleyen yaşla birlikte fiziksel ve kognitif fonksiyonlarda meydana gelen gerileme ve ortaya 
çıkan kronik hastalıklar sağlık sistemlerinin yaşlıya sunulacak hizmetler hususunda reorganizasyonunu gerektirmektedir. Tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de yetişkinlere yönelik sağlık hizmetlerinden yaşlılara yönelik hizmetlere geçişte sıkıntılar yaşanmaktadır. Bireyin aktif ve 
sağlıklı yaşlanması için yaşlıya sunulacak sağlık hizmetleri modellenmelidir. Nitekim 2004 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlı dostu sağlık 
kurumları kavramının çerçevesini belirlemek ve standardize edebilmek için rehberler (Age Friendly Primary Health Care Centres Toolkit, 
Towards Age Friendly Primary Health Care, Age-Friendly Primary Health Care Centres Toolkit Trainer Guide for Normal Ageing and 
Communication) yayımlamıştır. Bu rehberler 6 ülkede (Avustralya, Kanada, Kosta Rika, Jamaika, Malezya, Flipinler) temel sağlık hizmeti veren 
merkezler, buradan hizmet alan yaşlılar ve burada görev yapan sağlık personeli ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda geliştirilmiş ve 
ülkelerin kullanımına sunulmuştur.  

DSÖ sağlık kurumlarında yaşlı dostu uygulamasının üç prensip üzerine kurulmasını öngörmektedir; 

Bilgilendirme (eğitim, öğretim, iletişim), 

Sağlık bakım yönetim sistemleri, 

Sağlık bakım merkezlerinin fiziksel ortamı.  

Ülkemizde 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı Ve Uygulama Programı 2015-2020”ında 
da yaşlı dostu merkez kavramının birinci, ikinci ve üçüncü basamakta oluşturulması öngörülmüştür.  

Yaşlı bireylerde hastalıkları önlemek, yaşam kalitesini artırmak ve yaşlılık dönemi sağlık harcamalarını kontrol etmek için koruyucu sağlık 
hizmetlerine gereksinim vardır. Koruyucu hekimlik, her yaş grubunda olduğu gibi yaşlılık döneminde de büyük önem taşımaktadır. Yaşlı Dostu 
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin planlanması ve uygulaması aşamasında eğitim, hizmet prosedürlerinin hazırlanması ve fiziksel 
düzenlemelerin yanı sıra yaşlı bireylere yönelik Koruyucu Hekimlik ve Geriatrik Değerlendirme ile ilgili düzenlemelerin de yapılması şarttır. Bu 
amaçla DSÖ tarafından hazırlanan “Yaşlı Dostu Temel Sağlık Bakım Merkezleri Araç Kiti” kullanılabileceği gibi bu kılavuzdan yararlanılarak ülke 
modeli oluşturulmalıdır. Yaşlı bireylerin tanımlanmış bir program çerçevesinde belirlenen periyotlarda Geriatrik Değerlendirmesi ve tarama 
testleri yapılmalıdır.  

Yaşlı Dostu yaklaşımı sağlık hizmeti sunumunun tüm aşamalarında benimsenmelidir. Nitekim mevcut hastaneler daha ziyade genç nüfusun 
hızlı bir şekilde tanı alarak, genelde tek veya akut hastalığının tıbbi veya cerrahi olarak tedavisini yapmaya yönelik kurgulanmıştır. Ülkemizde 
artık yaşlıya sunulacak sağlık hizmetlerinde, sağlık kurumlarına başvuran 65 yaş ve üzeri bireylere talep ettikleri sağlık hizmetini sunmaktan 
daha öte bir hizmet planlaması yapılmalıdır. Batı ülkelerinde yaşlı nüfus toplam nüfusun % 15’ini oluşturuyor olmasına rağmen, bu kesim 
hastaneye kabullerin % 50’den fazlasını oluşturmakta ve sağlık kaynaklarının yaklaşık % 40’ını tüketmektedir. Hastaneler yaşlı bireylerin 
hizmet alımını kolaylaştıracak tarzda dizayn edilmek zorundadır. Bu geriatri dal hastanelerinin kurulması veya mevcut hastanelerin yaşlı dostu 
hastane haline getirilmesi şeklinde olabilir. Ülkemizdeki Geriatri dal uzmanı sayısı göz önünde bulundurulduğunda hastanelerin “Yaşlı Dostu 
Hastane” olarak dizayn edilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Yaşlı dostu hastaneler organizasyonel kültüre sahip, yaşlıların fiziksel ve 
kognitif ihtiyaçlarına cevap veren çevresel düzenlemeleri olan, sağlıklı olmayı destekleyen, güvenli, yaşlılar, aileleri ve bakım verenlerin tam 
katılımlı olduğu kurumlardır. Yaşlı Dostu Hastane, yaşlıların özel ihtiyaçlarına yönelik dizayn edilmiş, güvenli, bütüncül yaklaşım ve saygı ile 
hizmet veren, hem yaşlıyı hem de ailesini sağlığı geliştirme yönünde bilgilendiren bir hastane olarak tanımlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: gönüllülük,emeklilik,topluma katılım,kırılganlık (frailty) 
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YEREL YÖNETİMLER VE YAŞLILIK ÇALIŞMALARI DİNAR BELEYESİ ÖRNEĞİ 

DEMANS MOBİL SERVİS  

 

Faruk Yaşar GÜRDAL 

Hemen her seçim döneminde genel ya da yerel seçimler fark etmeksizin duyduğumuz bazı kelimeleri sizlere hatırlatmak istiyorum; yaşlılık 
hizmetleri, yoksullukla mücadele, emekli, gelir desteği, refah devlet, sosyal devlet, sosyal belediyecilik gibi kavramları siyasilerin ağzından 
sıkça duyarız. Bunların sebebi ülkemizde yaşlı nüfusun hızla artması ve ciddi derecede oy potansiyellerinin varlığıdır.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 verilerine göre yaşlı nüfus son 5 yılda %17 oranında artmış ve 2017 yılında toplam nüfusun %8,5’ini 
oluşturmuştur. 5393 Sayılı yasanın 77. Maddesindeki belediyeler; engelli, yaşlı, kadın, çocuk gibi dezavantajlı gruplara o yörenin demografik 
yapısına uygun iş ve işlemleri bu grupları göz önünde bulundurarak yapabilirler ibaresi ile doğrudan hizmet etmekle mükelleftirler  

Gerontoloji biliminde yaşlılar parlamentosu ya da hükümeti anlamına gelen “gerontokrasi” kavramı yer almaktadır. Gerontokrasi birçok 
siyasal ve toplumsal yapıda kalıntıları görülen bir olgudur. Yaşlılık geleneksel toplumlardan günümüze yönetimde karar verme süreçlerinin 
önemli, unsuru haline gelebilmiştir (Önder,2016).  

Dinar Belediye Başkanlığı ülkemizde yaşlılarımıza hizmet veren birçok yerel yönetimden farklı olarak yaşlılarına hizmette Türkiye’de ilk kez bir 
gerontoloğu istihdam ederek yapacak olduğu yaşlılık çalışmalarında; profesyonelliği benimsemiş ve bu konuda diğer yerel yönetimlere örnek 
olmuştur.  

2014 yılında gerontologların mezun olması ile birlikte bünyesinde gerontolog barındıran Dinar Belediyesi diğer belediyelerden farklı olarak 
Prof. Dr. İsmail Tufan danışmanlığında öncelikle Alzheimer Hasta ve Yakınları Buluşma Merkezi ve bununla birlikte ilçede Demanslı hastaların 
çok olmasından dolayı Demans Mobil Servis Hizmetini vatandaşlarına sunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Gerontoloji, Yaşlılık, Yerel Yönetimler, Parlamento  

Abstract  

I want to remind you of some of the words which we hear in almost every election period regardless of general or local elections; old age 
services, struggle against poverty, retirement, income support, welfare state, social state, social municipality. This is because of the rapid 
increase in the elderly population in our country and the existence of voting potentials.  

According to 2018 data of the Turkey Statistical Institute (TSI),the population increased by 17% last 5 years and older accounted for 8. 5% of 
the total population in 2017.  

The municipalities in Article 77 of Law No. 5393; disadvantage groupssuch as the disabled, elderly, women and children can do the work and 
operations that are appropriate for the demographic structure of the are a, taking these group sinto accountand are obliged to serve directly 
with the services.  

Inthescience of gerontology, there is theconcept of "gerontocracy" which means the parliament of the elderly or the government of the 
elderly. Gerontocracy is a phenomenon that has remained in many political and social structures. Elderness has become an important 
element of the decision-making process in the administration from the traditional societies to present-day.  

Dinar Municipality hired a gerontologist to serve elderly for the first time in Turkey. By hiring a gerontologist, Dinar municipality has adopted 
professianlism and become an example to other local governments in this regard.  

With the graduation of gerontologists in 2014,unlike other municipalities, Dinar Municipality which incorporate a gerontologist in it, has 
presented Demantia Mobile Service to its citizens due to the fact that there are a lot of demented patients with Alzheimer's Patient and 
Relatives Meeting Center in consultancy of Prof. Dr. İsmail TUFAN.  

Keywords: Gerontology, old age, local government, parliament 
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TOPLUMSAL CİNSİYET VE YAŞLILIK 

Yaşın ve Toplumsal Cinsiyetin Kesişimselliği 

Pınar ULUPINAR  

Bu çalışmada; toplumsal cinsiyet ve yaş arasındaki kesişimselliğin, sosyal olarak nasıl ortaya çıktığı, yaşam boyu süren etkileşimsel bir süreç 
olarak nasıl açıklandığını günlük yaşam örnekleri ile ele alınacaktır.  

Kesişimsellik perspektifinden bakıldığında, yaş ve toplumsal cinsiyetin yalnız benzerlikleri değil, ikisinin de gündelik yaşam pratiklerinde eş 
zamanlı yapılandırıldığı ve karmaşık şekilde etkileşime geçtiği görülmektedir (Richter, 2018). Yaşın oluşumu, tamamlanan değil, sürekli ve 
bireylerin rolleri, benliği ve kimliğini oluşturup devam ettirdiği bir süreçtir. Bu süreçte, bireyler kendi varlıklarına ilişkin oluşumları 
gerçekleştirirken, bir yandan evrensel anlayışa da sürekli olarak katkı sunmaktadır.  

Dil, medeni durum ve beden çerçevesinde yaşın ve toplumsal cinsiyetin kesişimselliği ve birbirlerini süreç üzerinde nasıl oluşturduklarına 
değinilecektir.  
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TOPLUMUN YAŞLIDAN BEKLENTİLERİ 

Güzel DİŞCİGİL 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yaşlı Sağlığı Anabilim Dalı 

Dünya genelinde beklenen yaşam süresi uzamakla birlikte sağlıklı yaşam beklentisi aynı ölçüde hızlı artmamaktadır. Günümüzde sağlıklı yaşam 
süresi hem kadınlar hem de erkekler için 60 yaşın biraz üzerindendir. Bu konuyla ilişkili olarak “başarılı yaş alma” kavramından sıkça 
bahsedilmektedir. Başarılı yaş alma; hastalık veya engelliliğin olmaması, yüksek fiziksel ve bilişsel (mental) fonksiyon kapasitesi ve hayata aktif 
katılım olarak tanımlanmaktadır. Altı boyutta ele alınmaktadır. Bu boyutlar; fiziksel engelliliğin olmaması, sağlık algısının iyi olması, engelsiz 
yaşamın uzun süreli olması, mental sağlığın iyi olması, objektif sosyal desteğin olması, kişinin kendi yaşam doyumu algısı olarak özetlenebilir. 
Kişinin yaşam doyumu ise meslek, meşguliyet, medeni durum, aile, sosyal temaslar, kamusal gönüllük, inanç ve sosyal etkinlikleri gibi 
durumlardan etkilenmektedir.  

Toplumun, yaşlılara hizmet veren hekimleri de içeren genç bireylerine “yaşlıdan beklentileri” sorulduğunda; 

Sağlığın Korunması 

 Yaşama Aktif Katılımın Devamı 

Kuşaklararası İletişim ve Aktarım 

Değişen Dünyaya Uyum ana başlıkları öne çıkmaktadır.  

Yaşam boyunca sağlığın korunması ve sağlıklı olmak için bireysel sağlık kadar çevre ve toplum sağlığı da gereklidir. Yaşlılık döneminde mümkün 
olan maksimum sürede fonksiyonelliğin korunması, kişinin kendi kendine yetebilmesi önemlidir. Ayrıca sağlıklı beslenme, fizik aktivite, sosyal 
hayatın devamı sağlanmalıdır. Yalnızlık algısı, yaşlılık döneminde önemli bir sorun olmakla birlikte aslında gençlerde daha yüksek oranda 
bildirilebilmektedir. Tek başınalık her zaman yalnızlık anlamına gelmemektedir.  

Gençlerin bir diğer beklentisi ise yaşlıların sahip oldukları bilgi birikim ve deneyimlerini gençlere aktarmalarıdır. Deneyimlerin zamana uygun 
aktarımı, kuşaklararası iletişimin sağlıklı ve sürekli olmasını da sağlamaktadır. Değişen dünyaya uyum yaşlıların bazen zorlandıkları bir konu 
olsa da yeniliklere açık yaklaşımın desteklenmesi kolaylaştırıcı olabilmektedir. Teknolojinin daha yaygın kullanılmasının yaşlı sağlığına da 
olumlu katkıları vardır. Tele-bakım ve tele-sağlık uygulamaları gibi yenilikler sınırlı da olsa sağlığa erişimi kolaylaştırabilmektedir.  

Toplumun yaşlıdan beklentileri, yaşlının sağlıklı yaşam beklentileri ile örtüşmektedir.  
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GAZİEMİR BELEDİYESİ SAĞLIKLI YAŞ ALMA MERKEZİ ATA EVİ 

Aslıhan Öngay 

Gaziemir Belediyesi bünyesinde yaşlılık döneminin bir bütün olarak ele alındığı ve bu bütünde farklı ihtiyaçların varlığını göz önünde tutarak 
sağlanan hizmetler sisteminde, dinç yaşlılar ve bakım desteğine ihtiyaç duyan yaşlılar için farklı hizmet mekanizmaları geliştirilmiştir.  

Alzheimer-Demans tanılı yaşlılar için Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi bünyesinde ulaşımla birlikte gündüzlü hizmet 
verilmektedir. Paramedik,hasta bakıcı, psikolog ve hemşirenin görev yaptığı merkezde Alzheimer-Demans hastaları durumlarına uygun 
aktivitelerle desteklenmektedir. Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezinde sağlanan destekle hem yaşlıların hem de onlara 
bakım veren yakınlarının iyilik halinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.  

Kurum bakımına ihtiyaç duymayan yaşlılar; doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve ambulans hizmeti ile evde bakım hizmeti 
kapsamında evlerinde desteklenmektedir. Yine 65 yaş üstüne sağlanan Sosyal Alarm Butonu ve 75 yaş üstüne sağlanan Düşme Dedektörü 
çalışmaları ileri yaş grubu için hayata geçirilmiştir. 

Sunulan hizmet içerikleri neticesinde, ileri yaş grubu evlerinde tek başına yaşıyor olsa dahi ihtiyaç duydukları sağlık ve psiko-sosyal destek 
mekanizmalarına ev merkezli olarak ulaşabilmektedir.  

Sağlıklı Yaş Alma Merkezi  Ata Evi, gündüzlü merkez olarak 2015 Mayıs ayında hizmete başlamıştır. Hafta içi 08:30-17:30 saatleri arasında açık 
olan merkez, Gaziemir’de ikamet eden, 60 yaşın üstünde olan ve Alzheimer-Demans tanısı bulunmayan vatandaşlara yönelik hizmet 
sağlamaktadır. 

Sosyal hizmet uzmanı tarafından yapılan kayıt sürecinde, üyelerin psiko-sosyal durumları incelenmekte, gerekli müdahale planları 
oluşturulmakta ve takip edilmektedir. Kayıt esnasında psikolog tarafından yaşlının durumuna uygun bir Alzheimer testi ve Depresyon Ölçeği 
uygulanmakta ve her yıl test uygulamaları yenilenmektedir (Saat Testi, Eğitimliler ve Eğitimsizler için MMT). Bu testler sonucunda Alzheimer 
şüphesi bulunan yaşlı ve yakınlarına hastalık hakkında bilgi verilip, nöroloji uzmanına yönlendirme yapılmaktadır.  

Ata Evi’nde aylık olarak faaliyet programları düzenlenmektedir. Koro çalışmaları, fizyoterapi, rehabilitasyon jimnastiği, İngilizce, dans gibi 
programlar periodik olarak devam etmektedir. El ve zihin becerilerini dinç tutmaya yönelik masa oyunları (Trivial Pursuit, Scrabble, Dixit, 
Jenga, Distraction, dama, satranç, briç, domino, soma küpü vb.) da Ata Evi’nde değerlendirilmektedir.   

Ata Evi üyelerinin fiziksel ve ruhsal sağlıkları yakından takip edilmektedir. Psikolojik destek ihtiyacında olan üyelere psikolojik destek, 
psikologla yapılan bireysel görüşmeler aracılığıyla sağlanmaktadır. Sosyal hizmet uzmanı tarafından üyelere psiko-sosyal destek temelli 
farkındalık düzeylerini arttırıcı grup çalışmaları düzenlenmektedir. 

Ata Evi’nin toplam üye sayısı 270 kişi olup, günlük 40-50 üye merkez hizmetlerinden faydalanmaktadır. Kayıtlı üyeler 182 kadın ve 99 erkekten 
oluşmaktadır. Kadınların yaş ortalaması 67.5, erkeklerin yaş ortalaması da 71.9 olarak hesaplanmıştır. 

Ata Evi üyelerine gerçekleştirilen ölçme değerlendirme çalışmalarında aşağıdaki istatistiklere ulaşılmıştır; 

Ata Evi üyelerinin;  

%49.3’ü Ata Evinde tanıştıkları arkadaşlarıyla özel hayatlarında da görüşüyor. 

%54.3’ü Ata Evinde kendisini evinde gibi hissediyor 

%92.5’i Ata evini yaşam alanı olarak görüp Ata Evi’ne karşı sorumluluk hissettiğini belirtiyor 

Ata Evi’ne üye olduktan sonra Ata Evi üyelerinin; 

%67.9’u özgüveninin yükseldiğini, 

%54.3’ü kişisel bakım sıklığının arttığını, 

%50.6’sı yalnızlık korkusunun azaldığını,  

%46.9’u gelecek korkusunun azaldığını, 

%48.1’i yas sürecinin azaldığını 

belirtmiştir. 
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Ata Evi’nden hizmet almaya başladıktan sonra üyelerin  

%59.2’si sosyal çevreyle kurdukları iletişimin daha kaliteli olduğunu, 

%48.1’i günlük hayattaki ihtiyaçlarını desteksiz karşılama becerisinin arttığını, 

%60.4’ü kendini sosyal hayatta işe yarar hissettiğini, 

%48.1’i alt-üst kuşak iletişiminin daha kaliteli olduğunu, 

%44.4’ü aile içi iletişimin daha kaliteli olduğunu belirtmiştir. 
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YAŞLI DOSTU HASTANE ve BİRİNCİ BASAMAK HİZMETLER 

Nurgül KOCAKOÇ 

Doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması, toplum içindeki 65 yaş ve üzeri nüfusun her geçen yıl artması sonucu hayatlarımıza eklenen 
yılların ulaşılabilecek en yüksek kalitede ve itibarlı yaşanmasının sağlanması, bireylerin devletten beklediği temel bir insan hakkıdır. 
Anayasanın 56. maddesine göre herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bireylerin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde 
sürdürmesini sağlamak ise Devletin görevidir. İlerleyen yaşla birlikte fiziksel ve kognitif fonksiyonlarda meydana gelen gerileme ve ortaya 
çıkan kronik hastalıklar sağlık sistemlerinin yaşlıya sunulacak hizmetler hususunda reorganizasyonunu gerektirmektedir. Tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de yetişkinlere yönelik sağlık hizmetlerinden yaşlılara yönelik hizmetlere geçişte sıkıntılar yaşanmaktadır. Bireyin aktif ve 
sağlıklı yaşlanması için yaşlıya sunulacak sağlık hizmetleri modellenmelidir. Nitekim 2004 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlı dostu sağlık 
kurumları kavramının çerçevesini belirlemek ve standardize edebilmek için rehberler (Age Friendly Primary Health Care Centres Toolkit, 
Towards Age Friendly Primary Health Care, Age-Friendly Primary Health Care Centres Toolkit Trainer Guide for Normal Ageing and 
Communication) yayımlamıştır. Bu rehberler 6 ülkede (Avustralya, Kanada, Kosta Rika, Jamaika, Malezya, Flipinler) temel sağlık hizmeti veren 
merkezler, buradan hizmet alan yaşlılar ve burada görev yapan sağlık personeli ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda geliştirilmiş ve 
ülkelerin kullanımına sunulmuştur.  

DSÖ sağlık kurumlarında yaşlı dostu uygulamasının üç prensip üzerine kurulmasını öngörmektedir; 

Bilgilendirme (eğitim, öğretim, iletişim), 

Sağlık bakım yönetim sistemleri, 

Sağlık bakım merkezlerinin fiziksel ortamı.  

Ülkemizde 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı Ve Uygulama Programı 2015-2020”ında 
da yaşlı dostu merkez kavramının birinci, ikinci ve üçüncü basamakta oluşturulması öngörülmüştür.  

Yaşlı bireylerde hastalıkları önlemek, yaşam kalitesini artırmak ve yaşlılık dönemi sağlık harcamalarını kontrol etmek için koruyucu sağlık 
hizmetlerine gereksinim vardır. Koruyucu hekimlik, her yaş grubunda olduğu gibi yaşlılık döneminde de büyük önem taşımaktadır. Yaşlı Dostu 
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin planlanması ve uygulaması aşamasında eğitim, hizmet prosedürlerinin hazırlanması ve fiziksel 
düzenlemelerin yanı sıra yaşlı bireylere yönelik Koruyucu Hekimlik ve Geriatrik Değerlendirme ile ilgili düzenlemelerin de yapılması şarttır. Bu 
amaçla DSÖ tarafından hazırlanan “Yaşlı Dostu Temel Sağlık Bakım Merkezleri Araç Kiti” kullanılabileceği gibi bu kılavuzdan yararlanılarak ülke 
modeli oluşturulmalıdır. Yaşlı bireylerin tanımlanmış bir program çerçevesinde belirlenen periyotlarda Geriatrik Değerlendirmesi ve tarama 
testleri yapılmalıdır.  

Yaşlı Dostu yaklaşımı sağlık hizmeti sunumunun tüm aşamalarında benimsenmelidir. Nitekim mevcut hastaneler daha ziyade genç nüfusun 
hızlı bir şekilde tanı alarak, genelde tek veya akut hastalığının tıbbi veya cerrahi olarak tedavisini yapmaya yönelik kurgulanmıştır. Ülkemizde 
artık yaşlıya sunulacak sağlık hizmetlerinde, sağlık kurumlarına başvuran 65 yaş ve üzeri bireylere talep ettikleri sağlık hizmetini sunmaktan 
daha öte bir hizmet planlaması yapılmalıdır. Batı ülkelerinde yaşlı nüfus toplam nüfusun % 15’ini oluşturuyor olmasına rağmen, bu kesim 
hastaneye kabullerin % 50’den fazlasını oluşturmakta ve sağlık kaynaklarının yaklaşık % 40’ını tüketmektedir. Hastaneler yaşlı bireylerin 
hizmet alımını kolaylaştıracak tarzda dizayn edilmek zorundadır. Bu geriatri dal hastanelerinin kurulması veya mevcut hastanelerin yaşlı dostu 
hastane haline getirilmesi şeklinde olabilir. Ülkemizdeki Geriatri dal uzmanı sayısı göz önünde bulundurulduğunda hastanelerin “Yaşlı Dostu 
Hastane” olarak dizayn edilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Yaşlı dostu hastaneler organizasyonel kültüre sahip, yaşlıların fiziksel ve 
kognitif ihtiyaçlarına cevap veren çevresel düzenlemeleri olan, sağlıklı olmayı destekleyen, güvenli, yaşlılar, aileleri ve bakım verenlerin tam 
katılımlı olduğu kurumlardır. Yaşlı Dostu Hastane, yaşlıların özel ihtiyaçlarına yönelik dizayn edilmiş, güvenli, bütüncül yaklaşım ve saygı ile 
hizmet veren, hem yaşlıyı hem de ailesini sağlığı geliştirme yönünde bilgilendiren bir hastane olarak tanımlanabilir.  
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Giriş 
 

Menopoz kadının yaşamında doğal bir süreçtir. Ortalama olarak 45-55 yaş arasında gerçekleşir. Dünya Sağlık Örgütü menopozu “over aktivite 
kaybından dolayı menstrüasyonun sona ermesi” olarak tanımlanmaktadır. Sıcak basması, terleme, çarpıntı, uyku bozuklukları, yorgunluk, 
konsantrasyon bozukluğu, huzursuzluk gibi pek çok yakınma menopoz sürecinde görülmekte ve bazen postmenopozal dönemde de devam 
etmektedir. Menopozda  kadın, eş, iş kadını, anne, büyükanne ve benzeri rolleri ile  bu süreci sürdürür (Griffiths,  MacLennan, ve  Hassard, 
2013). 

Menopoz tüm dünyada kadınların biyolojik bir yaşam süreci olmakla birlikte kültürel ve çevresel özellikler ile bu dönemi nasıl geçirdiği 
farklılaşabilmektedir (Boral, ve ark., 2013). Menopoza sosyal ve kültürel olarak yüklenen anlam,  menopoza toplumun tutumu, bakış açısı  
kadınların bu dönemini şekillendirmektedir (Ghazanfarpour, ve ark., 2015). Tüketici toplum, kadının bedeninde belli ölçülere sahip olmasını 
dayatmaktadır. Her yaşta kadın bu durumun etkisinde kalmakta fakat menopoz döneminde kadın, değişen bedeni ile daha da baskı 
hissedebilmektedir (Oggle, ve Damhorst, 2005). Yaşlılığa olumsuz tutumların, yaşlanma ile eşdeğer tutulabilen menopoza da yönelebildiği 
için menopozun kötü geçecek bir dönem olacağı inancını yayabilmektedir (Hunter ve Rendall, 2007). 

Kadınlar, günümüzde ekonomik nedenlerle uzunca yıllar çalışmaya devam etmektedirler. Hem erkek hem de kadınlarda 45 yaş üstü çalışan 
sayısı tüm sektörlerde oldukça artış göstermektedir (Jack, ve ark., 2016). Çalışma yaşamı içinde manapoz geçiş sürecini veya menopoz 
dönemini günlük yaşantının bir parçası olarak geçirmektedirler. Düşük eğitim, düşük sosyoekonomik durum, kötü yaşam ve çalışma koşulları 
menopoz döneminde kadını daha kötü etkilemektedir. Kadın hayatının üçte birinden fazlasını kapsayan ve yaşam süresi uzadıkça daha uzun 
bir zamanına yayılacak olan menopoz döneminde kadının yaşam kalitesinin artırılmasında iş yaşamı önemli bir konudur. 

İş çevresi, koşulları ve ilişkileri menopoz yakınmaları üzerine etkisi vardır. Kötü havalandırma, kötü klimatik koşullar, uzun, yoğun çalışma 
saatleri, statik postür, iş stresi, iş arkadaşları ve şeflerin olumsuz davranışları yakınmaları artırmaktadır (Griffiths,  MacLennan, ve  Hassard, 
2013; Jack, ve ark., 2016; Geukes, ve ark., 2016). Menopoz, çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik sorunu olarak ele alınmamaktadır. Diğer 
taraftan yaşanan semptomlar, iş kapasite ve performansını olumsuz etkilemektedir. Hamile ve anne olan kadınlara verilen desteğin tam 
zıddına, menopoz hiç yokmuş gibi düşünülmekte ve çoğu zaman gündeme bile gelmemektedir (Fenton ve  Panay, 2014). 

Ülkemizde akademisyenler çalışma yaşamına diğer sektörlerde çalışan kadınlardan daha uzun süre çalışmaktadır. Ülkemizin en eğitimli çalışan 
kadınlarında menopozun çalışma yaşamına etkisinin ve bu konudaki tutumlarının belirlenmesi, bu konuda ülkemizdeki durum hakkında fikir 
verebilecektir. Üniversite ortamında çalışma yaşamının düzeltilmesi ve ülkemizde yapılacak ilk çalışma olması açısından önemlidir. 

Çalışmanın amacı Adnan Menderes Üniversitesinde çalışan akademisyen kadınların menopozla ilgili yakınmalarını, tutumlarını ve çalışma 
yaşamında bu konuda yaşadıkları sorunları belirlemektir. 

Yöntem: Bu niteliksel çalışmaya, Adnan Menderes Üniversitesinde Fen, sosyal ve sağlık ile ilgili  fakültelerde çalışan akademisyenler arasından 
mezapoza giren kadınlar davet edilmiştir. Çalışmaya katılımı kabul eden 30 kadın ile kendi işyeri odalarında derinlemesine görüşmeler 
yürütülmüştür. Nitel verilerin toplanması yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak yapılmıştır. Derinlemesine görüşmeler esnasında 
öğretim üyelerinin izni ile ses kaydı yapılmıştır. Görüşmeler 2018 yılı içinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizi için 
betimsel  yöntem kullanılmıştır. Tüm görüşme verileri kodlandırılmış, kodlardan ortak temalar oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. 
 

Bulgular: Derinlemesine görüşmeye katılan akademisyenlerin yaş ortalaması 51,9±3,33 (45-58) ve ortalama çalışma süreleri 28,33±3,90 (20-
33) olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların % 60 ‘ı sağlığını iyi olarak değerlendirmiştir. Menopoza bağlı en sık beş yakınma; unutkanlık (%56,7), 
zihinsel yorgunluk (%43,3 ), sıcak basması (%40,0) uyku sorunları (%40,0) kas ağrıları (%36,7) olarak belirtilmiştir. 

Bu menopoz döneminde görüşülen tüm öğretim üyelerinin farklı şiddetlerde tarif ettikleri yakınmalarının olduğu ifadelerinden 
anlaşılmaktadır.  Bu konudaki ifadelerden bir örnek; “Bende ateş basması ve terleme yaptı. Herkes üşürken bana sıcak basıyordu. Alıngan ve 
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sürekli öfke dolu oldum, eşimle ve çocuklarımla çok sık tartışıyorum” şeklinde belirtirken, bir başka  öğretim üyesi “Menopoz döneminde çok 
terliyordum, banyodan çıkmış gibi. Birde sırtım çok ağrıyordu. Çok sık idrara çıktığı için sık uyanıyordum ”diye kendi durumunu anlatmıştır. 

Görüşülen kadınların çoğunluğu menopoz dönemine ilişkin yaşamında olumsuz deneyimler paylaşmıştır. Bir kadın; “menopoz kendimi 
güvenimi azalttı, mutsuz oldum. Kendimi yaşlı, verimsiz bir şey üretmeyen kişi olarak hissediyorum. Günlük işlerimi çok öteliyorum” şeklinde 
ifade kullanmışken,  diğer bir kadın; “menopoz yaşamımı olumsuz etkiledi. O dönemde özellikle kronik hastalık tanısı almaktan kortum sık sık 
diyabet, tiroid check-uplarımı yaptırıyordum,” şeklinde konuşmuştur. Bir diğer kadının ifadesi şöyledir “Dış görünüşünde değişiyor. Kilo alımı 
var. Saçlarım döküldü. Kendimi yaşlı ve tükenmiş hissediyorum.” Bir öğretim üyesi yaşadığı sıkıntıları şöyle dile getirmiştir: “Menopoz 
nedeniyle enerji azlığı ve yorgunluk  artışı hissettim. Yaşlanma endişesi yaşadım. Zaman zaman gerginlik ve endişe yaşadım ve hala yaşıyorum. 
Sosyal hayatımı çok olumsuz etkilemese de eş ilişkisinde problem, kendimi yetersiz yaşlı ve çirkin hissettiğim oluyor. Vücudumda yaşadığım 
yaşlanma ve sarkmalar ayrı bir sorun.” 

Diğer taraftan bazı öğretim üyeleri bu süreçte keyifsizlik veya his dünyasında olumsuzluk yaşamadığını belirtmiştir: “Menopoz döneminde 
çok sıkıntı yaşamadım, beklediğimden daha sorunsuz geçti.” 

Menopoz durumunu iş arkadaşları ile paylaşabilen ( %60) ve işyeri ortamında yeterli sosyal destek görebilenler (%16.7 ), bu sorunların 
üstesinden daha kolay gelebildiğini vurgulamışlardır. Katılımcılar, menopozun iş yerinde alay konusu olabildiğini (%50), menopozun işte 
yeterliliğini olumsuz etkilediğini (%20,0), menopozun iş performansını azalttığını düşündüğünü (%15) paylaşmışlardır. İş yaşamlarının nasıl 
etkilendiğini şu ifadelerle belirtmişlerdir: “Menopozun ilk yıllarında iş hayatımda konsantrasyon bozukluğu yaşadım. İsteksizlik, yorgunluk, 
erteleme gibi. Bu durum yapmam gereken işlerimi ötelememe sebep oluyor ve beni zor duruma sokuyor sonuçta stres ve gerginlik yaşıyorum”  
diğer bir öğretim üyesi; “Menopozun  iş doyumumu olumsuz etkilediğini söyleyebilirim” demiştir. 

Öğretim üyeleri yakınmalarla baş edebilmek için kendilerince çözümler geliştirdiklerini belirtmişlerdir: “İşim ile meşgul oluyorum. Yaşam 
tarzıma dikkat ediyorum. Bol su tüketiyorum“ 

İşyeri fiziksel koşullarını değerlendirmeleri istendiğinde genel olarak üniversite ortamında olanakların iyi olduğunu bildirmişlerdir. Bu konuda 
bir öğretim üyesi,  “İşyerimizde fiziki anlamda sorun yaşamıyoruz. Havalandırma, sıcak-soğuk, sorunu yok. Kendimize ait odamızın olması da 
oldukça iyi, odalarımızın tek olması da avantaj olduğu söylenebilir” ifadesini kullanmıştır. 

Tartışma ve Yorum: Adnan Menderes Üniversitesi’nde çalışan menopoza girmiş öğretim üyelerinden görüşmeyi kabul eden otuzunun, 
menopoz sürecinde yaşadıkları sorunlar, çözüm süreçleri derinlemesine görüşme ile belirlenmiştir. Bu dönemde en sık yaşanan sorunlar; 
mesleklerinin yoğun iş yükü nedeni bilişsel yakınmalar ve yanı sıra vazomotor sorunlardır. Literatürde de benzer bulgular vurgulanmaktadır. 
Menopoza bağlı ortaya çıkan konsantrasyon ve hafıza sorunları, depresif ruh hali çalışma ortamında kadını oldukça zorladığı açıklanmaktadır 
(Geukes, ve ark., 2016). Terleme, ateş basması, yüz kızarması gibi vazomotor sorunlar tüm çalışma yaşamındaki menopozlu çalışanlarda en 
sık bildirilen yakınmadır (Kopenhager ve Guidozzi, 2015). Menopoz döneminde yüzlerinin kızarması terleme gibi yakınmalarının sosyal 
ortamlarda ortaya çıkması, kadınları utandırabilmektedir.  Bu yakınmalar nedeni ile sosyal dışlanma ve damgalanma, önemli sosyal fobi 
nedenleridir. Kadınlara menopozun negatif sosyal anlamı olduğu hissettirilebilmektedir. İşyerindeki genç insanların menopoza negatif tutumu 
olabileceği bildirilmektedir (Kopenhager ve Guidozzi, 2015). Bu durumda kadınların işten ayrılmak veya iş değiştirmek zorunda kaldığı 
bildirilmiştir (Hammam, Abbas, ve  Hunter, 2012). 

Görüşülen öğretim üyeleri kilo alma gibi nedenlerle özgüven sıkıntısı çektiklerini belirtmişlerdir.  Diğer çalışmalarda da kadınlar, menopozun 
kendi imajını kötüleştirdiğini düşündüklerini ve bu durumun özgüvenlerini olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Görüşülen kadınlar, menopoz 
döneminde yaşamlarının etkilendiğini ifade etmişlerdir. Bir yandan ev işleri, ebeveynlerin ve çocuk/torunların sorumlulukları bir yandan iş 
yaşamına devam etme ve diğer taraftan da menopozla başa çıkması kadını orta yaş döneminde epey sarsmaktadır (Fenton ve Panay, 2014). 

Görüşülen kadınlar, işyeri ortamında da konsantrasyon sorunları gibi sıkıntılar ifade etmişlerdir. Menopoza bağlı ortaya çıkan konsantrasyon 
ve hafıza sorunları, depresif ruh hali çalışma ortamında kadını oldukça zorladığı vurgulanmaktadır. Bir çalışmada kadınların bazıları da iş 
performansı etkilendiğinden dolayı daha uzun saatler çalışmak zorunda kaldığını belirtmiştir (Geukes, 2016). 

Çalışmaya katılan akademisyenlerin bir kısmı menopoza bağlı sıkıntılarını arkadaşları ile paylaşamadığını bildirmiştir. Literaratürde çok az 
kadın durumunu paylaşıp destek talep ettiğini belirtilmiştir (Fenton vw  Panay, 2014). Menopoz dönemindeki kadının işyerinde alay konusu 
olmaması ve destek göreceği garantisini hissedebilmesi gereklidir. Özellikle geleneksel erkek dominant işyerlerinde daha da sıkıntı 
yaşanabilmektedir. İşyeri ortamında; damgalanmama, uygun iletişim, destekleyici sosyal çevre sağlanması gereklidir (Jack, ve ark., 2016). 

