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Yönetim Kurulu

Yaşlanan Dünya’ya Hazırlık
Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (HÜ-GEBAM)“ın kurulması Yükse-
köğretim Kurulu’nun 25/1/2000 tarihli ve 
2000/5-137 sayılı kararı ile uygun görüldü.

Kuruluş Amaçları
1. Yaşlanma süreci ile ilgili temel bilimsel 

araştırmaların yapılması,
2. Yaşlanmaya bağlı, görülme sıklığı ar-

tan tüm hastalıklar ile ilgili tanı yön-
temlerinin geliştirilmesi, güncel takip, 
tedavi ve bakım planlarının yapılması 
ve uygulanması,

3. Bu hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik 
araştırmaların planlanması ve uygu-
lanması,

4. Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabil-
mesi için ilgili ulusal ve uluslararası 
bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi 
kurumları ile, özel ve resmi kuruluş-
larla, ilgili derneklerle işbirliği yapıl-
ması ve bunlarla bilimsel, teknik bilgi 
ve hizmet değişimi sağlanması,

5. İleri düzeyde uzmanlık kursları, kong-
re, konferans, sempozyum, seminerler 
ve yaz okulları düzenlenmesi, bilimsel 
yayınların desteklenmesi,

6. Yaşlılarda sık görülen hastalıklar ile ilgi-
li konularda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte 
bilgilerin sözlü veya yazılı olarak kamu-
oyuna ulaştırılmasının sağlanması,

7. Hacettepe Üniversitesi’nin ilgili birim-
leri ile işbirliği yapılarak bu alanda her 
seviyede öğrenci, öğretim elemanı ve 
diğer personelin gerekirse ilgili uluslar 
arası kurumlarla işbirliği ile eğitimle-
rinin yapılmasına yardımcı olunması,

8. Yaşlının toplumsal kabulünü artırmaya 
yönelik eğitim ve hizmetlerin planlan-
ması ve uygulanması,

9. Yaşlılara danışmanlık hizmetinin verilmesi,
10. Yaşlanmayı geciktirmeye yönelik önlem-

lerin alınması için çalışmaların yapılması,
11. Yaşlılık dönemine hazırlık programla-

rının geliştirilmesidir.
Bu amaçlar doğrultusunda Hacettepe Üni-
versitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 23 yıl-
dan beri faaliyet gösteren Geriatrik Bilimler 
Araştırma ve Uygulama Merkezi-GEBAM; 
eğitim ve araştırmaya yönelik etkinlikleri-
ni Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, 
Sağlık Bilimleri, Fen, Edebiyat, Mühendis-
lik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden 
öğretim üyelerinin gönüllü katkıları ile ger-
çekleştirmektedir. Her yıl yayınlanan bül-
tenlerinin yanı sıra, düzenli olarak kurslar, 
sempozyumlar,webinarlar organize etmek-

te, interdisipliner araştırmalar yapmakta ve 
kuruluşundan bugüne kadar 24 yayına da 
imza atmış bulunmaktadır.
GEBAM International Association of Ge-
rontology and Geriatrics-IAGG Global 
Aging Research Network (GARN) üyesidir.
(www.gebam.hacettepe.edu.tr)

Yirmibirinci yüzyıl ile birlikte gelişen en 
önemli kavram “toplumların yaşlanma-
sı”dır. Tıp, bilim ve teknoloji üçgenindeki 
gelişmeler ve doğum oranlarındaki azal-
ma bu süreçte temel taşı oluşturmuştur. 
Öte yandan sağlık alanındaki gelişmeler 
sonucunda tüm yaşlardaki yaşam beklen-
tisinin artması, her yıl yaşlı nüfus grubuna 
dâhil olan insan sayısının fazlalaşması ile 
sonuçlanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 24 
yıl önce; 1999 yılı “Uluslararası Yaşlılar 
Yılı” olarak belirlendi. Yaşlıların ailelerine 
ve topluma katkıda bulunmayan insanlar 
olarak algılanmalarının yanlış olduğu vur-
gulanarak aktif ve üretken bir yaşlılık sü-
recinin önemi üzerinde duruldu.

Bu bağlamda aka-
demik ortamda 
multidisipliner ola-
rak bilimsel araş-
tırmaların ve eği-
tim etkinliklerinin 
gerçekleştirilmesi 

için Hacettepe Üniversitesi rektörü Sayın 
Prof.Dr. Süleyman Sağlam’ın direktifleri 
ile, ülkemizdeki yaşlılık sorunlarına yöne-
lik ilk uygulama ve araştırma merkezi olan 
GEBAM ın kuruluş çalışmalarına başlandı.
Yönetmelik hazırlıkları Prof.Dr. Belkıs Er-
baş, Prof.Dr. Selçuk Palaoğlu, Prof.Dr. Ye-
şim Gökçe Kutsal ve Prof.Dr. Serhat Ünal 
tarafından gerçekleştirildi.

30 Mart 2000 tarihli, 24005 sayılı Resmi 
Gazete’nin 6. sayfasında açıklandığı üzere; 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3 
üncü maddesinin (j) bendi ve 7 nci mad-
desinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi 
uyarınca ve Hacettepe Üniversitesi Sena-
tosu’nun 21/5/1999 tarihli ve 99/65 sayılı 
karan ile önerilen “Hacettepe Üniversitesi 
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Geriatrik Bilimler Akademisi; 
H.Ü. Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEBAM) ile H.Ü. Uzaktan Eğitim Merkezi (HÜZEM) iş birliği ile hazırlanan multidisipliner bir eğitim programı olup, düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.Programa yaşlı sağlığı ile ilgilenen ve eğitim aşamasında olan lisans ve lisansüstü öğrencileri ve yaşlılara hizmet sunan sağlık çalışanları başvuruda bulunabilmektedir. 

Üniversitemizin Sıhhiye ve Beytepe yerleşkelerindeki bilimsel kurul üyeleri tarafından hazırlanan kapsamlı ders programlarında yaşlılık sorunları ve çözüm önerileri sunulmaktadır.

Ders kayıtları Beytepe yerleşkesinde yer alan 
HÜZEM stüdyolarında gerçekleşmektedir.

Geriatrik Bilimler Akademisi   

                        Egiticileri

Geriatrik Bilimler Webinar Serisi 

HÜ Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEBAM) ile 

HÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (HÜZEM) işbirliği ile düzenlenmekte, 

GEBAM bilimsel kurul üyeleri tarafından sunulmaktadır. 

İki dönem olarak hazırlanan etkinliğin 1.dönem hazırlıkları 

tamamlanmıştır.