Görüşülen akademisyenler,  çalışma ortamının konforlu olduğunu bildirmişlerdir, özellikle kıyafet özgürlüğü olması, kendilerine özel 
odalarının varlığı, klimatik koşullarını ayarlamasını kolaylaştırmaktadır.  Menopozal yakınmalar işi, iş ve ortam da yakınmaları etkilemektedir 
(Jack, ve ark., 2016). Kötü klimatik ve fiziksel çalışma koşulları kadının yakınmalarını artırmaktadır (Hammam, Abbas, ve  Hunter, 2012).  Tek 
tip ve rahat olmayan kıyafetler ve bazı kişisel koruyucular yakınmaların artışına neden olabilmektedir (Jafari, Seifi ve  Heidari, 2017). 

Görüşülen öğretim üyeleri çalışma ortamında menopoz yakınmaları ile başa çıkabilmek için yaşam tarzı değişimi, sağlıklı beslenme, fiziksel 
aktivite uygulamalarından bahsetmişlerdir. Halen yaşam açısından üretken olduğu bir dönemde menopoza girmekte ve pek çok yakınmaları 
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günün önemli bir kısmını geçirdiği işyerinde yaşamaktadır (Kopenhager ve  Guidozzi, 2015). Sağlığı geliştirici işyeri programlarının menopoz 
durumundaki kadınlara katkı olacağı bildirilmiştir (Hammam, Abbas ve  Hunter, 2012). Yaşam biçimi, sağlıklı beslenme, sigara içilmemesi, 
fiziksel aktivite olumlu katkı sunmaktadır. İşyerinde bu yönde destekleyici bir çevre oluşturulması menopoz dönemindeki kadınlara da katkı 
sağlayacaktır. İşyeri kültürü, bazı uygulama ve politikalar menopoz dönemindeki kadın sağlığını destekler yönde olamamaktadır (Jafari,  Seifi 
ve Heidari, 2017). Menopozlu kadını destekleyecek işyeri kültürü ile bu dönemdeki kadına duyarlı davranış ortamı sağlanabilecektir, bu şekilde 
iş arkadaşları ve yöneticilerinden anlayış görmesi, değerli hissettirilmesi gerçekleşebilmektedir (Jafari,  Seifi ve Heidari, 2017). 

Sonuç: Çalışmak kadının psikolojik iyilik haline olumlu katkı sağlamaktadır. Maddi özgürlük, kendine güven ve sosyal yaşama destek sağlaması 
açısından önemlidir. Özellikle orta yaş döneminde çalışıyor olmak daha sağlıklı ve yaşam doyumunun yüksek olmasını sağlamaktadır. Çalışma 
yaşamı kadının menopoz döneminde gerekli olan fiziksel aktiviteye de katkı sağlamaktadır. Bu nedenlerden kadının iş yaşamında tüm yaşlarda 
desteklenmesi önemlidir. Menopoz döneminde kadınlar için çalışma ortamları düzenlemeleri için önerileri şu şekildedir: Daha iyi 
havalandırma için açık alanlar yaratılmalı, soğutma için etkin bir klima sistemi bulunmalı, molalar verilmesine olanak sağlanmalı, sıklıkla ve 
rahatlıkla kullanabileceği lavabo ve hatta duş olanakları olmalı, zorunlu kıyafet uygulaması esnetilebilmeli, terleyen kadınların üstlerini 
değiştirebilecekleri kabinler sağlanmalı, soğuk su alınabilecek sebiller konulmalıdır (Fenton ve Panay 2014; Jafari,  Seifi ve Heidari, 2017; High 
ve Marcellino, 1994). 

Bu çalışmada akademisyenler menopoz döneminde çalışma yaşamında sorunlar yaşadıklarını belirtmektedir.  Üniversitede çalışma yaşamının 
düzenlenmesi, akademisyen kadınların sağlığı açısından önemlidir. 
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SS6 

CERRAHİ SÜREÇTE YAŞLI HASTALAR İLE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 

Esma ÖZŞAKER 
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Giriş 

Yaşlanma her ne kadar fizyolojik bir değişim olsa da bu yaş döneminde organizmada meydana gelen değişiklikler bu döneme özgü bakım 
almayı gerektirir. Ayrıca yaşla birlikte kronik ve cerrahi tedavi gerektiren hastalıklarda da artış olur (Çınar ve Eti Aslan 2017). Yaşlılar sağlığın 
yükseltilmesi, ağrı ve acının dindirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla cerrahi girişim geçirmektedirler ve ameliyat geçiren yaşlı hasta 
sayısı yıldan yıla artış göstermektedir. Yaşlı hastalara, kalça ve femur kırığı gibi nedenlerle ortopedik, kolesistektomi, hernioplasti, malignite 
gibi nedenlerle genel cerrahi, katarakt gibi nedenlerle göz cerrahisi, prostata bağlı ürolojik cerrahi, koroner baypas gibi nedenlerle 
kardiyovaskuler ameliyatlar uygulanmaktadır (Usta ve Aygin 2015).  

Yaşlı hastalar cerrahi gerektiren hastalığa ek olarak kronik hastalıklara ve sağlık problemlerine sahip olabilmekte ve bir organın dengesi 
bozulduktan sonra normale dönebilme kapasitesi bakımından fizyolojik rezervleri genç hastalardan daha az olmaktadır (Yavuz 2010). 
Birçoğunda, ameliyat olması gerekenin dışında birden fazla kronik hastalık vardır ve bu nedenle ameliyat sonrası komplikasyonlar, fonksiyonel 
düşüş, bağımsızlık kaybı ve diğer istenmeyen sonuçlar gelişmeye yatkındır (Mohanty ve ark. 2016). Yaşlanmayla birlikte meydana gelen 
fizyolojik ve psikososyal değişiklikler ve artan kronik hastalıklar nedeniyle homeostazis daha kolay bozulmakta, cerrahi strese tepki azalmakta 
buna bağlı olarak yaşlılar cerrahi girişimi daha az tolere etmekte, ameliyat sonrası komplikasyonların görülme riski artmakta, cerrahi morbidite 
ve mortalite oranları gençlere göre daha yüksek olmaktadır (Çınar ve Eti Aslan 2017; Usta ve Aygin 2015, Totur ve Korkmaz 2011). Yaşlı hasta 
grubunda cerrahi risk faktörlerinin yüksek olması, ameliyat olacak yaşlı hastalara, genç ve orta yaştaki hastalara verilecek bakımdan daha 
farklı özelliklerde bir bakımın verilmesini gerektirmektedir (Çınar ve Eti Aslan 2017, Usta ve Aygin 2015).  

Yaşlı hastaların cerrahi süreçte yönetimi, genç bireylerde karşılaşılmayan zorlukları ortaya çıkarmaktadır. 70 yaşın üzerindeki kişilerin birden 
fazla komorbiditeleri, fiziksel ve bilişsel bozuklukları ve kalp damar, solunum ve böbrek rezervinin azalması daha olasıdır. Bu faktörler yaşlı 
hastaların cerrahi süreçte komplikasyon riskini arttırır ve hastanede kalış süresinin uzamasına neden olur; bu da hastane enfeksiyonları ve 
cerrahi mortalite riskini arttırır (Baquero ve Rich 2015).  

İlerleyen yaş, altta yatan patolojiler olmasa bile, tüm sistemlerde fizyolojik rezervlerde azalma ile ilişkilidir ve bu değişiklikler, cerrahi süreçte 
advers olayların gelişmesine yatkın hale getirir. Ek olarak, yaşlı hastalar sıklıkla cerrahi tedaviyi daha da karmaşıklaştırabilecek karmaşık tıbbi 
rejimler gerektiren çoklu komorbiditelere sahiptir ve yaşlı hastalar cerrahi süreçte uygulanan anestezik ve analjezik ajanlara genellikle daha 
duyarlıdır. Yaşa bağlı diğer fizyolojik değişiklikler, ameliyat sonrası kardiyak (örneğin, atriyal fibrilasyon, kalp yetmezliği) ve kardiyak olmayan 
(örneğin, deliryum, pnömoni) komplikasyon olasılığını arttırır. Tüm bu nedenler, yaşlı bireylerde cerrahinin olumsuz etkilerini artırmaktadır. 
Bu nedenlerden dolayı, büyük ameliyat geçiren yaşlı hastalar, fonksiyonel durumun, bilişsel durumun ve kırılganlığın değerlendirilmesini 
içeren kapsamlı bir ameliyat öncesi değerlendirme gerektirir (Baquero ve Rich 2015).  

Ameliyat komplikasyonlarının en aza indirilebilmesi amacıyla bu hasta grubunda cerrahi risklerin değerlendirilmesi, ameliyat öncesi, sırası ve 
sonrası bakımın iyi planlanması gerekmektedir (Usta ve Aygin 2015, Mohanty ve ark. 2016). Cerrahi girişim geçiren yaşlı hastaya verilecek 
olan etkili, yeterli, planlı ve kaliteli bir bakım ile ameliyat sonrası komplikasyonların en aza indirgenmesi, sağ kalım oranının arttırılması ve 
yaşam kalitesinin optimum düzeyde tutulması mümkündür (Usta ve Aygin 2015). Yaşlı hasta bakımını planlarken yaşlanmaya bağlı sistemlerde 
meydana gelen fizyolojik ve psikososyal değişikliklere göre bakımın planlanması, yaşlı hastada ameliyat sonrası gelişebilecek sorunların erken 
saptanması ve giderilmesi önemlidir (Çınar ve Eti Aslan 2017, Usta ve Aygin 2015). Çok yönlü bakım gereksinimimi olan yaşlı hastaya yardım, 
disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Yaşlı hastaya bakım veren sağlık ekibi üyelerinin genel olarak hedefleri şunlar olmalıdır; 
Potansiyel yaşam süresini uzatmak ve sürdürmek; yaşamın bütünlüğünü sağlamak ve sürdürmek: hastanın öz-bakım gücünü artırmak; 
bağımsız fonksiyonları en üst düzeye çıkarmak; vücuda oluşabilecek yetersizlikleri önlemek: ağrıya özel dikkat göstererek bireyin acı çekmesini 
önlemek (Uzun 2000). Yaşlı cerrahi hastalarında risk faktörlerinin farkında olarak yaşlıya uygun tedavi ve bakımın planlaması gerekir. Bu 
nedenle, bu çalışmada Türkiye’de Cerrahi süreçte yaşlı hastalar ile yapılan lisansüstü tez çalışmalarının çeşitli açılardan incelenmesi ve 
araştırma eğilimlerinin belirlenmesi ve gelecek araştırmalar için mevcut durumun ortaya konması hedeflenmektedir.  

Yöntem: Araştırmanın Amacı: Bu araştırma, cerrahi süreçte yaşlılar ile yapılan lisansüstü tez çalışmalarının; çeşitli açılardan incelenmesi ve 
araştırma eğilimlerinin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirildi.  

Araştırmanın Tipi: Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak tasarlanmış; betimsel desene sahip bir araştırmadır.  

Araştırma Grubu: Araştırma da, (YÖK) Ulusal Tez Merkezi sitesinde (https: //tez. yok. gov. tr/UlusalTezMerkezi) yaşlı/geriatri ve 
cerrahi/ameliyat/preop/postop anahtar sözcükleri kullanılarak yapılan tarama neticesinde; araştırmacı tarafından, cerrahi süreçte yaşlılar ile 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
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gerçekleştirilmiş olması özelliğini taşıdığına karar verilen toplam 49 lisansüstü tez çalışması incelendi. Araştırma da incelenecek tezlerin 
belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yaklaşımlarından biri olan ‘‘ölçüt örnekleme’’ yöntemi kullanıldı. Bu doğrultuda, araştırma grubunun 
belirlenmesinde; tez çalışmalarının cerrahi süreçte ve yaşlılar ile gerçekleştirilmiş olması, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “Ulusal Tez 
Merkezi” sitesinde yer alması ölçütleri dikkate alındı.  

Araştırma Verilerinin Toplanması ve Analizi: Bu araştırmanın verileri, doküman incelemesi tekniği kullanılarak elde edildi. Bu kapsamda 
araştırmada, cerrahi süreçte yaşlılar ile yapılmış olan toplam 49 yüksek lisans, doktora ve uzmanlık tez çalışmaları incelendi. Araştırmada 
incelenen tezlere, https: //tez. yok. gov. tr/UlusalTezMerkezi/giris. jsp sayfasına girilerek, gelişmiş tarama motoruna yaşlı/geriatri ve 
cerrahi/ameliyat/preop/postop anahtar kelimesi yazılarak 1-30 Ocak 2019 tarihleri arasında online olarak ulaşılarak incelenecek tez 
çalışmaları belirlendi. Belirlenen tez çalışmaları detaylı olarak incelendi ve araştırma verileri içerik analizi tekniği ile analiz edildi. Tezlere ilişkin 
elde edilen veriler; çalışmanın gerçekleştirildiği üniversite, enstitü, çalışmanın yılı, yazım dili, çalışmayı gerçekleştiren kişi cinsiyeti, tez 
danışmanı unvanı, tez türü, amacı, konu alanı, yöntem yaklaşımı, veri toplama aracı/araçları, örneklem sayısı başlıkları altında kategorik hale 
getirildi. Veriler SPSS 16 versiyonuna kodlanarak, sayı ve yüzde ile değerlendirildi.  

Bulgular: Cerrahi süreçte yaşlı hastalar ile yapılan lisansüstü tezler incelendiğinde; ilk tez çalışmasının 1986 yılında yapıldığı ve tezlerin 2011 
yılından sonra artış gösterdiği, %67,3’ünün tıpta uzmanlık, %24,5’inin yüksek lisans ve %8,2’sinin ise doktora tezi olarak gerçekleştirildiği 
saptandı. Tez çalışmalarına danışmanlık eden kişilerin ilk çoğunlukta (%42,9) profesör unvanına sahip kişiler oldukları belirlendi. Tez 
çalışmasının cinsiyet bazında daha çok kadın araştırmacı (%55,1) ve danışmanlar (%46,9) tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Tezlerin en 
çok İstanbul (%20,4), Ankara (%14,3) ve İzmir (%12,2) illerinde ve Üniversite bazında en fazla İstanbul Üniversitesinde (%10,2) yürütüldüğü 
belirlendi. Tezlerin yapıldığı anabilim Dalları incelendiğinde yaşlılar ile en fazla çalışan anabilim dallarının sırasıyla Anestezi ve Reanimasyon 
Anabilim Dalı (%55,1) ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı (%20,4) olduğu ve tezlerin %85,7’sinin tamamına erişilebildiği, Tezlerin 
tamamının Türkçe olarak yayınlandığı belirlendi (Tablo 1) 

 Tablo 1. Cerrahi Süreçte Yapılan Tezlerinin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımı 

Yayınlanma Yılı Sayı(n)  Yüzde(%)  

2000 Yılı ve Öncesi 5 10,2 

2001-2010 Yılları Arası 9 18,4 

2011 Yılı ve Sonrası 35 71,4 

Tez Türü Sayı(n)  Yüzde(%)  

Tıpta Uzmanlık  33 67,3 

Yüksek Lisans 12 24,5 

Doktora  4 8,2 

Danışman Unvanı  Sayı(n)  Yüzde(%)  

Profesör Doktor  21 42,9 

Doçent Doktor  13 26,5 

Doktor Öğretim Üyesi  10 20,4 

Danışman Cinsiyet Sayı(n)  Yüzde(%)  

Kadın 23 46,9 

Erkek 21 42,9 

Ulaşılamayan 5 10,2 

Araştırmacı Cinsiyeti  Sayı(n)  Yüzde(%)  

Kadın  27 55,1 

Erkek  22 44,9 

Şehir Sayı(n)  Yüzde(%)  

İstanbul 10 20,4 
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Ankara 7 14,3 

İzmir 6 12,2 

Denizli 4 8,2 

Eskişhir 3 6,1 

Konya 3 6,1 

Gaziantep 2 4,1 

Erzurum 2 4,1 

Elazığ 2 4,1 

Edirne 2 4,1 

Adıyaman 1 2,0 

Samsun 1 2,0 

Kocaeli  1 2,0 

Adana 1 2,0 

Rize 1 2,0 

Tokat 1 2,0 

Malatya 1 2,0 

Antalya 1 2,0 

Üniversite Sayı(n)  Yüzde(%)  

İstanbul Üniversitesi 5 10,2 

Pamukkale Üniversitesi 4 8,2 

Ege Üniversitesi  3 6,1 

Dokuz Eylül Üniversitesi 3 6,1 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 3 6,1 

Gazi Üniversitesi 3 6,1 

Marmara Üniversitesi 3 6,1 

Gaziantep Üniversitesi 2 4,1 

Atatürk Üniversitesi  2 4,1 

Hacettepe Üniversitesi 2 4,1 

Selçuk Üniversitesi 2 4,1 

Ankara Üniversitesi  2 4,1 

Necmetin Erbakan Üniversitesi 2 4,1 

Trakya Üniversitesi 2 4,1 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 2,0 

Adıyaman Üniversitesi  1 2,0 

Kocaeli Üniversitesi 1 2,0 
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Çukurova Üniversitesi 1 2,0 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 2,0 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1 2,0 

İnönü Üniversitesi  1 2,0 

Akdeniz Üniversitesi 1 2,0 

Fırat Üniversitesi 1 2,0 

İstanbul Medipol Üniversitesi  1 2,0 

Anabilim Dalı Sayı(n)  Yüzde(%)  

Anestezi ve Reanimasyon 27 55,1 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 10 20,4 

Hemşirelik 4 8,2 

Ortopedi ve Travmatoloji 3 6,1 

Göğüs Cerrahisi 1 2,1 

Genel Cerrahi 1 2,0 

Nöroloji 1 2,0 

Perfüzyon 1 2,0 

Diş Cerrahisi 1 2,0 

Erişim Durumu  Sayı(n)  Yüzde(%)  

Erişilebilir  42 85,7 

Kısıtlı 7 14,3 

 

Tezlerin cerrahi süreçte ameliyat öncesi, ameliyat esnası yada ameliyat sonrası hangi dönemi kapsadığı incelendiğinde; %25,6’sının ameliyat 
sonrası dönemi kapsadığı, %62,5’inin ameliyat öncesi, esnası ve sonrası en az iki dönemi kapsayacak şekilde yapıldığı görüldü. Tezlerin, 
%69,4’ünün Tıp, %28,6’sının Hemşirelik alanında yapıldığı belirlendi. Tezlerin hangi konularda yapıldığına bakıldığında sırasıyla en çok 
ortopedi ve travmatoloji (%40,8), Kalp Cerrahisi (%10,2) ve Genel Cerrahi (%10,2) konularında yapıldığı, tezlerin %20,4’ünün birden fazla 
cerrahi konuyu kapsadığı saptandı. Yapılan tezlerin amaçları incelendiğinde, %30,6’sında cerrahi/anestezi tedavisi ve sonuçlarının 
incelenmesi, %28,6’sında bilişsel/kognitif değişimin incelenmesi, %14,2’sinde hemodinamik durum/laboratuvar bulgularının 
değerlendirilmesi, %8,2’sinde fonksiyonel bağımsızlık düzeyinin incelenmesi ve %6,1’inde risk faktörlerinin belirlenmesine yönelik olduğu 
bulundu (Tablo 2) 
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Tablo 2: Tezlerin Cerrahi Süreçte Yapıldığı Döneme, Alanına, Konusuna, Amacına ve Göre Dağılımı  

Tezin Yapıldığı Dönem Sayı(n)  Yüzde(%)  

Ameliyat Öncesi Dönem 4 8,2 

Ameliyat Dönemi 3 6,1 

Ameliyat Sonrası Dönem 14 28,6 

Ameliyat Öncesi ve Ameliyat Dönemi 1 2,0 

Ameliyat Öncesi ve Ameliyat Sonrası Dönem 8 16,3 

Ameliyat Dönemi ve Ameliyat Sonrası Dönem 14 28,6 

Ameliyat Öncesi, Ameliyat Dönemi ve Ameliyat Sonrası Dönem 5 10,2 

Tezin Alanı Sayı(n)  Yüzde(%)  

Tıp  34 69,4 

Hemşirelik 14 28,6 

Diş Hekimliği 1 2,0 

Tezin Konusu Sayı(n)  Yüzde(%)  

Ortopedi ve Travmatoloji 20 40,8 

Birden Fazla Cerrahi Konu  10 20,4 

Kalp Cerrahisi 5 10,2 

Genel Cerrahi 5 10,2 

Göz Cerrahisi 3 6,1 

Göğüs Cerrahisi 1 2,1 

Nöroşirürji 1 2,0 

Üroloji 1 2,0 

Diş Cerrahisi 1 2,0 

Ulaşılamayan 2 4,1 

Tezin Amacı Sayı(n)  Yüzde(%)  

Cerrahi/Anestezi Tedavisi ve Sonuçlarının İncelenmesi 15 30,6 

Bilişsel/Kognitif Değişimin İncelenmesi 14 28,6 

Hemodinami/Lab. Bulgularının değerlendirilmesi 7 14,2 

Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyinin İncelenmesi 4 8,2 

Risk Faktörlerinin Belirlenmesi 3 6,1 

Yaşam Kalitesine Etkisinin incelenmesi 2 4,1 

Yaşamsal Fonksiyonların Değerlendirilmesi 1 2,0 

Bakım Modelinin Bakım Sonucuna Etkisi 1 2,0 

Evde Yaşanan Sorunların İncelenmesi 1 2,0 

İlaç Kullanım Durumunun İncelenmesi 1 2,0 

 

Cerrahi süreçte yaşlı hastalar ile yapılan tezlerin veri toplama yöntemleri incelendiğinde; %61,2’sinde 65 yaş, %24,5’inde 60 yaş örneklem 
seçiminde yaşlı hasta alt sınırı olarak alındığı belirlendi. Tezlerin %32,7’sinin tek aşamada, %53,1’inin iki aşamada yürütüldüğü, %57,1’inin 
deneyselve yarı deneysel, %42,9’unun tanımlayıcı türde çalışmalar olduğu belirlendi. Araştırma kapsamına alınan tezlerde kullanılan veri 
toplama araçları incelendiğinde, %61,2’sinde araştırmacı tarafından oluşturulan formların, %38,8’inde ölçek kullanıldığı ve en sık kullanılan 
ölçeklerin sırasıyla mini mental test (%50), Fonksiyonel Durum Ölçeği (%20), yaşam kalitesi (%10) ve Deliryum(%10) olduğu belirlendi (Tablo 
3).  
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Tablo 3: Tezlerinin Veri Toplama Yöntemlerine Göre Dağılımı 

 

Yaş Sınırı Sayı(n)  Yüzde(%)  

50 yaş ve üstü 3 6,1 

60 yaş ve üstü 12 24,5 

65 yaş ve üstü 30 61,2 

70 yaş ve üstü 1 2,0 

Ulaşılamayan 3 6,1 

Tez Aşamaları Sayı(n)  Yüzde(%)  

Sadece Tek Aşamalı  16 32,7 

İki Aşamalı  26 53,1 

Üç Aşamalı  7 14,3 

Araştırma Türü Sayı(n)  Yüzde(%)  

Tanımlayıcı 21 42,9 

Deneysel ve yarı deneysel 28 57,1 

Veri Toplama Araçları   

Ölçek Kullanımı  19 38,8 

Araştırmacı Tarafından Oluşturulan Formlar  30 61,2 

En Çok Kullanılan Ölçekler (n=19)   

Mini Mental Test /Bilişsel Durum Değerlendirme 10 50 

Fonksiyonel Durum Ölçeği 4 20 

Yaşam Kalitesi Ölçeği 2 10 

Deliryum Testi 2 10 

Tinetti Denge Ölçeği 1 5 

Konfüzyon Değerlendirmesi 1 5 

 
Tartışma ve YoruBu çalışma, Türkiye’de Cerrahi süreçte yaşlı hastalar ile yapılan lisansüstü tez çalışmalarının çeşitli açılardan incelenmesi, 
araştırma eğilimlerinin belirlenmesi ve gelecek araştırmalar için mevcut durumun ortaya konması amacıyla gerçekleştirildi. Tez çalışmalarının 
gerçekleştirildiği iller incelendiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin en fazla tez çalışmasının gerçekleştirildiği iller olduğu 
tespit edildi. Araştırmanın bu bulgusunun, belirtilen illerde ki; köklü üniversitelerin olması, sahip olunan öğretim elemanı potansiyeli, 
akademik hizmet donanımı, üniversite vizyonu ve bilimsel çalışma konularına ilişkin sahip olunan akademik bakış açısıyla ilgili olabileceği 
düşünülmektedir.  

Araştırma kapsamında; cerrahi süreçte yaşlı hastalar ile üretilen lisansüstü tezlerinin genellikle Tıpta uzmanlık ve yüksek lisans seviyesinde 
kaldığı, bu konuda doktora seviyesinde yeterli tez çalışması yapılmadığının bir göstergesidir. Tüm tezlerin yayınlanma dilinin Türkçe olması, 
uluslararası düzeyde okunurluk oranını arttırılması amacıyla lisansüstü tezlerin uluslararası bir dilde yazılması için teşvik edilmesi önem arz 
etmektedir.  

Çok yönlü bakım gereksinimimi olan yaşlı hastaya yardım, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşım gerektirir (Uzun 2000). Cerrahi süreçte 
optimal bakım, anestezi uzmanı, cerrah, birinci basamak hekimi, belirli durumlarda geriatrist, alt uzmanlık danışmanları, hemşire, eczacı ve 
çeşitli terapistleri içeren multidisipliner bir yaklaşım gerektirir (Baquero ve Rich 2015). Cerrahi süreçte yaşlı hastalar ile yapılan lisansüstü 
tezler incelendiğinde; yaşlılar ile en fazla çalışan anabilim dallarının tıp ve hemşirelik bilim dallarının yer aldığı sağlık bilimleri alanında yapıldığı 
belirlendi. Yaşlı hasta bakımını planlarken yaşlanmaya bağlı sistemlerde meydana gelen fizyolojik ve psikososyal değişikliklere göre bakımın 
planlanması önemlidir (Çınar ve Eti Aslan 2017, Usta ve Aygin 2015). Bu noktada, cerrahi süreçte yaşlı hastalara yönelik farklı bilim dalları 
tarafından ele alınabilecek çalışmalar gerçekleştirilebilir.  

Yaşlı hastalara, kalça ve femur kırığı gibi nedenlerle ortopedik, kolesistektomi, hernioplasti, malignite gibi nedenlerle genel cerrahi, katarakt 
gibi nedenlerle göz cerrahisi, prostata bağlı ürolojik cerrahi, koroner baypas gibi nedenlerle kardiyovaskuler ameliyatlar uygulanmaktadır 
(Usta ve Aygin 2015). Bu çalışmada da tezlerin en çok ortopedi ve travmatoloji (%40,8), Kalp Cerrahisi (%10,2) ve Genel Cerrahi (%10,2) 
konularında yapıldığı, tezlerin %20,4’ünün birden fazla cerrahi konuyu kapsadığı belirlendi.  
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Tezlerin büyük çoğunluğunun cerrahi süreçte ameliyat öncesi, esnası ve sonrası en az iki dönemi kapsayacak şekilde yapıldığı görüldü. 
Ameliyat olacak yaşlı hasta için ameliyat öncesi, sırası ve sonrası uygulanacak bakımın, yaşlılık döneminde meydana gelen fizyolojik 
değişiklikleri, bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını, sahip olduğu kronik hastalıkları ve kullandığı ilaçların dikkate alınarak verilmesi 
gerektiği belirtilmektedir (Aydın Akbuğa ve Bahçeli 2017). Çok uzun süreli genel anestezi uygulamaları, nörotransmitter düzeylerinde 
değisiklikler yaparak ameliyat sonrası dönemde bilissel fonksiyonlarda azalmaya neden olabilmektedir (Cengiz ve ark. 2008). Ameliyat sonrası 
dönemde yaşlılarda meydana gelen bilişsel bozuklukların en önemlilerinden biri deliryumdur (Ucuzal ve Akyolcu 2008). Bu çalışmada, yapılan 
tezlerin amaçları incelendiğinde, %30,6’sında cerrahi/anestezi tedavisi ve sonuçlarının incelenmesi, %28,6’sında bilişsel/kognitif değişimin 
incelenmesi, %12,2’sinde hemodinamik durum/kan değerleri/lab. bulgularının değerlendirilmesi, %8,2’sinde fonksiyonel bağımsızlık 
düzeyinin incelenmesi ve %6,1’inde risk faktörlerinin belirlenmesine yönelik olduğu bulundu.  

Yaşlılık farklı zamanlarda farklı şekillerde tanımlanmış, birçok batılı ülkede yaşlılığın genel başlangıç noktası olarak emeklilik yaşı olan 65 yaş 
belirlemiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de yaşlılık dönemini 65 yaş ve üzeri olarak kabul ederken, Birleşmiş Milletler yaşlılık ile ilgili 
çalışmalarında genellikle 60 ve üzeri yaş grubunu temel almaktadır. Yaşlı nüfusta kendi içinde alt gruplara ayrılmış 65-74 yaş “genç yaşlı”, 75-
84 yaş “ileri yaşlı”, 85 ve üzeri yaş grubu ise “çok ileri yaşlı” grubu olarak tanımlanmaktadır (Samancı Tekin ve Kara, 2018). Cerrahi süreçte 
yaşlı hastalar ile yapılan tezlerin veri toplama yöntemleri incelendiğinde; örneklem seçiminde yaşlı hasta alt sınırı olarak büyük çoğunluğunda 
65 yaş alınırken, yaşlı kavramının tezlerde farklılık gösterdeği, alt yaş sınırını 50, 60, 70 yaş olarak belirleyen çalışmaların olduğu saptandı.  

Araştırma kapsamına alınan tez çalışmalarında nicel araştırma yaklaşımına eğilimin fazla olduğu, araştırmacı tarafından oluşturulan formların 
ve anketlerin en sık tercih edilen veri toplama araçları olduğu belirlendi. Bu noktada, süreç yönetimi ve analiz süreci bakımından daha fazla 
emek gerektiren nitel veri toplama araçlarının daha az tercih edildiği düşünülmektedir. Bu noktada, nitel ve karma araştırma yaklaşımına 
uygun olarak gerçekleştirilecek yeni çalışmalarla, cerrahi süreçte yaşlı hasta bakımına ilişkin derinlemesine verilere ulaşılabilmesi mümkün 
olacaktır. Bu açıdan bakıldığında; daha derinlemesine bilgi toplama imkânı sunması sebebiyle öğrenciler nitel ve karma yöntemlerle de 
çalışmaya teşvik edilmelidir.  

Sonuç olarak, araştırmaya dahil edilen 49 çalışmanın 1986-2018 yılları arasında tamamlandığı düşünüldüğünde cerrahi süreçte yaşlı hastalarla 
yapılan araştırmaların yeter düzeyde olmadığı ve çalışılmaya ihtiyaç duyulan bir alan olduğu söylenebilir. Doktora seviyesinde çok az sayıda 
çalışma bulunması, bu alanda uzmanlaşanların da az sayıda olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, cerrahi süreçte yaşlı hastalar ile çalışacak 
araştırmacılar ve akademisyenler açısından hem konu tekrarından kaçınmak hem de çalışılacak konu hakkında nelerin yapıldığının bilinmesi 
açısından önemlidir. Cerrahi işlem geçiren yaşlı hastaların bakımına bilimsel temel oluşturmada katkı sağlayacak, kanıta dayalı uygulamalara 
olanak sağlayan çalışmaların planlanması önerilmektedir 
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Giriş 

Tüm dünyada yaşlı sayısı artarken, yaşlılara özgü sorunların da görülme oranı gittikçe arttığı gibi, bu sorunların ortaya konması, tedavisi, 
rehabilitasyonu gibi konularda da bilgi birikimin artması ile maliyetleri ve ölümleri azaltacak şekilde yaklaşımların da önemi gittikçe 
artmaktadır. Disfaji, ağızdan mideye gıdaların geçişi esnasında meydana gelen sorunları tarif eden bir terimdir. Disfaji morbidite ve 
mortaliteyi; beslenme bozukluğu- yetersizliği, susuz kalma, aspirasyon pnömonisi ve ani ölüm gibi nedenlerle artırır. Yutma zorluğu sosyal 
yaşamı da etkiler. Şöyle ki yutma zorluğu olan hastalar yeme ve içmeden keyif almamakta ve sosyal aktivitelerden kaçınmakta ve istenmeyen 
sağlık sorunları ile karşılaşmaktadır. Bu nedenlerle orofaregeal disfaji (OD) olan hastaların yaşam kaliteleri de düşmektedir. Yaşlanma ve 
nörolojik hastalıklar gibi çeşitli patolojiler disfajiye neden olabilir. Yutma eylemi pek çok mekanizma safhaları içeren kompleks bir olaydır. 
Yutkunma eyleminde kullanılan kaslar ile ilgili olarak da yutma bozukluğu olasılığı, riski artabilir. Sarkopeni; kas kütle ve fonksiyonunda yaşla 
ilişkili azalma olarak tarif edilebilir. Her ne kadar kas fonksiyonundaki gerilme kas kütlesindeki gerileme ile paralel değil ise de, kas fonksiyon 
ve kas kütlesinin beraber bakılması kas yapısı hakkında daha iyi bilgi verir.  

Yaşlı hastalarda disfajiden şüphelenildiğinde, tanı için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır, ancak yaşlı hasta grubunda mevcut çoklu hastalıklar, 
düşük fonksiyonel kapasite gibi nedenlerden ötürü ileri tetkiklerin yapılmasında kısıtlılık oluşabilmektedir. Disfaji belirgin bulgu vermediğinde 
ise sessiz aspirasyon nedeniyle hastaneye yatış oranı, pnömoni gelişme riski artmaktadır. Bu nedenlerden ötürü, yutma bozukluklarını hasta 
başında değerlendirmek için kullanılan bazı tarama testleri geliştirilmiştir. Yeme Değerlendirme Testi [Eating Assesment Tool (EAT-10)], yutma 
bozukluklarını tespit için geliştirilmiş bir testtir. Hastanın kendi kendine uygulayabileceği bu tarama testinin Türkçe geçerlilik güvenilirliği 
yapılmıştır ve her yaş grubunda kullanılabileceği belirtilmektedir. Yale Yutma Protokolü [Yale Swallowing Protocol (YSP)] ise kolaylıkla 
uygulanabilen, güvenilir ve valide edilmiş bir tarama protokolüdür.  

Sarkopeni tanısı için ise önerilen pek çok farklı yöntem mevcuttur. Bu metodlar da zaman içinde gelişme göstermektedir. Avrupa Sarkopeni 
Çalışma Grubu [(European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP)] 2010 yılında sarkopeni tanısı için bir konsensus 
yayınlamıştır. Bu konsensusa göre; sarkopeni tanısı için kas kütle düşüklüğü ile beraber kas gücü düşüklüğü veya fiziksel performans düşüklüğü 
gerekmektedir. Yeni yayınlanmış olan revize EWGSOP kriterlerine göre ise kas gücü düşüklüğü ile beraber kas kütle düşüklüğü tanıda 
yeterlidir.  

Bu çalışmada serviste yatan hastalarda EAT-10 ve YSP ile OD varlığı ile sarkopeni arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.  

Materyal Metod 

Çalışma popülasyonu 

Çalışma popülasyonu 2018 Avrupa Geriatri kongresi’nde sunulan kas fonksiyonu–kütlesi- sarkopeni ile disfaji arasındaki ilişkiyi EWGSOP 2010 
kesme noktaları ile araştıran çalışmamızdan alınmış olup bu çalışmanın sekonder analizidir. Veriler retrospektif olarak tekrar 
değerlendirilmiştir. Daha önceki bu çalışmamızda iki haftalık süreçte iç hastalıkları servisinde yatmakta olan ≥ 60 yaş hastalar tespit edilmiştir. 
Halihazırda ağızdan su, sulu gıda ve normal gıda tüketmekte olan ve sorulara cevap verecek, ağızdan gıda alabilecek şekilde bilinci açık hastalar 
çalışmaya dahil edilmiştir. Hasta test için uyanık kalamıyor, daha önceden mevcut yutma zorluğu nedeniyle modifiye diyet tüketmekte (sıvı 
kıvam arttırıcı) ise, mide ya da burun yoluyla enteral tüple besleme mevcudiyeti varsa ve yatakta baş pozisyon kısıtlamaları, trakeotomi tüpü 
mevcut ise veya hekim emriyle ağızdan alım kapatılmış ise hasta çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmaya alınan hastalarda; son bir yılda hastaneye 
yatış sayısı, enfeksiyon veya pnömoni nedeniyle son bir yılda hastaneye yatış sayısı, yatış sonrası pnömoni gelişme hikayesi sorgulanmış, 
hastanedeki beslenme şekli (normal gıda, diyet yemeği, kıvam arttırıcı kullanımı, oral beslenme eki, sulu gıda) kaydedilmiştir. Hastaların 
antropometrik ölçümleri yapılmıştır. Beslenme değerlendirmesi Mini Nütrisyonel Değerlendirme-Kısa Form (MND-KF) ile yapılmıştır.  

Yutma tarama testleri: Yeme değerlendirme testi-10: Hastalara öncelikle EAT-10 uygulanmıştır. Yutma ile ilgili sorunları araştıran "yutarken 
ağrı hissediyorum", "yemek yerken öksürüyorum" gibi 10 maddeden oluşan EAT-10 anketinde her madde 0 – 4 arasında puanlar almaktadır. 
Söz konusu maddede herhangi bir sorun yok ise "sıfır", ciddi bir problem tespit edildiyse "dört" puan verilmektedir. Skorun ≥ 3 olması anormal 
olarak değerlendirilmektedir ve yutkunma sorunu varlığına işaret eder. Aşağıda EAT-10 testi yer almaktadır.  
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Yale yutma protokolü: Bu protokol EAT-10 uygulanmış hastalara YSP hakkında eğitim verilmiş aynı diyetisyen tarafından uygulanmıştır. 
Hastaların bir bardaktan 90 cc su içmeleri istenmiştir. Tüm hastalara su içirilirken yanlarında sorumlu araştırmacı hekim bulunmuş ve OD 
belirtisi saptandığında su içme işlemi hemen durdurulmuştur. Bu protokol uygulandığında hastalar "başarılı" veya "başarısız" olarak 
değerlendirilmiştir. Su içerken içme işleminin duraksamalı ve bölünerek olması, tüm suyu içememe veya suyu içerken / suyu içmenin hemen 
ardından öksürme olması; başarısızlık kriteridir.  

Sarkopeni tanısı: Yeni EWGSOP kriterlerine göre sarkopeni tanısı için kas gücü düşüklüğü gereklidir. Kas gücü düşüklüğüne ilaveten kas kütle 
düşüklüğü varlığında sarkopeni tanısı konur.  

Kas gücü ölçümü: Kas gücü ölçümü için çeşitli yöntemler bulunmakla birlikte bu çalışmada el sıkma gücü tayini yapılmıştır. Dijital el 
dinamometresi ile hasta ayakta iken, kolları 30° yanlara açık olacak şekilde sıkabileceği en yüksek güç ile dinamometreyi sıkması hastadan 
istenir. Bu işlem birer dakika ara ile üç kere tekrarlanır. Bu çalışmada tüm ölçümlerin ortalamaları alınmıştır. Kas gücü ölçümü düşüklüğü için 
çeşitli kesme noktaları mevcuttur. Türk popülasyon için <32/22 gibi bir kesme noktası önerilmiştir. Son EWGSOP kriterinde ise bu kesme 
noktası <27/16 olarak belirlenmiştir.  

Kas kütle ölçümü: Kas kütle ölçümü için çeşitli yöntemler mevcuttur. Biyoelektrik empedans aleti (BİA), DEXA, bilgisayarlı tomografi vb gibi 
yöntemlerin yanında antropometrik ölçümler de pratikte kas kütle ölçümü için kullanılabilmektedir. BIA ölçümleri aç karnına, mesane boş 
şekilde yapılmaktadır. Bu çalışmada BİA ile elde edilen yağsız vücut kitlesi (FFM) değerleri kullanılmıştır. İskelet kas kütle ölçümü (SMM) ise 
FFM’den formül ile elde edilmiştir: [SMM (kg) = 0. 566 × FFM]. SMM indeksi (SMMİ) vücut kitle indeksine (BMI) göre hesaplanmıştır. SMMI 
düşüklüğü için kesme noktası olarak Türk popülasyonu kesme noktası mevcuttur.  

 İstatistiki analizler: Shapiro–Wilk test verilerin normalliğini test etmek için kullanıldı. Hastaların numerik verileri normal dağılım araştırıldıktan 
sonra uygun veriler için Mann Whitney-U ile, kategorik veriler için ise Chi-square kullanılarak değerlendirilmiştir. Veriler uygun yerlerde 
ortalama ± SD veya yüzde değer olarak gösterilmiştir. P ˂  0. 05 istatistiki olarak anlamlı olarak kabul edilmiştir. Tüm analizlerde SPSS/Windows 
versiyon 18. 0 paket programı kullanılmıştır (SPSS/Windows version 18. 0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA).  

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların (≥60 yaş n=61) 18’İ Erkek 43’ü kadın idi. Hastaların karakteristik özellikleri Tablo 1’de görülmektedir.  

Tablo 1. Hastaların karakteristik özellikleri 

Parametreler  Kadın  Erkek  

Yaş, yıl 72 ± 8. 95  68. 2 ± 9. 85  

BMI (kg/m2) 25. 9 ± 4. 77  28. 28 ± 3. 99  

FFM (kg) 46. 67 ± 8. 2  57 ± 11. 55  

SMM (kg) 25. 85 ± 4. 64  32. 29 ± 6. 54  

SMM/BMI (kg/BMI) 1. 018 ± 0. 21  1. 133 ± 0. 07  

El sıkma gücü (kg) 12. 97 ± 4. 67  30. 4 ± 14. 51  

Baldır çevresi (cm) 33. 46 ± 5. 46  35. 8 ± 4. 38  

MNA-KF  9. 4 ± 1. 4  10. 4 ± 2. 19  

T. protein (gr/dL) 6. 81 ± 0. 65  6. 18 ± 0. 10  

Albumin (gr/dL) 3. 74 ± 0. 51  3. 60 ± 0. 58  

Lenfosit (10^3/µL) 1. 97 ± 1. 36  1. 57 ± 0. 97  

 

Hastaneye yatış sayısı, beslenme durumu ve cinsiyet ile disfaji arasında ilişki bulunmadı (r = -0. 223, P = 0. 08; r = 0. 178, P = 0. 16; r = 0. 049, 
P = 0. 70, sırasıyla). El sıkma gücü ve kas kütle değerleri YSP ile yapılan disfaji değerlendirmesi ile disfaji grubu ve başarılı grup arasında benzer 
bulundu (P = 0. 57 ve P = 0. 35) (Figür 1).  
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Figür 1. El sıkma gücü ve kas kütle değerlerinin YSP ile yapılan disfaji değerlendirmesinde disfajik grup ve başarılı grup arasındaki ilişkileri.  

Sarkopeni 22 (% 40) kişide mevcuttu. Disfaji değerlendirmesi iki test ile yapıldı: Yale ile disfaji 12 kişide (% 19. 7), EAT-10 ile disfaji 11 kişide 
bulundu (%18). Beslenme riski çalışma grubunun % 88. 5'inde mevcuttu. EAT-10 ve YSP ile disfaji riski varlığı, düşük el sıkma gücü olan bireyler 
ve düşük kas kütlesine sahip bireyler Tablo 2’de gösterilmektedir.  
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Tablo 2. Hastaların disfaji ve sarkopeni ilişkili verileri 

Parametreler Toplam, n (%) 

Eat-10  Disfaji riski var  11 (18)  

 Disfaji riski yok   50 (82)  

Yale  Başarısız  12 (19. 7)  

 Başarılı  49 (80. 3)  

Düşük el sıkma gücü  Erkek  15 (25. 4)  

 Kadın*  32 (54. 2)  

 Toplam *  47 (79. 6)  

Düşük SMMI (BMI)*  Erkek  4 (7. 3)  

 Kadın**  18 (32. 7 )  

 Toplam **  22 (40)  

*eksik veri, 59 kişi ** eksik veri 55 kişi  

 

%22. 7’si YSP’de başarısız, sarkopenik olmayan veya sadece bir parametresi düşük olanların % 90. 9’u YSP’de başarılı idi. YSP testi ile ile 
sarkopeni varlığı arasında anlamlı ilişki saptanmadı (P=0. 244). EAT-10 ile disfaji riski olmayanlarda; sarkopenisi olmayanlar (%68. 8) ve EAT-
10 ile disfaji riski olanlarda; sarkopenik olanlar (%100) anlamlı olarak daha fazla bulundu (p= 0. 001).  

Tartışma: Yaşlanmaya, yutma fonksiyonunu etkileyebilecek çeşitli değişiklikler eşlik eder. Bazı stres faktörleri (hastalıklar ve ilaçlar dahil) 
yutmanın bozulmasını kolayca tetikleyebilir ve disfajiye neden olabilir. Geriatrik bir sendrom olan sarkopeni; yutma mekanizmasında 
kullanılan kasların (örneğin, dil, geniohiyoid ve faringeal kaslar) yıpranmasına ve "sarkopenik disfaji" olarak nitelendirilen bu durum yaşlı da 
kötü sonuçlara sebep olabilir. Sarkopeniye bağlı disfajinin tedavisi, yutma kaslarının direnç eğitimi ve beslenme müdahalesi gibi disfaji 
rehabilitasyonunu gerektirir. Bununla birlikte, yutma kaslarında sarkopeninin neden olduğu disfajinin nasıl teşhis edilmesi gerektiği 
konusundaki temel sorun çözülememiştir.  

Sarkopeni ve disfaji ilişkisi ile ilgili olarak; daha önceki çalışmamızda sarkopeni parametreleri olan kas kütlesi ve kas gücü ile disfaji ilişkisini 
gösterememiştik. Fakat bu çalışmada sadece YSP verileri kullanılmıştı. Bu çalışmamızda özellikle EAT-10’in kişinin ifadesi ile elde edilen yutma 
güçlüğü verilerinin sarkopeni ile uyumu dikkat çekicidir. Benzer şekilde, Japonya’da 795 yatan hastanın retrospektif olarak tarandığı bir 
çalışmada sarkopeni oranı % 50. 6 olarak bulunmuş ve bu hastalarda yutma testi skorları anlamlı olarak düşük çıkmıştır. Disfaji rehabilitasyonu 
gerektiren 106 hasta ile yapılan prospektif bir çalışmada ise, sarkopenik disfajinin prevalansı %32 gibi oldukça yüksek ve sarkopenik disfaji 
bağımsız olarak taburculukta zayıf yutma fonksiyonu ile ilişkili bulunmuştur. Zhao ve ark. yaptığı bir meta-analizde sarkopeni ve disfaji yaş, 
cinsiyet, beslenme durumu gibi faktörler karıştırıcı faktörler elendiğinde pozitif ilişkili olarak bulunmuştur (ORs, 4. 06; 95% CI, 2. 27-7. 29). 
Ancak disfajinin sarkopeni ya da sarkopeninin disfaji nedeniyle oluşup oluşmayacağı konusu açıklığa kavuşturulmamıştır.  

Sonuçlar: Çalışmamızda yaşlıların kendi ifadeleri ile saptadığımız disfaji varlığı ile sarkopeniyi ilişkili bulduk. Ancak sarkopeni ile disfaji ilişkisini 
açıklayacak daha geniş popülasyonlarda prospektif çalışmalara gereksinim mevcuttur.  
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Giriş  

Kas kütlesinin kaybı, yaşlanmanın doğal bir sonucudur. Fizyolojik hızı aşan kas kütlesinde azalma, sarkopeni denilen geriatrik bir sendromun 
gelişiminden sorumlu anahtar faktör olarak kabul edilir (Nascimento, Poitras ve Bilodeau, 2018). Sarkopeni “Fiziksel yetersizlik, kötü yaşam 
kalitesi ve ölüm gibi olumsuz sonuçları olan, iskelet kası kütlesinin ilerleyici ve jeneralize kaybı ile karakterize bir sendrom” olarak tanımlanır 
(Fried, Bandeen-Roche, Kasper ve Guralnik, 1999). Birincil geriatrik hastalık olarak bilinmesine rağmen, immobilizasyon, malnütrisyon ve 
kaşeksiye sekonder olarak genç bireylerde de gelişebilir. Sakatlık ve ölüm riskinin artması gibi olumsuz sonuçları olan sarkopeninin, yaşam 
kalitesi ve bireyin sosyo-ekonomik durumu üzerinde ciddi olumsuz etkileri vardır ve bu nedenle sarkopeni önemli bir halk sağlığı sorunudur 
(Lauretani ve diğerleri, 2003; Rantanen, 2003).  

Sarkopeni'nin erken ve zamanında tanımlanarak, önleyici ve tedavi edici önlemlerin alınmasıyla olumsuz sonuçları azaltmaya yardımcı 
olabileceği düşünülmektedir (Chien, Huang ve Wu, 2008). Ancak bu konuda birkaç indeks geliştirilmiş olmasına rağmen sarkopeninin tanısında 
altın standart yoktur (Wu ve diğerleri, 2016). Yaşlılarda Sarkopeni Avrupa Çalışma Grubu (EWGSOP) konsensüs tanımı, sarkopeni olgusunun 
bulunması için en yaygın kabul edilen kriterlerden biridir (Patel ve diğerleri, 2013). EWGSOP yağsız kütle, el kavrama gücü ve yürüyüş hızının 
belirlenmesine dayalı bir konsensüs tanımlaması yayınlamıştır (Cruz-Jentoft ve diğerleri, 2010). Sarkopeninin değerlendirilebilmesi için ölçüm 
araçlarına, bu araçları kullanabilecek donanımlı bireylere ve zamana ihtiyaç vardır. Bu nedenle sarkopeninin taranmasında basit aletlere 
ihtiyaç duyulmuştur (Chien ve diğerleri, 2008). SARC-F ölçeği (Strength, Assistance with walking, Rise from a chair, Climb stairs, and Falls), 
2013 yılında Malmstrom ve arkadaşları (Malmstrom ve Morley, 2013) tarafından geliştirilmiş olan oldukça pratik bir araçtır. SARC-F beş 
bileşenden oluşur: Güç, yürüme yardımı, bir sandalyeden yükselme, merdiven çıkma ve düşme. Aynı zamanda SARC-F adını da oluşturan bu 
maddeler, sarkopeninin sonuçlarıyla ilişkili sağlık durumu değişikliklerini yansıtacak şekilde seçilmiştir. Orjinali İngilizce olarak geliştirilen 
SARC-F’in kültürler arası uyum ve doğrulanması Meksika İspanyolcası, Brezilya Portekizcesi, Japonca, Almanca, Fransızca ve Korece olmak 
üzere 6 farklı dilde (Bahat, Yilmaz, Kilic, Oren ve Karan, 2018) yapılmıştır.  

Basit ve geçerlilik görmüş olan SARC-F ölçeğinin Türkçe geçerlik, güvenirliğinin yapılarak ülkemize kazandırılmasının, sarkopeninin getirdiği 
tüm olumsuzlukları iyileştirmede yardımcı olacağı düşüncesiyle bu çalışma planlanmıştır.  

Yöntem: Hasta Populasyonu: Araştırma verileri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde bulunan 
Geriatri polikliniğinde Mart 2018 Mayıs 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Ege Üniversitesi Hastanesi Geriatri 
Polikliniği’ne başvuran, çalışmaya katılmayı kabul eden, çalışmaya dahil olma kriterlerini karşılayan 65 yaş ve üstü bireyler oluşturmuştur. 
Metodolojik çalışmalarda örneklem büyüklüğü belirlenirken, ölçekteki soru sayısının minimum 2 katı ve mümkünse 10 katı kadar olması 
gerektiği belirtilmektedir (Büyüköztürk, 2005). Örneklem sayısını belirleyebilmek için ölçekteki madde sayısı temel alınarak, madde sayısının 
en az 10 katı (50) alınması planlanmış ve çalışmaya 52 birey dahil edilmiştir.  

Çalışmaya 65 yaş ve üstü olup, Ege Üniversitesi Hastanesi Geriatri polikliniğine gelmiş ve çalışmaya katılmayı kabul etmiş olan ve iletişim 
problemi olmayan bireyler dahil edilmiştir. Protez ve kalp pili gibi Bioelektrik İmpedans Analizi (BİA)’ne engel durumu olanlar, BİA’yı etkileyen 
hastalıkları (Dekompanse konjestif kalp yetersizliği, masif efüzyon, sıvı yükü olan akut ve kronik böbrek yetersizliği ve ileri kas hastalığı) olanlar 
ve terminal dönem malignitesi olanlar çalışmaya dahil edilmemiştir.  

Araştırma kapsamına alınan bireylere çalışma ile ilgili bilgilendirme yapılıp onayları alındıktan sonra, birey tanılama formu ile SARC-F ölçeği 
ve bireylerin boy uzunluğu, vücut ağırlığı, üst orta kol çevresi, baldır çevresi, bel ve kalça çevresi gibi antropometrik ölçümleriyle birlikte 
Sarkopeninin tanısında kullandığımız Yaşlılarda Sarkopeni Avrupa Çalışma Grubu (EWGSOP) sarkopeni tanı kriterleri için gerekli olan BİA, el 
kavrama gücü ve 6 metre yürüme testi uygulanmıştır.  

Araştırmacı tarafından oluşturulan birey tanılama formuyla; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, ameliyat geçmişinin olup olmadığı, herhangi bir 
kronik hastalık varlığı gibi sorular, araştırmaya alınan bireylere yüz yüze görüşme tekniğiyle araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Vücut 
bileşiminin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden biri olan BİA kullanımının kolay ve güvenli olması nedeniyle vücut bileşiminin 
değerlendirilmesinde etkili yöntemler arasında yer almaktadır (Kaya ve Özçelik, 2009). Ölçümlerin uygulanması TANİTA BC-418 ile çalışma 
prensiplerine uygun olarak yapılmıştır. Ölçümün hemen akabinde cihazdan elde edilen verilerden vücut ağırlığı, beden kütle indeksi (BKİ, 
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kg/m2), vücut yağı (kg), vücut yağ yüzdesi, yağsız vücut kütlesi (FFM) ve toplam vücut suyu (TBW) bilgileri kaydedildi. Edinilen bu bilgilerle 
yağsız vücut kütle indeksi (FFMI kg/m2) hesaplamaları yapıldı. Yağsız kütle indeksi için kesim değerlerini belirleyebilmek adına, aynı cihazla, 
18-45 yaş arası 25 erkek ve 40 kadın sağlıklı bireyin BİA analizleri alınmış ve yağsız kütle indeksi ölçüm ortalamalarının 2 standart sapma (-2 
SD) altındaki değerler ‘düşük’ olarak kabul edilmiştir (Kadın: <13. 61 kg/m2, Erkek: <17. 91 kg/m2).  

Bireylerin fiziksel performanslarının değerlendirilebilmesi için ölçülen 6 metre yürüme testinde bireyler, 6 metrelik düz bir zeminde normal 
hızda yürümeleri istenerek yürütülmüş ve yürüme süresi kronometre ile kaydedilmiştir. Kaydedilen toplam süre 6’ya bölünerek 1 metreyi ne 
kadar sürede yürüdüğü m/sn cinsinden hesaplanmış ve çıkan sonuç; 0. 8 m/sn' nin üstü ‘normal’, 0. 8 m/sn ve altı ‘sarkopeni açısından riskli’ 
olarak kabul edilmiştir (Cruz-Jentoft ve diğerleri, 2010).  

 Kas gücünü değerlendirmek için bireylere dijital dinamometre (Takei TKK 5401, Tokyo, Japan) ile el kavrama testi uygulanmıştır. Her iki el 
için de 3’er kez ölçüm alınmış ve bu 3 ölçümün ortalaması alınarak değeri fazla çıkan baskın kolun sonucu değerlendirilmeye alınmıştır. 
EWGSOP’un önerdiği değerlere göre (Cruz-Jentoft ve diğerleri, 2010) erkeklerde <30 kg, kadınlarda ise <20 kg olan ölçümler ‘düşük kas gücü’ 
olarak kabul edilmiştir.  

SARC-F ölçeğinin dil geçerliğinin sağlanması için Türkçe’ye uyarlanmasına yönelik psikolinguistik çalışmalar yapılmıştır. SARC-F Ölçeği’nin 
Türkçe formu içerik geçerliği açısından Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapmakta olan 4 
öğretim üyesine ölçekteki her bir maddenin ölçüm değeri ile ilgili olarak 100 puan üzerinden değerlendirmeleri istenmiş ve öneriler 
doğrultusunda değerlendirmenin tüm ifadeleri yeniden düzenlenmiştir.  

SARC-F ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanmasına yönelik psikolinguistik çalışmalar yapıldıktan sonra ölçek, araştırmaya alınan bireylere yüz yüze 
görüşme tekniğiyle araştırmacı tarafından uygulanmıştır. 5 maddeden oluşan SARC-F ölçeğinin her bir maddesi 0 ila 2 puan arasında olacak 
şekilde değerlendirilmekte ve en az 0 en fazla 10 puan ile ölçek sonuçlanmaktadır. Alınan puan arttıkça sarkopeni riski de artmaktadır. SARC-
F skorunun 4 puan ve üzerinde olması Malmstrom ve arkadaşları tarafından ‘sarkopenili’ olarak kabul edilmektedir (Malmstrom ve Morley, 
2013).  

Bu araştırmada test-tekrar test güvenirliği için süre 2 hafta olarak belirlenmiştir ve ilk uygulamalardan 2 hafta sonra tüm bireyler telefonla 
aranarak SARC-F ölçek soruları araştırmacı tarafından tekrar sorularak kaydedilmiştir.  

İstatistiksel analiz: Araştırma verilerinin analizi Statistical Package For Social Science (SPSS) 25. 0 paket programıyla gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma verilerinin değerlendirilebilmesi için: Hastalara ait tanımlayıcı bilgiler sayı ve yüzde biçiminde belirtilmiş ve hastaların yaş, cinsiyet, 
herhangi bir kronik hastalık sahibi olma durumlarına göre benzer dağılım gösterip göstermediklerini test etmek amacıyla x2 (ki-kare) önemlilik 
yapılmıştır. Geçerlik çalışmalarına dair; dil geçerliği ve içerik/kapsam geçerliği (Kendall İyi Uyuşum Katsayısı (Wa) (Kendall Coefficient of 
Concordance)), güvenirlik çalışmalarına dair ise; zamana karşı değişmezlik (test-tekrar test güvenirliği; Kappa uyum analizi) ve iç tutarlılık 
(Cronbach Alfa, Madde Toplam Puan Korelasyon, Guttman Split-half ve Spearman-Brown) analizleri yapılmıştır.  

Etik Açıklamalar: SARC-F ölçeğinin geçerlik güvenirliğinin yapılabilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Araştırmaya başlamadan önce Ege 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları (EGEBAYEK)’ndan onay alınmıştır. Çalışma verilerinin toplanabilmesi için gerekli izinler 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden alınmıştır.  

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan bireylerin %65.4’ü kadın ve %34. 6’sı erkektir. Yaş ortalamaları x=̄75. 58 ± 8. 04 yıldır. SARC-F ölçeği ile 
bazı parametreler arasında yapılan korelasyon analizinde; yaş, kronik hastalık sayısı ve geçirilen ameliyat sayıları ile anlamlı pozitif korelasyon, 
yürüme hızı ve el kavrama gücü ile ise anlamlı negatif korelasyon saptanmıştır (p<0. 05).  

Araştırma kapsamındaki bireylerin cinsiyete göre antropometrik ölçümlerinin ortalamaları ile el kavrama gücü ve yağsız kütle indeksi 
ortalamaları ve yürüme hızına ait sonuçlar Tablo. 1’de gösterilmektedir.  

  



 

38 
 

Tablo. 1: Bireylerin cinsiyete göre antropometrik ölçümlerinin ortalamaları 

  
Erkek (n=18) Kadın (n=34) 

x ̄± SD x ̄± SD 

Boy (cm) 167. 17 ± 6. 99 150. 53 ± 6. 17 

Vücut ağırlığı (kg) 75. 28 ± 8. 04 69. 90 ± 13. 96 

BKİ (kg/m2)  27. 03 ± 3. 59 30. 69 ± 5. 00 

Bel çevresi (cm) 102. 72 ± 9. 34 106. 97 ± 11. 96 

Kalça çevresi (cm) 102. 94 ± 6. 94 112. 27 ± 10. 41 

Üst orta kol çevresi (cm) 29. 31 ± 2. 61 30. 21 ± 3. 97 

Baldır çevresi(cm) 35. 53 ± 2. 85 36. 79 ± 4. 36 

El kavrama gücü (kg) 27. 91 ± 8. 47 17. 16 ± 6. 04 

Yağsız kütle indeksi (FFMI) (kg/m2) 19. 44 ± 2. 22 18. 14 ± 2. 08 

Yürüme hızı (6 

m yürüme) 

≤0. 8 m/sn 2 (%11. 1) 7 (%20. 6) 

>0. 8 m/sn 16 (%88. 9) 27 (%79. 4) 

 
Sarkopeninin EWGSOP algoritmasına göre ‘normal’ ve ‘sarkopenik’ olarak tanı konulduğu bireylerin SARC-F’e göre tanı konulan bireylerle 
karşılaştırılması Tablo. 2’de verilmiştir. Kappa uyum analizi yapılan SARC-F ile EWGSOP arasında 0,033 kappa değeri ile ‘zayıf uyum’ 
bulunmuştur. SARC-F’in duyarlılığı %66. 7, özgüllüğü ise %49. 0 olarak tespit edilmiştir. SARC-F’e göre sarkopenik olan bireyler %51. 9 oran 
ile 27 kişi, sarkopenik olmayanlar ise %48. 1 oran ile 25 kişidir. EWGSOP’a göre ise; sarkopenik olanlar %5. 97 oran ile 3 kişi, sarkopenik 
olmayan (normal) bireyler ise %94. 23 oran ile 49 kişidir.  

Tablo. 2: EWGSOP sarkopeni algoritmasına göre normal ve sarkopenik bireylerin SARC-F sınır değeri 4’e göre gruplanması 

 

 Normal 

(n= 49 ) 

Sarkopeni 
(n= 3 ) 

p KAPPA 

SARC-F Skoru  4 24 (%49. 0) 1 (%33. 3) 0. 599 0. 033 

SARC-F Skoru ≥ 4 25 (%51. 0) 2 (%66. 7) 

 
Güvenirlik analizleri: SARC-F ölçeğinin 65 yaş ve üzeri bireylere uygulanmasıyla elde edilen verilerin iç tutarlılığının ölçülmesi için madde analizi 
yapılmış ve tüm maddelerin madde korelasyonu 0. 20’nin üzerinde yani maddeler arasında korelasyon olduğu bulunmuştur. Madde ölçek 
korelasyon değerlerinde 0. 20’nin altında bir değer bulunmadığı için SARC-F ölçeğinden madde çıkarılmamıştır. SARC-F Ölçeği’nin tüm 
maddeleri ile toplam ölçek puan ortalaması arasında yapılan korelasyon analizleri sonrasında tüm maddelerin toplam ölçek puan ortalamaları 
ile p<0. 001 düzeyinde istatistiksel olarak yüksek düzeyde ilişki gösterdiği saptanmıştır (Tablo. 3).  

  



 

39 
 

Tablo. 3: SARC-F Ölçek maddeleri ile ölçek toplam puan korelasyonlarının dağılımı 

 

Maddeler r p 

1 5 kiloyu kaldırıp taşırken ne kadar zorlanırsınız? 
0. 

698 
0. 000 

2 Odanın bir ucundan diğer ucuna yürürken ne kadar zorlanırsınız? 0. 

741 

0. 000 

3 Yataktan veya sandalyeden kalkarken ne kadar zorlanırsınız? 0. 

817 

0. 000 

4 10 basamaklı bir merdiven çıkarken ne kadar zorlanırsınız? 0. 

816 

0. 000 

5 Geçtiğimiz yıl içerisinde kaç kere düşmüşsünüzdür? 0. 

643 

0. 000 

 

Toplam madde sayısı 5 olan SARC-F ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı 0. 801 ile ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu saptanmıştır. SARC-
F Ölçeğİ’nin 15 gün ara ile iki kez uygulanmasıyla elde edilen test-tekrar test puanlarının korelasyon analizi sonuçlarının istatistiksel olarak 
ileri düzeyde anlamlı olduğu saptanmıştır (r=0. 959, p<0. 001).  

Geçerlik Analizleri: SARC-F ölçeğinin içerik geçerliliğinde uzman görüşlerinin değerlendirilmesine yönelik yapılan Kendall Coefficient of 
Concordance korelasyon analizi sonucunda uzman görüşleri arasında istatistiksel olarak (Wa = 0. 261, x2=4. 17, p>0. 05) anlamlı bir fark 
saptanmamıştır.  

Tartışma ve Yorum: EWGSOP konsensüs tanımı, yürüme hızı ve kas kütlesinin mevcut herhangi bir yolla tespit edilmesine dayanır. Özellikle 
kas kütlesini karşılaştırabilecek bir referans numunesi bulunmadığında algoritmanın pratik kullanımda olduğuna inanılır ancak kas kütlesinin 
tayininde henüz tam bir fikir birliği yoktur. Bijlsma ve arkadaşları (Bijlsma ve diğerleri, 2013) yaptıkları bir çalışmada, yürüme hızı kas 
fonksiyonunu temsil etse de yürüme hızının ölçülebilmesinin; bozulmamış biliş, nöral kontrol ve eklem kontrolüne bağlı olduğunu 
belirtmişlerdir. Bu nedenle, EWGSOP algoritmasının etkin bir şekilde harekete geçemeyen yaşlı hastalarda pratik olmayabileceğini 
söylemişlerdir.  

EWGSOP tanı kriterlerinden biri olan vücut yağsız kütle indeksinin tayininde çeşitli kullanımlar ve kesim noktaları vardır. Bu durum sarkopeni 
tanısının konulmasında farklı prevalans aralıklarının oluşmasına sebep olmaktadır. Vücut yağsız kütle indeksinin bir diğer problemi yağ 
kütlesinin veya vücut ağırlığının ortak etkilerini hesaba katmamasıdır. Çoğu obez yetişkin, yüksek yağ kütlesine ek olarak yüksek kas kütlesine 
sahiptir ancak toplam vücut ağırlığına oranla kas kütlesi düşüktür (Rolland ve diğerleri, 2008). Benzer şekilde zayıf yaşlılarda vücut ağırlığına 
oranla kas kütlesi normal düzeyde olsa da vücut yağsız kütle indeksinin değerlendirilmesinde bireyin vücut ağırlığı ya da yağ kütlesi gibi 
değerleri kullanılmadığı için zayıf bireyler sarkopenik olarak hesaplanabiliyor. Bu durum kas kütlesinin düşük ya da yüksek olarak 
yorumlanmasında zayıf ve şişman bireyler arasında hata yapılmasına sebep olabilmektedir. Bazı araştırmacılar bu konuda farklı bir yaklaşım 
benimsemişler ve diğer değişkenler ile ilişkileri analiz ederken bunlar için istatistiksel olarak ayarlama yapmak yerine, yağ kütlesi veya vücut 
ağırlığı için vücut yağsız kütle indeksini kontrol etmeye çalışmışlardır. Janssen ve arkadaşları bir çalışmalarında, kas kütlesini boydan ziyade 
ağırlığa göre kullanmışlardır (Janssen, Heymsfield ve Ross, 2002). Bu kısıtlamalara değinmek için, bazı araştırmacılar, sarkopeni operasyonel 
tanımlarında yağ kütlesinin dikkate alınması gerektiğini önermişlerdir. Baumgartner’in bir çalışmasında, vücut yağsız kütle indeksi ve vücut 
yağ yüzdesi ile çapraz sınıflandırılmış konuları ve hem sarkopenik hem de obez olanlarda sakatlık ile ilişkili olduğunu bildirmiştir (Baumgartner, 
2000). Newman ve arkadaşları ise kas kütlesini ayarlamak için boya ek olarak yağ kütlesini de değerlendirdikleri bir yöntem kullanmışlar ve 
vücut yağsız kütle indeksi tarafından tek başına tanımlanan sarkopeniye göre belirlenen bu indeksin alt ekstremite fonksiyonel kısıtlılığı ve 
sakatlık ile daha güçlü ilişkileri olduğunu bulmuşlardır (Newman ve diğerleri, 2003).  

Parra-Rodríguez L. ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmalarında sarkopeni prevalanslarını; SARC-F’e göre %19. 5, EWGSOP’a göre %9. 3, 
IWGS’ye göre %20. 8 ve AWGS’ye göre %11. 2 olarak farklı oranlarda bulmuşlardır (Parra-Rodríguez ve diğerleri, 2016). Kim S. ve 
arkadaşlarının çalışmasında (S. Kim, M. Kim ve Won, 2018) ise SARC-F’e göre sarkopeni prevalansı erkeklerde %4. 2, kadınlarda %15. 3 olarak 
bulunmuştur.  

SARC-F ölçeğinin madde analizi sonucunda hiçbir maddenin değeri 0. 20’den az olmaması nedeniyle madde çıkarma işlemi yapılmamıştır. 
Güvenirlik katsayısının bir göstergesi olan Cronbach Alfa değeri, SARC-F ölçeği için 0. 801 olarak bulunmuştur ve bu değer ‘yüksek güvenirlik’ 
olarak değerlendirilmektedir. Parra-Rodríguez L. ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmalarında (Parra-Rodríguez ve diğerleri, 2016), 
güvenirlik yöntemlerinden iç tutarlılığın değerlendirilmesi için Cronbach alfa değerine bakmışlar ve bu değeri 0. 641 olarak bulmuşlardır. 
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SARC-F Ölçeğİ’nin test-tekrar test puanlarının korelasyon analizi sonuçlarının istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu saptanmıştır 
(r=0. 959, p<0. 001).  

SARC-F ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizleri doğrultusunda geçerli ve güvenilir olduğu, EWGSOP tanı kriterlerine göre belirlenen 
sarkopenik ve sarkopenik olmayan bireyler ile arasında anlamlı bir farklılık göstermemesi ve sensitivite (duyarlılık) ve spesifite (özgüllük) 
değerlerinin düşük olmasından dolayı sarkopeniyi tespit etme yeteneğinin zayıf olması nedeniyle kullanımının uygun olmayacağı saptanmıştır. 
Sarkopeni tanısındaki belirsizliklerin ve EWGSOP tanı kriterlerindeki eksikliklerin giderilmesi için daha kapsamlı araştırmalar yapılmalı ve 
sarkopeni tanım ve tanısı için tüm dünyada geçerli bir bildiri yayınlanmalıdır.  
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TÜRKİYE’DE BİR İLK: “GERİATRİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ” 

Sumru Savaş, Fatma Özge Kayhan Koçak, Fehmi Akçiçek 

 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları / Geriatri Bilim Dalı, İzmir/Türkiye, 

Giriş  

Teknoloji ve bilim dünyasındaki ilerleme, sağlık sistemindeki koşulların düzeltilmesiyle tüm dünyada doğumda beklenen yaşam süresi 
uzamıştır. Ülkemizde 2017 yılındaki 65 yaş üstü nüfus oranı %8. 5 olup 2010 yılından beri yaşlı bir toplum olarak anılmaktadır. Toplumun bu 
hızla yaşlanması sağlık hizmet kullanıcı profilini de değiştirmiştir. Altmış beş yaş üstü bireyler; komplike sağlık sorunları olabilen, kronik 
hastalıkların sık görüldüğü, sakatlıklar açısından yüksek riskli bir grup olup sağlık hizmetlerinin en sık kullanıcısı haline gelmişlerdir. Böylece, 
yaşlanan nüfus arttıkça, sağlık çalışanları daha fazla yaşlıya hizmet vermek ve bakım sağlamak zorunda kalacaktır. Artan yaşam beklentisi ile 
birlikte Türkiye'de, tüm sağlık kurumlarında yaşlı insanlarla çalışan sağlık personeli için yaşlı hastalara yaklaşım ile ilgili kılavuzlar 
oluşturulmaktadır. Kılavuzların yanında sık kullanılan terimler ile ilgili olarak da sözlük çalışmaları yapılmaktadır. Sözlük çalışmalarının amacı; 
yabancı kaynaklardan alınan terimlerin Türkçe karşılıkları konusunda bir standardizasyon oluşturmak, bu terimlerin mümkün olduğunca 
Türkçe karşılıklarını geliştirmek, Türkçe'nin bir bilim dili olarak gelişmesine katkıda bulunmaktır.  

Türkiye'de şimdiye kadar sağlık alanında yapılan çalışmalara bakıldığında Türk Dil Kurumu'nun (TDK) oluşturduğu "Hemşirelik Terimleri 
Sözlüğü", "İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü", "Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü" gibi mesleki kavramların Türkçeleştirilmesine yönelik yayınlar 
olduğunu görmekteyiz (1). "Türkçenin bütün söz varlığını bir veri tabanına aktarma çalışmasının bir parçası olan TDK Bilim ve Sanat Terimleri 
Ana Sözlüğü, TDK'nin kuruluşundan bu yana yayımladığı terim sözlükleri ile yakın dönemde kurulan çeşitli terim çalışma gruplarında 
hazırlanan terim sözlüklerinden oluşmaktadır (2)". Türk Dil Kurumu'nun terim çalışmalarında öncü çalışmaları yapan Atatürk'tür. Atatürk, 
askerlik terimleri türetmiş, hatta matematik ve geometri terimlerinin çalışmalarına kendisi de katılmıştır. Atatürk, yeni bir "Geometri" kitabı 
da yazmıştır. Bu kitaptaki terimler sözlük veri tabanına da aktarılmıştır (2). Bu kapsamda "Tıp Terimleri Kılavuzu" da Prof. Dr. Cengiz Yakıncı 
başkanlığında hazırlanmaktadır (3). Ayrıca "Sözlük dergisi" kapsamında hematoloji, Tıp eğitimi, çocuk nefrolojisi terimleri gibi özelleşmiş 
konularda terim çalışmaları da mevcuttur (4). Geriatri ve Gerontoloji alanında ise Türkçe bir terimler kılavuzu, sözlük çalışması 
bulunmamaktadır. Türkçe dışındaki dillerde geriatrik terim sözlük çalışmaları incelendiğinde de bu konuda oldukça az kaynak olduğu 
görülmektedir. Geriatri bilim dalı, yaşlıların sağlık, ekonomik, sosyal ve psikolojik problemleriyle ve normal yaşlanma süreciyle de 
ilgilenmektedir. İçinde bulunduğumuz bu nüfus değişikliği sürecinde, tüm sağlık personelinin geriatrik terimlere aşina olması bir ihtiyaç haline 
gelmiştir. Ayrıca 65 yaş üstü nüfusu ilgilendiren çalışmaların daha sağlıklı yapılması, bu alanda ifade ve anlamlarda standardizasyonun 
sağlanması bakımından Türkçe geriatri sözlüğü büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, multidisipliner bir bakış açısı ile sözlük çalışmalarına 
başlanmıştır.  

Yöntem: Geriatri ve Gerontoloji alanındaki araştırma konuları çok çeşitlidir ve konuyu doğrudan ilgilendiren terminolojiye hakim olmayı 
gerektirmektedir. Çok çeşitli ilgi alanları nedeniyle öncelikle Geriatri ve Gerontoloji ile ilgili en sık kullanılan terimleri belirlemek amaçlanmıştır.  