Geriatrik Bilimler Akademisi

•	Yaşlılara	Yönelik	Bilimsel	

Araştırmalar

•	Geriatri	ve	Etik

•	Yaş	-	Yaşlı	Ayrımcılığı

•	Yaşlının	Evde	Bakımı

•	Yaşlılarda	İhmal	ve	İstismar

•	Yerinde	Yaşlanma

•	Yaşlılara	Yönelik	Sosyal	Hizm
etler

•	Yaşlı	Dostu	Dijital	Teknoloji

dersler

T ü m K o n f e r a n s l a r  i ç i n  S a a t : 12 . 3 0
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Başarılı yaşlanma kavramı 
“aktif yaşlanma” veya “üretken 
yaşlanma” olarak da tanım-
lanmaktadır. Bu ifade ileri yaş-
lardaki bireylerin daha sonraki 
yaşamlarında da topluma aktif 
olarak katkıda bulunabilecek-
leri anlamına gelmektedir.
Yaşlılık, çok boyutlu bir kav-
ramdır ve ana odağı işlev-
selliğin bireyin daha sonraki 
yaşamı boyunca nasıl yaygın-
laştırılarak sürdürüleceğidir.
Aktif yaşlanma, psikolojik iyi olu-
şun yanı sıra kronik hastalıkların 
önlenmesi yoluyla sağlık sorunla-
rını en aza indirerek fiziksel ve bi-
lişsel işlevsellik, aktif yaşam bek-
lentilerinin artırılması ve hayata 
olumlu bakışın sağlanması yo-
luyla yaşam doyumunda artış ile 
ekonomik olarak güvende olmak 
boyutlarında ele alınmaktadır.

Akran grubuna göre yaşamla 
ilişkisini koparmayan ve göre-
ce işlevsel kaybı olmayan kişi-
ler başarılı yaşlanmış bireyler 
olarak tanımlanmaktadır.
Bu bağlamda,
(1) başarılı yaşlanmanın, fizik-
sel, sosyal/kültürel ve psikolo-
jik olmak üzere çok boyutlu bir 
kavram olduğu,
(2) bu yaş grubunun oldukça 
heterojen yapıda olduğu,
(3) yaşlı bir yetişkinin, ona 
bakım veren kişinin veya ya-
şamının sonraki aşamasını 
planlayan bir aile ferdinin “ba-
şarılı yaşlanma” konusunda 
farklı bir bakış açısı olabilece-
ği unutulmamalıdır.

Yaşlı yetişkinler 
“Başarılı Yaşlanma” yı nasıl 
tanımlamaktadırlar?
Başarılı yaşlanmayı konu alan 
araştırmaların sonuçları ge-
nel olarak 12 tema üzerinde 
odaklanmıştır.

1. Aile ve arkadaşlarla anlamlı 
ilişkiler geliştirilmesi ve sos-
yal etkileşimin sürdürülmesi 
ile sosyalleşme için gerekli 
kaynak ve desteklere erişim,

2. Duygusal refahı korumak 
için gerekli olumlu bir tutum 
geliştirmek ve sürdürmek,

3. Görece uzun süreli engel-
siz ve sağlıklı bir yaşam 
sürmek,

4. Temel gereksinimleri-
ni karşılayacak, sağlık 
sigortasına erişebilecek ve 
ihtiyaç duydukları bakımı 
alabilecek bir ekonomik 
güvenceye sahip olmak,

5. Yaşlanmaya bağlı fiziksel 
değişikliklerin kabul edil-
mesi bu kapsamda yardımcı 
cihazları kullanmaya veya 
ilgili aktivitelere açık olmak,

6. Hobilere veya özel ilgi alan-
larına sahip olmak veya 
edinmek,

7. Hayata anlam verecek ve ya-
şamın son dönemine huzurla 
hazırlanmak için gerekli 
içsel dönüşümü sağlamak,

8. Kaliteli sağlık hizmetlerine 
erişim, emekli maaşlarının 
yeterli düzeyde olması, bes-
lenme ve temizlik hizmetle-
rine erişime yönelik sosyal 
politikaların geliştirilmesi,

9. Yaşlı haklarının korunması 
ve yaşlı bireylerin ayrımcılı-
ğa maruz kalmaksızın özerk 
ve bağımsız olması,

10. Zihinsel aktivitelerin sürdü-
rülmesi ve çeşitlendirilmesi 
yoluyla bilişsel süreçlerin 
iyileştirilmesi,

11. Profesyonel becerilerin 
emeklilik sonrasında da 
sürdürülmesi,

12. Ölümle sonlanan yaşamın yaş-
lı birey için ideal olarak kendi 
evinin rahatlığında ve aile üye-
leri eşliğinde gerçekleşmesi.

Özetle, yaşlanma ile ilgili de-
ğerler, istekler ve inançlar 
hakkında önceden plan yap-
mak ve konuşmak için asla er-
ken değildir. Başarılı yaşlanma 
yaşlı bireyin yaşam doyumunu 
arttırır, değişen fiziksel/biyo-
lojik değişimlere uyum sağla-
mayı kolaylaştırır, yaşlanma-
nın başlıca risk faktörü olduğu 
demanslardan korunmak için 
bilişsel bir rezerv sağlar.

Yaşlanma sürecinde eş akraba 
ve arkadaşların kaybı ile ço-
cukların evden ayrılması sonu-
cu yaşanan sosyal destek kay-
bı, emeklilikle beraber yaşanan 
iş/statü kaybı ve gelirde azalma 
ile kendini gösteren hayat olay-
ları karşısında problem çözme 
ve başa çıkma stratejilerinin 
etkin ve verimli biçimde kulla-
nılması önemlidir. Hiç şüphesiz 
bu süreçler sosyal politikalarla 
da desteklenmelidir.
Yukarıdaki öneriler doğrultu-
sunda bireysel olarak kendi 
“başarılı yaşlanma” tanımınızı 
oluşturmanız dileğiyle…

İleri Okuma için Kaynaklar

1. Annele U et al. Definitions of 
successful ageing: A brief review of a 
multidimensional concept. Acta Biomed. 
2019; 90 (2): 359–63.

2. Fernandez-Ballesteros R. The Concept 
of successful aging and related terms. 
In: Fernandez-Ballesteros R, Benetos 
A, Robine J-M (Eds.). The Cambridge 
handbook of successful aging. Cambridge 
University Press 2019, pp: 6-22.

3. Teater B, Chonody JM. How do older 
adults define successful aging? A 
scoping review. International Journal 
of Aging and Human Development, 
2020;91(4): 599-625.