"Geriatrik terimler Sözlüğü" çalışması için önce literatür taraması yapılmış, daha sonra TDK başkanlığı ve sözlük dergisi editöryası ile bağlantıya 
geçilerek Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı-Geriatri Bilim Dalı koordinasyonunda multidisipliner bir çalışma grubu ile çalışmalara 
başlanmıştır. Düzenli toplantı ve çevrimiçi medya araçları kullanılarak ana başlıklar belirlenmiştir. Başlıklar katılımcıların ilgi alanlarına göre 
dağıtılmıştır. Yazım kuralları TDK Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzunun son baskısı göz önüne alınarak ve Sözlük dergisi yayın ilkelerine uyarak 
hazırlanmıştır. Terimlerin Türkçe anlamları daha önce yayımlanan tıp terimleri sözlüklerinden, konu ile ilgili kitaplardan yararlanılarak ve 
uzman görüşü ile hazırlanmıştır. Konuyla ilgili yayınlardan daha kolay faydalanılabilmesi için de terimlerin İngilizce karşılıklarına da yer 
verilmiştir. Terimleri çevirirken, iki dilde tam karşılığı bulmak için farklı dillerdeki kavramların ve terimlerin uyumlarına dikkat etmek önemlidir. 
Özellikle yeni bilgi alanlarındaki sözlüklerde anadilde benzeri bulunmayan terimler için sözlükteki çevirileriyle birlikte, anlamını açıklayan bir 
tanım eklenmesi önerilmektedir.  

Terim havuzu ve açıklamaları oluşturulduktan sonra, her terim tüm yazarlar tarafından gözden geçirilerek düzeltme ve eklemeler yapılmıştır. 
Bu aşamadan sonra oluşturulan son ürün tekrar yazarlar tarafından değerlendirilmiştir. En az üç yazar tarafından onaylanan terimler sözlüğe 
alınmıştır.  

Tablo 2. Sözlükte yer alan terimlere örnekler:  

Bulgular ve Terimler Sözlüğünün Özellikleri: Ana başlıklar Tablo 1'de görülmektedir. Farklı disiplinlerden on dört yazar yer almıştır. Bu 
disiplinler; iç hastalıkları, geriatri, fizik tedavi ve rehabilitasyon, halk sağlığı, yaşlı sağlığı, sağlık bakanlığı, tıp eğitimi gibi disiplinlerdir.  

Toplamda 400 terim oluşturulmuş, 350 terim hakkında konsensus sağlanmıştır ( tablo 2). Sözlük alfabetik sıra ile sıralanmıştır. Sözlük içeriği 
ile ilgili olarak yıllık düzenleme ve geliştirmeler yapılacaktır.  
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 Tablo 1. Başlıklara göre terim dağılımı:  

1. “Temel Gerontoloji” ile ilgili terimler  

* Yaşlılık demografisi, epidemiyolojisi ile ilgili terimler 

* Yaşlanma mekanizmaları, yaşlanma biyolojisi, yaşlanma fizyolojisi ile ilgili terimler 

2. Yaşlı bakımı ile ilgili terimler 

3. Geriatrik sendromlar ile ilgili terimler 

4. Yaşlı hastaya klinik yaklaşım ile ilgili terimler 

5. Geriatrik rehabilitasyon ile ilgili terimler 

6. Geriatride adli ve etik konular 

Sözlükte, terimlerin Türkçeleri, daha sonra İngilizce karşılıkları ve açıklamaları yer almıştır. İngilizce terimlerin karşılığı oluşturulurken; yaygın 
kullanılan karşılığı yok ise önce Türkçe‘ye çevrilmiş, TDK sözlüklerinden taramalar yapılmış, bu sözlüklerde eğer yer alıyorsa ve geriatri 
alanındaki kullanıma uygun düşüyorsa bu karşılıklar kullanılmış, yer almıyorsa uygun karşılık türetilmiştir. Açıklamalar yapılırken çeşitli 
kaynaklar kullanılmış ve olabildiğince Türkçe terimler ile anlatılmaya çalışılmıştır. Terimler ile ilgili kaynakça da bulunmaktadır.  
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Türkçe Yabancı dil karşılığı Açıklama 

atipik prezantasyon atypical presentation Yaşlanmayla birlikte gelen fiziksel değişiklikler ve medikal problemler nedenli 
hastalıkların sıklıkla beklenen semptom ve bulguları vermek yerine spesifik 
olmayan belirti ve bulgular göstermesi durumu.  

bütüncül bakış holistic perspective Kişi sağlığını fiziksel zihinsel duygusal ruhsal olarak bir bütün olarak 
değerlendirebilme 

apopitoz  Apoptosis programlı hücre ölümü 

senil miyozis senile myosis pupil çapında yaşa bağlı azalma 

immun yaşlanma aging of the immune system Yaşlanma ile immun yanıtta ortaya çıkan kalitatif ve kantitatif değişiklikler 

aktif yaşam beklentisi active life expectancy Fonksiyonel bağımsızlığın korunmuş olduğu beklenen yaşam süresi.  

özürlülük disability Günlük yaşam aktivitelerinde hem fiziksel hem de bilişsel fonksiyonlarındaki 
kısıtlılık 

yetersizlik ımpairment Psikolojik, fizyolojik, anatomik yapı veya fonksiyondaki kayıp veya anormallik 

yaş ayrımcılığı ageism Çoğunlukla genç veya orta yaşlı nüfus tarafından gerçekleştirilen, yaşlılara karşı 
oluşmuş ön yargıları ve ayrımcı uygulamaları kapsayan terim 

bası ülseri pressure ulcer  Deri üzerine aşırı ve uzun süreli bası sonucu deri, deri altı ve kemiklere kadar 
uzanan dokularda oluşan bası, sürtünme, tahriş ve ülserasyonlar 

polifarmasi polypharmacy Bir hastayı tedavi etmek için 1den fazla ilacın bir arada kullanılması.  

el sıkma gücü grip strength el dinamometresiyle ölçülen ve kg cinsinden değerle ifade edilen kuvvet. Farklı 
çalışma gruplarının (EWGSOP, CHS vb) belirlediği farklı eşik değerlere göre düşük 
veya normal olarak değerlendirilir. Düşük saptanması kırılganlık lehine 
değerlendirilir.  

yürüme hızı testi gait speed test 4 veya 6 metrelik bir mesafede hastanın yürüme hızını ölçen testlerdir. 1m/s hız 
veya daha yüksek hızla yürünmesi normal olarak değerlendirilir.  

hücresel yaşlanma Cellular senescence Hücrelerin çoğalmasının kalıcı olarak durduğu bir işlem.  

yaşlanmanın hata 
teorileri 

Stochastic theories of aging Yaşlanmanın, kaçınılmaz küçük rastlantısal değişikliklerin zamanla birikimi ve 
vücudun tamir mekanizmalarının bu hasarları onarmada başarısız olmasıyla 
meydana geldiğini ileri süren teori.  

kırılganlık Frailty Kırılganlık, minör stresörlere karşı savunmasızlık ve fizyolojik rezerv kaybı ile 
karakterize yaşlı yetişkinlerde görülen tipik ilerleyici bir durum.  

nöroplastisite Neuroplasticity Beyin hücrelerinin içsel ve dışsal faktörlere cevap olarak değişme kapasitesi.  

ileri direktif advance directive Bireyin karar vermesinin uygun olmadığı koşullarda veya iletişim kurulamadığı 
durumlarda sağlık bakımına yönelik isteklerinin belirtildiği yazılı belge 

andropoz Andropause 

Emin  

“Andras” Yunancada erkek “pause” ise kesilme anlamına gelir. Andropoz, yaşlı 
erkeklerde testosteron düzeyinin azalmasıyla ilişkili olarak gelişen cinsel tatmin ve 
genel iyilik hissinde azalmadır.  
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deliryum delirium Geçici, çoğunlukla geriye dönüşlü,çeşitli nöropsikyatrik anormalliklere sebep olan 
zihinsel bozukluk. Her yaşta görülebilmesine rağmen hyaşla görülme sıklığı artar 
ve daha önceden zihinsel durumu bozuk olanlarda daha sık görülür.  

geriatri geriatrics Yaşlılarda sağlığın korunması, hastalıkların tedavisi ile uygun bakım ve servisler 
üzerine özelleşen tıp dalı.  

geriatrik sendromlar geriatric syndromes Yaşlı hastada, çoğunlukla atipik semptomlarla kendini gösteren ve hastalık tanımı 
ile tam olarak açıklanamayan klinik durumları ve semptomları tanımlamak için 
geriatrik sendrom terimi kullanılmaktadır. Başka bir değişle geriatrik sendrom; 
yaşlı hastalarda sık olarak görülen, yaşam kalitesini bozup, morbidite ve mortaliliyi 
arttırabilen klinik durumları ifade etmektedir 

gerontoloji gerontology Yaşlanma sürecini sağlık, biyolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, davranışsal ve 
çevresel faktörleri kapsayacak şekilde tüm yönleri ile multidisipliner şekilde 
araştıran bilim dalı.  

malnütrisyon malnutrition Sağlık problemine yol açacak derecede bir veya daha fazla besin öğesinin eksik 
olduğu diyet tipiyle beslenme.  

genç yaşlı young  65-74 yaş arasındaki yaşlılık dönemi 

yaşlı yaşlı oldest old Yaşlılık döneminin 85 yaş ve üzerinde olan dönemi. ‘İhtiyarlık’ kavramında daha 
çok, ileri yaşın getirdiği toplumsal, kültürel ilişkiler ve anlamlar ifade edilmektedir. 
Çok yaşlı dönem 

yaşlı old old 75-84 yaş arasındaki yaşlılık dönemi 

Kısa Form 36 Short Form 36 Genel populasyona veya geniş bir hastalık spektrumuna uygulanabilen bir yaşam 
kalitesi ölçeği 

toplumsal dışlanma social exclusion Bireylerin yaş, yoksulluk, engellilik ve etnik köken gibi nedenlerle topluma tam 
olarak katılmalarının engellendiği durum  

toplumsal izolasyon social isolation Bireyin son derece sınırlı toplumsal ağlara ve desteklere sahip olduğu durum 

tıbbi vasiyet living will Bknz. İleri direktif 

KGD comprehensive geriatric 
assessment 

“Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme “ teriminin Türkçe kısaltması.  

CGA comprehensive geriatric 
assessment 

“Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme “ teriminin İngilizce kısaltması.  

yaşa bağlı değişiklikler age-related changes Fiziksel, genetik, moleküler ve hücresel düzeyde meydana gelen, homeostazisi 

korumayı (hormonal değişiklikler) sağlamasının yanı sıra yaşa bağlı hastalık 

risklerini de ( nörodejeneratif hastalıklar) arttırabilen, yaşlanma sürecinde görülen 

değişiklikler.  

düşme korkusu fear of falling İleri yaşta özellikle yaralanma ile sonuçlanan düşmelerden sonra görülen, kendi 

kendine empoze ettiği aktivite kısıtlamasına, kendine güvende azalmaya ve düşük 

benlik saygısına, kronik ağrıya, yaşam kalitesinin ve günlük yaşam aktivitesinin 

azalmasına yol açan klinik durum.  
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Tartışma: Türkçe geriatrik terimler sözlüğü özgün ve alanında Türkiye’deki ilk çalışmadır. Gereken terminolojinin özgünlüğü ve dili dikkat 
edilen bir diğer özelliktir. Türkçe olarak bu konuda ilk olduğu gibi, doğrudan geriatri ile ilgili terimleri derlemektedir. Her bilimsel alanın 
terminolojisinde, terminolojinin oluşum sürecini etkileyen karakteristik özellikler vardır. Geriatri ve gerontoloji ülkemizde yeni gelişmekte 
olan alanlar olup tıp dışı diğer bilim alanlarını, ülke politikalarını da etkileyen çok yönlü bir etkileşim yelpazesine sahiptir. Bu nedenle 
multidisipliner bir ekip ile çalışılmıştır. 

Sonuç: Geriatri alanına yönelik sözlüklerinin oluşturulması, bu alandaki terminolojinin Türkçeye uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Sonuç olarak 
alanında ilk olan bu sözlük, geriatri ve gerontolojinin geniş ilgi alanı nedeniyle tüm bilimsel, sosyal, politik ve başka çeşitli alanlarda bir başvuru 
kaynağı olacak, bu konuda bir standardizasyon sağlayarak, Türkçe'nin bir bilim dili olması yolunda katkı sağlayacaktır. 

Teşekkür  

Katkı ve destekleri için Cengiz Yakıncı,  Ahmet Can Bilgin, Sercan Şahutoğlu, Aslı Kılavuz, Gül İspirli, Emin Taşkıran,  Göksel Tanıgör, Oğuz 
Mülayim, Ayhan Çalışkan, Sibel Eyigör, Sevnaz Şahin, Fulden Saraç’ a teşekkürlerimizi sunarız. 

Kaynaklar: 
Sözlükler. TDK. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=645 
Bilim ve Sanat Terimleri. TDK. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=frontpage 
Tıp Terimleri Kılavuzu. TDK. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategori1=bakdetay2&sozid=TIP 
 http://www.logosyayincilik.com/menu/91/tip-egitimi-terimleri 

fonksiyonel durum Functional status Genel anlamda, kas kuvveti veya bağışıklık (immünite) durumu gibi özellikli 

fonksiyonları ya da günlük yaşam aktivitelerini ya da spesifik bir işlevi yerine 

getirme yeteneğini içeren bütünsel işlevleri tanımlamak için kullanılan terim.  

bilişsel esneklik cognitive flexibility Yeni durum ve uyarıcılara uygun tepkiler vermeyi sağlayan, kişinin bir göreve karşı 

yaklaşımını ya da düşünme yöntemini değiştirme yeteneği.  

Konfüzyon 
Değerlendirme Metodu 

confusional assessment 
method (CAM) 

Psikiyatri eğitimi almamış klinisyenler için hazırlanmış, hem klinik hem de 

araştırma ortamında hızlı ve doğru bir şekilde deliryum tanısının konmasını 

sağlayan standardize edilmiş kanıta dayalı bir araç.  

CAM confusional assessment 
method 

“Konfüzyon Değerlendirme Metodu” teriminin İngilizce kısaltması.  

Yaşlılar İçin Düşme 
Davranışları Ölçeği 

fall behavioral ( FaB) scale for 
older people 

Yaşlıların günlük aktiviteleri sırasında düşmelerden kendilerini korumak için 

sergiledikleri davranışları tanımlamak için geliştirilmiş, öz-bildirime ya da görüşme 

yöntemine uygun şekilde tasarlanan düşme risk ölçeği.  

FaB fall behavioral ( FaB) scale for 
older people 

“Yaşlılar İçin Düşme Davranışları Ölçeği “ teriminin İngilizce kısaltması.  

komorbidite comorbidity Bknz. Eş zamanlı hastalık 

eş zamanlı hastalık comorbidity Bir kişide mevcut bir hastalığa ek olarak devam etmekte olan hastalık veya 

hastalıklar 

bakıcı yükü caregiver burden Bireyin hastalığının bakımı üstlenen kişi üzerindeki duygusal, fiziksel ve 

mali ihtiyaç ve sorumlulukları 

bakıcı tükenmişliği caregiver burnout Bakımdan sorumlu kişinin bir müdahale olmaksızın işini devam 

ettiremeyecek şekilde bakıcı yüküne vermiş olduğu tepki 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=frontpage
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategori1=bakdetay2&sozid=TIP
http://www.logosyayincilik.com/menu/91/tip-egitimi-terimleri
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KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN YAŞLI BİREYLERDE KIRILGANLIK DÜZEYİNİN 
HASTALIĞIN KABULÜ ÜZERİNE ETKİSİ 

Canan BOZKURT1, Yasemin YILDIRIM2, Fisun ŞENUZUN AYKAR2 

1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Balıkesir 

2Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, İzmir 

Giriş 

KOAH, Türkiye’de de en sık ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer almakta ve yılda yaklaşık 30 bin bireyin KOAH nedeniyle öldüğü tahmin 
edilmektedir (WHO, 2017).Hastalığın 40 yaşından sonra ortaya çıktığı ve hastalığın en sık görüldüğü yaş grubunun 60 yaş üzeri olduğu 
bildirilmektedir. Bu bağlamda KOAH alevlenmelerinin yaşlanmayla birlikte daha sık görülmesi ve artmış akut solunum yetersizliği riski ile 
ilişkilendirilmesi, KOAH’lı yaşlı bireyleri ayrıca ele almak gerektiğinin önemini vurgulamaktadır (GOLD, 2017).KOAH gibi kronik hastalıkların 
dışında yaşın ilerlemesiyle birlikte meydana gelen dejenerasyonlar, organların adaptasyon yeteneğinde azalmaya neden olmakta ve bazı 
durumlar geriatrik sendromları ortaya koymaktadır. İmmobilizasyon, inkontinans, depresyon, deliryum, düşme, osteoporoz gibi durumları 
kapsayan geriatrik sendromlardan biri de Kırılganlık (Frailty) Sendromu’dur(Eyigör, 2009). 

KOAH belirtilerinin 40 yaşından sonra ortaya çıkması ve ileri yaşlarda alevlenmelerin artmasıyla birlikte klinikte yatış sayısını artırmasından 
dolayı kırılganlık sendromu bu hasta grubunun büyük kısmını kapsamaktadır (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
2011). 

Hastalığı kabul etmemek ise bağımlılık duygusunda artma, öz yeterlik ve öz saygı duygusunda azalmaya neden olmaktadır(Besen & Esen, 
2011). 

KOAH ve kırılganlık sendromu tüm yönleriyle ele alındığında hastalığı kabullenme aşaması, yaşlı bireylerin uyum sürecini zorlaştırmaktadır 
(Kapucu & Ünver, 2017). Hastalığın kabulü, hastalığa uyum ve tedaviye uyum sürecinde önemli bir rol oynamaktadır ve hastalığın oluşumunu 
kabul etmek, neden olduğu sınırlamaları tanımakla ilişkilidir. Hastalığın kabulünü etkileyen belirleyicilerden ikisi de KOAH gibi kronik hastalığa 
sahip olmak ve kırılganlık gibi geriatrik sendromlardır. Ülkemizde KOAH’lı yaşlı bireylerde kırılganlık düzeyinin hastalığı kabule etkisini 
değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı; KOAH'lı yaşlı bireylerde kırılganlık düzeyinin hastalığı kabul 
üzerine etkisini incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, KOAH’lı yaşlı bireylerde kırılganlık düzeyinin hastalığı kabul üzerine etkisini incelemek amacı ile yapılan 
tanımlayıcı-kesitsel ve ilişkisel bir çalışmadır. Araştırma verileri, İzmir’de bir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi’nin Göğüs Hastalıkları 
PolikliniklerindenŞubat – Nisan 2018 tarihleri arasında, 65 yaş ve üzeri 311 KOAH’lı bireyden,10-15 dakika sürenyüz yüze görüşme tekniği ile 
araştırmacı tarafından toplanmıştır. 

Örnekleme dâhil edilme kriterleri:çalışmaya katılmadan en az bir yıl önce KOAH tanısı almış olmak; 65 yaş ve üzeri olmak; okur-yazar olmak; 
Solunum Fonksiyon Testi’nin sonuçlarına ulaşılabilir olması; gönüllü olarak araştırmayı kabul etmek ve bilgilendirilmiş onam formunu 
imzalamak. Astım, aktif tüberküloz, akciğer kanseri, bronşektazi, sarkoidoz, pulmoner fibroz, primer pulmoner hipertansiyon, interstisyel 
akciğer hastalığı veya diğer aktif akciğer hastalığı gibi diğer kronik akciğer hastalığının bir arada bulunması; KOAH dışındaki diğer kronik 
hastalıklarda hemodinamik istikrarsızlık bulunması ve KOAH dışındaki bu hastalıklarda şiddetli alevlenme bulunması ve tedavi gerektiren ciddi 
bir psikiyatrik hastalığın bulunması durumunda yaşlı bireyler örnekleme dahil edilmedi(Uchmanowicz et al., 2016a). 

Kullanılan Araçlar: Bu çalışmada yararlanılan veri toplama formları; (a) birey tanılama formu, (b) Edmonton Kırılganlık Ölçeği (AIS), (c)Hastalığı 
Kabul Görsel Analog Skala (VAS) ve (d) Hastalığı Kabul Ölçeği olmak üzere dört bölümden oluşan anket uygulandı. 

Etik İlkeler: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan izin alındıktan sonra araştırmanın yapıldığı hastaneden ön izin alınmıştır.Ön izin 
belgesiyle hastanenin bağlı olduğu İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden onay alınmıştır. Edmonton Kırılganlık Ölçeği ve Hastalığı Kabul Ölçeği Türkçe 
geçerlik ve güvenirliklerini yapan kişilerden e-posta yolu ile izinleri alınmıştır. Araştırma kapsamına alınan hastalara çalışmanın amacı 
araştırmacı tarafından açıklanmış, katılımları için sözlü ve yazılıonamları alındıktan sonra veriler toplanmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi: Araştırmadan elde edilen verilerin analizi özel bir bilgisayarda Statistical PackageforSocialScience (SPSS) 23 paket 
programında gerçekleştirilmiştir. 
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 Değişkenler için ortalama ve standart sapmalar hesaplanmıştır. Farklılıkları değerlendirmek için verilerin normal dağılıma uyumuna 
bakılarakIndependentSample t test, PairedSample t test, Mann Whitney U, OneWay ANOVA, Kruskall Wallis H; ilişki değerlendirmek için 
Pearson Korelasyon analizi; ileri analizler için Scheffe Testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Örneklem Özellikleri 

Çalışmaya alınan yaşlı bireylerin yaş ortalaması 71,7 (SS 6,04; dağılım 65-89) idi. Hastaların %74’ü erkek, %64,3’ü evli ve %66,2’sı ilkokul veya 
ortaokul mezunuydu. Hastaların %65,2’si emekliydi ve%68,2’sigelirinin giderine eşit olduğunu bildirdi. 

Hastaların sağlığa ve hastalığa ilişkin özellikleri Tablo 2’de sunulmaktadır. Bu çalışmadaki bireylerin%55’i sigara kullanmayı bıraktığını, %72,7’si 
hiç alkol almadığını ifade etti. Çalışmaya alınanbireylerin%52,4’ünün beden kütle indeksleri (BKİ) normal kilonun üzerinde idi. Araştırma 
kapsamına alınan bireylerin KOAH yıllarının ortalaması 6,27 (SS 4,55; dağılım 1-20) idi. Hastaların %53,7’si KOAH yılının beş yıldan az olduğu; 
%60,1’inin son bir yılda KOAH alevlenmesi nedeniyle hastaneye yatmadığı;%74,9’unun evinde oksijen cihazı kullanmadığı belirlendi. 
Araştırmaya alınan bireylerin %47,6’sının KOAH dışında eşlik eden hastalıkları bulunduğu ve örneklem grubunun %11,5’inin günlük beş ve 
üzeri ilaç kullandığı saptandı.  

Bireylerin hastalık parametrelerine ilişkin özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Hastaların mMRC puan ortalamaları 1,71 (SS 1; dağılım 0-4) idi 
ve %44,4’ü mMRC puanını“bir” olarak bildirdi. Yaşlı bireylerin FEV1 değerlerinin ortalaması 51,61 (SS 17,46; dağılım 26-94) iken bu bireylerin 
%43,4’ü GOLD II, %42,1’i ise GOLD III idi.  

Yaşlı bireylerin Hastalığı Kabul Ölçeği puan ortalaması 26,99 (SS 8,44; dağılım 8-40) idi. Edmonton Kırılganlık Ölçeği puan ortalaması 5,00 (SS 
3,36; dağılım 0-17) idi ve 155 yaşlı bireyin  %49,8’i kırılgan değildi. 

Kırılganlık puanları ile yaş (r=0,573); mMRC (r=0,569) ve KOAH yılı (r=0,344) arasında pozitif bir ilişki bulundu (p<0,001). Hastalığı kabul 
puanları ile yaş (r= -0,447); mMRC (r= -0,461) ve KOAH yılı (r= -0,383) arasında ise negatif ilişki saptandı (p<0,001).  FEV1 değerleri ile kırılganlık 
puanları arasında negatif yönde ilişki varken  (r= -0,344, p<0,001); hastalığı kabul puanları arasında ise pozitif bir ilişkisi vardı (r= 0,467, 
p<0,001) (Tablo 2). 

Çalışmaya dâhil edilen 65 yaş ve üzeri yaşlı bireylerin kırılganlık düzeyi ile hastalığı kabul düzeyi arasında ise negatif yönde ve yüksek düzeyde 
bir ilişkinin olduğu saptandı (p<0,05, r=-0,747) (Tablo 2). 

Tartışma: Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma; ülkemizde KOAH’lı yaşlı bireylerde kırılganlık düzeyi ile hastalığı kabul arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amacıyla yapılan ilk çalışmadır. Bu çalışmada KOAH’lı yaşlı bireylerin kırılganlık ortalaması 5,00 (SS 3,36) ile oldukça düşük bir puana sahipti. 
Bireylerin yaklaşık yarısı (%49,8) kırılgan değildi. Türkiye’de KOAH’lı bireyler için böyle bir çalışmaya rastlanmadı. Ancak diğer ülkelerde 
yapılmış önceki çalışmalarda bu oranların daha yüksek olduğu ortaya konmuştu (Maddocks et al., 2016; Uchmanowicz et al, 2016b). Kırılganlık 
düzeyinin aksine, çalışmamızdaki KOAH’lı yaşlı bireylerin hastalığı kabul düzeyleri 26,99 (SS 8,44) puan ile ortalamanın üzerindeydi. Ülkemizde 
KOAH’lı bireylerin hastalığı kabul düzeyine bakılan bir çalışma olmamasına karşın diğer ülkelerdeki sonuçlar ile benzerdi (Jankowska-Polańska 
et al., 2016; Mroczek et al., 2015). 

Yaşın kırılganlık ile orta düzeyde pozitif bir ilişkisi vardı ve yaş arttıkça kırılganlık düzeyi de artmaktaydı. Bu sonuç, Türkiye ve diğer ülkelerde 
yapılmış çalışmalarla uyumluydu (Çakmur, 2015; Chang et al., 2011; Fried et al., 2001). Bu durumun aksine yaş ilerledikçe hastalığı kabul 
düzeyi azalmaktaydı. Kanser gibi kronik hastalıklarda yapılmış bir çalışmada yaş ile hastalığı kabul arasında ilişki bulunmazken (Nowicki et al., 
2015); diğer ülkelerde yapılan KOAH çalışmaları bizim çalışmamızla uyumluydu (Jankowska-Polańska et al., 2016; Mroczek et al., 2015). 

Bu çalışmada 65 yaş ve üzeri bireylerin kırılganlık düzeyi ile hastalığı kabul arasında negatif yönde güçlü bir ilişki vardı. Bu bağlamda kırılganlık 
düzeyi arttıkça hastalığı kabul düzeyi azalıyordu. Bu çalışmaya karşıt olarak Uchmanowicz ve arkadaşlarının (2016) yaptığı çalışmada; yaş 
ortalaması 63,2 olan ve örneklemi hastanede yatan KOAH olan hastalardan seçilen çalışmada, kırılganlık için farklı bir ölçüm aracı kullanılmış, 
fiziksel ve sosyal alt boyut ile hastalığı kabul arasında negatif yönde zayıf bir ilişki bulurken toplam kırılganlık puanı ile hastalığı kabul arasında 
ise ilişki yoktu (Uchmanowicz et al., 2016a). Yaş ve hastanede yatma durumu gibi bağımsız değişkenlerin kırılganlık düzeyi ile hastalığı kabul 
arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü değiştirebileceği düşünülebilir.  

Sonuç: Bu çalışmada görüldüğü üzere Türk KOAH’lı yaşlı bireylerin kırılganlık düzeyleri düşüktü ve hastalığı kabul düzeyleri ortalamanın 
üzerindeydi. Kırılganlık ile hastalığı kabul arasında negatif ve güçlü bir ilişki vardı. Yaşlı bireyler kırılganlaştıkça hastalığı kabul etmeleri 
zorlaşıyordu. Bu sonuçlara dayanarak, yaşlı bireylerin kırılganlıklarını azaltmak ve hastalığı kabul etmelerini artırmak için bazı stratejiler 
geliştirilebilir. KOAH’a sahip yaşlı bireyler sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirmeli ve sürdürmelidir. Ayrıca bu davranışlar genç yaşlardan 
itibaren bireylere kazandırılmalı ve ileri yaşlarda kırılganlığın azaltılması hedeflenmelidir. Sağlık profesyonelleri kırılganlığı tanımalı ve bu 
konuda farkındalık kazandırmalıdırlar.  
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Tablo 1. Bireylerin Hastalık Parametrelerine İlişkin Özellikleri 

Özellikler n % 

mMRC Ortalaması x=̄1,71±1,00 

mMRC Sınıflaması 
0 
1 
2 
3  
4 

 
22 

138 
79 
69 
11 

 
7,1 

44,4 
22,8 
22,2 
3,5 

FEV1 Ortalaması x=̄51,61±17,46 

GOLD Sınıflaması 
GOLD I 
GOLD II 
GOLD III 
GOLD IV 

 
22 

135 
131 
232 

 
7,1 

43,4 
42,1 
7,4 

Hastalığı Kabul Ölçeği x=̄26,99±8,44 

Edmonton Kırılganlık Ölçeği x=̄5,00±3,36 

Kırılganlık Sınıflaması 

Kırılgan Değil (0-4 puan) 

Görünürde Savunmasız (5-6 puan) 

Hafif Kırılgan (7-8 puan) 

Orta Kırılgan (9-10 puan) 

Şiddetli Kırılgan (11-17 puan) 

 

155 

48 

49 

43 

16 

 

49,8 

15,5 

15,8 

13,8 

5,1 

 

Tablo 2. Bireylerin Bazı Değişkenler ve Kırılganlık Düzeyi ile Hastalığı Kabul Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Özellikler Edmonton Kırılganlık Ölçeği Hastalığı Kabul  

Ölçeği 

Yaş 
.573** 

p=0,000 

-.447** 

p=0,000 

KOAH Yılı 
.344** 

p=0,000 

-.383** 

p=0,000 

FEV1 
-.344** 

p=0,000 

.467** 

p=0,000 

mMRC 
.569** 

p=0,000 

-.461** 

p=0,000 

Kırılganlık Ölçeği 1 
-.747** 

p=0,000 
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YAŞLI BİREYLERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN 
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1Safiye ÖZVURMAZ, 2Aliye MANDIRACIOĞLU, 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın/TÜRKİYE 
 

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir/TÜRKİYE,  

Giriş 

Yaşlılık, kronolojik, biyolojik, sosyal, ve psikolojik boyutları olan bir süreçtir. Bu dönemde yaşanan başta sosyal tüm değişimler bireyin bu 
sürece uyumunda sorunlar yaşamasına neden olabilir (Özer ve Karabulut 2003).  

Dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de yaşlı nüfus yüzdesi diğer yaş gruplarına göre hızla artmaktadır. Dünya nüfusunun 2017 yılında %8,9’unu 
yaşlı nüfus oluştururken, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2013 yılında %7,7 iken, 2017 yılında %8,5’e yükselmiştir(TUİK 2018). 
Önümüzdeki 2050 yılı için 1 milyar kişinin 60 yaş ve üzeri (5 kişiden biri yaşlı olacağı )tahmin edilmektedir(Mandıracıoğlu 2010).  

Sağlıklı bir yaşlılık döneminde sosyal ilişkilerin önemi daha da büyüktür; çünkü yaşlanma ile birlikte azalan sosyal çevre yaşlının içine 
kapanmasına neden olup yaşlı bireyi yalnızlığa itebilmektedir(Ünal ve Bilge 2005).  

Sosyal destek, insan sağlığını etkileyen sosyal bir değişkendir. Sosyal desteğin stresin oluşumunu önleyebildiği, kişinin zorlandığı durumlarda 
destek olduğu ve onun başa çıkma yollarını etkilediği belirtilmektedir (Sorias 1992). Dünyada ve ülkemizde yaşlılara aile desteklerinin gittikçe 
azalması sonucunda yaşlılarda “sosyal destek” giderek önem kazanmaktadır. Sosyal destek eksikliğinde yaşlılarda sağlık sorunları görülmekte 
ve mortalite riskinin artmaktadır (Dhar 2001). Yaşlı bireyler, toplumdaki sosyo-demografik ve yaşam biçimi değişimleri ile yalnız kalmış, sürekli 
değişen kent yapısına tek başına uyum sağlamaya çalışmak zorunda kalmıştır. Bu durum yaşlı bireyler için özellikle sosyo-ekonomik sorunları 
beraberinde getirmiştir. Yaşlı sağlığının geliştirilmesi için sosyal destek gibi sağlığın psikososyal belirleyicilerinin değerlendirilmesi ve eksikliğini 
giderecek yapılar oluşturulması gerekir (Altay, Avci, 2009; Chipps, Jarvis, 2016).  

Yaşlının çevresindeki eş, aile ve arkadaşlarından oluşan sosyal ağ, yaşlının sevgi, bağlılık, ve bir gruba ait olma gibi sosyal gereksinimlerini 
karşılar. Sosyal destek, fiziksel ve psikolojik sağlığı etkilemekle birlikte, moral artışına ve yaşamdan duyulan memnuniyete, stres verici olaylarla 
baş etmeye olumlu katkılarda bulunmaktadır (Helman and Stewart 1994; Patterson 1995).  

Bu çalışma, yaşlı bireylerin algıladıkları sosyal destek düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışmadır. Çalışma evrenine, Aydın il merkezinde yaşayan, bir fizik tedavi ve rehabilitasyon 
merkezine başvuran sözlü iletişim sorunu olmayan, Alzheimer gibi bilişsel işlev bozukluğu olmayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 65 
yaş üzeri 361 yaşlı birey oluşturmuştur. Veriler Ocak 2018 -Mayıs 2018 tarihleri arasında tarihleri arasında araştırmacılar tarafından yüz yüze 
görüşme tekniği ile toplanmıştır.  

Yaşlı bireylerin sosyodemografik özellikleri sorgulanmış ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) kullanılmıştır. Çok Boyutlu 
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, bireylerin algıladıkları sosyal destek unsurlarının belirler. ÇBASDÖ’nin, Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik 
çalışmaları Eker, Arkar ve Yaldız tarafından geliştirilmiştir (Eker, Arkar, ve Yaldız, 2001). Aile, arkadaş ve özel bir kişi(aile ve arkadaşların dışında 
kalan bir kişi) desteğini belirlemek üzere dört maddeden oluşan üç alt ölçeği vardır ve 12 maddeden oluşan yedi dereceli (1-7 puan ) Likert 
tipi bir ölçektir. Her madde yedi aralıklı bir ölçek kullanılarak derecelendirilmektedir. Her alt ölçekteki dört maddenin puanlarının toplanması 
ile alt ölçek puanı elde edilmekte ve bütün alt ölçek puanlarının toplanması ile de ölçeğin toplam puanı elde edilmektedir. Elde edilen puanın 
yüksek olması algılanan sosyal desteğin yüksek olduğunu ifade eder. Ölçeğin tamamından elde edilen en düşük puan 12, en yüksek 84’dür. 
Ölçek puanının yüksek olması sosyal desteğin yüksek olduğunu belirtmektedir. ÇBASDÖ puan ortalamaları araştırmanın bağımlı değişkenleri, 
yaşlıların sosyodemografik özelikleri( cinsiyet, eğitim, yaşanılan yer, gelir durumu…)ise çalışmanın bağımsız değişkenleridir.  

Verilerin SPSS 20. 0 (Statistical Package for the Social Science) paket programında değerlendirildi. Verilerin analizinde Mann-Whitney U testi, 
One-Way ANOVA varyans analizi ve Kruskal-Wallis varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmanın yapıldığı kurumdan yazılı izin alındı. Katılımcılara, 
çalışmanın amacı ve kapsamı anlatıldıktan sonra yaşlı bireylerden katılım konusunda sözlü onam alındı.  

Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin %45,7'si kadın, %54,3'ü erkek olup yaş ortalamaları 71,98'dir. Katılımcıların %60,9’u kent dışında 
yaşamakta, %21,7’si ilkokul mezunu, %62,9’u evli ve %71,7’sinin sosyal güvencesi vardı. Araştırmaya katılan bireylerin %43,7’sinin toplam 
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hane gelirlerinin iyi, %92,7’sinin ek gelirinin olduğu saptandı. Araştırmaya katılan bireylerin %44,7’si kendi sağlığının iyi olduğunu, %26,8’si 
kronik hipertansiyon hastası olduğunu ve %86,1’i devamlı ilaç kullandığını bildirdi. Yaşlı bireylerin %70,3’ü yardımcı araç kullanmakta ve 
%30,8’i yardımcı araç olarak gözlük kullanmaktadır. Katılımcıların %53,5’u yaşam memnuniyetini iyi olarak belirtmekte ve %68,1’i kendisini 
yalnız hissetmediğini belirtmektedir. (Tablo 1) 

Tablo 1. Yaşlı bireylerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

 

Değişkenler   Sayı (n)  Yüzde (%) 

 AO±SS   

Yaş 71,98±7,10   

Cinsiyet Kadın 165 45,7 

Erkek 196 54,3 

Yaşanılan Yer Kırsal 220 60,9 

Kent 141 39,1 

Eğitim Durumu Okur yazar değil 68 18,8 

Okur yazar  72 19,9 

İlkokul 78 21,6 

Ortaokul 50 13,8 

Lise ve üzeri 92 25,4 

Medeni Durum Evli 227 62,8 

Bekar 134 37,1 

Sosyal Güvence Var 259 71,7 

 Yok 102 28,3 

Gelir durumu İyi 157 43,4 

Orta 165 45,7 

Kötü 39 10,8 

Ek Gelir Evet 316 92,7 

Hayır 25 7,3 

Kendi Sağlığını Tanımlama İyi 154 42,6 

Orta 148 40,9 

Kötü 59 16,3 

Kronik Hastalık Var  328 90,8 

Yok  33 9,2 

Devamlı Kullanılan İlaç Evet 311 86,1 

Hayır 50 13,9 

Yardımcı Araç Kullanımı Evet 257 73,6 

Hayır 92 26,4 

Yaşam Memnuniyeti İyi 193 53,5 

Orta 131 36,5 
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Kötü 37 10,0 

Araştırmaya katılan yaşlı bireylerin ÇBASDÖ puan ortalaması 62,39±ss'dur. Ölçeğin alt boyutlarından alınan puan ortalamaları; Aile alt boyutu 
puan ortalaması 21,33±ss, Arkadaş alt boyutu puan ortalaması 20,96±ss ve Özel bir insan alt boyutundan alınan puan ortalaması 20,12±ss 
'dir. Ölçekten alınan puan ortalaması ne kadar yüksek ise bireylerin ÇBASDÖ puanı o kadar yüksektir. (Tablo2).  