BAŞARILI YAŞLANMA

BİYOMEDİKAL BOYUT PSİKOSOSYAL FAKTÖRLER

AKTİF YAŞLANMA
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Geride bırakmış olduğumuz 
2022 yılı ne yazık ki zihnimizde 
yaşlı istismarı ile ilgili üzücü bir 
iz bıraktı. Ekim ayında, İstan-
bul’da bir özel sağlık kuruluşun-
da, çalışanların yoğun bakımda 
yatmakta olan bir yaşlı hastaya 
yönelik sözel ve sözel olmayan 
davranışları ile yaptıkları psi-
kolojik istismarın görüntüle-
ri sosyal medyada yayımlandı. 
Toplumda yankı bulan bu olay 
karşısında Sağlık Bakanlığı he-
men harekete geçmiş, aynı gün 
sağlık kurumunun etkinliklerini 
geçici olarak durdurmuş, olay-
la ilgili yedi sağlık çalışanı hak-
kında soruşturma açılmıştır. 
İlgililer hakkında ceza davaları 
sürerken kişiler idari soruştur-
ma sürecinde Sağlık Meslekleri 
Kurulu tarafından üçer yıl mes-
lekten men edilmişlerdir. 
Yaşlı istismarı belirlenebilir, ölüm-
cül ve maliyet artırıcı bir halk 
sağlığı sorunudur. İnsan ya-
şamı, bağımsızlığı ve onurunu 
tehdit etmesi ile aynı zaman-
da bir insan hakları sorunu da 
oluşturmaktadır. Küresel yaş-
lı istismarı prevalansı ile ilgili 
paylaşılan %10-20 aralığında-
ki rakamlar, istismar bildirim 
oranının %10’un altında kaldığı 
bilgisi eşliğinde değerlendirildi-
ğinde sorunun sadece yüzeydeki 
kısmını temsil ettiği ve olgunun 
gerçek boyutları anlaşılmakta-
dır. Yaşlı istismarının kurban-
ları daha çok kadınlar olmakla 
birlikte, bu durumun cinsiyet 
temelli toplumsal dinamiklerin 
bir sonucu mu, yoksa kadınların 
ileri yaşlara erkeklere oranla 
daha fazla ulaşmasından doğan 
demografik koşulların bir sonu-
cu mu olduğu netlik kazanma-
mıştır. Aile üyelerinin istismar 
olaylarının faili olarak en sık 
karşılaşılan sosyal grubu oluş-
turduğu da araştırma sonuçla-
rı ile ortaya konulmuştur. Yaşlı 
istismarının toplum içerisinde 

özel konutlarda daha sık yaşan-
dığına yönelik yurt dışı veriler 
bulunmakla birlikte hem kurum 
hem de evde yaşamını sürdüren 
yaşlılara yönelik bir yaklaşımın 
eş zamanlı olarak sürdürülmesi 
gerekli görülmektedir.  
Normatif planda 2002 tarihli Bir-
leşmiş Milletler Küresel Olarak 
Yaşlı İstismarından Korunma 
Bildirgesi yaptırım içermeyen, 
yol gösterici bir uluslararası 
metindir. Dünya Sağlık Örgütü 
2022 yılında önümüzdeki on yıla 
yönelik olarak yaşlı istismarını 
önlemede beş önceliği tanımla-
mıştır. Bunlar sırasıyla:
1. Yaş ayrımcılığı ile mücadele.
2. Prevalans, risk ve koruyucu 

etkenler ile ilgili daha iyi ve 
fazla veri üretilmesi.

3. Maliyet etkin çözümlerin ge-
liştirilmesi ve arttırılması.

4. Yatırım planının oluşturulması.
5. Finansman sağlanmasıdır.
Ülkemizdeki yerel normlar açı-
sından ise yaşlı istismarına özel 
düzenlemelerin bulunmadığı, 
Türk Ceza Kanunu’nun 97 ve 98. 
maddeleri yaşlıyı terk ve ihmal 
durumlarına yönelik yaptırımlar 
getirdiği söylenebilir. Türkiye’de 
istismara maruz kalan yaşlılar 
tespit edildikten sonra Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
bağlı huzurevlerinde korunma 
ve bakım altına alınmaktadır-
lar. Değerlendirilen olayın ge-
reklerine göre Sosyal Hizmetler 
Kanunu, Türk Medeni Kanunu, 
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Va-

tandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun ve ilgili yönet-
meliklere de başvurulmaktadır. 
Yaşlı istismarı ile mücadelede 
istismarın saptanması, bildiri-
mi ve engellenmesi önem taşı-
maktadır. Bu kapsamda sağlık 
profesyonelleri kilit bir konumda 
bulunmaktadırlar. Güncel bir ça-
lışmanın sonuçları fiziksel bul-
guların hekimlere ihmal ve istis-
marı daha çok düşündürdüğünü, 
hekimlerin tutarsız hasta öykü-
sü verilmesi durumuna da du-
yarlı olduklarını ortaya koymuş-
tur. Bir başka araştırmada da 
sağlık profesyonellerinin, yaşlı-
nın bakımsız olmasına istismar 
açısından duyarlı oldukları gös-
terilmiştir. Sağlık çalışanlarının 
farkındalıklarının arttırılmasına 
yönelik hizmet içi eğitimlerin, 
davranış temelli eğitimlerin ya-
pılması önerilmektedir. 
İstismar şüphesi olan durumla-
rın sadece %9.5’inin sağlık çalı-
şanları tarafından kolluk kuvvet-
lerine bildirildiği ve yasal takibat 
başlatıldığını aktarılmaktadırlar. 
Bildirimde gözlenen bu eksiklik, 
yerel ve uluslararası alan yazın-
da dile getirilen: istismarcının 
sıklıkla aile üyesi olmasından 
kaynaklı olayı aile içi bir mesele 
olarak algılama, bilgi eksikliği, 
olaya müdahil olmaktan duyu-
lan korku, bulgu ve gözlemlerini 
mesleki sır saklama yükümlülü-
ğü kapsamında açıklayamaya-
cağı yönündeki kanılar, bildirim 
prosedürlerindeki belirsizlikler, 
yaşlının sonrasında istismarcı-
nın öç almaya dayalı daha şid-