Tablo 2: Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeklerinden elde edilen puanların ortalamaları( Ort±ss) ve Minimum- Maximum (Min-max) 
değerleri (n=361) 

ÇBASDÖ Range (Min-Max) AO±Ss 

Aile 4-28 21,33±6,39 

Arkadaş 4-28 20,96±6,49 

Özel Bir İnsan 4-28 20,12±7,00 

ÇBASDÖ Toplam Puan 12-84 62,39±19,21 

 

ÇBASDÖ toplam puan ortalaması, ile engel durumu, kendini yalnız hissetme, eğitim, medeni durum arasında istatistiksel bir farklılık 
saptanmıştır. (P<0. 05). Kadın yaşlı bireylerin ÇBASDÖ puanları erkeklere göre, kırsal bölgede yaşayanların kentsel bölgede yaşayanlara göre 
istatistiksel anlamlı daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, ÇBASDÖ alt ölçeklerinden Aile desteği, Arkadaş desteği ve özel kişi desteği toplam puanı 
ile yaşanılan yer, sosyal güvence, Engel durumu, kendini yalnız hissetme, eğitim ve medeni durum arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. (P<0. 
05) 

Tartışma ve Yorum: Bu çalışma, tanımlayıcı kesitsel bir çalışma olup, yaşlıların sosyal destek algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, yaşlı bireylerin Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ÇBASDÖ) toplam puan ortalamaları 62,39±19,21 
olarak bulunmuştur.  

Çalışmamızda kadın yaşlı bireylerin ÇBASDÖ puanları erkeklere göre, kırsal bölgede yaşayanların kentsel bölgede yaşayanlara göre daha 
yüksek bulunmuştur. Huzurevi ve evde yaşayan yaşlılarda yaptıkları çalışmada kadın yaşlı bireylerin sosyal destek puanını erkeklerden daha 
düşük olduğunu bildirmiştir(Genç, Küçük ve Onur, 2015).  

Çalışmamızda, engel durumu olan ve kendini yalnız hissedenlerin ÇBASDÖ puanları düşük bulunmuştur. Evli olan yaşlıların bekar olan yaşlılara 
göre ÇBASDÖ puanları daha yüksek saptanmıştır. Benzer bir çalışmada, evli ve eşi ile birlikte yaşayan yaşlıların sosyal destek puanlarının daha 
yüksek olduğunu(Polat ve Kahraman 2013), Karadakovan’da evli yaşlıların bekar olanlara göre daha az yalnızlık yaşadıkları 
bildirdi(Karadakovan, 2014).  

Çalışmamızda eğitim durumuna göre; lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip olan yaşlıların ÇBASDÖ puanları daha yüksek iken, okuryazar 
olmayanların ÇBASDÖ puanları oldukça düşük olduğu saptanmıştır. Eğitim düzeylerinin, yaşlının sosyal ağ geliştirmede etkili olabileceği veya 
yaşlı bireylerin sosyal destek konusunda beklenti ve algısını değiştirebileceği düşünülmektedir.  

Yaşlanmayla birlikte bireyde fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak değişikliklerin olması, yaşlı bireylerin sosyal çevresiyle olan ilişkileri ve sağlıklı 
yaşlanma durumları etkilenmektedir. Sosyal destek, yaşlıların psikososyal refahının sürdürülmesinde ve iyileştirilmesinde fiziksel ve psikolojik 
sağlığını olumlu yönde etkileyerek, saygınlık, memnuniyet ve stresle baş etme gibi olumlu duyguların gelişmesinde önemli bir unsurdur. Sosyal 
yaşamda, psikolojik güçlüklere karşı tampon görevi görür(Kara ve ark 2009).  

Sonuç olarak bu çalışmada, Kadınların erkeklere göre sosyal destek puanlarının daha yüksek olduğu, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, 
sosyal güvence varlığı engel durum varlığı, yaşanılan yer, kendini yalnız hissetme durumlarının algılanan sosyal destek düzeyi üzerinde etkili 
olduğu bulunmuştur. Yaşlı bireylerin çevresindeki aile, akraba, komşular, arkadaşların var olması sosyal destek sisteminin varlığı, bireyin sosyal 
hayatın zorluklarıyla daha kolay baş etmesini sağlayabilir. Nüfusun yaşlanması sürecinin çok hızlı yaşanması beklenen gelişmekte olan 
ülkelerde sosyal destek konusunda aile dışında da çözüm yaklaşımları gerçekleştirilmezse, bu ülkelerde yaşlılık sürecine ilişkin önemli 
problemler yaşanacaktır. Önümüzdeki yıllar içinde beklenen bu sorunlara hazırlıkların yapılması, yaşlılığa yönelik sağlık ve sosyal politikaların 
gözden geçirilip yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  
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SS17 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

İsmail TOYGAR, Ayfer KARADAKOVAN 

Ege Üniversitesi, Hemşirelik, İzmir 

Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve toplumsal değişimler ile birlikte dünyada yaşlı nüfusu artış göstermektedir. Doğurganlık oranının 
azalmasının da etkisi ile gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı artmaktadır (1). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
2015 yılında dünyada yaşlı nüfus oranının %12 olduğunu, 2050 yılında bu oranın %22’ye ulaşacağını ve 60 yaş üzerine nüfusun iki milyardan 
fazla olacağını öngörmektedir (2).  

Yaşlı nüfusunun artması ile birlikte yaşlının toplumdaki rolleri de değişim göstermektedir. Yaşlının toplumdaki yeri endüstrileşme ile değişim 
göstermiştir. Endüstrileşmenin etkisi ile toplumda üretime katkı sağlayacak iş gücü önem kazanmış, yaşlı bireyler ise üretime katkı sağlamayan 
bireyler olarak düşünülmüştür. Ayrıca yaşlanma ile bireylerde birçok sağlık sorunu da meydana gelmektedir. Yaşlı bireyler sonuç olarak sosyal 
destek, barınma ve ekonomi konularında da sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlar nedeni ile yaşlılar bağımlı bir grup ve topluma yük olarak 
görülmektedir (3). Yaşlı bireylerin toplumda bu sorunlarla karşılaşması ise yaşlı ayrımcılığına yol açmaktadır.  

DSÖ yaşlı ayrımcılığını; bireyleri yaşlarına göre tek tipleştirme, önyargı ile yaklaşma ve ayrıştırma olarak tanımlamaktadır (4). Yaşlı ayrımcılığı 
pozitif ve negatif olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Palmore yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutumları sevecenlik, bilgelik, güvenilirlik, özgürlük 
ve mutluluk gibi terimlerle tanımlarken, olumsuz tutumları ise hastalık, işe yaramazlık, cinsel yaşamın olmaması, zihinsel fonksiyonlarda 
gerileme, izolasyon, yoksulluk ve depresyon gibi terimlerle tanımlamaktadır. Yaşlılarda daha sık karşılaşılan ayrımcılık negatif ayrımcılıktır. 
Palmore yaşlı ayrımcılığının ırk ve cinsiyet ayrımcılığından sonra dünyada en yaygın üçüncü ayrımcılık olduğunu bildirmektedir (5, 6). 
Hemşireler yaşlıların bakımında başlıca iş gücünü oluşturmaktadır. Bu nedenle yaşlıların sıklıkla karşılaştığı bireyleri de oluşturmaktadır (7,8). 
Bu durum hemşirelerdeki yaşlı ayrımcılığını daha önemli kılmaktadır. Hemşirelerin yaşlı ayrımcılığında bulunmaması yaşlıların fizyolojik, 
psikolojik ve sosyal iyilik hali için önemlidir. Hemşirelik öğrencilerinin eğitiminde yaşlı ayrımcılığını azaltmaya yönelik eğitimlerin verilmesi ve 
hemşirelik öğrencilerinde yaşlı ayrımcılığı düzeyinin azaltılması, yaşlı bireylerin biyopsikososyal iyilik hali açısından oldukça önem arz 
etmektedir.  

Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları ve etkileyen faktörler değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem: Çalışmanın Türü ve Katılımcılar 

Çalışma tanımlayıcı tipte tasarlanmıştır. Çalışmaya Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde hemşirelik eğitimi alan 1., 2., 3. ve 4. sınıf 
öğrencilerinden 18 yaş ve üzerinde, çalışmaya katılmayı kabul eden 509 öğrenci dahil edilmiştir.  

Verilerin Toplanması: Verilerin toplanmasında ‘Birey Tanıtım Formu’ ve ‘Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır.  

Birey Tanıtım Formu: Bireyin, yaşı, cinsiyeti, sınıfı, medeni durumu, aileye ait özellikler, yaşlılara ilişkin görüşlerini içeren toplamda 12 
maddeden oluşmaktadır.  

Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ): YATÖ yaşlının yaşamını sınırlama, yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık ve yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık 
konularını içeren üç alt boyutu olan ve 23 maddeden oluşan, 5’li likert tipinde bir ölçektir. Vefikuluçay tarafından 2008 yılında geliştirilen 
ölçeğin Türk toplumu için geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış ve Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0. 80 bulunmuştur. Ölçek ve alt boyutları 
için puan ortalamasının yükselmesi yaşlı ayrımcılığının azaldığını göstermektedir. Bu çalışmada ise Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0. 76 
olarak belirlenmiştir. Ölçeğin kullanımı için Vefikuluçay’dan izin alınmıştır.  

Verilerin Analizi: Çalışmaya ait tanımlayıcı istatistikler sayı (n) ve yüzde (%) değerleri ile sunulmuştur. Verilerin analizleri normal dağılım 
varsayımlarının sağlandığı durumlarda parametrik testlerle, sağlanmadığı durumlarda ise nonparametrik testlerle yapılmıştır. Parametrik 
testlerin sonuçları ortalama ve standart sapma değerleri ile nonparametrik testlerin sonuçları ise medyan, minimum ve maksimum değerleri 
ile sunulmuştur.  

Etik: Verilerin toplanması için araştırma etiği yönünden ‘Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’ndan (02. 01. 2019 tarihli ve 
88 protokol numaralı), Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden (27344949-605. 01 Sayılı) ve katılımcılardan yazılı onam alınmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan 509 öğrencinin %86. 2’sini kadınlar oluşturmaktadır. Öğrencilerin ortalama yaşı 20. 94±1. 30’dur. Öğrencilerin 
%99. 6’sı bekâr olduğunu bildirmiştir. Öğrencilerin %84. 9’u çekirdek aile yapısına sahip olduğunu bildirmiştir. Çalışmada yer alan öğrencilerin 
%24. 6’sı 1. Sınıf, %23. 8’i 2. Sınıf, %25. 3’ü 3. sınıf ve %26. 3’ü 4. sınıf öğrencisidir. Çalışmada yer alan bireylerin %41. 3’ü ilçede yaşamaktadır. 
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Öğrencilerin %55. 2’si klinik uygulamalarda yaşlı bireye bakım verdiklerini bildirmişlerdir. Öğrencilerin %61. 1’i yaşlı bir yakını ile birlikte 
yaşamadığını bildirmiştir.  

Tablo 1: Öğrencilerin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı 

 n % 

Cinsiyet 

Erkek 70 13. 8 

Kadın 439 86. 2 

Medeni Durum 

Evli 2 0. 4 

Bekâr 507 99. 6 

Sınıf 

1. Sınıf 125 24. 6 

2. Sınıf 121 23. 8 

3. Sınıf 129 25. 3 

4. Sınıf 134 26. 3 

Aile Tipi 

Çekirdek Aile 432 84. 9 

Geniş Aile 63 12. 4 

Yalnız Yaşıyor 8 1. 6 

Diğer 6 1. 2 

Yaşadığı Yer 

Büyükşehir 150 29. 5 

Şehir 89 17. 5 

İlçe 210 41. 3 

Köy 60 11. 8 

Klinik uygulamalarınızda yaşlıya bakım verdiniz mi? 

Evet 281 55. 2 

Hayır 228 44. 8 

Bir yaşlı ile birlikte yaşadınız mı? 

Evet 198 38. 9 

Hayır 311 61. 1 

 

Araştırmaya katılan kadın öğrencilerin %28. 54’ü, erkek öğrencilerin ise %14. 29’u yaşlı bireylere bakım veren kuruluşlarda çalışmak 
istediklerini bildirmişlerdir. Çalışmada yer alan öğrencilerin %27. 70’ü ileride yaşlı bireylere bakım veren kuruluşlarda çalışmak istediklerini 
bildirmişlerdir. Cinsiyet ile yaşlı bireye bakım veren kuruluşlarda çalışma isteği arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki saptanmıştır (p=0. 
004). Klinik uygulamalarında yaşlı bireye bakım veren öğrencilerin %36. 7’i, yaşlı bireye bakım vermeyenlerin ise %16. 66’sı yaşlı bireye bakım 
veren kuruluşlarda çalışmak istemektedir. Klinik uygulamalarında yaşlı bireye bakım vermiş olmak ile yaşlı bireye bakım veren kuruluşlarda 
çalışmak isteği arasında istatistiksel anlamlı açıdan ilişki saptanmıştır (p<0. 001).  
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Tablo 2: Öğrencilerin Yaşlı Bireye Bakım Veren Kuruluşlarda Çalışma İsteği ve Etkileyen Faktörler 

 

Evet 

n (%) 

Hayır 

n (%) 

p 

Cinsiyet 

Erkek 10 (14. 3) 60 (85. 7) 

p=0. 004 

Kadın 131 (29. 8) 308 (70. 2) 

Klinik uygulamalarınızda yaşlıya bakım verdiniz mi? 

Evet 103 (36. 7) 178 (63. 3) 

p<0. 001 

Hayır 38 (16. 7) 190(83. 3) 

 

Öğrencilerin %59. 7’si yaşlı yakınları ile birlikte yaşamak istediğini, %40. 3’ü yaşlı yakınları ile birlikte yaşamak istemediğini bildirmiştir. Yaşlı 
bir yakını ile birlikte yaşamak istemeyen öğrencilerin %33. 7’si kendileri yaşlandığında genç aile üyeleri ile birlikte yaşamak istediğini 
bildirmişlerdir. Erkeklerin %51. 42’si, kadınların ise %61. 05’i yaşlı aile bireyleri ile yaşamak istediğini bildirmişlerdir. Köyde yaşayan bireylerin 
%85’i, ilçede yaşayan bireylerin %53. 8’i, şehirde yaşayan bireylerin %49. 4’ü ve büyükşehirde yaşayan bireylerin %64. 0’ü yaşlı aile bireyleri 
ile birlikte yaşamak istediklerini bildirmişlerdir. Bireylerin yaşadığı yer ile yaşlı ile birlikte yaşama isteği arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
ilişki saptanmıştır (p<0. 001).  

Tüm katılımcılardan %62. 91’u yaşlandığında genç aile üyeleri ile yaşamak istediklerini bildirmişlerdir. Kadınların %63. 78’i, erkeklerin ise %57. 
14’ü yaşlandığında genç aile üyeleri ile yaşamak istediklerini bildirmişlerdir.  
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Tablo 3: Öğrencilerin Yaşlı Aile Bireyleri İle Yaşama İsteği ve Etkileyen Faktörler 

 

Evet 

n (%) 

Hayır 

n (%) 

p 

Cinsiyet 

Kadın 268 (61) 171 (39) 

p=0. 128 

Erkek 36 (51. 4) 34 (48. 6) 

Yaşadığı Yer 

Büyükşehir 96 (64) 54 (36) 

p<0. 001 

Şehir 44 (49. 4) 45 (50. 6) 

İlçe 113 (53. 8) 97 (46. 2) 

Köy 51 (85) 9 (15) 

Ölçek toplam puan ortalaması yönünden cinsiyet (p<0. 001), sınıf (p=0. 001), klinik uygulamalarında yaşlıya bakım verme (p<0. 001) ve yaşlı 
ile birlikte yaşama (p<0. 001) başlıklarında gruplar arası istatistiksel anlamlı farklılık saptanmıştır. Olumlu ayrımcılık alt boyutu puan ortalaması 
yönünden klinik uygulamalarında yaşlıya bakım verme (p=0. 003) ve bir yaşlı ile birlikte yaşama (p=0. 003) başlıklarında gruplar arası 
istatistiksel anlamlı farklılık saptanmıştır. Olumsuz ayrımcılık alt boyutu puan ortalaması yönünden cinsiyet (p<0. 001), sınıf (p<0. 001) ve 
klinik uygulamalarda yaşlıya bakım verme (p<0. 001) başlıklarında gruplar arası istatistiksel anlamlı farklılık saptanmıştır. Yaşlının yaşamını 
sınırlama alt boyutu puan ortalaması açısından klinik uygulamalarda yaşlıya bakım verme (p=0. 001) ve yaşlı ile birlikte yaşama (p<0. 001) 
başlıklarında gruplar arası istatistiksel anlamlı ilişki saptanmıştır (Tablo 4).  
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Tablo 4: Öğrencilerin YATÖ Ölçek Toplam Puan ve Alt Boyut Puan Ortalamalarının Gruplara Göre Dağılımı 

 Olumlu Ayrımcılık Olumsuz Ayrımcılık Yaşlının Yaşamını 

Sınırlama 

Ölçek Toplam 

Cinsiyet 

Erkek 29. 80±6. 64 16. 97±3. 17 34. 12±5. 20 80. 90±9. 29 

Kadın 30. 67±4. 12 18. 70±3. 24 35. 08±3. 06 84. 46±7. 33 

 p=0. 106 p<0. 001 p=0. 139 p<0. 001 

Sınıf 

1. Sınıf 29. 85±4. 21 17. 75±4. 13 34. 22±4. 25 81. 83±8. 76 

2. Sınıf 31. 13±3. 76 18. 44±2. 95 35. 28±3. 42 84. 85±6. 68 

3. Sınıf 30. 60±4. 18 17. 83±2. 66 35. 24±2. 96 83. 68±6. 71 

4. Sınıf 30. 63±4. 53 19. 76±2. 81 35. 05±2. 95 85. 45±8. 07 

 p=0. 051 p<0. 001 p=0. 121 p=0. 001 

Klinik uygulamalarınızda yaşlıya bakım verdiniz mi? 

Evet 31. 05±3. 93 18. 93±2. 93 35. 42±3. 05 85. 41±7. 01 

Hayır 29. 94±4. 44 17. 88±3. 58 34. 36±3. 79 82. 19±8. 18 

 p=0. 003 p<0. 001 p=0. 001 p<0. 001 

Bir yaşlı ile birlikte yaşadınız mı? 

Evet 31. 25±3. 94 18. 53±3. 28 35. 71±3. 49 85. 49±7. 36 

Hayır 30. 11±4. 31 18. 42±3. 28 34. 47±3. 33 83. 00±7. 80 

 p=0. 003 p=0. 723 p<0. 001 p<0. 001 

Yaşadığı Yer 

Büyükşehir 30. 81±3. 16 18. 61±3. 39 34. 51±2. 85 83. 93±6. 74 

Şehir 29. 97±4. 94 17. 85±3. 22 34. 38±4. 18 82. 20±8. 89 

İlçe 30. 31±4. 45 18. 50±3. 33 35. 60±3. 32 84. 41±7. 52 

Köy 31. 63±4. 26 18. 90±2. 83 34. 65±3. 74 85. 18±8. 57 

 p=0. 072 p=0. 217 p=0. 005 p=0. 077 

Toplam (n=509) 30. 55±4. 20 18. 47±3. 28 34. 95±3. 44 83. 97±7. 72 
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Tartışma: Yaşlanma ile birlikte bireyde fiziksel, sosyal ve psikolojik değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişiklikler toplumda yaşlı 
ayrımcılığına yol açmaktadır. Bu çalışmada yaşlıların en sık karşılaştığı meslek gruplarından hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına yönelik 
tutumu ve etkileyen faktörler araştırılmıştır.  

Çalışmamızda YATÖ ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte puan ortalamasının artması yaşlı ayrımcılığının azaldığını göstermektedir. Ölçekten 
alınabilecek en düşük puan 23, en yüksek puan ise 115’tir. Hemşirelik öğrencilerinde ölçek toplam puan ortalaması 83. 97±7. 72 bulunmuştur. 
Çalışmamızda hemşirelik öğrencilerinde yaşlı ayrımcılığının düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Ülkemizde gerçekleştirilen diğer çalışmalarda 
da benzer şekilde hemşirelik öğrencilerinde yaşlı ayrımcılığı düzeyinin düşük düzeyde olduğu bildirilmiştir (9-13). Hemşirelik öğrencilerinde 
yaşlı ayrımcılığının düşük düzeyde olmasının nedeninin öğrencilerin eğitim boyunca yaşlılık ve yaşlılar ile ilgili eğitim alması ve yaşlıya bakım 
vermesi olduğu düşünülmektedir.  

Çalışmamızda erkeklerde yaşlı ayrımcılığının, kadınlara oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ülkemizde ve çeşitli ülkelerde (İsveç, ABD, 
Birleşik Krallık, Tayvan) gerçekleştirilen çalışmalarda da benzer şekilde yaşlı ayrımcılığının kadınlarda erkeklere oranla daha düşük düzeylerde 
olduğu bildirilmektedir (10, 14-17). Buna karşın cinsiyetler arasında yaşlı ayrımcılığı açısından anlamlı farklılık bulunmadığını bildiren 
çalışmalarda bulunmaktadır (2, 12). Kadınlarda yaşlı ayrımcılığının erkeklere oranla daha düşük olmasının; dünyada ve ülkemizde yakınların 
bakım hizmetini sıklıkla kadınların üstlenmesi ile ilgili olduğu düşünülmektedir.  

Öğrencilerin sınıfı ile yaşlı ayrımcılığı arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Öğrencilerin eğitim aldıkların sınıfın ilerlemesi ile yaşlı 
ayrımcılığının azaldığı gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalarda hemşirelik eğitimi ve yaş ile birlikte yaşlı ayrımcılığının azaldığı bildirilmektedir 
(2,11,14). Bunun hemşirelik öğrencilerinin ders programlarında yaşlanma, yaşlılık özelliklerini ve sorunlarını içeren ders birikimlerinin artması 
ve yaşlıya bakım verme deneyimi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.  

Klinik uygulamalarında yaşlı bireye bakım veren bireylerde ve yaşlı ile birlikte yaşamış bireylerde yaşlı ayrımcılığının daha düşük düzeyde 
olduğu saptanmıştır. Ünsar ve arkadaşları (2015) yaptıkları çalışmada yaşlı bireye bakım vermenin yaşlı ayrımcılığı tutumunu azalttığını 
bildirmişlerdir (12). Zehirlioğlu ve arkadaşları (2015) yaşlının bakımından sorumlu olan ve yaşlı ile birlikte yaşayan bireylerde yaşlı 
ayrımcılığının daha düşük düzeyde olduğunu, fakat gruplar arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmadığını bildirmişlerdir (18). Literatürde 
de bildirildiği üzere yaşlı ile temas (bakım verme, birlikte yaşama vb. ) içerisinde bulunan bireylerde yaşlı ayrımcılığı daha düşük düzeyde 
görülmektedir.  

Çalışmamızda bireyin yaşadığı yer ile yaşlı ayrımcılığı arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Literatürde bireyin yaşadığı yer ile yaşlı ayrımcılığı 
arasında ilişki bulunduğu bildirilmektedir (2,9). Çalışmamızda yaşlı ayrımcılığının bu yönü ile değerlendirilmesinde; gruplardaki dağılımın eşit 
olmamasının yetersizliğe yol açtığı düşünülmektedir.  

Çalışmamızda yaşlı aile bireyi ile yaşama isteğinin kadınlarda erkeklere oranla daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu durumun kadının geleneksel 
bakım verici rolünün etkisinin olduğu düşünülmektedir. Literatürde ücret karşılığı olmayan yaşlı bakımında ilk sırada aile bireyleri sonrasında 
ise komşuların yer aldığı bildirilmektedir. Aile bireyleri içerisinde ise kadınların çoğunlukta olduğu bildirilmektedir (19).  

Yaşanılan yere göre incelendiğinde ise köyde yaşayan bireylerin yaşlı aile bireyleri ile yaşamayı daha çok istediği saptanmıştır. Çalışma ekibi 
olarak bu durumda kırsal kesimlerde yaşayanlarda geleneksel geniş aile yapısının korunmuş olmasının etkili olacağı düşünülmektedir.  

Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak çalışmamızda hemşirelik öğrencilerinde yaşlı ayrımcılığının düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin 
yaşlı ayrımcılığını etkileyen faktörler incelendiğinde; cinsiyet, sınıf, yaşlıya bakım vermiş olma, yaşlı bir yakını ile birlikte yaşama durumlarının 
yaşlı ayrımcılığını etkilediği saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinde yaşlı ayrımcılığının daha da azaltılması için tüm öğrencilerin öğrencilikleri 
sürecinde en az bir yaşlıya bakım vermesini önermekteyiz. Öğrencilerin eğitim süreci boyunca aldıkları dersler ve yaşlıya bakım vermenin yaşlı 
ayrımcılığını azalttığı saptanmıştır. Bu nedenle öğrencilere eğitimlerinin başında yaşlı ile ilgili dersler alması ve uygulamalarında öncelikli 
olarak yaşlı ile çalışmasını önermekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: yaşlı ayrımcılığı, hemşirelik öğrencileri, bakım 
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SAĞLIKLI VE AKTİF YAŞ ALMA  

Doç. Dr. Sevnaz Şahin  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, İzmir 

Yaşam süresinin artmasıyla yaşlanma teorileri geliştirilmeye ve tartışılmaya başlanmıştır. Böylece ‘Nasıl bir yaşlılık istiyoruz ?’ ‘Nelere hazırlıklı 
olmalıyız ?’ ‘Neler yapmalıyız ?’ gibi sorulara yanıt aranmaktadır. Yaşlanma süreciyle bizlere göre daha önce karşılaşan Avrupa ve Amerika’ da 
yarım yüzyılı aşkın süredir tartışmalar sürmektedir.  

Yaşlanma kuramlarından ilki 1960’lı yıllarda dillendirilen ‘Geri Çekilme’ (Disengagement) teorisidir (Cumming ve Henry W 1961). Yaşlanan bir 
yerlerin üretim alanlarından çekilerek gençlere yer açması temeline dayandırılmıştır. Yaşlanan bireylerin fiziksel, psikolojik olarak gerilemesi 
gerekçe olarak gösterilmiştir. Bu teoriye göre fiziksel gerilemeye başlayan yaşlı artık kenara çekilerek spritüel işlerle uğraşmalıdır. Ancak 
yaşlının heterojen yapısı gözden kaçırılmış her yaşlıda gerileme olmayabileceği gerçeği bu teoriyi çürütmüştür. Aynı dönemde bu teorinin 
karışına çıkarılan teori ile ‘Aktivite Teorisi’dir (R. Havighurst,B. N. VL Bengston ve S. S Tobin 1972). Burada da diğerinin tam tersi olarak kişilerin 
hayat boyu aktif kalmaları vurgulanmaktadır. Bu teori de yaşlıların heterojen yapısını gözden kaçırmaktadır. Homojen bir grup gibi varsaydığı 
yaşlıları belli özelliklere sıkıştırmaya çalışmaktadır.  

Sonrasında özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde doğan ve desteklenen kuram ise ‘Başarılı Yaşlanma’dır (ROWE JW & KAHN RL Science 
1987; 237: 143–9 doi: 10. 1126/science. 3299702 ) Buna göre kişi başarılı olmak için kronik hastalıklardan, engellikten korunmalı, fiziksel ve 
bilişsel egzersizleri yapabilmeli ve toplum içinde yaşabilmelidir. Adeta 3 lü bir saç ayağı olarak tanımlanmaktadır (Şekil 1). Bununla birlikte 
yaşlanmanın doğal sonuçlarından biri olarak meydana gelen fiziksel değişikliklerin ve artan kronik hastalıkların göz ardı edilmesi en fazla 
eleştirilen kısmı olmuştur. Aynı zamanda kişinin engelli olmasının neden başarısızlık olarak adlandırılmayı gerektiği sorgulanmıştır. 
Vurgulanmak istenen bağımsız yaşam olmakla birlikte sınırlarda sorun olduğu görülmektedir.  

Şekil 1: Rowe ve Kahn ‘Başarılı Yaşlanma Modeli’ 

 

Başarılı yaşlanma ile orta yaşın kaybedilmiş ilişkilerinin ve rollerinin yenileriyle değiştirilmesi hedeflenmektedir. Böylece yaşlanmanın 
çağrıştırdığı olumsuz algının reddine yardımcı olunabileceği belirtilmektedir.  

Amerika’daki başarılı yaşlanma tartışmaları ile benzer zamanda Avrupa ‘Üretken Yaşlanma’ kavramını gündeme getirmiştir. Kronolojik yaş 
performansın tek göstergesi olmamalıdır diyerek yaşlı bireyler üretkenlik için desteklenmektedir. Fiziksel kapasiteye uygun işlerde rol almalı 
diyen üretkenlik teorisi 1997 Haziran G8 ler zirvesinde gündeme gelmiş ve iş gücüne katılımı engelleyen koşulların değiştirilmesiyle esnek 
emeklilik ve mentörlüğü gündeme taşımıştır. Burada yaşlı tarafından bir ücret karşılığında ya da ücretsiz olarak gerçekleştirilen ürün veya 
hizmet üreten veya üretim kapasitesini geliştiren tüm faaliyetler kastedilmektedir. Bununla birlikte acaba insanoğlunun en büyük değeri 
üretim midir? Yoksa üretim, ekonomik temelli araçsal bir işleve mi sahiptir tartışmasını doğurmuştur.  

2002 yılına gelindiğinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yaş ilerledikçe amacın yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu vurgulayarak;Sağlık, Güvenlik 
ve Katılım başlıklarının altını çizmiş ve bu alanda fırsatların üst düzeye çıkarılmasını vurgulamıştır.  
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2011 yılına gelindiğinde aktif yaşlanma ve sağlıklı yaşlanma tanımları birlikte anılmaya başlamıştır. Sağlıklı yaşlanma aslında aktif yaşlanmayı 
da içermekte denirken bir başka yaklaşım da tersinin de doğru olduğunu vurgulamaktadır.  

Ülkelerdeki aktif yaşlanmanın çok boyutlu ve objektif olarak değerlendirilmesi amacıyla başlatılan bir projeden Aktif Yaşlanma İndeksini Active 
Aging Index (AAI) doğurmuştur (https: //www. unece. org/fileadmin/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/AAI_leaflet. pdf). Bu indeks 4 ana 
başlık altındaki 22 parametre ile ülkelerdeki yaşlılarda aktivite düzeyini ölçmeye çalışmaktadır. Ülkelerin AAI leri incelendiğinden yüsek puana 
sahip ilk 5 ülke; Norveç, İsveç, ABD, Hollanda ve Japonya’dır.  

2012 yılına gelindiğinde DSÖ öncelikle ‘Sağlıklı Yaşlanma’ nın hedef alınması gerektiğini vurgulamaya başlamıştır. 2015 yılında DSÖ genel 
sekreterinin açılış konuşmasında vurguladığı kavram ise ‘Fonksiyonel Yeterlilik’ olmuştur. Fonksiyonel yeterlilik bireylerin kendilerini değerli 
hissetmelerini kendileri olabilmelerini sağlamaktadır.  

 Fonksiyonel yeterlilik için 3 temel şunlardır.  

1- Öğrenim, gelişim, karar verebilme 

2- Mobilize olma 

3- Yeni ilişkiler kurabilmek, devam ettirmek ve topluma katkı 

DSÖ’nün yaşlının mevcut kapasitenin potansiyele doğru yaklaşması için gerekenler için önerileri :  

Psikososyal Adaptasyon  

Destekleyici Çevre 

Uygun Sağlık Bakımına Ulaşabilme  

Sosyal Sistem 

Eğitim  

Hayat Boyu Öğrenme’dir.  

Hayat boyu öğrenmenin ileri yaşa denk düşen kısmı ise ‘Tazelenme Üniversitesidir. ’ 2016 yılında Antalya Gerontoloji bölüm başkanı Prof. Dr. 
İsmail Tufan önderliğinde kurulan Tazelenme Üniversitesi hızla yayılmaktadır. 2016 yılında Antalya ile birlikte çalışmalara başlayan Ege 
Kampüsünde 2019 itibarıyla eğitim alan öğrenci sayısı 400 ü bulmuştur. Tazelenme Üniversitesi 60 yaşın üzerindeki bireylere eğitimi 
hedefleyen sosyal sorumluluk projesidir. Tazelenme Üniversitesi dünyada örnekleri olan 3. Yaş Üniversitelerle benzerlik göstermektedir. Bu 

sosyal projenin en önemli çıktısı yaşlıların bilgi beceri donanımlarını arttırarak potansiyellerine ulaşmalarına destek olmak denilebilir.  
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YAŞLI HAKLARI VE BAKIM HAKKI 

Pınar Tosun Taşar, Sercan Şahutoğlu 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Geriatri Bilim Dalı 

Giriş 

Kronolojik olarak yaşlanma da 65 yaş üstü olarak kabul edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılık dönemini 65 yaş ve üstünü yaşlı, 85 yaş 
ve üzerini çok yaşlı olarak tanımlamıştır [1]. 2018 yılı Türkiye İstatistik Kurumu Bilgileri’ne göre (TUİK) Türkiye’de doğumla beklenen yaşam 
süresi erkeklerde 75. 6 yıl, kadınlarda 80. 9 yıl, toplamda 78. 2 yıldır[2]. Yaşam süresinin uzaması toplumda yaşlı nüfus oranının artmasına 
neden olmaktadır, ülkeler yaşlı nüfus oranlarına göre tanımlanmaya başlanmışlardır, 65 yaşın üzerindeki nüfus, ülkenin tüm nüfusuna 
oranlandığında % 0-4 arasında ise genç toplum, % 4-7 arasında ise olgun toplum, % 7-10 arasında ise yaşlı toplum, %10 ve daha üzerinde ise 
çok yaşlı toplum olarak tanımlanmaktadır. 2018 TUİK verilerine göre ülkemizde yaşlı nüfus oranı %8. 7’dir, yani artık yaşlı bir toplumuz [2]. 
Yine TUİK ve DSÖ’ne göre ülkemiz 25 yıl içerisinde dünya genelinde yaşlı nüfusun en hızla artacağı ikinci ülke olacaktır. Yaşlı nüfusun 
artmasının nedenleri tıptaki gelişmeler, salgın hastalıkların kontrol altına alınması, hijyen koşullarının iyileştirilmesi, halk sağlığı alanındaki 
gelişmeler, sağlıklı ve iyi beslenme, modern tarım gibi teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmeler, daha iyi yaşam koşulları, yaşanan ortam 
koşullarının iyileştirilmesi, doğurganlık davranışının değişmesi, yaşam kalitesi ve standartlarının iyileşmesidir [3]. Yaşlıların karşılaştığı sorunlar 
yoksulluk, yaş ayrımcılığı, ayrımcılık, politik güç eksikliğidir. Yaşlanan nüfusla ilgili yasalar geliştirilmekte, aktif yaşlanma sağlanmaya 
çalışılmaktadır [4]. DSÖ’ne göre aktif yaşlanma kişiler aktif yaşlandıkça yaşam kalitesinin düşmemesi, sağlıklı kalma, toplum katılımı, güvenlik 
fırsatlarının en iyi düzeyde sağlanması, tüm bireyler için hak olduğunu savunmaktır[5]. Özellikle pozitif ayrımcılığa ihtiyacı olan yaşlılar 
kadınlar, kronik hastalığı olanlar, engelliler, bakıma muhtaçlardır[4]. Yaşlı hakları terimi yaşlı istismarı, ihmali, sömürüsünü önleme; 
bağımsızlığı azalan yaşlıyı koruma çabasıdır.  

Yaşlı İstismarı ve İhmali: Yaşlının sosyal, fiziksel ve ruhsal gereksinimlerinin karşılanmasında ortaya çıkan yetersizliktir. İlk olarak literatürde 
1975 yılında İngiltere’de yaşlı bireyin ailesi tarafından fiziksel istismara uğraması ile tanımlanmıştır. Yaşlı istismar ve ihmali literatürde 
‘’hırpalanmış yaşlı kadın (granny battering) terimi ile girmiştir. Yaşlı istismarı, yaşlı bireyin sağlık veya iyiliğini tehdit eden zarar veren davranış 
olarak tanımlanır. Fiziksel, ekonomik, sözel, duygusal, cinsel olarak istismar aktif ya da pasif olarak bireyin ihmal edilmesi ya da terk etme 
şeklinde de olabilir[6]. Yaşlı istismarının nedenleri yaşam süresinin artması ile yaşlıya bakan kişiye sorumluluk yüklenmesi, bağımlı yaşlının 
istismara açık olması, bakıcıda psikiyatrik sorunların varlığı, bakıcının yaşlı dışında bakmakla yükümlü olduğu kişilerin varlığı, ev ya da kurum 
şartlarının kötü olması, kurumda bakım verenin düşük ücret alması, yetersiz ücret alması, az ve yetersiz çalışması, eğitiminin düşük 
olmasıdır[6].  