detli davranışlarına maruz kal-
masından duyulan korku gibi 
etkenlerle ilişkilendirilmektedir. 
Yaşlı bireylerin de bakım vere-
nin desteğini yitirme, istismara 
uğramış olmaktan dolayı duyu-
lan utanç, istismarcı aile üyesi 
olduğu durumlarda istismarcı-
nın uğrayacağı yaptırımlardan 
duyulan endişe gibi nedenlerle 
durum bildiriminden kaçınabil-
dikleri dile getirilmektedir.
İstismarcı olarak en sık karşı-
laşılan toplumsal grup olarak 
yaşlıların bakımından sorumlu 
olan aile bireylerinin stres ve tü-
kenmişlik açısından korunma-
sı ve desteklenmesi de çözüm 
önerileri arasında dile getirilen 
bir hedeftir. Bunun beraberinde 
öncelikli gereksinim olarak ülke 
içindeki değerleri yansıtarak, 
yaşlılara yönelik bu tür olum-
suzlukların ortak bir tanımının 
oluşturulması önerilmektedir. 
Geleneksel ilişki kalıplarımız da 
neo-liberal politikaların finans-
manının sağlanamadığı noktada 
bir bahane olarak kullanılmak-
sızın, değerlerimize dayalı ve 
samimi biçimde savunulduğun-
da bir güvence ve toplumuz için 
kıymetli bir birikim sunmakta-
dır. Sözlerimi önümüzdeki on 
yılda yaşlı bireylerle birlikte tüm 
insanların yaşamın zaman ile 
dönüşümünü uyumlu ve mutlu 
bir biçimde deneyimlediği bir 
anlayışı birlikte inşa etme dile-
ğiyle sonlandırıyorum.  
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Giriş
İleri yaşın önemli iki kas iskelet 
sistemi sorunu olan osteoporoz 
ve sarkopeninin gelişiminde or-
tak birtakım yolakların sorumlu 
olabileceği ve birlikte görülme 
olasılıklarını artırabileceği ifa-
de edilmektir. Osteosarkopeni, 
kas ve kemik hücrelerinin kökeni 
olan mezenkimal kök hücrelerin 
yaşlanması ile farklılaşma ve ço-
ğalma yeteneğindeki azalmanın 
sonucunda gelişir.

Etyoloji
Etiyolojisi çok faktörlüdür, sadece 
mekanik değil, biyokimyasal, ge-
netik faktörler ve yaşam tarzı da 
kemik-kas ünitesinin oluşumuna 
katkıda bulunurlar. İki aktif doku 
olan kas ve kemik birbiri ile otok-
rin, parakrin ve endokrin meka-
nizmalar yoluyla etkileşim içinde-
dirler. Bu mekanizmalar arasında 
kas ve kemikten üretilen miyokin 
ve osteokin adı verilen bazı fak-
törlerin aracılığı önemli rol oynar. 

Risk Faktörleri
Etnik köken ve genetik, vücut 
kompozisyonu, fiziksel inaktivi-
te, diyet, alışkanlıklar, hormonal 
faktörler, kronik hastalıklar ve 
ilaçlar risk faktörleri arasında 
yer almaktadır.  

Tanı
Tarama ve risk hesaplama 
araçları, kavrama kuvveti ölçü-
mü, fiziksel performans test-

lerini kapsayan detaylı klinik 
değerlendirme önemlidir. Os-
teoporoz tanısı için dual enerjili 
X-ışını absorbsiyometri-DXA ile 
KMY ölçümü, kırık riskinin be-
lirlenmesinde ise “FRAX® kı-
rık riski değerlendirme aracı” 
kullanılmaktadır. DXA dışında 
görüntüleme yöntemleri kon-
vansiyonel radyografi, kantitatif 
bilgisayarlı tomografi ve ultra-
sondur. Sarkopeni tanısı için üç 
kriterin varlığı önemlidir: A-Kas 
gücünde azalma, B-Kas kanti-
te (kütle) ve kalitesinde azalma, 
C-Fiziksel performansta azal-
ma. Tek bir ölçüt olarak kas küt-
lesinin ölçümü yetersizdir, kas 
fonksiyonlarının da ölçülmesi 
gerekir. Beslenme bozuklukları 
sıktır; Mini Nutrisyonel Değer-
lendirme veya Nutrisyonel Risk 
Skoru gibi testler kullanılabilir. 
Sarkopenide de DXA, bilgisa-
yarlı tomografi, ultrason, man-
yetik rezonans görüntüleme ve 
Biyoelektrik İmpedans Analizi 
kullanılmaktadır. Moleküler se-
viyede değerlendirme için DXA 
tercih edilir. Yapay zeka kulla-
nılarak gerçekleştirilen radyo-
mik – imajların dataya dönüş-
türülmesi, vücut kompozisyonu 
ve sarkopeni analizinde gelecek 
vaat edebilir. Osteoporoz tanı 
ve izleminde önerilen labora-
tuvar incelemeleri; rutin olarak 
yapılması önerilenler ve gerekli 
olduğunda yapılması önerilen-
ler olmak üzere iki ana grupta 
incelenmektedir. Gerekli oldu-
ğunda yapılması önerilen testler 
ayırıcı tanı açısından öncelik ka-
zanmaktadır. Rutin olarak yapıl-
ması önerilenler; tam kan sayı-
mı, eritrosit sedimentasyon hızı 
veya C-reaktif protein, serum 
kalsiyum, fosfor, alkalen fosfa-
taz, karaciğer transaminazları, 
kreatinin, serum 25(OH) vitamin 
D (bazı kılavuzlarda rutin olarak 
ölçülmesi önerilmektedir) ve ti-
roid fonksiyon testleridir.
Sarkopeni tanısı ve izlemi açısın-
dan tek bir biyobelirteç geliştiril-
mesi ve validasyonu kolay ve uy-
gun maliyetli bir yol olabilir, fakat 
sarkopeninin karmaşık patofiz-
yolojisi nedeniyle, genç ve yaşlı 

insanların heterojen popülasyo-
nundaki durumu tanımlayabilen 
tek bir biyobelirteç mevcut de-
ğildir. Sarkopenide biyokimya-
sal belirteçler: A- Kaslara özgü 
biyobelirteçler: 1. Prokollajen 
tip III N-terminal peptid, 2. Tip 
VI kollajen N-terminal globüler 
domain epitope, 3. MMP- üre-
tilen kolajen 6 nın degregasyon 
fragmanı, 4. 3-metilhistidin, 5. 
İskelet kasına özgü troponin T 
izoformu T, 6. Kreatin, B- Kas-
lara özgü olmayan biyobelirteç-
ler: 1. I- İnflamatuar systemin 
belirteçleri: C-reaktif protein, 
interlökin-6, interlökin-8, tümör 
nekrozis factor-α,interferon-γ, 
granulosit-monosit koloni-sti-
mulan faktör, yüksek-temperatu-
re gereksinimli serin proteaz A1, 
2. II- Oksidatif hasar belirteçleri: 
Gelişmiş glikasyon son ürünleri, 
3. III- Beslenme durumu ile ilgi-
li belirteçler: Anemi-düşük he-
moglobin, düşük serum albumin 
ve/veya selenium, leptin, ürik 
asit, magnezum, Vitamin D, 4. 
IV- Endokrin sistem belirteçleri: 
Testosterone, dehidroepiandros-
teron sulfat, büyüme hormonu, 
insulin-benzeri büyüme faktör 1, 
5. V- Büyüme faktörleri ile ilgili 
belirteçler: Miyostatin, büyüme 
farklılaşma faktörü-15, trans-
forming büyüme faktör-β, follis-
tatin, beyin kaynaklı nörotrofik 
faktör, 6. VI- NMJ fonksiyon bo-
zukluğu ile ilgili belirteç: Agrin-
dir. Gelecek vadeden biyobelir-
teç ise; Core SNARE 25 kDa nın 
Sinaptozomal İlişkili Proteinidir. 
Osteosarkopenide laboratuvar 
testleri arasında büyüme hor-
monu / insülin benzeri büyüme 
faktörü-1 ve gonadal seks hor-
monları yer almaktadır. Osteo-
sarkopeni ile serum paratiroid 
hormonu ile insülin benzeri bü-
yüme faktörü 1 arasında, kemik 
metabolizması belirteci olan 
osteokalsin, b-çapraz bağlar ve 
prokollajen tip 1 amino-termi-
nal propeptid ile osteosarkope-
ni arasında bir ilişki olduğu da 
kaydedilmiştir. Sekretuar doku-
lar kemik iliği yağ dokusu, kas-
lar arası yağ dokusu ve kas içi 
yağ veya kas içi lipit dolaşımda 

ölçülebilen adipositokinleri ser-
best bırakırlar. Fakat bu spesifik 
belirteçlerin tanımlanması hala 
çok erken bir aşamadadır. 

Tedavi
Osteosarkopeni tedavisi için: 
A-Farmakolojik yaklaşımlar: Öst-
rojen, Testosteron, Selektif andro-
jen reseptör modülatörleri (SARM), 
Büyüme Hormonu, Denosumab ve 
Anti-Miyozin Antikorlarıdır. B-Far-
makolojik olmayan yaklaşımlar: 
Protein Takviyesi (her öğünde en 
az 25-30 gr olacak şekilde günlük 
protein alımı 1.0-1.5 gr/kg), Kreatin 
Takviyesi (0.1 gr/kg/gün), Kalsiyum 
ve D Vitamini Takviyesi (800-1000 
iu/gün D vit + 1000-1200 mg/gün 
kalsiyum), sigara ve alkol kullanı-
mının sonlandırılmasıdır. Progresif 
dirençli egzersizlerle lokal kuvvet-
lendirmeler, ağırlık bindirilen dar-
beli egzersizler, denge ve postür 
eğitimi osteosarkopeninin önlen-
mesinde ve tedavisinde önemli yer 
tutar. Kas kuvvetlendirici, endurans 
ve güç artışı sağlayan egzersiz yön-
temleri dönüşümlü yapılmalıdır.
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Genel Manzara
Dünyadaki tütün ve tütün ürün-
leri nedenli yıllık ortalama 5.5-
6.5 milyon ölümün, 2030 yılında 
6.8 milyona ulaşacağı hesaplan-
maktadır. Halen KOAH olarak 
bilinen Kronik Obstrüktif Akci-
ğer Hastalığının eğer sigara içi-
liyorsa, bilinen en etkili ve tek 
tedavisi, sigaranın bırakılması-
dır. Tütün, başta akciğer kanse-
ri olmak üzere birçok kanser ve 
birçok damar hastalıklarının ana 
nedenidir. Tütün endüstrisi, dev-
letlerin çeşitli tütün mücadele 
programlarını devreye sokması 
ile yeni stratejilere yönelmiş ve 
yeni ürünler bulmuştur. Önce 
elektronik sigara piyasaya çık-
mış, daha az zararlı ve sanki bir 
bırakma yöntemi gibi pazarlana-
rak neredeyse dünyada satılabi-
lecek herkese satılmıştır. Elekt-
ronik sigarada nikotinin yanı 
sıra propilen glikol, gliserol gibi 
kimyasal maddeler, uçucu orga-
nik bileşenler ve ince partiküller 
bulunmakta ve ilgisini çekecek 
meyveli, tatlı, alkollü katkı mad-
deleri ile lezzetlendirilmektedir. 
2019’da ABD’de e-sigara nedenli 
ölümler incelenmiş ve buna bağlı 
EVALI isimli yeni ve öldürücü bir 
akciğer hastalığı tanımlanmıştır. 
EVALI ani başlayan covid pnömo-
nisi benzeri bir tabloyla solunum 
yetmezliğine sokup öldüren ciddi 
bir hastalıktır. Elektronik sigara-

nın zararlarının anlaşılması üze-
rine kirli endüstri bu kez Isıtılmış 
Tütün Ürünlerini (Heated tobacco 

product –HTP); I quit ordinary 
smoking-IQOS, satış mottolarıyla 
piyasaya sürmüştür. Halen elekt-
ronik sigara ülkemizde 2013’ten 
beri yasak olmasına rağmen ne 
yazık ki her yerde rahatça ulaşıl-
maktadır. Halk arasında giderek 
yayılan HTP’de Türkiye’ye en çok 
Ukrayna ve Kıbrıs’tan getirilmek-
tedir. Isıtılan Tütün Ürünleri ci-
hazlarında tütünün yanısıra es-
rarın da kullanılabilmesi ise ayrı 
bir tehdittir. Ukrayna’daki sava-
şın muhtemelen oradan gelen 
ısıtılan tütün ürünlerinin gelişini 
biraz etkilediğini düşünüyorum. 

Yaşlılar
Sigara her yaştaki kişilere za-
rarlıdır ama yaşlılarda bu zarar 
daha hızlı ve çok yönlüdür. Da-
marları daraltma, tıkama, kalp 
ritminin bozulması, bronşların 
daralması, beyne pıhtı atılması, 
ani ölüm ve kanser oluşumu ne 
yazık ki yaşlılarda daha sıktır. 
Özellikle istatistikler yalnız yaşa-
yan kişilerin sigara içmesinde bir 
tehlikeden daha bahsediyor. Si-
garayı söndürmeden uyuyakalan 
kişiler yangın çıkmasına neden 
oluyorlar. Yaşlılıkta sigara içimi 
net olarak ölüm oranını arttır-
maktadır ve sigara içmeyi sür-
düren yaşlılarda ölüm içmeyen-
lerin yaklaşık iki katıdır. 70 yaş 
üstü 160.000 kişinin ortalama 6.4 
yıl izlediği bir çalışmada sigara 
içenlerde ölüm oranı, hiç içme-
yenlere göre 3.18 kat daha fazla 
bulunmuştur. Avrupa’da yaşayan 
2000 yaşlıda yapılan bir başka ça-
lışmada ise sigara içiminin ölüm 

konusunda önemli risk faktörü 
olduğu bulunmuştur. Çin’de yapı-
lan 70 yaş üstü kişilerde yapılan 
bir araştırmada sigara içimi ile 
kalp-damar hastalıkları, kanser 
ve akciğer hastalıklarından ölüm 
arasında önemli ilişki bulun-
muştur. ABD’de yapılan bir diğer 
araştırmada ise sigara içiminin 
felç riskini 1.5-3 kat arttırdığı ve 
bırakma ile bu riskin beşinci yılda 
azalmaya başladığı görülmüştür.