Yaşlı İstismarında risk faktörleri kadın cinsiyet, 75 yaş yukarısı olmak, dul veya boşanmış olma, bilişsel yetersizlik, istismarcının madde bağımlısı 
ya da mental açıdan rahatsız olması, bireyin istismarcıya bağımlı olması, yaşlının istismarcıyla birlikte yaşaması, yaşlının sosyal problemleri 
olan bireylerle yaşaması, istismarcının yaşlının akrabası olması, ailede ve ilişkilerinde şiddet öyküsü, sosyal izolasyon, sosyal destekten yoksun 
olmak gibi faktörlerdir[6]. Yaşlı nüfusun artması ile aktif pasif dengesi bozulmaktadır. Dünyadaki tüm ülkelerde emeklilerin gelir düzeyleri 
azalmaktadır. Sorun yalnızca yaşlanma değildir, sosyal, ekonomik, hukuki ve politik olarak yaşlılığa hazırlıksız olmak sosyal güvenlik sisteminde 
açıklara yol açmaktadır. Aile yapımız değişmektedir. Tüm bunlar yaşlı bakımı, finansman, kaliteli yaşlanma sorunlarını getirmektedir [7, 8]. 
Tüm bunlar yaşlı haklarına İhtiyaç doğurmuştur. İnsan Hakları tanımı insanın İnsan olması nedeniyle bütün yönleriyle kişiliğini korumayı ve 
geliştirmeyi amaçlayan insan onurunu güvence altına alan evrensel ilke ve kurallar bütünüdür. İnsan hak ve hürriyetleri uluslararası 
sözleşme/kanunlar ile güvence altına alınmıştır. Önemleri nedeni ile sadece kanunlarla sınırlanabilirler. İnsan hakları temel hak ve hürriyetler 
yaşam hakkı (sağlık hakkı, seyahat özgürlüğü) siyasi hak özgürlükler (seçme/seçilme hakkı) sosyal ve ekonomik haklar (eğitim/çalışma hakkı) 
olarak üçe ayrılmaktadır.  

Uluslararası Hukukta Yaşlı Haklarının Gelişimi Anayasamızın 90. maddesi gereği ülkemizin imzalamış olduğu sözleşmeler kanunlarla aynı 
düzeydedir. Bu nedenle imzalamış olduğumuz sözleşmeler mevzuatımızın bir parçasıdır. Uluslararası hukukta ilk olarak 1948’de imzalanmış 
‘’İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’’ 3. maddede kişilerin yaşam hakkı güvence altına alınmıştır. 16 Aralık 1966’de kişisel ve siyasi haklara 
ilişkin Uluslararası Sözleşmede Yaşama Hakkının kişinin kendisine, 3. kişilere, topluma ve devlete, anarşizm, terörizm gibi ideolojik eylemlere 
karşı korunması hüküm altına alınmıştır. Bu sözleşmelerde yaşlılar bakımından ayrım yapılmamış tüm insanların yaşam hakkı güvence altına 
alınmaya çalışılmıştır. Avrupa Birliği hukuku çerçevesinde 18. 10. 1961’de yaşlıların sosyal korunma hakkı ile ilkeler ilk kez belirlenmiş 11. 
madde sağlığın korunması hakkı, 12. madde sosyal güvenlik hakkı, 13. madde sosyal ve tıbbi yardım hakkı, 14. madde sosyal refah 
hizmetlerinden yararlanma hakkının üye devletlerce taahhüt edildiği, 23. madde yaşlıların korunma hakkı çerçevesinde yaşlılara iyi bir yaşam 
sürmeleri ve sosyokültürel yaşama katılmalarını sağlayan yeterli kaynak ayırma hizmet ve kolaylık sağlama, önlemler alma, destek sağlama 
yükümlülüğü yüklemiştir. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 14. 12. 1972’de Paris’te imzalanmıştır. Ülkemizde 13. 07. 1976’da 2023 no’lu 
kanun ile kabul edilmiştir. Eşitlik ilkesi gözetilmiş, bireylerin yapmış oldukları yer değiştirmeler nedeni ile sosyal yardımlardan hak kaybına 
uğramaları engellenmiştir. Değişik ülkelerde geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi esası getirilmiştir. Bu sözleşme hastalık, yaşlılık, iş kazası, 
meslek hastalıkları, analık, işsizlik, aile yardımı, ölüm konularında uygulanmaktadır[9]. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi 13-14 Ekim 
2000’de Fransa Biarritz’de gerçekleşmiş, 7-8 Aralık 2000’de Nice Zirvesi’nde onaylanmıştır. Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı 08-12-04. 
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2002’de İspanya Madrid’de yayınlanmıştır. İnsanların her yerde güvenli ve saygın yaşlanmaları toplumlarında tüm haklara sahip birer 
vatandaş olarak yaşlanmaları konusu kabul edilmiştir.  

Toplumumuzda Yaşlı Haklarının Tarihsel Gelişimine baktığımızda Orta Asur Kanunları’nda eş kaybından sonra kadının korunması esas 
alınmıştır. Günümüzde eş kaybından sonra kişiye emeklilik maaşından yararlanmaya devam etmesinin ilk örnekleri olarak 
değerlendirilmelidir. Hitit Yasaları’nda tabletlerde kral tarafından yaşlıların korunması ve gözetilmesi emri verilmiştir [10]. Keykavüs-
Mercimek Ahmet 1083’de yazdığı Kabüsname’de yaşlılara gençler tarafından saygı gösterilmesi, sözlerine itibar edilmesi, görüşlerine değer 
verilmesini nasihat etmiştir. Sümbülzade Vehbi tarafından 1791’de yayınlanan Lütfiyye’de Osmanlılar’da töreler ve İslam inancı nedeniyle 
yaşlının toplum ve ailede saygın yeri mevcuttur. Yaşlıya saygı gösterilmesi, söz ve konuşmalarının dinlenmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi 
yazılmıştır. Uluslararası ve Ulusal Yaşlılık Eylem planlarına örnek teşkil etmiştir [10]. Fatih Sultan Mehmet Han Vasiyetnamesi’nde evde bakım 
evde bakılamayan hasta/yaşlıların kuruma yönlendirilmesine vurgu yapılmıştır 

Ulusal Hukukta Yaşlılara Yönelik Düzenlemeler: 1982 Anayasası’nda yaşlılara yönelik olarak düzenlemelerde Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal 
bir devlet olduğu, yaşlı bakımı ve yaşlılara sunulan hizmetlerin en önemli sosyal politikalardan olduğu belirtilmiştir. 12/09/2010’de 5982/1 
maddede Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından poliklinik hizmetlerinde 65 yaş üzerine öncelik hakkı verilmiştir. 
Emekli ve yaşlılık aylığı yaşlının yaşam standartlarını karşılayacak düzeyde olması gerektiği belirtilmiş, kişi emekli olduktan sonra çalışma 
hayatında kalmak isterse iş kapasitesi yaratılmalı, uygun çalışma ortamı sağlanması gerektiği belirtilmiştir[11]. Resmi Gazetede yayınlanmış 
olan 10. 06. 2003 tarihli 25134 sayılı 4857 kanunda (İş Kanunu) engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir ancak 65 yaş ve 
yukarısının çalıştırmaları ile hüküm getirilmemiştir. 65 yaş ve yukarısı sosyal güvencesi olmayan muhtaç vatandaşlara sigorta/pirim ödemeden 
yaşlılık aylığı bağlanmaktadır [12]. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna istinaden yaşlılık aylığı bağlanması için kişinin 
belirli bir yaşı tamamlamış olması, gerekli prim ödeme gün sayısını tamamlamış olması, belirli bir süre sigortalı çalışması, çalıştığı işten 
ayrılması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı dilekçe vermesi gerekmektedir[12].  

Türk Ceza Kanu’nda 5237 sayılı 26/09/2004 tarihli 102. maddesinde cinsel istismarden bahsedilmiş, 103. madde çoçuk cinsel istismarından 
bahsedilmiş ancak yaşlı cinsel istismarından bahsedilmemiştirYaşlılarda Sağlık ve Bakım Hakkı: Hastanelerde geriatri merkezleri kurulmaya 
başlamıştır. Bu nedenle geriatri uzmanlarının sayısı ve yaşlı sağlığı ile ilgilenenlerin sayısı arttırılmalı, hastaneler ‘’yaşlı dostu hastaneler’’ 
olarak düzenlenmelidir [4]. Gündüzlü bakım ve destek hizmetleri sunulmalı, bakıma muhtaçlık sigortası, kişiye özel/bağlı bakım bütçesi 
uygulanmalıdır. Bakım sigortası Almanya örneğinde olduğu gibi maaşlardan kesilerek sisteme aktarılabilir. Bekar, çocuğu olmayan ya da az 
çocuğu olanlardan daha fazla kesinti yapılabilir [4].  

Yaşlının Bakım Hizmeti Hakkı: Yaşlı kişinin hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri net tutarın üçte birinden az ise 4734 sayılı kanunun 
21. maddesinin 1. fıkrasına göre hizmet alımıyla bakım hizmeti alınabilir. Bakım hakkı kişinin fiziki hareket edebilirliğinin engellenmesi veya 
akli-ruhi becerilerinin kısıtlanması sonucunda gerek beden temizliği, gerek ev temizliği, gerek beslenme, gerekse ev idaresinde sürekli olarak 
bir bakıcının düzenli bakımına ihtiyaç duyulmasıdır. Sosyal bakımın en yaygın şekli evde bakım ve tıbbi bakımdır. Kişiye evde bakım sırasında 
psikososyal destek, evde yardım, eve yemek servisi, ev tadilat ve tamirat, ev temizliği ve idaresi, telefonla yardım ve rehberlik hizmetleri 
verilebilir. Evde Sağlık Hizmetleri 19. 02. 2016’da güncellenmiştir. Hizmeti sunacak sağlık kurumları aile hekimleri, A,B,C grubu hastaneler ile 
Dal Hastaneleri bünyesinde kurulan Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri, İl Halk Sağlığı Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Mobil Ekipler, Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezleri olarak sayılmıştır. Evde Sağlık Tarafından Verilen Hizmetler Muayene ve konsültasyon hizmeti, hastanın ilaçlarının 
reçete edilmesi, sağlık kurulu raporlarının çıkarılması ve süresi dolan raporlarının yenilenmesi, tetkik ve pansuman, yara bakımı, sonda 
takılması, evde kan tahlili, EKG gibi tedavi hizmetleri, rehabilitasyon, eğitim ve destek birimleri, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, evden hastaneye, 
hastaneden eve hastanın nakli, hastaların ihtiyaç duyduğu, tedavilerine yardımcı olabilecek ve demirbaş niteliğindeki tıbbi cihazların zimmet 
karşılığı kişiye teslim edilmesi, hastaların sosyal hizmetlere ihtiyacının tespit edilmesi/ilgili kuruşlarla koordine edilmesidir[13].  

Bakıma Muhtaçlık: Kan dolaşımı, solunum gibi bedensel fonksiyonlar, bedensel hareketlilik, beslenme yeteneği, sindirim sistemi kontrolü, 
bedensel bakımını yapabilme yeteneği, tek başına giyinip giyinmediği, uyum sağlama ve reaksiyon yeteneği, yön tayini yeteneği, karar verme 
yeteneği, günü ve zamanı planlama yetisi, uyku ritmi, iletişim yeteneği, sosyal ilişki yeteneği gibi konularda sorgulama yeteneği gibi sorular 
sorulmakta ve buna göre kişiye bakıma muhtaçlık raporu verilmektedir.  

Özürlülük Ölçütü: 01. 07. 1976 tarihli ve 2022 sayılı kanununda kişinin özür durumuna göre özür oranı %50’den fazla bağımlı ve günlük yaşam 
aktivitelerinde başkasına bağımlı ise kişiye 65 yaş aylığı bağlanmaktadır. Resmi Gazetede 25/01/2013 tarihli 28539 yayımlanmış yönetmelikte 
kişi eğer 65 yaş yukarısı ve kanunen bakmakla yükümlü kimsesi yok ve hiç bir surette ve adda SGK’ dan aylık almıyor, nafaka bağlanmamış ise 
yaşlı aylığı alabilmektedir.  

Sosyal Güvenlik Sigortası: Tanımı İnsanların hayatları boyunca karşılaşmaları muhtemel ekonomik ve sosyal risklere karşı önceden gerekli 
önlemler alınarak bireylere gelir sağlamak üzere oluşturulmuş kamu harcama programlarıdır. Yoksulluk, işsizlik, yaşlılık, hastalık geleceğe dair 
ekonomik belirsizlik gibi sosyal risklerin ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçları hafifletmeyi/yok etmeyi amaçlayan önlemleri içerir. Sosyal 
Güvenlik Sigorta Sistemi Finans aktarımında çalışan, işveren, bazen emeklilerle sağlanır. 1948’de Birleşmiş Milletler tarafından temel insan 
hakkı olarak ilan edilmiştir Batı Avrupa Ülkeleri’nde sosyal politik geçmişle bağlantılı olarak 5 farklı emeklilik sistemi bulunmaktadır 
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İskandinavya: Evrensel yardım modeli: Ülkede ikamet edenlerden kesilen vergilerle 

Angosakson ülkeleri: Destekli ve evrensel modeli: Emeklilik maaşı büyük ölçüde emeklilik sigortasına ödenen pirimlerle, bir kısmı vergilerle 

Orta Avrupa Ülkeleri’nde: Mesleki statüye bağlı seçici model, pirimlerle finansa edilir.  

Hollanda ve İsviçre: Halk sigortası ile finansa edilir.  

Akdeniz Ülkeleri Modeli: Henüz yapılanma sürecindedir.  

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Gelişimi:  

Ülkemiz sanayileşme sistemine 1930’dan sonra girmeye başlamıştır. Modern anlamdaki sigortanın temelleri 1936 tarih 3008 sayılı İş Kanunu 
ile atılabilmiştir. Yaş aldıkça kişi aktif iş hayatından çekilmektedir. Kişide gelir kaybı meydana gelmekte, kişilerdeki kronik hastalıklar ve bakım 
ihtiyacı ve gider artışı meydana gelmektedir. Bu nedenlerle yaşlılığın güvenceye alınması gerekmektedir. Yaşlının gelir kaybının karşılanması, 
uzun çalışma yaşamının ödüllendirilmesi gereklidir. Yaşlılık sigortası İlk olarak 1891’de Danimarka’da emekli aylığının bağlanması kabul 
edilmiştir [14]. Dünya Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre emeklilik yaşı 65 olarak belirlenmiştir. Dünya’da farklı uygulamalar mevcuttur. 
Emeklilik yaşı Danimarka, Norveç, İzlanda’da 67 Zambiya’da 50 olarak belirlenmiştir[15]. Ülkemizde Emeklilik Yaşı 17/07/1964’de 506 sayılı 
kanun ile emeklilik yaşı kadınlarda 55, erkeklerde 60 olarak belirlenmiştir. Resmi Gazetede 08/03/1981’de 17273 sayılı kanunda Erken 
Emeklilik Yasası kadınlarda 38, erkeklerde 43 olarak belirlenmiştir. 5510 sayılı Kanun 25, 28/II-IV. Maddeleri yaşlılık aylığı bağlanmasında 
kademeli geçiş düzenlemesi yapılmıştır. Pirim ödeme gün sayısı 3600 gün-9000 gün arasında değişiklik göstermektedir, 2048’de yaş sınırı K, 
E’de 65 olacaktır. Ülkemizde 5510 Sayılı Kanun İl Çalışanların Çalıştığı İş ya da Sağlık Durumuna Göre Yaşlılık Aylığını Hak Etme Zamanı yer altı 
maden işlerinde çalışanlar (en az 20 yıl çalışma, 7200 pirim günü ve 55 yaş sınırı), engelli olan (en az 15 yıllık sigorta, 3960 pirim günü, yaş 
sınırı mevcut değil), % 40’tan fazla çalışma gücü kaybı, erken yaşlananlar (yaşını doldurmamış ancak biyolojik olarak bu yaşı doldurmuş gibi 
olmak), sürekli başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılardır.  

Sonuç olarak yaşlı haklarının geliştirilmesi yaşlılara ait sorunlar bölgesel olarak farklılık gösterebilmektedir. Bölgesel olarak sorunlar tespit 
edilmelidir. Problemlerin önem ve çözümlenebileceği zamana göre sıralama yapılmalıdır. Çözümleyici kurumlar belirlenmeli ve kurumlarla iş 
birliği yapılmalıdır. Evde bakım, rehabilitasyon huzurevi hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Toplum tarafından kolay ulaşılabilir hizmet ağı 
kurulmalıdır 
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  YAŞLILIK VE GÖNÜLLÜ HİZMETLER: JAPONYA ÖRNEĞİ 

İkuko MURAKAMİ 

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü, Antalya/TÜRKİYE 

Japonya, 1970’li yıllarda yaşlı nüfus oranının %7’ye ulaşmasıyla yaşlı bir topluma dönüşmüştür. Bu dönemde emeklilik yaşı 55 olarak 
belirlenmiş ve yaşlılar için sosyal hizmetler oldukça zenginleştirilmiştir. Öte yandan yaşlıların pasif bir şekilde sosyal hizmetlerden 
faydalanması yerine, ücretli veya gönüllü işlerde çalışarak aktif bir şekilde topluma katkıda bulunmaları beklenmiştir. Ancak zamanla yaşlı 
nüfusu oranının artmasıyla bu hizmet ve uygulamalar da değişmek zorunda kalmıştır. 1994 yılında bu oranın %14’e ulaşılmasıyla birlikte 
emeklilik sigortasının sürdürülebilirliğinin sağlanması toplumsal bir sorun haline gelmiştir ve emeklilik yaşı da ileriye çekilmeye başlamıştır.  

Japonya’da aile yapısı, çoğunlukla yaşlı karı-kocadan oluşan ya da yaşlıların yalnız yaşadığı hane sayısının fazla olduğu bir yapıya bürünmüştür. 
Toplumda insanların bireyselleşmeleriyle birlikte hane yapısının değişimi, yaşlıların tek başına yaşamasına ya da bazen yaşamını yitirmesine 
yol açmıştır. Özellikle tek başına öldükten sonra haftalarca, bazen aylarca fark edilmemesi, toplumda oldukça üzücü olaylardan bir kaçıdır. 

Her insan yaşlandıkça fiziksel açıdan veya demans hastalığı sebebiyle bakıma muhtaç hale gelmekten korkmaktadır. Bu yüzden hem toplum 
olarak hem de bireysel çabalarla mümkün olduğu kadar sağlıklı yaşamın sürdürülmesi için çalışılmaktadır. Günümüz Japonya’sında bakıma 
muhtaç hale gelmemek için psikolojik ve fiziksel açıdan kırılgan (frail) olmamaya özen gösterilmektedir. Özellikle kırılganlığın erken 
aşamasında fark edilmesi, önlenmesi üzerinde durulmaktadır ve kırılganlığa yol açan ilk aşamadan biri olan insan ilişkilerinin zayıflaması ile 
bağlantı kurulmaktadır.  

Dünyada en uzun ömre sahip olan Japonya’da yaşlılar oldukça aktiftir. Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte göreli olarak çalışan nüfus sayısı 
azalmaktadır. Bu duruma karşı Japonya’da, iş gücünün sağlanması amacıyla yabancı göçmenlere kapı açılmaktadır. Ayrıca ömrün uzamasıyla 
birlikte emeklilik yaşı ve emekli maaşının sağlanacağı yaş da ilerlemektedir. Bu durumda yaşlıların artık gönüllü işler ile birlikte ücretli işlerle 
emek piyasasına katılmaları beklenmektedir.  

Yöntem: Günümüz Japon toplumunda yaşlılardan beklentiler doğrultusunda sağlıklı ve kaliteli yaşlanmak için nelerin ön planda olduğu, ne 
uygulamalar yapıldığı, yaşlıların topluma katılım konusuna odaklanılarak bu işlerin neler olduğunun ortaya koyulması ve paylaşılması 
amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada betimsel yöntem ile, yaşlanma konusunda Japon toplumunun değişimi devlet komitelerinin datalarıyla incelenmiştir. Öncelikle 
Japonya’da yaşlanma durumunun nasıl ilerlediği ve buna ilişkin sosyal hizmet ve uygulamaların nasıl değiştirildiği yorumlanmıştır. Ardından 
Japon toplumunda günümüzde sadece uzun yaşamak yerine sağlıklı yaşamın uzamasına önem verilerek nelere odaklanıldığı, özellikle “frailty” 
(kırılganlık) üzerinde durulup bu hale gelmemek için halkın nasıl bilgilendirildiği paylaşılmıştır. Ayrıca bazı noktalarda Türkiye’nin datalarından 
faydalanılarak karşılaştırmalar yapılmıştır ve bu karşılaştırma yoluyla, yaşlı topluma doğru ilerleyen Türkiye için öneride bulunulmuştur.  

Bulgular: Japonya’da  yaşlanma durumunun ilerlemesi ve sosyal hizmetler  

Yaşlı toplum öncesinde (1960 – 1980 yıllarda) 

1961 yılında yaşlı toplum için hazırlanan sosyal hizmet kanunu  ile 70 yaş ve üzeri yaşlıların herhangi muayene ve tedavi vb. ihtiyacı 1971 
yılından itibaren yüzde yüz sağlık sigortasıyla karşılanmaktaydı. Ayrıca “Yaşlılar Kulübü” adında, daha çok eğlenceli faaliyetlere odaklanan 
Sağlık-Çalışma Bakanlığı tarafından finanse edilen kurumlar vardı. 1973 yılından sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayat boyu öğrenme 
kavramı doğrultusunda “Yaşlılar Sınıfı” adıyla kurulan, yaşlıların öğrenimine destek veren kurumlar açılmıştır. 

Bu yıllarda hem yaşlıların tecrübeleri, bilgileri ve yeteneklerinden faydalanmak hem de onların serbest zaman değerlendirmesini sağlamak 
amacıyla, Tokyo’da ilk defa yaşlıların gönüllü hizmet grubu kurulmuştur (Ozawa, 2015). Bu grup ileride Yaşlı İnsan Kaynak Merkezi (Silver 
Jinzai Center) olarak kamu kuruluşu haline dönüştürülmüştür (1986). Emekli yaşlılara gönüllü çalışma imkânı sağlanarak topluma katkıda 
bulunmaları teşvik edilmiştir. 

Bu tarihlerde emeklilik yaşı 55 olarak belirlenmişti (1970 yılında ortalama yaşam süresi erkeklerde 69.3, kadınlarda ise 74.7 idi). Emekli yaşı, 
eskiden beri yıllarca 55  olarak devam etmişti. Emekli maaşı alabilme yaşı ise eskiden herkes için 55 iken erkekler için 1954 yılında, kadınlar 
için ise 1985 yılında 60 yaş olacağı ile ilgili kanun belirlenmiştir (bu değişimin erkekler için 1973 yılında, kadınlar için ise 1999 yılında 
tamamlanacağı hesaplanmıştır). 

Yaşlı tolum olduktan sonra (1990 yıllardan sonra) 

Japonya 1994 yılından itibaren tamamen yaşlı bir topluma dönüşmüştür (yaşlı nüfus oranı %14) ve aynı yıl, emeklilik kanununun 
değiştirilmesiyle emekli maaşı alabilme hakkı herkes için 65 olarak kesinleştirilmiştir. Bu kararın uygulanması yavaşça sürdürülerek 2018 
yılında tamamlanmıştır. Yine 1994 yılında emekli yaşının 60 yaşından aşağı olmasını kısıtlayan bir kanun yürürlüğe girmiştir. Bunu takiben 
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emekli yaşının adım adım ilerleyerek 2025 yılında 65 yaşına kadar ilerleyebileceği konuşulmaktaydı, hatta Amerika ve İngiltere gibi bazı 
ülkelerde emekli yaşının belirlenmediği örnek olarak gösterilerek emekli yaşının kaldırılma ihtimali de gündeme getirilmektedir.  

Eskiden ikinci Dünya Savaşı bittiğinde ortalama ömür  50 idi fakat günümüzde bu 80 yaşlarına kadar geldiğine göre ortalama yaşam süresi 30 
yıl uzamış, buna karşın emekli yaşı ancak 10 yıl ilerlemiştir. Buna ek olarak Japonya’da eskiden beri göç konusunda çekingen politika 
görülmektedir (Kondo, 2002). Bu durumda çalışma çağı nüfusunda sıkıntı vardır. Bunları hesaba katılacak olursa ne de olsa hem emekli maaşı 
alabilme yaşı hem de emekli yaşının daha ilerleyeceği kaçınılmaz olmuştur. Bu değişimler doğrultusunda yaşlıların da ücretli işlerde çalışması 
için ilgili kanunlar düzenlenmektedir.  

Sosyal Bakım Sigortası 2000 yılında yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte bakım koordinatörünün arabuluculuğuyla kapsamlı bir hizmet 
verilmeye başlanmıştır. Bu görevli; doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı ve belediye görevliler ile birlikte ekip halinde mahallede oturan ve 
bakıma muhtaç veya desteğe ihtiyaç duyan yaşlılar ile ilgilenmektedir. Ancak yaşam süresinin uzaması ve çocuk sayısının azalmasıyla yaşlı 
nüfus gittikçe artmaktadır ve finansal açısından zorluklar yaşanmaktadır. 

Sağlıklı yaşam süresinin uzatılması: Günümüz dünyasında ‘ortalama yaşam süresi’ yerine, bakıma muhtaç olmadan kişinin günlük ihtiyaçlarını 
sağlayabileceği ve sağlık temelli bir kavram olan ‘sağlıklı yaşam süresi’ne önem verilmektedir. Bununla ilgili dünya sıralama listesi 
açıklanmaktadır (WHO, 2018). Singapur 76 yaş ile dünyada birinci sırada, Japonya ise 75 yaş ile ikinci sıradadır (Tablo 1). Bu konuya Türkiye’de 
dikkat çekilmiş, bir kaç haber manşetinde yer verilmiştir (CNN Türk Haberi vb., 2019). 

 
Tablo 1: Bazı ülkelerde ortalama yaşam ve sağlıklı yaşam süresi (yıl) (2016yılında) 

 Ortalama Yaşam Süresi  Sağlıklı Yaşam Süresi  Farklılık 

Singapur 82.9 76.2 6.7 

Japonya 84.2  74.8 9.4 

İsviçre 83.3 73.5 9.8 

İspanya 83.1 73.8 9.3 

Fransa 82.9 73.4 9.5 

Türkiye 76.4  66.0 10.4 

(Kaynak: WHO dataları, 2018) 

Tablo 1.’de bazı ülkeler (ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu ülkelerden 5 ülke ve Türkiye) arasınsa ortalama yaşam süresi ile sağlıklı 
yaşam süresi karşılaştırıldığında, Singapur dışında iki rakam arasındaki farklılığın çok fazla olmadığı ancak Türkiye’de çok az uzun (10.4 yıl) 
olduğu görülmektedir. Singapur’da insanların diğer ülkelere göre daha sağlıklı yaşlandıkları söylenebilir. 
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Tablo 2: Japonya’da ortalama yaşam süresi ve sağlıklı yaşam süresi (yıl) 

 

 

Yıl 

Kadın Erkek 

Ortalama 

yaşam süresi 

Sağlıklı yaşam 

süreci (yaş) 

Farklılık Ortalama 

yaşam süresi 

Sağlıklı yaşam 

süreci (yaş) 

Farklılık 

2001 84.93 72.65 12.28 78.07 69.40 8.67 

2010 86.30 73.62 12.68 79.55 70.42 9.13 

2016 87.14 74.79 12.35 80.98 72.14 8.84 

(Kaynak: Japonya Sağlık-Çalışma Bakanlığı ‘Ömür Listesi’, 2018) 

Japonya’da ortalama yaşam süresi ile sağlıklı yaşam süresi arasındaki farkın erkeklerde daha az olduğu görülmektedir (2016 yılında erkeklerde 
8.84 yıl kadınlarda ise 12.35 yıl). İki süre arasındaki farklılık, bakıma muhtaç olunan yıl olarak sayıldıysa erkekler daha az bakıma muhtaç 
kalmaktadırlar (Tablo 2) 

Topluma katılım 

İstihdam durumu ve çalışma isteği 

Yaşlıların çalışma isteği, Japonya’da yapılan bir araştırmasının sonucuna göre şöyledir: Kaç yaş olursa olsun mümkün olduğu kadar çalışmak 
isteyen oranı oldukça yüksek çıkmıştır. Söz konusu bu data, Japon toplumunun değerlerini yansıtmış olabilir (Tablo 3). 

Tablo 3: Japonya’da 60 yaş ve üzeri insanların ücretli Bir İşte Bulunma İsteği 

Ne Zamana Kadar? Yüzde (%) 

60 yaşlar 9.7 

65 yaşına kadar 19.2 

70 yaşına kadar 23.0 

75 yaşına kadar 10.4 

75 yaşından daha ileride de 2.4 

Çalışabildikçe yaş sınırlılığı yok 36.8 

(Kaynak: Japonya Başbakanlığı ‘Yaşlıların Topluma Katılım ile İlgili Bir Araştırma’, 2008)  

Japon toplumunda çalışmak çok önemli bir anlam taşımaktadır. Ancak emekli olduktan sonra özellikle erkeklerde, çevre ilişkilerinin zayıf 
olmasıyla serbest zaman değerlendirmesinin dengeli yürütülemediği görülmektedir. Dolayısıyla Japon toplumunda yaşlıların çalışmaya 
yönlendirilmesi hem toplumda iş gücünün sağlanması hem de bireyin topluma aktif katılması açısından mantıklı olarak değerlendirilmektedir. 
Yaşlıların çalışma durumu batılı ülkeler ile karşılaştırıldığında Japonya’da çalışan yaşlıların sayısının, diğer ülkelere göre eskiden de günümüzde 
de oldukça yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 4).  

Tablo 4: Bazı ülkelerde 65 yaş ve üzeri insanların çalışma durumu ve değişimi 

 Japonya Amerika Kanada  İngiltere  Almanya  İtalya  Fransa 

2006 19.4 14.9 7.9 6.7 3.4 3.2 1.0 

2016 22.3 18.6 13.1 10.6 6.6 3.9 2.8 

(Kaynak: Japonya için Başbakanlık İstatistik Kurumu, İş Gücü Araştırması, 2018; diğer ülkeler için OECD. Stat  http://stats.oecd.org/) 

Japonya’da yapılan bir araştırmada ‘yaşlılar da toplumda bir rol oynamalı, toplumu desteklemeli’ fikrine olumlu cevap verenlerin oranı % 89.0 
olmuştur, yani yaşlıların aktif bir şekilde topluma katkıda bulunmaları beklenmektedir (Japonya Başbakanlığı, 2005). Bu beklenti 
doğrultusunda emekli maaşı alabilme yaşı ve emekli yaşı ile ilgili kanunun düzeltilmesiyle yaşlılardan ücretli işlerde çalışanların sayısı gittikçe 
artmaktadır (Tablo 5). Hayat boyu çalışmayı destekleyen kamu kuruluş görülmektedir [JEED]. 
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Tablo 5: Japonya’da 65 yaş ve üzeri  insanlardan ücretli işlerde çalışanların oranının yıllara göre değişimi 

 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Kadın 12.9 13.1 13.2 14.3 15.8 17.4 

Erkek 29.0 27.8 27.9 29.3 30.9 33.2 

Toplam 19.7 19.4 19.5 20.8 22.3 24.3 

(Kaynak: Başbakanlık İstatistik Kurumu İş Gücü Araştırması, 2018) 

 
Kırılganlığın önlenmesinde topluma katılım ve insan ilişkisi ile bağlantı kurulması 

Günümüz Japonya’sında kırılganlığın önlenmesinde topluma katılım ve insan ilişkilerinin önemsenmesi teşvik edilmektedir. Kırılganlık hali 
öncesinde fark edilmesinin çok önemli olduğu söylenmiştir (Fried, 2001). Bir proje kapsamında yapılan boylamsal araştırma sürecinde üç 
boyutun (fiziksel, psikolojik ve sosyal) birbirleriyle ilişkili olduğu fark edilmiştir (Iijima, 2016). Bu bulgulara göre basit bir kontrol listesi (check 
list) ile insan ilişkisinin zayıf olup olmamasına dikkat çekilmeye çalışılmaktadır (İijima, 2017). Çevre ilişkisini iyi sürdüren insanların daha dinç 
olduğuna odaklanarak, Amerika’da yalnızlığın biyolojik açıdan genetik seviyede insan vücuduna etkileri araştırılmıştır. Sonuca göre çevresinde 
bulunan kişilerle iyi iletişim kuramayanların daha fazla kırılganlık riskine sahip olduğu ortaya koyulmuştur (Cole, 2007).  

İnsan ilişkilerinin önemli olmasının arkasında Japon toplumunda giderek yaygınlaşan bireyselleşme durumu söz konusudur. Yalnız yaşayan 
yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte yalnız yaşamını yitirenlerin haftalarca hatta aylarca fark edilmemesi, toplumda üzücü bir olaydır. Bu konuda 
aile ilişkisi üzerinde durulup Türkiye ile karşılaştırıldığında, Japonya’da kişilerin kendi çocuklarıyla bile sık sık görüşmediği gösterilmektedir 
(Tablo 6).  

Tablo 6: Ayrı oturan çocuklarıyla görüşme sıklığı 

 Her gün Haftada veya 

ayda bir kaç defa 

Yılda bir kaç 

defa 

Ayrı oturan 

çocuğum yok 

Cevapsız  

Türkiye 71.5 19.9 8.1 --- --- 

Japonya 20.3 30.9 26.8 18.8 3.1 

Kaynak: (Türkiye için) Türkiye Aile Yapısı Araştırması TAYA 2011;  (Japonya için) Başbakanlık Araştırması 2011 

 

Toplumdan koparmak, sırayla ‘yaşam çevresinde insan ilişkilerinin azalması’, ‘psikolojik açıdan zayıflaması’, ‘ağız sağlığının kötüleşmesi’, 
‘beslenme tarzının bozulması’ ve neticesinde ‘fiziksel sağlığın bozulması’ şeklinde olumsuz döngüye yol açacağına işaret edilmektedir (Sağlıklı 
Uzun Yaşam Net). Günümüz Japonya’sında bakıma muhtaç hale gelmemek için psikolojik ve fiziksel ile birlikte sosyal açıdan da kırılganlığın 
önlenmesine odaklanılmaktadır. Bu konu üzerinde yapılan araştırma bulgularına göre kırılganlığın önlenmesi ile ilgili bilgiler, medya 
aracılığıyla toplumda somut örneklerle ve kullanışlı bilgilerle paylaşılmaktadır. Belediyeler, klinikler ve kurumlar vb. ise bununla ilgili eğitimler 
vermektedir.  

Tartışma ve Öneriler: İnsanların bireyselleşmeleriyle Japon toplumunda yalnızlaşma toplumsal bir sorundur. Bu duruma karşı kırılganlık ile 
bağlantı kurularak insan ilişkilerin çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Aslında kimse bakıma muhtaç hale gelmek istemez. Bu yüzden 
kırılganlık ile bağlantı kurulması, insanları topluma katılmaya yönlendirmek için oldukça ikna edici olabilir. İnsan ilişkileri konusunda Türkiye’de 
Japonya’ya göre daha yoğun, özellikle aile ilişkisinin daha sık olduğu gözlemlenebilir. Bu durumun devam etmesi ve sağlanması için 
kuşaklararası ilişkiler üzerinde farkındalık yaratılabilir ve ilgili uygulamalar yapılabilir. 