Sigara içen yaşlıların olayla-
rı değerlendirme fonksiyonları, 
içmeyenlere göre daha düşük-
tür, Alzheimer hastalığı’nın bazı 
araştırmalarda sigara içenlerde 
daha fazla görüldüğü bildirilmiş-
tir. Sigara içimi yaşlılarda akciğer 
kanserinden ölümü arttırmakta-
dır. KOAH hastalığı ölüm oranını 
belirgin şekilde arttırır. Yapılan 
araştırmalar Avrupa ve ABD’de ve 
ülkemizde 65 yaş üstündeki grup-
ta hala yaklaşık %10 oranında si-
gara tüketildiğini göstermektedir. 
Hem Batı’da hem bizde bu yaş 
grubunun oranı, toplum içinde gi-
derek artmaktadır. 

Yaşlılarda Sigara Bırakma
Yaşlı sigara içicilerinin bir diğer 
sorunu da bırakmak için artık 
çok geç olduğu ve herhangi bir 
kazanım sağlamayacağı düşün-
cesidir. Ancak yapılan çalışmalar 
bu düşüncenin geçerli olmadığını 
göstermiştir. Sigarayı 65 yaşından 
sonra bırakan erkeklerde, sigara 
içmeyi devam edenlere göre ya-
şamın 1.4-2 yıl uzun olduğu, 
kadınlarda ise bu sürenin 
2.7-3.7 yıl olduğu 
gösterilmiştir. 
Ölüm oranın-
daki azalma, 
erken dönem-
de bırakanlar-
da daha belirgindir. 
Sigaraya başlama yaşıyla ölüm 
riski arasında ters orantı, günlük 
içilen sigara miktarıyla ise doğ-
ru orantı olduğu bildirilmektedir. 
80 yaşında sigarayı bırakanlarda 

bile kalp enfarktüsünden ölümde 
azalma vardır. Sigara içimi akci-
ğerlerin yaşlanmasını hızlandırır. 
Sigaranın bırakılmasıyla solunum 
fonksiyonlarında tespit edilen yıl-
lık kayıp, yarı yarıya azalmaktadır.

Yapılan araştırmalar 65 yaş 
üstünden sigarayı bırakanların 
%40’ının sağlık nedenleriyle bu 
kararı aldığını göstermektedir. 
Sigara bırakma kampanyaları, 
aile içi rol model olma ve biraz 
da sosyal baskı da önemlidir. 
Yaşlılar özellikle hastaneye yat-
tıklarında sigarayı daha kolay 
bırakmaktadır. Ancak iş yoğunlu-
ğundan doktorların yatan hasta-
lar için bu fırsatı yeterince değer-
lendirmediği anlaşılmaktadır. Her 
muayenede doktorun sigarayı bı-
rakma tavsiyesinin önemi vardır. 
Doktorlar özellikle sigara ile iliş-
kili rahatsızlığı olanlara hasta-
lık-sigara ilişkisini açıklamalıdır, 
ancak günümüzde 5 dakika olan 
devlet hastanesi muayenelerinde 
bu konunun konuşulması nere-
deyse imkansızdır. Halbuki her 
yaşta insan motive edildiğinde, 
sigarayı bırakabilir. 

Sigara bırakma amaçlı uygula-
nan tedaviler, yaşlılarda da gayet 
etkilidir. Nikotin verilerek yapılan 
tedavilerin yaşlılarda, gençler-
deki kadar etkili olduğu gösteril-
miştir. Danışmanlık verilip, niko-
tin bandı ve idrarda kotinin düzeyi 
bakılarak yapılan izlemlerde al-
tıncı ayda %20 oranında başarı 

saptanmıştır. 

Sonuçta yaşlılarda si-
gara içiminin ölüm 

oranını arttırdığı 
ama bırakılmasıy-
la ömrün uzadığı 
ve hastalıkların 

riskinde azalma sağ-
landığı bilinmektedir. 

Sigara bırakma tavsiyesi ve de-
nemeleri her yaşta benzer oran-
da başarılıdır. Sigara bırakma 
klinikleri bu danışmanlığın gü-
venle verildiği yerlerdir.
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İleri yaşlarda görülen bazı has-
talıklar ağız ve diş sağlığını et-
kileyebilir.

Artritler
Yaşlıda çok sık rastlanan kronik 
hastalıklardan birisidir. Tempo-
romandibuler eklem tutulumu da 
görülebilir. Artritte en sık görülen 
ağız problemi hastaların ağız hij-
yeni ile ilgili işlemleri gerçekleş-
tirmesindeki zorluk nedeniyle or-
taya çıkan kötü ağız hijyenidir. Bu 
hastaların bir diş hekimi tarafın-
dan sık kontrolü ve hastaya uygun 
dental materyallerin kullanılması 
ağız sağlığının daha iyi seviyeye 
getirilmesine olanak sağlar.

Kardiyak Hastalıklar
Kardiak hastalıkları olan yaşlı 
hastalar sorunlarının şiddetine 
göre risk altındadırlar. Bu hasta-
lar miyokart infarktüsü geçirdik-
ten sonra 6 ay beklemek gerekir, 
çünkü bu süreden önce yapılacak 
her türlü dental tedavi risk taşır.

İnme
Yutma bozuklukları, oral motor 
fonksiyonlarda azalma, ağız hij-
yeni işlemlerinin gerçekleştiril-
mesindeki güçlük, protez kulla-
nımının problemli hale gelmesi, 
kapanışın değişmesi ve ağızda 
hissizlik görülebilir. Bu hastalarda 
yutma güçlüğü aspirasyon riskine 
ve aspirasyon pnömonisine neden 
olur. Diş hekimleri de özellikle bu 
hastaların diş tedavisi sırasında 
sıvı aspirasyonu konusunda dik-
katli olmalıdırlar.
İnme geçirmiş hastalar kendi ken-
dine yemek yiyebildikleri zaman, 
ağız hijyeni işlemlerini kendileri 
gerçekleştirebilirler. Rehabilitas-
yon süresince bu işlemleri yardım-
cı sağlık personeli üstlenmelidir. 
Diğer yandan, inmeden sonraki 
dönemde ağızda hissizlik olabi-
leceği için, hastalar ilgili bölgede 
besin biriktiğini fark edemeyebi-

lirler. Bu yüzden periyodik olarak 
ağız muayenesi yapılarak enfek-
siyon ve ağız lezyonlarının oluşu-
mu önlenmelidir.
Oral motor fonksiyonlarda mak-
simum iyileşme sağlanana ka-
dar uyumlu protezler yapılamaz. 
İnmeden sonra hastalar sıklıkla 
protezlerinin uymadığından yakı-
nırlar. Bunun nedeni uzun hospi-
talizasyon döneminde hastaların 
kilo kaybetmelerine bağlı olarak 
maksiller adipoz dokunun küçül-
mesi sonucunda maksiler protez-
lerin tutuculuğunun azalmasıdır.
İnme geçirmiş hastalarda ağız 
hijyeninin çok iyi seviyede olma-
sına dikkat edilmelidir.
Parenteral beslenen hastalarda 
bile ağız bakımının önemi büyük-
tür, çünkü bu hastalarda her za-
man aspirasyon riski vardır. Dişle-
rini fırçalayamayan yatağa bağımlı 
hastalarda, sağlık hizmeti sunanlar 
ağız ortamını antibakteriyel ajan-
larla sık aralıklarla temizlemelidir.
İnme sonrası dönemde yutma güç-
lüğü olan ve ağız solunumu yapan 
hastalarda ağız mukozası ve sek-
resyonları kurur. Bu hastalarda 
en az günde iki defa kuruyan sek-
resyonlar ıslak bir gazlı bez ile te-
mizlenmeli, ardından da mukozal 
nemlendiriciler uygulanmalıdır.

Demans
Zihinsel fonksiyonların azalma-
sıyla birlikte hastalar, ağız hijyeni 
ile ilgili işlemleri unutmaya baş-
larlar. Ailesinin yanında veya ba-
kımevlerinde kalan hastalar için 
bakıcıların bu konuda hastaya 
devamlı yardımcı olması gerekir. 
Demansın ilerleyen safhalarında 
ağız hijyeni işlemlerini hasta ger-
çekleştiremez. Bu işlemler has-
tanın bakımında primer rol oyna-
yan kişiler tarafından yapılır. Bu 
yüzden ailenin veya bakıcı perso-
nelin ağız hijyeni konusunda çok 
iyi eğitilmeleri gerekir. Demansı 

olan hastalarda yanakların içinde 
üst çene hizasında gıda birikimi 
olur, hasta bu durumun farkında 
olmayabilir. Ancak, bu eklentiler 
ileride dişlerde çürük oluşumu-
na ve oral enfeksiyonlara neden 
olabilir. Hastaların hijyen işlem-
lerini iyi yapamamaları ve çürük 
riskindeki artış gibi faktörler, bu 
hastalarda çok radikal bir tedavi 
planlamasını gerektirir. Ayrıca, 
bu hastalara çürük profilaksisi 
için florid içeren jeller ve yük-
sek florid içeren diş macunları 
ile oral ve periodontal enfeksi-
yonlara karşı korunma amacıyla 
klorheksidinli ağız gargaraları 
önerilir. Hastalığın ilerleyeceği 
düşüncesiyle hastaların protez-
lerini kaybetme olasılığına karşı 
yeni protezler yedekli olarak ya-
pılmalı ve protezlerde hastanın 
ismi bulunmalıdır. İleri demans 
vakalarında hastaların hareket-
li tam protezleri takıp çıkarması 
çok zor olduğunda protez kulla-
nımından vazgeçilmelidir.

Depresyon
Yaşlılık depresyonu günlük aktivi-
telere ilginin kaybolması, kilo de-
ğişiklikleri, uyku problemleri, hal-
sizlik ve konsantrasyon sorunları 
ile karakterize olan klinik bir tab-
lodur. Hastalar ağız bakımına olan 
ilgilerini kaybetmiştir. Çürüğü art-
tırıcı diyetle beslenirler. Tükürük 
akış hızları azalmıştır, bu sebeple 
dişler çok hızlı çürür ve ileri peri-
odontal yıkım görülür. Ayrıca dep-
resyon tedavisinde kullanılan ilaç-
ların çoğunluğu ağız kuruluğunu 

ve dolayısıyla diş çürüklerini daha 
da artırır. Hastaların ağız bakımı 
açısından çok iyi bilgilendirilmele-
ri gerekir. Tedavide bu hasta gru-
buna da yapay salya preparatları, 
antiseptik ağız gargaraları ve gün-
lük kullanım için florid içeren ağız 
gargaraları önerilmelidir.
Ağız Kanserleri
Ağız kanserleri en çok dilde gö-
rülür. Özellikle dilin lateralinin 
yaşlı hastalarda dikkatli olarak 
değerlendirilmesi gerekir. Oral 
karsinomun en hızlı ilerlediği 
bölge ağız tabanıdır. Üst çene-
de karsinomlar çoğunlukla yu-
muşak damak geçişinde oluşur, 
hacim artışı nedeni ile protez 
uyumunun bozulması en önem-
li bulgulardan biridir. Tükürük 
bezlerinin kanalları ve ağız içine 
açıldığı bölgeler salya akışı açı-
sından izlenmelidir. Dişsiz has-
talarda ağız mukozasında görü-
len hiperkeratotik, eritemli veya 
ülserli alanlar hatalı protezlerin 
veya başlangıç halindeki kanser-
lerin belirtisi olabilir. Hatalı pro-
tezlerde çiğneme fonksiyonunu 
etkiler. Ağız dokularında görülen 
hiperemi ve özellikle damak mu-
kozasının ateş kırmızısı görünü-
müne dikkat edilmelidir. Nedeni 
olduğu düşünülen etkenin kaldı-
rılmasına rağmen 2 hafta içinde 
iyileşmeyen iltihabi lezyonlar ve 
ülserasyonlar dikkatle takip edil-
melidir. Dişeti karsinomları baş-
langıç dönemlerinde ülseröz ve 
hiperplastik gingivitis ile karıştı-
rılabilir ve dolayısı ile kolaylıkla 
gözden kaçabilirler. Sebebi açık-
lanamayan nevraljiler de önemli 
olabilir ve takip edilmelidir.