Japonya’da emekli maaşı alabilme yaşı ve emekli yaşının oldukça ilerlemesi bir anlamda çalışmaya devam etme zorunluluğu olarak görülebilir. 
İş gücünün zayıflamasına karşı yaşlıların ücretli işlerde çalışmasının da bir çözüm olarak değerlendirildiği görülebilir. Eskiden beri gönüllü 
olarak çalışmak isteyen yaşlılar için kurulan Silver Jinzai Center bulunmaktadır ancak günümüzde devlet tarafından finansal kaynaklar 
kısıtlandığı için kayıt sayısının gittikçe azalmıştır. Yine de hayat boyu çalışma üzerinde bu sistemin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret 
edildiğine göre (Wakisaka, 2015) yaşlıların çalışmaları, gönüllü çalışmadan daha ziyade emek piyasasına yönlendirildiği görülmektedir. Bu 
durumda yaşlıların çalışma tarzı tartışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yaşlıların ücretli işlerle uğraşmaları onların topluma katılımını sağlayan bir yol olabilir. Onların ücretli işlerde çalışmaya devam etmeleri, hem 
fiziksel hem de zihinsel açıdan onları aktif ve üretken tutabilir, aynı zamanda emekli sisteminin sürdürülebilirliğini sağlayabilir. Ne de olsa 
topluma katkıda bulunabilir. Ancak sağlıklı ve kaliteli yaşlanma ile ilgili politika, yaşam memnuniyeti doğrultusunda yürütülmelidir. Türkiye’de 
de toplum yaşlanmasının ilerlemesiyle birlikte yaşlıların istihdamıyla ilgili kanunların düzenlenmesine ve bunun için hazırlık yapılmasına ihtiyaç 
olabilir. 
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Sağlıklı yaşamak, ilgili listenin açıklanmasıyla dünyada insanların bakıma muhtaç hale gelmemesi için çabalanması ve acilen uğraşılması 
gereken bir konudur. Türkiye yaşlı toplum olmaya yüz tutmuş bir ülke olarak  sadece uzun yaşamı değerlendirmek yerine sağlıklı yaşamın 
önemini vurgulamalıdır ve bu halkın kolaylıkla anlayabileceği açıklamalarla ifade edilmelidir. Bunun için toplumsal özelliklere odaklanarak 
araştırmalar ve uygulamaların yapılması önerilmektedir. 
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Ek: 

İnsan İlişkisine İlişkin CHECK SHEET  

(IOG Prof. Dr. Katsuya İijima tarafından hazırlanmıştır / çeviri: İkuko Murakami) 

Aile ve Arkadaşlar 

  

Yok  

1 

kişi 

2 

kişi 

3~4 

kişi 

5~8 

kişi 

9 

kişi 

1 En az ayda 1 defadan daha fazla görüşme veya haberleşmeyi 

yapabileceğiniz aile ve akrabanız sayısı 

0 1 2 3 4 5 

2 En az ayda 1 defadan daha fazla görüşme veya haberleşmeyi 

yapabileceğiniz arkadaşınız sayısı 

0 1 2 3 4 5 

3 Kişisel konuyu çekinmeden paylaşabileceğiniz aile ve 

akrabanız sayısı 

0 1 2 3 4 5 

4 Kişisel konuyu çekinmeden paylaşabileceğiniz arkadaşınız 

sayısı 

0 1 2 3 4 5 

5 Zor durumda yardım etmeyi isteyebileceğiniz aile ve 

akrabanız sayısı 

0 1 2 3 4 5 

6 Zor durumda yardım etmeyi isteyebileceğiniz arkadaşınız 

sayısı 

0 1 2 3 4 5 

 İşaretlenen puanın toplamı  

(            ) puan 

＊12 puandan daha fazla ise insan ilişkiniz iyi gidiyor!! (Bu cümle gizlidir)  

Topluma Katılım 

1 Yaşlıların topluluğu veya kulübü Evet  Hayır  

2 (1. dışında) sağlık / spor ile ilgili topluluk veya grup Evet  Hayır  

3 (1. dışında) eğitim / öğrenim ile ilgili topluluk veya grup Evet  Hayır  

4 (1. dışında) hobi vb. ile ilgili topluluk veya grup Evet  Hayır  

5 Mahalle, site veya toplu konut yönetim kurumu Evet  Hayır  

6 Gönüllü çalışma grubu Evet  Hayır  

7 Ücretli iş veya çalışma Evet  Hayır  

 “Evet” sayısı  

(            ) puan 

＊1 puandan daha fazla ise topluma katılıyorsunuz!! (Bu cümle gizlidir) 

 
Dayanışma / Yardımlaşma  

1 Sıkıntınız veya şikayetinizi paylaşabileceğiniz biri var mı? Evet  Hayır  

2 Ev işi, alış-veriş, hastaya bakım gibi işlerde size yardım eden biri var mı? Evet  Hayır  

3 Birinin sıkıntı veya şikayetine kulağınızı veriyor musunuz? Evet  Hayır  

4 Birinin ev işi, alış-veriş, hastaya bakım gibi işlerde yardım ediyor musunuz? Evet  Hayır  

 “Evet” sayısı  

(            ) puan 

＊4 puan varsa diğer kişiler ile dayanışma/yardımlaşma içinde bulunuyorsunuz!! (Bu cümle gizlidir) 
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SS2 

TAZELENME ÜNİVERSİTESİ FETHİYE KAMPÜSÜ PROFİLİ 

Cemil YAVUZ1, Sevnaz ŞAHİN2, Gülşen YEĞEN3 

1Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Muğla/Fethiye 

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, İzmir 

3Fethiye Turizm, Tanıtım, Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV), Yaşlı Dostu Fethiye Muğla/Fethiye 

Giriş Amaç: Her geçen gün artan yaşlı nüfusun daha aktif ve daha sağlıklı yaşlanması için pek çok model geliştirilmiştir. Tazelenme 
Üniversiteleri bunlardan biridir. İleri yaştaki bireylere yönelik ilk üniversite 1973 yılında Toulouse Üniversitesi tarafından “Üçüncü Yaş 
Üniversitesi” olarak Fransa'da kurulmuştur. Ülkemizde 60+ Tazelenme Üniversitesi ismiyle 2016 Akdeniz Üniversitesinde başlamış 2017-2018 
dönemi itibarıyla 5 kampüsü ve 2 yılda 2 bin 844 öğrenci sayısına ulaşmıştır. Tazelenme Üniversitesi'nin 2017-2018 dönemi itibarıyla 
kampüsleri: Akdeniz Üniversitesi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi Ege Üniversitesi Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi'dir.  

Tazelenme Üniversitesi Muğla Fethiye Kampüsü kurulması fikri Aralık 2018 tarihinde Yaşlı Sağlığı doktora programında Sağlıklı Yaşlanma 
dersinde doğmuştur. Çalışmalar Doç. Dr. Sevnaz Şahin danışmanlığında yürütülmüştür. Bu çalışmada Tazelenme Üniversitesi Muğla Fethiye 
Kampüsü ilk konferansına katılan kişilerin profilinin ve tazelenme üniversitesinden beklentilerinin balirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte zaman açısından kesitsel bir çalışmadır. Araştırma örneklemini 19 Ocak 2019 tarihinde Tazelenme 
Üniversitesi Fethiye kampüsünün ilk etkinliğine katılan Fethiye de yaşayan 50 kişi oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan 
37 soruluk anket formu ile toplanılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden kişilere yazılı ve sözlü onamları alındıktan sonra anket formu 
verilmiş, etkinlik sonunda da toplanmıştır. Veriler SPSS 15. 0 programında tanımlayıcı istatistiklerle değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Katılanların yaş ortalaması 64,72 dir %66 kadın, %68 evli,. %32 lisans, %18 lisans üstü eğitime sahip, % 64’ü emekli, %40’ı eğitimci 
(öğretmen, akademisyen) dir. Katılımcıların %28 yalnız, %70 kendi evinde yaşamaktadır. %96 sının düzenli geliri vardır. Ortalama gelirleri 3623 
tl dir. En fazla gıda(%66), elektrik(%48) giderleri vardır. Katılımcıların %60’ı kendini yaşlı bulmazken, %86’sı genel sağlık düzeyini iyi olarak 
belirtmektedir. %62’sinin kronik hastalığı vardır, hipertansiyon (%48 ) en çok görülen kronik hastalıktır. Katılımcıların %70’i son1 yılda düzenli 
bir veya fazla faaliyete katılmış, %78’i her gün düzenli egzersiz yapmakta, %22 halen sigara, %64’ü sosyal içici düzeyinde alkol kullanmaktadır.  

Tamamına yakınının(%94) akıllı telefonu, internet erişimi(%94) ve sosyal medya hesabı(%92) vardır. %70’i orta ve iyi düzeyde bilgisayar 
kullanmaktadır Katılımcıların %74’ü Tazelenme Üniversitesini bildiklerini, daha çok (%66) arkadaşlardan, (%46) internetten ve (%38) 
fethiyetazelenme sayfasından bilgi sahibi olduklarını belirtmektedirler. Tazelenme üniversitesinde daha çok sağlık(%46), kültür(%42), 
psikoloji(%40), yabancı dil(%26), mutfak/yeme k (%24), müzik(%24), bilgisayar(%22), tamir(%22 ), tarım(%22 ) derslerini almak istediklerini, 
%72 öğrenci olarak, %18 öğrenci eğitici/öğretici, %8 eğitici,%2 öğretici olarak yer almak istediklerini belirtmişlerdir.  

Tartışma Sonuç: Tazelenme Üniversitesi Muğla Fethiye Kampüsüne ilgi gösteren kişiler eğitim ve sosyokültürel seviyesi yüksek kişilerdir. 
büyük bölümünün tazelenme üniversiteleri hakkında bilgisi vardır ve basta sağlık olmak üzere kültür psikoloji yabancı dil ağırlıklı bir eğitim 
talepleri vardır.  

Anahtar Kelimeler: Tazelenme Üniversitesi, Fethiye kampüsü, Öğrenci profili 
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SS3 

RECENT GLOBAL TRENDS AND COUNTRY TARGETS IN GERIATRIC STUDIES:  

 FUNDING & OPPORTUNITIES 

Emin Selahattin UMDU1, Fisun ŞENOCAK AYKAR2, Sevnaz ŞAHİN3 

1Ege University, İzmir 

2Ege University, Faculty of Nursing, İzmir 

3Ege University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, İzmir 

People are living longer and, in some parts of the world, healthier lives which will result in 1 billion people, 1 in every 8, of 65 and older in 
2030. A growth of 77 % of the long-term care due to population aging are expected between 2000 and 2040. All countries are affected by 
social and economic effects including the sustainability of families and the ability of states and communities to provide resources for older 
citizens. This global challenge drives some governments and international bodies to develop medium- and long-term plans to offset if not 
eliminate the negative effects on societies and individuals. This study aims to provide information on current situation in geriatric in 
education, research areas and policy aspects. Further future trends on geriatric studies will be discussed based on planned funding programs 
by both national and international bodies for geriatric studies and information on opportunities for researchers for funding and procurements 
will be discussed.  

Anahtar Kelimeler: geriatrics, funding opportunities, health and aging policy, aging society 
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SS4 
YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: RANDOMİZE 

KONTROLLÜ ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK DERLEMESİ 

Gökşen POLAT1, Elif ÜNSAL AVDAL1, Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN1, Selden GÜL2 

1izmir Katip Çelebi Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, İzmir 

2izmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diyabet Hemşireliği, İzmir 

Giriş-Amaç: Tüm dünyada giderek önemi artan, yaşlı bireylerin sağlıklı ve başarılı yaşlanmaları, yaşam kalitelerinin artırılması, toplumla 
bütünleşmeleri ve uyumlu olarak yaşamaları konusundaki çalışmalar giderek artmaktadır. Başarılı yaşlanma, sadece hastalıkların yok 
olmasından ibaret değildir. Yaşlı bireylerin değerlendirilmesi, yaşlı populasyondaki sağlık ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin bilinmesi ile 
sağlanabilir. Bu amaçla, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin sistematik derlemesi yapılmıştır.  

Gereç-Yöntem: Derlemeye yaşlı bireylerin yaşam kalitesini etkileyen faktörler üzerine yapılan araştırmalar alınmıştır. Taramalar İngilizce ve 
Türkçe dilinde, anahtar sözcük olarak “elder”, “geriatric”, “quality of Life”, “randomized control trials”, “yaşlı”, “geriatrik”, “yaşam kalitesi”, 
“randomize kontrollü araştırmalar” kelimeleri/ bağlaçları kullanarak gerçekleştirilmiştir. Derleme Aralık 2018 tarihinde yapılmıştır. Yapılan 
çalışmada “Drectory of open access journals (1508), PubMed(133), Embase(124), Ovid (15), Medline (19), Scopus (56), Google scholor (2231), 
ProQuest (27), Ebscohost (21), Blackwell-Synergy (23), Science direct (35), ULAKBİM (15), Google Akademik (3853), Yükseköğrenim Kurumu 
Tez Merkezi (50) den ulaşılan tam metin makaleler analiz edilmiştir.  

Bulgular: Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini etkileyen faktörler üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde yalnızlık, depresyon, yaşam doyumu, 
ağrı, uyku kalitesi, işitme engeli/azlığı, diş problemleri gibi faktörler araştırılmıştır. Derlemeye alınan dahil etme-dışlama kriterlerine göre 
sistematik derlemeye alınan makale sayısı 48’dir.  

Tartışma-Sonuç: Yaşlıların yaşam kalitesini etkiyen çalışmalar incelendiğinde huzurevi ve kronik hastalıklarla yapılan çalışma sayılarının diğer 
faktörlere göre daha çok olduğu bulunmuştur. Ayrıca yaşlı bireylerin popülasyona özgü etkileyen faktörlerin değişiklik gösterdiği saptanmıştır. 
Yaşlıların yaşam kalitesini etkileyen faktör araştırmaları oldukça fazla olmasına rağmen randomize kontrollü çalışma sayısı azdır. Bu derleme 
sonucunda yaşlılarda yaşam kalitesini etkileyen faktör araştırmalarında kanıt düzeyini artırmak amaçlı daha fazla randomize kontrollü çalışma 
yapılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: randomize kontrol, sistematik derleme, yaşlılık, yaşam kalitesi 
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SS5 

YOGANIN SAĞLIKLI GERİATRİK POPULASYONDA YAŞAM KALİTESİ VE DUYGU DURUMU 
ÜZERİNE ETKİSİ; İLK DEĞERLENDİRME 

Fatma Özge KAYHAN KOÇAK1, Bahattin GÖKDEMİR1, Seval AY2, Sevnaz ŞAHIN1 

1Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Geriatri Bilim Dalı, İzmir 

2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul 

Amaç: Zihin-beden-ruh egzersizinin bir türü olan yoga programı, toplumda yaşayan yaşlı yetişkinlerin zihinsel sağlığını geliştirmek için etkinlik 
merkezlerinde bir egzersiz etkinliği olarak dahil edilebilir. Yogaya başvuran sağlıklı geriatrik popülasyondaki yaşam kalitesi ve duygu durumu 
üzerine etkisini incelenmesi amacıyla yapılan çalışmanın ilk verileri sunulmaktadır.  

Gereç ve yöntem: Prospektif olarak planlanan bu çalışmada, Ege Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi’ne katılan 60 yaş ve üzeri bireyler 
çalışmaya alınmıştır. Bu bireylerde yaşam kalitesini ölçmek için Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Yaşlı Modülü (WHOQOL-old) 
uygulanmıştır. Çalışmaya dahil edilen tüm yaşlıların sosyo-demografik verileri saptanmış, uyku bozukluğu ve yaşlılığa bakış açısı araştırılmıştır. 
Depresyon varlığı açısından için Yesavage kısa geriatrik depresyon skalası, anksiyete için Geriatrik Anksiyete Ölçeği uygulanmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya 39 Sağlıklı 60 yaş üstü birey alınmıştır. Yaş ortalaması 64,8+4. 2 olan katılımcıların %93’ü kadın olup sadece 3 tane erkek 
vardı. Katılımcıların eğitim düzeyi toplum ortalamasının üstünde idi (12 yıl üstü- %53,8, 9-12 yıl %38). Yüksek oranda (%59) gelir gidere denk 
olduğu görülen bireylerin WHOQOL-old ortalaması 80. 2+7. 3 puan idi. Yaş algıları sorulduğunda %41’i orta yaşlı, %43. 6’sı genç olduğunu 
ifade etti. Uykusuzluk şikayeti olan kişilerin Geriatrik Anksiyete puanının da daha yüksek olduğu görüldü. Charlson komorbidite indeksi 3. 1+1. 
3 olup, Geriatrik Anksiyete ölçeği ile pozitif ilişkili (p: 0. 024) olduğu görülmüştür.  

Sonuç: Yoga, yaşlı bireylerin zihinsel (depresyon, anksiyete), duygusal (öfke, stres, yeterlilik), sosyal (yaşam memnuniyeti) ve hayati (iyilik hali) 
alanlarda etkili bir müdahale olduğu ve daha iyi bir uyku kalitesi ve yaşam kalitesi sunduğu düşünülmektedir. İleri yaşta daha yüksek eğitim 
seviyesine ve daha iyi ekonomik duruma sahip olmanın yaş algısını pozitif yönde etkilediği düşünülebilir.  

Anahtar Kelimeler: yoga, anksiyete, depresyon, ileri yaş 
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SS9 

GERİATRİK DİYABETLİ HASTALARIN BAZI SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN GLİSEMİK KONTROL 
DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN1, Funda SOFULU2, Elif ÜNSAL AVDAL2 

1Katip Çelebi Üniversitesi, Hemşirelik, İzmir 

2Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir 

Amaç: Araştırmada geriatrik diyabetli hastaların bazı sosyodemografik özelliklerinin glisemik kontrol düzeylerine etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır.  

Gereç-Yöntem: 65 yaş üstü geriatrik diyabetli hastalarla prospektif ve tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışmada veriler; Geriatrik Diyabetli 
Hasta Tanılama Formu ve Glisemik Kontrol Düzeyi Değerlendirme Formu kullanılarak yüz-yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Çalışma için 
etik izinler alınmıştır. Veriler SPSS paket programıyla değerlendirilmiştir. Değişkenlerin analizinde; ortalama±standart sapma ve Medyan 
(Maksimum-Minumum) yüzde ve frekans analizleri kullanılmıştır. Değişkenler normallik, varyansların homojenliği ön şartlarının kontrolü 
yapıldıktan sonra (ShapiroWilk ve Levene Testi) değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Çalışmada hastaların %60. 1’i kadın, %55. 8’i 65-69 yaş arasında, %88. 4’ü evli, %53. 6’sı ilköğretim-ortaokul mezunudur. Hastaların 
%89. 1’i ilaçlarını düzenli olarak kullanırken; yarısı sadece OAD, %31. 2’si insülin kullanmaktadır  

Hastaların glisemik kontrol düzeyleri incelendiğinde ise; %53. 6’sı kötü HbA1c düzeyine sahip ve HbA1c ortalamaları 7. 35±1. 73 olup; erkek 
ve kadın hastaların HbA1c ortalamaları sırasıyla 7. 36±2. 13 ve 7. 34±1. 43 olup, cinsiyete göre HbA1c ortalamaları arasında anlamlı bir fark 
olmadığı görülmüştür. Hastaların %69. 6’sının AKŞ değeri yüksek ve ortalamaları 174. 22±69. 04 olup; kadınların AKŞ ortalamalarının 
erkeklerden daha yüksek olduğu saptanmıştır. TKŞ değerleri incelendiğinde ise; %52. 2’sinin TKŞ değerinin kötü olduğu, erkeklerin TKŞ 
ortalamasının 191. 55±163. 57 ile kadınlardan çok daha yüksek olduğu saptanmıştır. Cinsiyet ile AKŞ ve TKŞ ortalamaları arasında anlamlı bir 
fark olmadığı saptanmıştır  

Hastaların yaş gruplarına göre glisemik kontrol düzeyleri arasındaki farklılıklar incelendiğinde; 80 yaş ve üzeri grupta HbA1c ve AKŞ 
düzeylerinin diğer yaş gruplarına göre çok daha yüksek olduğu (sırasıyla 8,16±0,83 ve 191,2±69,29), TKŞ düzeylerinin ise 65-69 yaş grubunda 
diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu; ancak yaş grupları ile glisemik veriler arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (Tablo 3).  

Zaman zaman ilaç kullanan hastaların HbA1c ve AKŞ düzeyinin anlamlı olarak çok daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0. 001). Ayrıca AKŞ 
ortalamalarının diyabet tedavi şekliyle (oral antidiyabetik, insülin, oral antidiyabetik+insülin, egzersiz+beslenme) ilişkili olduğu görülmüştür 
(p<0. 05) (Tablo 4).  

Hastaların HbA1c ile AKŞ ve TKŞ değerleri arasında da pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=,523; r=,316; p=0,000).  

Sonuç: Çalışma kapsamına alınan hastaların glisemik verilerinin sosyolojik özelliklere göre değişmediği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: diyabet, sosyodemografi, glisemik kontrol 
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SS10 

GERİATRİK BİREYLERDE RETİNOPATİ RİSK FAKTÖRLERİ: SİSTEMATİK DERLEME 

Selden GÜL1, Gökşen POLAT2, Elif ÜNSAL AVDAL2 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diyabet Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir 

2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir 

Giriş-Amaç: Tüm dünyada prevalansı giderek artan Diyabetes Mellitus(DM);kronik hiperglisemi ile birlikte karbonhidrat,yağ,protein 
metabolizmasında bozulmayla karakterize metabolik bir hastalıktır. Diyabet tedavisinde oral antidiyabetikler ve insülinlerin kullanılmasıyla 
birlikte yaşam süresinde artış olmuştur. Diyabetin ana komplikasyonlarından olan diyabetik retinopatinin(DR)görülme sıklığı da buna paralel 
olarak artmaktadır. Diyabetik retinopati (DR);retinadaki arteriyolleri,kapillerleri ve venülleri etkileyen bir tablosudur. Diyabetin süresi 
uzadıkça DR bulgularının görülme sıklığı da buna pararel olarak artar. 5 yıl ve daha az süredir DM’si olan hastalar nadiren DR bulgusu 
gösterirken; 5–10 yıldır DM’si olanların %27’sinde,10 yıldan uzun süredir diyabeti olanların %71-90’ında DR vardır. Bu oranlara göre geriatrik 
bireylerde DR görülme sıklığı daha fazladır. Bunu incelemek acamıyla,geriatrik bireylerde retinopatinin risk faktörleri üzerine literatür 
derlemesi yapılmıştır.  

Gereç-Yöntem: Derlemeye yaşlı bireylerde diyabetik retinopati ve risk faktörleri üzerine yapılan araştırmalar alınmıştır. Taramalar İngilizce 
dilinde, anahtar sözcük olarak“diabetic retinopathy in elderly people’’,“diabetic retinopathy risk factors’’kelimeleri/bağlaçları kullanarak 
gerçekleştirilmiştir. Derleme Şubat 2018 tarihinde yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada “Science citation index(0), Drectory of open access 
journals(1), PubMed(20), Embase(0), Ovid(0), Medline(0), Scopus(15), Google scholor(25),ProQuest(0),Blackwell-Synergy(0),Science 
direct(10),ULAKBİM(0),Yükseköğrenim Kurumu(YÖK)tez merkezi(0)den ulaşılan tam metin olarak yayınlanan makaleler analiz edilmiştir. 
Yapılan araştırmaların az olduğu saptanmıştır.  

Bulgular: Bu çalışma ile geriatrik bireylerdeki DR risk faktörleri araştırılmıştır. Derlemeye alınan dahil etme-dışlama kriterlerine göre çalışmaya 
alınan makale sayısı 75’tir.  

Tartışma-Sonuç: Sonuç olarak yaşlı başlangıçlı DM’de genç başlangıca göre daha düşük serum IGF sebebiyle daha az DR riski;diyabet 
süresi,hiperglisemi atakları,yüksek HbA1c’nin DR riskini artırdığı; hipertansiyon ve diyabetin ilişki olduğu;lipid metabolizmasındaki 
anormallikler,artmış oksidatif hasar,hiperinsülinemi,endotel hasarı sebebiyle plazma viskozitesinde artışın DR’yi de artırdığı;retinopati ve 
nefropatinin ilişkili olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: diabetic retinopathy in elderly people, diabetic retinopathy risk factors, yaşlılarda diyabetik retinopati 
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SS14 

BİR ÜNİVERSİTE DENEYİMİ: “MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI YAŞLANMA 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ” 

Fatih ÖZCAN1, Hüseyin ELBİ2, Seda SEVİM 2 

1Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Aile Hekimliği, Manisa 

2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, Manisa 

Merkezin kuruluşu: Üniversite yönetiminin 2016 yılında yaşlı sağlığıyla ilgili bir uygulama-araştırma merkezi kurulmasına karar verdikten sonra 
gerekli bilimsel ön hazırlık ve mevzuat çalışması yapılmış, merkezin kurulması için gereken izin başvurusu 2016 sonuna doğru YÖK tarafından 
onaylanmıştır. Ardından 13 Şubat 2017 tarihinde merkezin yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu yasal adımlardan sonra merkezin 
yönetim kurulu ve danışma kurulu üyelerinin atanması gerçekleşmiştir.  

Merkezin amacı: Yaşlı sağlığına yönelik sosyal politikaları oluşturmak, her düzeyde yaşlı refahı alanında araştırma, eğitim ve uygulamaya 
yönelik projeler yürütmek ve bunlara dayalı yayınlar yapmak, yaşlılar için sürdürülebilir eğitim ve uygulama modelleri geliştirmek, sağlıklı ve 
kaliteli bir yaşlanmanın gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara öncülük etmektir.  

Gerçekleştirilen faaliyetler: 

İlk yönetim kurulu toplantısının ardından Ocak 2018’de yapılan ilk danışma kurulu toplantısı, bu alandaki üniversite öğretim üyeleri, kamu 
kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan üyelerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  

4 aylık ön hazırlık çalışması sonrasında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak üniversitemiz 
adına Manisa Büyükşehir Belediyesi ile "sağlıklı yaşlanma alanında bilimsel kültürel eğitsel faaliyetlerin ve yaşlı bireylere verilecek hizmetlerin 
gerçekleştirilmesine dair iş birliği” protokolü imzalanmıştır.  

İmzalanan işbirliği protokolü kapsamında “Aktif ve sağlıklı yaşlan projesi” nin tanıtımı Manisa Büyükşehir Belediyesi Web Tv’nin sağlıklı günler 
programında gerçekleştirilmiştir. “Aktif ve sağlıklı yaşlan projesi” kapsamında daha sonra Doç. Dr. Nil Tekin tarafından Manisa Büyükşehir 
Belediyesinin farklı birimlerinde çalışanlarına sağlıklı yaşlanma konusunda bir konferans verildi. Aynı proje çerçevesinde Doç. Dr. Sevnaz 
Şahin'in konuşmacılığını yaptığı, Manisa'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı seminerde Türkiye'nin yaşlanma durumu 
ve yaşlıların ihtiyaç ve talepleri anlatıldı.  

Aynı işbirliği protokolü kapsamında MCBÜ Sağlıklı Yaşlanma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emin Limoncu ve Manisa İl Emniyet 
Müdür Yrd. ’ nın katılımları ile Web Tv ekranlarında “Dolandırıcılık Nedir ve Ne Şekilde Yapılır, Dolandırıcılıkla ilgili Yaşlı Bireylerde Bilincin 
Artırılması” konulu program gerçekleştirildi.  

Yine “Aktif ve Sağlıklı Yaşlan” projesi kapsamında Prof. Dr. Selahattin Fehmi Akçiçek’in katılımlarıyla; Web TV’de Tazelenme Üniversitesi 
Kurulma Amacı ve Yaşlılık konularının ele alındığı Sağlıklı Günler programı gerçekleştirildi.  

Merkez bünyesinde 2018 yılı içinde Nörodejeneratif hastalıklar ve rejeneratif tıp birimi (NOREM) çalışma grubu oluşturuldu.  

Merkezin faaliyet alanlarında yer alan bilimsel araştırmalar yapmak hedefine uygun olarak; MCBÜ Bilimsel Araştırma Proje Biriminin 
desteklediği “Yaşlılıkta Sosyal Yaşam Kalitesi Ve Toplumsal Hayata Katılım: Manisa Örneği” araştırması başlatıldı.  

Anahtar Kelimeler: sağlıklı yaşlanma, araştırma, aktif yaşlanma 
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SS15 

GAZİEMIR BELEDİYESİ SOSYAL ALARM HİZMETİ: ''CAN BUTON ''PROJESİ 

Hasan ANIK 

Gaziemir Belediyesi /Marmara Ambulans, Evde Bakım Birimi, İzmir 

Amaç ve Kapsam : Türkiye İstatistik Kurumu Nüfus Projeksiyonları ve Tahminleri 2017 verilerine göre Gaziemir ilçe nüfusu 133. 566 iken 65 
yaş üzeri nüfus 11. 356 kişidir. Engelli istatistik verilerine göre Türkiye’de özürlü oranı % 2. 58‘dir. Bu projeksiyonla Gaziemir ilçesinde 3446 
engelli yaşamaktadır.  

Materyal ve Metod: Sosyal Alarm Hizmeti(SAH) ; Gaziemir ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan kişilere verilecek 
hizmeti tanımlamaktadır. Bu hizmet için sabit telefon hattı, sosyal alarm ev ana cihazı, kumanda (buton) ve çağrı merkezi gereklidir. Düşme 
dedektörü için kişinin koluna veya boynuna taktığı düşmeyi algılayan dedektörün de bulunması gereklidir.  

Çağrı Merkezi : Haftanın 7 gün 24 saati 444 1 700 nolu telefon hattı üzerinden hizmet veren, tüm gelen ve giden çağrıların kayıtlarını tutan, 
yapılacak görüşmeleri kayıt altına alan, Sosyal Alarm Ana Cihazı üzerinden gelen çağrıları tıp doktorunun ilgili dahili hattına yönlendirebilen 
merkezi ifade eder.  

Gaziemir Belediyesi adına Marmara Ambulans Şirketi tarafından yürütülen bu hizmete Mart 2018 tarihinde başlandı. Ocak 2019 itibariyle 140 
kişiye SAH, 20 kişiye düşme dedektörü uygulandı.  

Sonuç: Bu projenin amacı Gaziemir İlçesinde yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri,kronik hastalığı olan kişilere, çağrı merkezi aracılığıyla verilecek 
Sosyal Alarm Hizmeti sayesinde belediyenin sunduğu evde sağlık hizmeti, ambulans ile hasta nakil hizmeti, engelli nakil aracı hizmeti ve diğer 
hizmetlere ulaşımını kolaylaştırarak yaşam kalitesini artırmak, yaşlılık dönemindeki kişilerin ve engelli bireylerin yaşadığı sosyal izolasyonu 
ortadan kaldırmaktır. Aynı zamanda, zor durumda kaldıklarında yardım çağırmak amacıyla faydalanacakları bu hizmetle kendilerini güvende 
hissetmeleri, yaşlılık döneminde çok yoğun yaşanan yalnızlık duygusundan kurtulmaları hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: yaşlı, sosyal alarm, dedektör 
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SS16 

İLERİ YAŞ ÇALIŞMALARINININ TÜRK PSİKOLOJİ LİTERATÜRÜNDEKI GÜNCEL YERİNİN 
İNCELENMESİ 

Tuğba YILMAZ 

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Psikoloji, İzmir 

Giriş: Psikoloji insan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Gelişim psikolojisi insanın dünyaya gelme ve gelişim basamaklarını inceleyen 
dalıdır. Klinik psikoloji ise insanın psikolojik bozukluklarının belirlenmesi, tanınması ve tedavi edilmesi konusunu inceleyen dalıdır. Sağlık 
psikolojisi ise fiziksel sağlığın psikolojik özelliklerini çalışan psikoloji alt dalıdır. 

Amaç: Yaşlılık ya da ileri yaş çalışmaları, gelişim psikolojisinin bir dalı olduğu kadar klinik psikoloji ve sağlık psikolojisi çerçevesinde de 
çalışılması gereken bir konudur. Geropsikoloji olarak ifade edilen psikoloji araştırma kolu ise yaşlılık ve yaşlanma teması ile psikolojik konuları 
ele almaktadır. Yaşlılık, yaşlıların sosyal hayata katılımı, yaşlıların ruhsal sorunları, yaşlılıkta sosyal destek, dindarlık, ölüm düşünceleri ve 
yaşlılıkta yaşam kalitesi gibi konular güncel psikoloji ve ilişkili alanlarda araştırılmaktadır. 

Yöntem: Bu çalışmada güncel Türkiye literatüründeki psikoloji ve ilişkili disiplinlerde ne tür çalışmalar yapıldığını gözden geçirmek ve hangi 
tür araştırma sorularının gündeme getirildiğini incelemektir.  

Sonuç: Bu amaçla son on yıl içerisinde Türkiye adresli dergilerdeki araştırmalar ve sonuçlarının paylaşılması, araştırmaların sınırlılıkları ve ileri 
yaş grubuna sağlayacağı katkılar tartışılacaktır 

Anahtar Kelimeler: psikoloji, klinik psikoloji, ileri yaş, geropsikoloji 
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PS1 

İLERİ YAŞTA GÖRÜLEN UYKU BOZUKLUKLARINDAN BİRİ: HUZURSUZ BACAK SENDROMU 

Şule OLGUN1, Esma ÖZŞAKER2 

1T.C. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik, İzmir 

2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik, İzmir 

Özet 

Yaşın ilerlemesiyle birlikte; uykuya dalma ve sürdürmede zorluklar, geceleri kısa süreli uyuma, sık sık uyanma, yatakta kalış süresinde azalma, 
erken uyanma, gün içerisinde kısa uyku, daha az REM uykusu ve daha az göz hareket yoğunluğu görülür. Bu nedenle de yaş ilerledikçe birçok 
uyku bozuklukları da beraberinde gelmektedir.  

İleri yaşta en sık görülen uyku bozukluklarından biri de huzursuz bacak sendromudur. Huzursuz bacak sendromunun gelişmesinde; beyin sapı 
düzeyinde ortaya çıkan, spinal eksitabilitede değişikliklere neden olan, aynı zamanda supraspinal ritmin parçası olan dopamin ve demir 
azlığının rol oynadığı ifade edilmektedir. Uyku kalitesinin düzeltilmesi için huzursuz bacak sendromunun önlenmesi gerekir. Bunun için de 
ilaçla tedavide; L-Dopa, benzodiazepinler ve opioidler kullanılır. Huzursuz bacak sendromu şikayetleri bazı durumlarda ilaçsız egzersizler 
sayesinde de hafifletilebilir. Örneğin; jimnastik veya esneme egzersizleri, thai-chi, masaj, soğuk veya sıcak su uygulamaları ilaçsız başetme 
yöntemlerine örnek verilebilir.  

Huzursuz bacak sendromunun ileri yaşlarda tanısının doğru konulabilmesi ve gözden kaçmaması için; ağrı zamanlarının ve şiddetinin iyi 
değerlendirilmesi gerektiğini, bireylerin duygusal durumlarına, uykusuzluk nedeniyle yaşadıkları ruhsal çöküntüye daha fazla değinilmesi 
gerektiğini düşünmekteyiz.  

AbstractWith age progress; difficulties in falling asleep, short sleep at night, frequent waking, decrease in bed time, early awakening, short 
sleep during the day, less REM sleep and less eye movement intensity are seen. For this reason, many sleep disorders are accompanied by 
age.  

Restless leg syndrome (HBS) is one of the most common sleep disorders in advanced age. In the development of restless legs syndrome; 
dopamine and iron deficiency, which are part of the supraspinal rhythm, are also expressed in the brain stem level. Restless leg syndrome 
should be prevented to improve sleep quality. For this reason, in drug treatment; L-Dopa, benzodiazepines and opioids are used. Restless leg 
syndrome complaints can be alleviated in some cases by non-medication exercises. For example; Examples include gymnastics and stretching 
exercises, tai-chi, massage, cold or hot water applications.  

In order to make the diagnosis of restless legs syndrome correct in advanced ages and not to be overlooked; We think that pain times and 
severity should be evaluated well, the emotional states of individuals and the psychological collapse they experience due to insomnia should 
be addressed more.  

Anahtar Kelimeler: İleri yaş, Uyku, huzursuz bacak sendromu 
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PS2 

GERONTEKNOLOJİ VE HEMŞİRELİK 

Çiçek FADILOĞLU, Amine TERZİ 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastaliklari Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir 

Yaşam süresinin uzaması, kronik hastalıkların giderek artması, sosyo-kültürel değişimler ve eş kayıplarına bağlı yalnız yaşayan yaşlı birey 
sayısının artması ile yaşlı bakımında teknoloji kullanımını gündeme gelmektedir. Yapılan çalışmalar, teknolojik yeniliklerin; yaşlıların 
bağımsızlıklarını, konfor düzeylerini ve yaşam kalitelerini arttırdığını göstermektedir. Bu konuda yaşlıların yaşamlarının teknolojiye entegre 
etmeyi amaçlayan “geronteknoloji” yaklaşımı ile sağlık, bakım, eğlence ve yardımcı sistemler konusunda çözümler önerilmektedir. 
Geronteknoloji, yaşlı bireylere yönelik destekleyici cihazların ve yazılım sistemlerinin tasarlanmasını konu almaktadır. Akıllı bina sistemleri, 
mobil uygulamalar, çeşitli sensörler, güvenlik sistemleri, alarm ve hatırlatma sistemleri, arkadaş tipi robotlar, internet ve telefon kullanımı, 
teletıp, telesağlık, telebakım uygulamaları; özellikle evde yaşayan yaşlılarda erişimi sağlamaktadır.  

Teletıp bilgi ve iletişim altyapısı kullanılarak hastaları ve sağlık profesyoneller arasında uzak mesafelerden teşhis ve tedavi sürecine katkı 
sağlayan bir hizmettir. Çeşitli cihazlarla veriler toplanır, sağlık kuruluşuna rapor edilir ve karar destek sistemi oluşturulur.  

Telesağlık günlük olarak hastaya yardımcı olmayı hedefleyen, hastaya ilaçlarını, egzersizlerini hatırlatmak gibi hizmetleri sağlayan bir 
uygulamadır.  

Telebakım hastanın uzaktan takip yoluyla bağımsız yaşamasına yardımcı olmayı amaçlayan ve yardım çağrıları, ilaç ve egzersiz hatırlatmaları 
ve acil durum çağrılarını içeren bir hizmettir.  

Yaşlılığa bağlı olarak gelişen fiziksel değişiklikler, bilişsel yeteneklerin zayıflaması ile birçok yeni teknolojik ürün kullanılamamaktadır, buna 
karşın geçmişte kullanılan teknolojileri teknolojiler daha kolay benimsenmektedir. Eğitim düzeyi yüksek ve sosyal aktivitesi fazla olan 
bireylerde teknoloji kullanım oranları daha yüksektir.  

Yaşlıların mutluluğunun arttırılmasında da teknoloji kullanımının etkili olduğunu görülmektedir. Bu nedenle hemşireler, yaşlı bireyleri 
teknoloji kullanımı konusunda desteklemeli ve motive etmelidir. Teknoloji eğitimi, yaşlının fonksiyonel durumu doğrultusunda uygun 
koşullarda ve yeterli süre ile yaşlılara uygulanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: geronteknoloji, hemşirelik, yaşlı 
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PS3 

GERİATRİK HASTA İLE İLETİŞİMİN MUAYENE, TIBBİ GÖRÜNTÜLEME, LABORATUVAR İŞLEMLERİ 
ÜZERİNE ETKİSİ 

Abdullah UYSAL1, Ezgi GÜLER 1, Sumru SAVAŞ2, Z. Fulden SARAÇ2 

1Ege Üniversitesi, Radyoloji, İzmir 

2Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları, İzmir 

Giriş 

Bireyin yaşam kalitesini, topluma katkısını sağlamanın temelinde sağlıklı olmak gelmekte ve çevre ile iletişim sağlıklı olmanın vazgeçilmezidir. 
Tüm yaşlar için iletişim kurabilme yeteneği insanın vazgeçilmez özelliği ve eksikliği tüm hayatını etkileyebilecek durumdadır. Yaşlanma, 
yaşamın ileri evrelerinde değişimlerin meydana geldiği bir dönemdir. Yaş almanın getirdiği sorunlardan biri de konuşma, duyma ve cevap 
verme yeteneğindeki azalmadır. Akut ve kronik birçok hastalığa sahip olma ihtimali yüksek olan yaşlı hastanın muayenesi, tıbbi görüntüleme, 
laboratuvar, hemşirelik ve diğer hastane hizmetleri için yeterli düzeyde zaman ayırarak etkin tedaviye daha kısa sürede başlanabilir. Ayrılacak 
yeterli zaman ile yaşlı bireyin korkması, endişelenmesi, panik olması, kaygı duymasına gerek kalmayacaktır. Çalışmamızda sağlık kurumlarına 
başvuran yaşlı bireylerin sağlık personelleri ile iletişimini kolaylaştırmak adına önerilerde bulunmak amaçlanmıştır.  

Bulgular : “Yaşlı” olarak tanımlanan nüfus grubu kendine özgü sorunları olan, diğer kesimlere göre çok daha fazla sağlık riski taşıyan özel bir 
gruptur. Doğal olarak, yaşlı insanlarda akut ve kronik sorunlar daha sıklıkla ortaya çıkar. İletişim, yaşlılarda biyolojik ve fizyolojik yetersizliğe 
bağlı şekilde azalabilir. Toplumda işitme kaybı yaş alma ile birlikte gerçeğin aksine normal olarak beklenen bir durum gibi görülmekle beraber 
önemsenmeyen ve üzerinde durulmayan bir durumdur. Yaşlı kişide işitme kaybı bireyin yaşam kalitesini etkilemekte ve bireyi toplumdan uzak 
bir köşede oturan, içine kapanık bir duruma getirmektedir. Yaşlı bireyin yaşam kalitesini azaltan iletişim sorununu ortadan kaldırmak için ‘Dil 
ve Konuşma Terapistinden’ yardım almak faydalı olacaktır. Duyma sorununu gidermek için işitme cihazı kullanılabilmektedir. Akut ve kronik 
birçok hastalığa sahip olma ihtimali yüksek olan yaşlı birey hastaneye geldiğinde sağlık sunucularının yaklaşım tarzı farklı olmalıdır. Hasta ile 
hasta yakınından alınacak olan anemnezin farklı olmasından, hasta ile yeterli iletişim kurulamamasına kadar birçok sorun ile 
karşılaşılmaktadır. Hastane hizmetleri sırasında yaşlı bireye ayrılacak yeterli zaman ile doğru ve etkin tedavinin daha kısa sürede yapılması 
mümkündür. Yaşlı bireye hekimin uygun görerek istediği tıbbi görüntüleme, laboratuvar, enjeksiyon (İntravenöz, İntramüsküler vb. ), ekg, 
emg vs. gibi incelemelerde iletişim önemlidir. Yaşlı hasta için yapılacak tıbbi görüntülemede yapılacak incelemenin anlatılması ve nefes tutma, 
hareket etmeme gibi birkaç tekrar ve deneme ile daha kaliteli sonuç alınacaktır. Laboratuvar incelemelerinde ve hemşirelik hizmetlerinde 
bilgilendirmeden sonra kan alma, enjeksiyon yapma, kültür alınması vb. inceleme ve örnek alınması rahat ve güvenilir sonuç almada yardımcı 
olacaktır. Bu şekilde yaşlı bireyin korkması, endişelenmesi, panik olması ve kaygı duymasının önüne geçilerek muayene ve incelemelerin 
kalitesi artacaktır.  

Sonuç: Yaşlanma ile birlikte iletişim unsurlarında yavaşlama ve bozulmalar görülmektedir. Yaşlı birey ile görüşmeye başlamadan önce işitme, 
görme ve mental fonksiyonlar değerlendirilmelidir. Aynı seviyede ve tam karşısında durmalıdır. Empati duyarak başlamalı ve o an tek 
ilgilendiği kişini kendisi olduğunu hissettirmelidir. Yaşlı Bireylerde iletişimin eksikliğinden dolayı sağlık kurumlarında yapılan bazı işlemler eksik 
yapılmakta, tekrar edilmekte hatta yaşlı bireyler yanlış yönlendirilmekteler. Bu sebeple yaşlı birey ile karşılaşıldığında ekstradan ayrılacak 
birkaç dakika sağlık personelinin işini daha da kolaylaştıracak ve yaşlı bireyin korkmasına, endişelenmesine, panik olmasına kaygı duymasının 
önüne geçilerek sağlıklı bir tedavi alması sağlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: geriatri, yaşlı hasta, geriatrik iletişim 
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TÜRKİYE’DE TOPLUMUN YAŞLILARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI 
2013 VERİLERİ İLE KESİTSEL BİR DEĞERLENDİRME 

Emine Bilge KARAKAŞ, Burcu DEMİR, Işıl ERGİN 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir 

Amaç: Yaşlılar toplumda ötekileştirilen gruplar arasında yer almaktadır. Bu ötekileştirme toplumlara, kültürlere, değer yargılarına ve inançlara 
göre farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de yaşlıların ‘’öteki’’ olarak algılanma ve ekonomik, siyasi, sosyal açıdan farklı 
roller biçilme durumunu Dünya Değerler Araştırması(WVS) 2013 verileriyle değerlendirmektir.  

Materyal ve Metot: Bu kesitsel araştırmada WVS 2013 Türkiye verilerindeki 18-64 yaş arası 1502 katılımcının; yaşlıların ekonomik, siyasi ve 
sosyal rollerine ilişkin görüşlerinin yer aldığı 5 önerme 4’lü likert ölçekle değerlendirilmiş, ayrımcı tutum puanı hesaplanmıştır. Düşük puan 
yüksek ayrımcı tutumu göstermektedir. Fikrim Yok/Cevabım Yok yanıtları dışlanmıştır (n=1382, Kapsayıcılık=%92). Yaş, cinsiyet, eğitim, 
medeni durum, çocuk sayısı, çalışma durumu, çalışılan sektör, sınıf ve gelir algısı, genç/yaşlı patron kabulü (10’lu skala) ve yaşlıya bakış açısı 
(4 önerme 10’lu skala) değerlendirilmiştir. Veri analizinde SPSS 18. 0 ile ayrımcı tutum puanı ile ilişki MWU, Kruskal Wallis, Spearman 
korelasyon testleri ve P<0,05 anlamlılık düzeyi ile değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Yaş ortalaması 36,18±12’dir. Erkekler %50,2, evliler %66,0, en az bir çocuğu olanlar %61,4, lise ve üzeri eğitimi olanlar %52,6, bir 
işte çalışanlar %44,8, orta sınıftakiler %67,4, orta gelir grubundakiler %52,6’dır. Ayrımcı tutum skor ortalaması 13. 31±2. 14’tür. Bu skor; 
yüksek gelir grubundakilerde anlamlı olarak düşük olup (p<0,05) diğer tek değişkenli analizlerde fark saptanmamıştır. Skorun korelasyon 
analizlerinde; yaşlıları dost canlısı bulma skoru ile negatif yönde(r=-0,07), yaşlı patron kabulü ile ise pozitif yönde(r=0,07), zayıf bir ilişkisi 
saptanmıştır.  

Sonuç: Yüksek gelir grubundakilerin yaşlılara yönelik ayrımcı tutuma sahip olmalarının altında onları devlete/topluma bir yük olarak görmeleri 
yatıyor olabilir. Nesiller arası iletişimin güçlendirilmesi yaşlı ayrımcılığı ile mücadelede önemli bir adımdır. Konuyla ilgili daha fazla çalışmaya 
ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelimeler: yaşlı, tutum, ayrımcılık 
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YAŞLI DİYABET HASTALARINDA HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLLERININ BİLİŞSEL FONKSİYONLAR 
İLE İLİŞKİSİ 

Emine Sumru SAVAŞ1, Eda TAYFUR2, Zeliha Fulden SARAÇ1,Sibel AKBAŞ1, Ahmet ACARER3, Cumhur 
GÜNDÜZ2, Dilek EVYAPAN AKKUŞ3, Selahattin Fehmi AKÇİÇEK3 

1Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları ABD/ Geriatri Bilim Dalı, İzmir 

2Ege Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji, İzmir 

3Ege Üniversitesi, Nöroloji ABD, İzmir 

Amaç: Tüm dünyada diyabet ve yaşlı sayısı artmaktadır. Diyabet bilişsel fonksiyonlarda gerilemeyle ilişkili olabilir. Bu çalışmada; diyabetik 
hastalarda hücre adezyon moleküllerinin bilişsel fonksiyonlar ile ilişkisi araştırılmıştır.  

Materyal ve metod: Geriatri ve nöroloji polikliniklerine ardışık olarak başvuran diyabetik yaşlı hastalar çalışmaya alındı. Tüm olgularda mental 
değerlendirme, nütrisyonel değerlendirme, günlük yaşam aktiviteleri (GYA) ve enstrümental günlük yaşam aktiviteleri (EGYA) değerlendirildi. 
Periferik kan örnekleri çalışılacağı zamana kadar-80°C’de saklandı. Vasküler hücre adezyon molekülü, intersellüler adezyon molekülü (ICAM-
1), P-selektin düzeyleri ELISA yöntemiyle belirlendi. Çalışma için etik kurul onayı alındı, tüm hastalar veya yakınlarından onam alındı.  

Bulgular: Ardışık olarak çalışmaya alınan 103 kişiden veri eksiği olan, diyabet tanısı kesin olmayan, hastalar çalışmadan çıkarıldı. Diyabetik ve 
bilişsel bozukluğu olan grup ile bilişsel bozukluğu olmayan grup arasında yaş açısından anlamlı farklılık tespit edilmedi. Diyabetik grup GYA ve 
EGYA açısından bilişsel bozukluğu olan gruba göre daha bağımsızdı (P<0. 05; P<0. 05). Vasküler hücre adezyon molekülü ve ICAM-1 seviyeleri 
bilişsel disfonksiyonu olan grupta daha yüksek tespit edildi, ancak P-selektin seviyeleri benzer bulundu (P<0. 05; P<0. 05; P=0. 9).  

Sonuç: Diyabetik yaşlı bireylerde hücre adezyon molekülleri ile bilişsel disfonksiyon arasında ilişki olabilir. Diyabetik hastalarda bilişsel 
gerilemeyi etkileyen faktörlerin anlaşılabilmesi için geniş çaplı olası tüm enflamatuvar süreçleri içeren ileri çalışmalara ihtiyaç mevcuttur. Bu 
mekanizmaların ortaya konması, diyabetik hastalarda demansın önlemesi ve tedavisinde yeni stratejilerinin geliştirilmesini mümkün 
kılacaktır.  

RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE FUNCTIONS WITH CELL ADHESION MOLECULES IN ELDERLY PATIENTS WITH DIABETES 

Objective: Diabetes incidence and the number of elderly people all over the world are increasing. Diabetes may be associated with a decline 
in cognitive functions. In this study; the relationship between cell adhesion molecules and cognitive functions in diabetic patients was 
investigated.  

Materials and Methods: Diabetic patients admitted to geriatric and neurology outpatient clinics were included in the study. Mental 
evaluation, nutritional evaluation, daily living activities (ADL) and instrumental daily living activities (IADL) were evaluated in all cases. 
Vascular cell adhesion molecule, intercellular adhesion molecule (ICAM-1) and P-selectin levels were determined by ELISA method. Ethics 
committee approval was obtained for the study and consent was obtained.  

Results: From 103 people who were consecutively included in the study, patients with a shortage of data were excluded from the study. 
There was no significant difference in age between groups with cognitive impairment and without cognitive impairment. The diabetic group 
was more independent than the group with cognitive impairment according to ADL and IADL (P <0. 05; P <0. 05). VCAM-1 and ICAM-1 levels 
were higher in the group with cognitive dysfunction, but P-selectin levels were similar (P <0. 05; P <0. 05; P = 0. 9).  

Conclusion: There may be a relationship between cell adhesion molecules and cognitive dysfunction in diabetic patients. Further studies are 
needed to understand the factors affecting cognitive decline in diabetic patients, including all possible inflammatory processes. The 
introduction of these mechanisms will enable the development of new strategies in the prevention and treatment of dementia in diabetic 
patients.  

Anahtar Kelimeler: diyabet, adezyon molekülleri, kognitif değişiklikler 
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SOSYO-DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİ  

Hasan Hüseyin BAŞIBÜYÜK, Nazmiye Tuğba BAHAR 

1Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gerontoloji Bölümü, Antalya 

Özet 

Bu araştırmada sosyo–demografik faktörler ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Görüşmeler 
gönüllülük esası ile gerçekleştirilmiş olup, araştırma örneklemini 60+ Tazelenme Üniversitesi Antalya Kampüsü öğrencileri oluşturmuştur. 
Basit tesadüfi örneklem tercih edilerek, 96 kişi ile görüşme sağlanmıştır.  

Araştırmanın soru formlarını araştırmanın anlatıldığı aydınlatılmış onam formu, demografik bilgilerin yer aldığı Sosyo-demografik soru formu 
ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeği oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 25. 0 paket programında 
yapılmış olup, toplanan veriler; (a) betimsel istatistik, (b) bağımsız iki grup için T-testi, (c) çoklu karşılaştırmalar için ANOVA ve (d) gruplararası 
ilişki için korelasyon testi kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit edebilmek için TukeyHSD 
değerleri incelenmiştir.  

Cinsiyet ve yaş ile sağlık yaşam biçimi davranışları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Gelir ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında 
pozitif yönde zayıf bir ilişki vardır (p= 0,015). Bu ilişkinin hangi sağlıklı yaşam biçimi davranışları alt faktöründen kaynaklı olduğu araştırılmış, 
gelir ile katılımcıların fiziksel aktive (p=0,025) ve manevi gelişim (p=0,013) durumları arasında anlamlı, pozitif yönde bir ilişki olduğu 
görülmüştür. Medeni durum ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Fakat, eşi vefat etmiş bireylerin puanlarında 
ciddi bir düşüş olduğu görülmüştür. Ölüm nedeniyle eşinden ayrılan katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışları, diğer katılımcılara oranla 
düşük çıkmıştır. Eğitim ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. . Genel sağlıklı yaşam biçimi davranışları 
puanlarına bakıldığında, üniversite mezunu katılımcıların ilköğretim mezunu katılımcılara göre daha yüksek puanlar aldığı görülmüştür.  

*FYD-2019-4453 no. lu proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü tarafından 
desteklenmiştir.  

Abstract 

The aim of this study is to determine the relationship between socio-demographic factors and healthy lifestyle behaviors. The interviews 
were included on a voluntary basis and the research sample consisted of 60+ students of Tazelenme University of Antalya Campus. A simple 
random sample was chosen and 96 people were interviewed.  

Questionnaire of the study consists of the informed consent form, the socio-demographic questionnaire with demographic information and 
the Healthy Life Style Behavior II Scale. The data was analyzed for (a) descriptive statistics, (b) T-test for two independent groups, (c) ANOVA 
for multiple comparisons; and (d) correlation for intergroup association in SPSS. TukeyHSD values were examined for determination of 
groups’ differences.  

No significant difference between the gender and health lifestyle behaviors was found. There was a weak positive correlation between 
income and healthy lifestyle behaviors (p = 0. 015). This was related to the sub-factor of healthy lifestyle behaviors and a significant positive 
correlation between income and physical status (p = 0,025) as well as spiritual development (p = 0,013) were found. No significant relationship 
between marital status and healthy lifestyle behaviors were evident. But a significant decrease was observed in individuals with the deceased 
partner. The healthy lifestyle behaviors of the participants without spouses due to death were lower compared to the other participants. 
There was no significant relationship between educational status and healthy lifestyle behaviors. Education affects the general healthy 
lifestyle behaviors as university graduates gained higher scores than those with primary education.  

Keywords: Lifestyle, healthy lifestyle behaviors, socio-demographic factors 

Anahtar Kelimeler: Yaşam tarzı, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, sosyo-demografik faktörler 
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DEMANS HASTALARIN NÖROPSİKİYATRİK SEMPTOMLARINA YÖNELİK ONAYLAMA YAKLAŞIMI 

Ayşe KARAHÜSEYIN1, Ayça GÜRKAN2 

1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Doktora Öğrencisi, İzmir 

2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği, İzmir 

Giriş 

Amaç: Son yıllarda demanslı hastaların nöropsikiyatrik semptomlarına yönelik nonfarmakolojik girişimlerini araştıran çalışmalar çokça yer 
almaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı demansı olan bireylerin nöropsikiyatrik semptomların yönetiminde Onaylama Yaklaşımının önemini 
vurgulamaktır.  

Gereç - Yöntem: Demans, gerek kişide neden olduğu ciddi morbidite, artmış mortalite oranı gerekse bakımverenlere yüklediği ağır yük 
nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. Demansa bağlı olarak bireylerde sıklıkla nöropsikiyatriksemptomlar(NPS) görülmektedir. NPS 
sorunların tedavisinde farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemler kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa 
ülkelerin birçoğunda sık kullanılan ilaç dışı girişimlerden birisi “ValidationMethod’ dur. Dilimize onaylama yaklaşımı olarak çevrilmesi ile 
birlikte bazı kaynaklar geçerlileştirme ya da doğrulama terapisi olarak da kullanabilmektedir. Onaylama Yaklaşımı ile ilgili literatür 
incelendiğinde bu yöntemin demanslı bireyi olumlu etkilediği görülmüştür. Onaylama yaklaşımı, demanslı bireylerin duygu ve heyecanlarını 
onaylar. Onaylama Yaklaşımının amacı özetle; demanslı bireylerde benlik saygısını yeniden kazanmasını sağlamak, stresi azaltmak, yaşamı 
değerli kılmak, fiziksel gerginlikleri azaltmak, sözel ve sözel olmayan iletişimi artırmak, sosyal geri çekilmeyi önlemek, fiziksel iyi oluşu 
sağlamak ve yaşam kalitesini geliştirmektir. Onaylama yaklaşımı uygulamalarında sözlü ve sözsüz İletişimde artma, agresif davranışlarda 
azalma, depresyon durumlarında azalma, özellikle huzurevi yaşlılarını değerli hissettirme, fiziksel ve kimyasal kısıtlamaya ihtiyaçta azalma, 
demanslı bireylerle çalışanlarda motivasyonda artma, profesyonel ve aile bakımverenlerin stresle baş etme durumlarında artma gibi birçok 
pozitif sonuç gözlenmiştir. Demanslı bireylerin yaşadıkları nöropsikiyatrik sorunlar birey ve ailesinin yaşam kalitesini azaltmakta, bakım 
verenlerin bakım yükünü ve tükenmişliğini arttırmaktadır. Alanda çalışan hemşirelerin konu hakkında güncel bilgilere sahip olması ve bu 
bilgilerle Onaylama Yaklaşımı girişimlerini uygulamaya geçirebilmesi hasta ve bakımverenler için olumlu sonuçlar doğuracaktır.  

Anahtar Kelimeler: demans, nöropsikiyatrik semptomlar, onaylama yaklaşımı 
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İLERİ YAŞ BİREYLER VE DOĞAL AFETLER 

Dilek DORUK KONDAKCI 

Trakya Üniversitesi, Acil Yardım Ve Afet Yönetimi, Edirne 

Özet: Dünyada iklim değişimine bağlı olarak her yıl artan sayıda doğal afet yaşanmaktadır. Coğrafi bölgeler göre doğal afetler ve etkilenen kişi 
sayıları değişiklik göstermektedir. Yaşlı bireyler doğal afetlerden en çok etkilenen ve savunmasız grup içerisinde yer almaktadır. Doğal afetler; 
insanlara onların sahip olduğu mal varlıklarına ve çevreye önemli zararlar verirler. Afetlerin zararlarının önlenmesinde, afet öncesi ve sonrası 
planların yapılması önem arz etmektedir. Sonuç olarak farklı ve özel ihtiyaçları olan yaşlı bireyler için doğal afetlere yönelik planlar önem 
taşımaktadır.  

Giriş: Uluslararası Afet Bilgi Bankası olan EM-DAT'nın verilerine göre, 2016 yılında dünyada 342 afetin meydana geldiği, bu afetlerde 8. 733 
kişinin yaşamını yitirdiği ve 569,4 milyon kişiyi etkilendiği raporlanmıştır. Ayrıca bu afetlerin toplam 154 milyar ABD doları ekonomik kayba 
yol açtığı bildirilmiştir. Günümüzde yaşlı nüfus hızla artmaktadır. 60 yaş üstü bireylerin nüfus artışının 2015-2030 yılları arasında %56 oranında 
gerçekleşeceği ve 1. 4 milyardan fazla olacağı öngörülmektedir. 2004 yılında Kanada’da yapılan 13. Dünya Deprem Konferansı'nda, yaşlılar, 
engelliler, düşük gelir seviyesine sahip kişiler ve yeterli bilgiye sahip olmayanlar afete adaptasyon sürecinde toplumun en duyarlı kesimleri 
olarak açıklanmıştır. Yaşlıların, afetlerden etkilenen en savunmasız gruplardan biri olduğu görülmektedir. Yaşlıların nüfusunun giderek artması 
ve kırılgan olmaları afetler için önemli bir grubu oluşturduklarını göstemektedir. Yaşlıların sağlığı ve hayatta kalma durumu, yaralanmalar, 
tıbbi bakıma erişme, zihinsel ve psikolojik sorunlar, kronik hastalıkları için yönetim planı eksikliği, sosyal desteğe erişmede zorluklar nedeniyle 
afetlerden olumsuz yönde etkilenebilir. İleri yaş grubunda bulunan bireyler bulaşıcı hastalıklara ve mevcut tıbbi durumların kötüleşmesine 
karşı daha kırılgandırlar.  

Sonuç: Yaşlı bireyler afetlere karşı kırılgan olmalarına rağmen gözardı edilen grup içinde yer almaktadır. Yaşlılar için afethazırlık konusunda 
bilginin sınırlı olması, afete hazırlık durumunu etkileyen risk faktörlerinin saptanması ve eylemplanlarının hazırlanması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: yaşlı, doğal afetler, savunmasız popülasyon 
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PS9 

YAŞLILIK VE GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ 

Dilek DORUK KONDAKCI 

Trakya Üniversitesi, Acil Yardım Ve Afet Yönetimi, Edirne 

Öz: Dünyada yaşlı bireylerin nüfusu hızla artmaktadır. Gerontoloji bilimi, insan yaşamındaki kronolojik değişikleri ve yaşlanma prensiplerini 
inceleyen bir bilim olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji ise birçok alanda olumlu gelişmeler sağlar ve hızla değişim gösterir. Geronteknoloji, 
yaşlılıkta giderek azalan duyu ve algısal kayıpların, kuvvet ve hareket kayıplarının yaşlılar için olumlu yönde arttırılması için yaşlıların 
kullanımına ürünler sunmakla ilgilenmektedir. Yaşlıların sağlık hizmeti, bağımsız hareket edebilme, konfor ve sağlayıcı ürünlerin tasarımını 
sağlamaktadır. Bu tasarımlar; akıllı bina sistemleri, tele tıp uygulamaları, mobil uygulamalar, çeşitli sensörler, güvenlik sistemleri, alarm ve 
hatırlatma sistemleri olabilir. Giyilebilir Teknoloji, bireylerin üzerine giydiği teknoloji içeren her türlü elbise ve nesneyi tanımlamak için 
kullanılan bir terimdir. Giyilebilir teknolojiler; akıllı saatler, akıllı gözlükler, akıllı bileklikler, akıllı kulaklıklar, akıllı tekstil ürünleri, implantlar 
(vücuda yerleştirilen bilgisayarlar), akıllı aksesuar ve mücevher gibi ürünleri içermektedir.  

Giriş: Günümüzde yaşlı nüfusu hızla artış göstermektedir. 65 yaş ve üstü nüfusun 2050 yılında dünya nüfusunun %25'ini oluşturacağı tahmin 
edilmektedir. Günümüzde başarılı yaşlanma gittikçe önem kazanmaktadır. Bireylerin yaşam süresinin uzaması, yaşam kalitesinin 
arttırılmasına ve hastalıkların gelişimini engellemeye yardımcı olacağı öngörülmektedir. Kronik hastalığı olan ve engelli birey sayısıda artış 
göstermekte, yaşlı nüfusun büyük bir kısmı birden fazla hastalığa sahiptir. Giyilebilir teknolojinin tarihi incelendiğinde bugünkü şekliyle olmasa 
da ilk gelişimi Çin’de 17. yüzyıla dayanmaktadır. Çin'de fasulye tezgahlarının herhangi bir yazı gereci kullanmak zorunda kalmadan 
matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için bir abaküs halkası kullanması ile başlamıştır. Giyilebilir teknoloji ürünleri; kullanıcıların giysilerine, 
üzerlerinde de taşıdıkları herhangi bir materyale entegre edilebilen veya vücuduna giyilebilen teknolojik cihazlar olarak tanımlanmaktadır. 
Literatürde farklı tanımları yer alan giyilebilir teknolojiler; genellikle, giyilebilir bilgisayarlar, akıllı giyim, cihazlar, giyilebilir malzemeler gibi 
terimlerle ifade edilmektedir. Piyasada var olan birçok giyilebilir ürün bulunmasına rağmen yaşlılar özel tasarımlar nadirdir. Dünya Sağlık 
Örgütü 2018 yılı verilerine göre, dünya nüfusunun %5'i işitme sorunu yaşamaktadır. İşitme sorunu yaşayanların üçte birinin 65 yaş ve üstü 
bireyler olduğu rapor edilmiştir. İşitme cihazları yaşlı bireyler için giyilebilir teknolojiler arasında değerlendirilebilir. Alzheimer ve demans 
hastası olan yaşlıların takibini sağlayan akıllı ayakkabı kullanılmaktadır. Obezite kontrolü için bireylerin fiziksel hareketleri takip 
edilebilmektedir. Giyilebilir teknolojiler gün geçtikçe daha da gelişerek pazarda var olmakta ve giyilebilir teknoloji ürünleri, günlük yaşamın 
bir parçası olmaya başlamaktadır.  

Sonuç: Giyilebilir teknoloji alanındaki gelişmeler ve mutidisipliner çalışmalar yeni ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağlayacak ve yaşlı 
bireylerin yaşam kalitesinin arttırılmasına olanak sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: yaşlı, geronteknoloji, giyilebilir teknoloji 
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PS10 

İLERLEYEN YAŞ DÖNEMLERİNDE KULLANILAN MEKANLARA YÖNELİK BİR TİPOLOJİ ÇALIŞMASI 

Gizem ÖZER BAŞ 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mimarlık ve Şehir Planlama, Manisa 

Dünyada yaşanan gelişmeler insan ömrünün uzamasına sebep olmaktadır. İnsan ömrünün uzaması ise genel yaş ortalamasının yükselmesine 
ve ileri yaştaki bireylerin sayısal oran olarak artmasına sebep olmaktadır. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, aynı paralelde ülkemizde de 
yaşlı nüfus oranı artmaktadır.  

İlerleyen her yeni yaş ile fiziksel ve sosyal gereksinimler de değişmektedir. Yaşlanan bireyin fizyolojik yapısında değişiklikler olduğundan, 
çevresel ihtiyaçları da değişmektedir. Her birey birbirinden farklıdır. Dolayısıyla yaşamsal çevreyi oluşturan mimari çevrede de farklı 
gereksinimler ortaya çıkmaktadır. Çalışmada bu kapsamda ileri yaştaki bireylerin kullandığı mekan çeşitliliğine yönelik bir araştırma 
yapılmaktadır. İleri yaştaki bireylerin kullandığı mekanlar; yaşlının bağımlılık düzeyi, sağlık durumu, kronik hastalıkları, temel gereksinimleri, 
yaşı ve bütçesine göre değişkenlik göstermekte ve yine bu kıstaslara bağlı olarak sınıflandırılmaktadır.  

Çalışma kapsamında öncelikle literatür taraması yapılarak ileri yaştaki bireylerin kullandığı mekanların nasıl sınıflandırılması araştırılmıştır. 
Ardından uzmanlarla görüşme yapılarak ileri yaştaki bireylerin kullandığı mekanların sınıflandırılması ve ayrımına yönelik bir karşılaştırma 
çalışması yapılmıştır. Karşılaştırılan mekansal ayrım araştırmasında şu bilgilere ulaşılmıştır: Mekansal kullanım olarak yapılanmalar genellikle 
temel ayrımda; ‘kamusal/ortak kullanım’ veya ‘kendi ev kullanımı’ olarak ayrılmaktadır.  

Yaşlının bağımlılık düzeyi (Dünya Sağlık Örgütü’nün ayrımına göre: Bağımsız yaşlı, Yarı Bağımlı Yaşlı, Bağımlı Yaşlı) bir diğer belirleyici ayrım 
noktasıdır. Sağlık durumu, fiziksel yeterlilik ve kronik rahatsızlık; yapılanmaların adını değiştirmese de aynı yapılanmada farklı iç birimlerin ve 
bölümlerin sağladığı hizmetler olarak görülmektedir. Belirleyici önemli bir etmen de bütçe olmasına rağmen kaynaklarda ve genel anlamda 
net biçimde bir tipoloji ayrımı oluşturmamaktadır. İncelenen çalışmalarda ileri yaştaki bireylerin kullandığı mekanların genellikle tek bir kıstas 
kullanılarak incelendiği gözlemlenmiştir. Bu ayrım genellikle yukarıda belirtilen maddelerle yapılmaktadır. Ancak ileri yaştaki bireyin tek bir 
kıstas altında bulunması söz konusu değildir. Birden fazla özellik ile değerlendirilmek üzere bir tablo hazırlanmıştır. Bu tabloda ileri yaştaki 
bireylerin gereksinimlerine yönelik kullandığı mekanların çok yönlü sınıflandırılması oluşturulmuştur. Bu tabloda Türkiye’de bulunmayan ve 
kullanılmayan yapılanmalar (ortak ev kullanımı, günlük yaşlı bakım merkezi) kapsam dışı bırakılmış, diğerleri (Geriatrik Hastane, Huzurevi, 
Yaşlı Bakım evi, Kendi evinde Yaşam, Yaşam Köyü, Emeklilik Merkezi) dahil edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yaşlı mekanları, mekan tipolojisi, yaşlı bakım evi, geriatrik hastane, huzurevi 
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PS11 

ADULT EDUCATION MODEL: 60+ TAZELENME UNIVERSITY (3RD AGE UNIVERSITY) 

Özlem ÖZGÜR, Sanam ASADI FAEZI 

Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans Programı, Antalya  

Türkiye’de yaşam süresinin uzaması, doğum oranlarının azalması nüfusta yaşlı oranının yükselmesine neden olmaktadır. Demografik 
değişimlerin yarattığı sorunlar yaşlılık alanında yeni çalışmaların artmasına neden olmuştur.  

Toplumda, başarılı ve sağlıklı yaşlanan insanların sayısını artırmak, bireylerin bağımsızlıklarını en uzun süre koruyarak üretkenliklerinin de 
devam ettirebilmeleri sadece bireysel anlamda değil toplumsal olarak da hedeflenmesi gerekmekte ve yeterli fırsat ve olanaklar yaratılmalıdır.  

Bu amaç doğrultusunda, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından kurulan ve 
yürütülen, gönüllülük esasına dayanan sosyal sorumluluk projesi Antalya’da yaşayan 60 yaş ve üstü yetişkin bireylerin yaşam boyu eğitimini 
destekleyen 60+Tazelenme Üniversitesi 14 Mayıs 2016 tarihinde açılmıştır. Kısa bir süre içinde Türkiye’ nin faklı kampüslerinde açılarak 
öğrenci sayısı giderek artmıştır.  

60+Tazelenme Üniversitesi' nin misyonu, yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını; yenilerinin kazanılmasını sağlayarak, kaliteli ve 
başarılı yaşlanmanın temelini atmaktır. Tazelenme Üniversitesi, Türkiye'de yeni bir yaşlı algısı oluşturulmasını; Türkiye'ye özgü, dünyada da 
örnek teşkil edecek bir yaşlı üniversitesi modeli geliştirilmesini hedeflemektedir.  

60+ Tazelenme Üniversitesi, teorik derslerle yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmakta ve uygulamalı derslerle öğrencilerin 
yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanınmaktadır. Üniversitesi kampüsünde öğrenim gören genç kuşakların 60+ Tazelenme Üniversitesi 
öğrencileriyle aynı ortamda buluşması ile, kuşaklararası dayanışmayı arttırmak ve onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanması, eğitimin 
hedefleri arasında yer almaktadır.  

Adult Education Model: 60+ Tazelenme Unıversıty (3rd Age University) 

Prolongation of life expectancy in Turkey, the decrease in the birth rate causes an increase in the proportion of elderly population. The 
problems created by demographic changes have led to new studies in the field of old age. In society, it is necessary to increase the number 
of successful and healthy aging people, to maintain their independence for the longest period of time, and to maintain their productivity not 
only in an individual sense, but also in a social way, and sufficient opportunities should be created. For this purpose, the University of Akdeniz 
Faculty of Health Sciences Department of Gerontology, established and carried out on a voluntary social responsibility project in Antalya, for 
60 old age and over 60 adults who support the education of adults in the University was opened on May 14, 2016. Within a short time the 
number of students in different campuses that opened in Turkey has increased. The mission of 3rd age University is to protect knowledge, 
skills in old age; by providing new ones, to lay the foundation of quality and successful aging. Tazelenme University (3rd age university) is 
aiming to create a new perception of the elderly in Turkey; specific to Turkey, and also to develop a model 3rd age university that will set an 
example in the world. 60+ Tazelenme University provides lifelong learning through theoretical courses and allows students to discover their 
skills through practical lessons. The aim of the education is to increase the intergenerational solidarity and to benefit from their knowledge 
and experiences with the meeting of young generations studying at the University campus with the students of 60+ Tazelenme University.  

Anahtar Kelimeler: yaşlılık, yaşlanma, tazelenme üniversitesi, yetişkin eğitimi, yaşam boyu eğitim, age, ageing, 3rd Age University, adult 
education, life long learning 
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PS12 

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ “ÇIRAKLAR USTALARINDAN ÖĞRENİYOR” ÖZEL ÇALIŞMA 
MODÜLÜ 

Hüseyin Mert BÜYÜKTARAKÇI1, Ahmet Batuhan DOĞU1, Ali Osman GÖKTAŞ1, Berat AKTAŞ1, Oğuzhan 
ALPASLAN1, Ulaş ALÇİÇEK1, Emin AYDIN1, Oğuzcan BİÇER1, Nurullah DEMIR1, Metehan Tayyip YILDIZ1, 

Sevnaz ŞAHİN2 

1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi, İzmir 

2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı, İzmir 

Amaç: Çıraklar Ustalarından Öğreniyor Özel Çalışma Modülü, Sevnaz Şahin mentorlüğünde 19 Aralık 2018 - 6 Şubat 2019 tarihleri arasında 
her hafta çarşamba olmak üzere yapılan bir çalışmadır.  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin farklı kurumlarda ve branşlarda görevine devam eden veya emekli olmuş hekim 
ustalarından hekimlik ve hekim olarak yaşamak hakkında bilgi edinmeleri ve uzmanlık alanları ile ilgili fikir alışverişi yaparak kariyerlerini 
planlamaları amacıyla yapıldı.  

Metod: 8 hafta boyunca çeşitli uzmanlık dallarındaki hekimler çalışma alanlarında ziyaret edilerek gözlemler yapılmıştır.  

Sonuç: Yapılan görüşmeler sonucunda şu noktalar dikkat çekicidir:  

1-Yabancı dil hekimin kendini geliştirmesi, makaleleri takip etmesi, uluslararası kongrelerde aktif rol alabilmesi için kesinlikle önem verilmesi 
gereken bir konudur.  
2- Hekimlik mesleği, özveri ister. Bu yüzden birey kendinden fedakarlık yapabilmelidir.  
3- Mesleğin zorlu kısımlarını hafifletmek için hekimlerin kendilerini mutlu edecek hobileri olmalıdır.  
4- Gelen hastaya güven verilmelidir. Bilgi kadar ilgi ve saygı da önemlidir.  
5- Hekimlik bir sanattır. Bu yüzden usta - çırak ilişkisiyle öğrenilmesi gereken bir yaşam tarzıdır.  
Ziyaret edilen ustaların gün içindeki en çarpıcı sözleri aşağıda belirtilmiştir.  
Cemiyet içerisinde saygın 2 kişi vardır. Onlar bir hekim bir de hakimdir.  
Sağlık hizmetinin bedelini hekim değil hasta belirler.  
Prof. Dr. Baha Taneli 
Bu meslek zaten ağır, hobilerimizle bu ağırlığı hafifletmek gerekir.  
Prof. Dr. Cem Miman 
Bilgi güçtür.  
Uzm. Dr. İlter Denizoğlu 
Hobileriniz ruhunuzu beslesin ki hastalarınızı iyi tedavi edebilesiniz.  
Tıp bir sanattır.  
Doç. Dr. Özlem Miman 
Ekipte çalışan her bir elemana o alanda en iyisi olduğunu hissettirin.  
Hastamızın yaşamına gün katamasak bile gününe yaşam katabiliriz.  
Doç. Dr. Yasemin Kılıç 
Okumuş aydın kesim olan hekimler siyaset ve politikada daha fazla olmalıdırlar.  
Uzm. Dr. Semra Oğuz 
Uyanık olun.  
Prof. Dr. Biltan Ersöz 
Hayat 3 dönemdir: coşkun gençlik, hareketli gençlik, durgun gençlik.  
Hastalık yoktur, hasta vardır.  
Prof. Dr. Gürbüz Gümüşdiş 