Beslenme Bozuklukları ve 
Ağız Sağlığı
Beslenme bozuklukları ağızda 
belirti verir. Ağız sağlığının iyi 
olmaması da yetersiz gıda alımı-
na neden olmaktadır. Malnütris-
yon ve çinko eksikliği periodontal 
hastalıklara yol açarken, yumu-
şak gıdalardan oluşan diyetler 
çürük oluşumuna zemin hazır-
larlar. B12 ve demir eksikliği dilde 
renk değişikliği ve yanmaya ne-
den olur. A vitamini eksikliğinde 
yumuşak dokularda hiperkeratoz, 
C vitamini eksikliğinde ise perio-
dontal sorunlarda artış görülür.

Prof. Dr.  Ş.  Murat 
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GEBAM - Kısa yaşam öykünüzü bizlerle 
paylaşır mısınız?
1947 Yılında Ankara’ da doğdum. Tüm öğ-
renimimi aynı şehirde tamamladım. 1964 
yılında girdiğim Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden 1971 yılında mezun oldum. 
Aynı yıl başladığım Üroloji uzmanlık eğiti-
mini 1975 yılında tamamladım. 1977 yılında 
Fransa-Paris’ te böbrek transplantasyonu 
konusunda gözlemci olarak bulundum. 1981 
yılında Doçent, 1988 yılında Profesör oldum.
Aynı üniversiteden 2014 yılında emekli ola-
rak akademik yaşamımı noktaladım. 58 yıl 
tıp konusundaki çalışmalarıma 2022 yılında 
son verdim. Yabancı dilde 48 yayınım PUB-
MED kapsamına alındı. 100 adedin üzerinde 
ulusal yayın ve sunu yaptım. Uluslararası 
“h” indeksim 16.; “i”10 indeksim 26’ dır.
Kimya Yüksek Mühendisi A. Hilal Erkan ile 
evliyim. Oğlumuz Prof.Dr. Doruk Erkan New 
York Cornell University Hospital For Speci-
al Surgery Romotoloji bölümünde öğretim 
üyesidir. Kızımız Selen Erkan New Jersey’ 
de Piyano Öğretmenliği yapmaktadır. Aydın 
ve Arın isimli iki torun sahibiyiz.

GEBAM - Müzeciliğe ilginiz ne zaman ve 
nasıl başladı?
Çocukluk çağında oral dönem, anal dönem, 
fallik dönem gibi süreçlerden birinde saplan-
tılar görülebilir. Ben bunlardan anal dönem 
ile ilgili saplantıya sahibim. O nedenle ken-
dimi bildim bileli topladım, biriktirdim, dökü-
mante ettim ve sakladım. Çocukluk dönemin-
de Samanpazarı Postanesi’nde bir kabartma 
Atatürk Pulu için gece 24:00’ de sıraya girdi-
ğimi hatırlıyorum. Aklınıza gelebilecek birçok 
konuda koleksiyonculuk yaptım.
Pul, kâğıt para, babamdan kalan maran-
gozluk aletleri, ahşap sanatı, dokuma alet-
leri, saraciye, baston, asa, kırbaç, kamçı, 
tespih, saat gibi…

Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Da-
lında 50 yılda kullanılan tüm tıbbi, sosyal ve 
kültürel objeleri topladım, dökümante ettim 
ve 2012 yılında sergiledim.

GEBAM - Değnek merakınızın kısa öyküsü 
nedir?
Ameliyat ettiğim hasta ve hasta yakınları-
nın getirdiği bastonlar ile başladı. Anadolu 
değnekleri, asalar, kamçılar, kırbaçlar etik 
veya etik olmayan yollardan toplandı. Af-
rika bastonlarının toplanmasında, Afrikalı 
Tıp Fakültesi öğrencilerinin yöresel baston-
larını stajda kalma tehdidi ile getirdiklerini 
hiç unutmuyorum. Sudanlı bir öğrencimize 
“Yam yam baston getirmezsen Ürolojiden 
kalırsın” dediğimde, “Hocam, sen bizden 
daha yam yam” demişti ve o yıl Mantar der-
gimizde hoş bir anı olarak kaldı.

Daha sonraları Çengelhan’ın bağışçıların-
dan biri oldum. Bastonlar, Asalar ve Ana-
dolu değnekleri müzenin farklı bölümlerin-
de sergilenmektedir. Çengelhan’a her gün 
yaklaşık bin öğrenci öğretmenleri eşliğin-
de gelmektedir. Baston Standı çocukların 
en çok ilgisini çeken alanlardan biridir. Asa 
standında Rum Ortodoks Patriği Bartholo-
meos’un iki adet asası yer almaktadır.
Zemin kattaki 12 dükkânlık “1930’ ların” Es-
naf Sokağı’ nın bazı dükkânları benim ob-
jelerim ile kuruldu. Bunlardan biri babam 
Ali Rıza Erkan’a ait marangozhanedir. Bu 
mekânda babamın tezgâhı, aletleri ve eser-
leri sergilenmektedir.

Bu mekâna Sn. Rahmi Koç ciddi katkılarda 
bulunmuştur. Ayrıca dokumahaneye, sa-
raçhaneye ve berber dükkânına katkılarım 

oldu. Berber dükkânında sergilediğim Ço-
cuk Berber Koltuğu, en çok resmi yapılan 
ve fotoğrafı çekilen obje seçildi.
GEBAM - Yaşam boyu öğrenci olduğunuz 
doğru mudur?
Çengelhan’ ın o zamanki sorumlusu Sayın 
Mine Sofuoğlu benim toplama, dökümante 
etme ve sergileme alanında çalıştığımı an-
cak bunun yeterli olmayacağını ifade etti. 
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Müzecilik Y. Lisans Koordinatörü Prof.
Dr. Billur Tekkök Karaöz’ün ismini vererek 
müzecilik konusunda ileri çalışmalar yap-
mamı önerdi. Sevinerek kabul ettim. Halen 
Billur Hoca ile bilgilerimi artırmaya gayret 
ediyorum ve de çok mutluyum. Her yarıyıl-
da 3 adet seminer veriyoruz. Ayrıca bir ça-
lıştayda çevirimiçi ortamda sunu yapıyoruz. 
Yaşadığım sürece müzecilik konusunda öğ-
renci olmaya devam edeceğim.

GEBAM - Okuyucularımıza iletmek istedi-
ğiniz mesajlar nelerdir?
Hacettepe Koleksiyon-
cular Topluluğunda 
yaptığım bir sunuda 
“Koleksiyonerlerin bir 
konuda odaklan-
malarını benim 
gibi her şeyi birik-
tirip dağılmama-
larını” öğütlemiş-
tim. Tek konuya 
odaklanmak hem 
kişi hem de toplu-
luk için yararlı olmaktadır.
ODTÜ ve Hacettepe Koleksiyon Toplulukları 
bu konuda ciddi ve yararlı çalışmalar yap-
maktadır. VEKAM (Vehbi Koç Ankara Araş-
tırmaları Merkezi) şehrimiz için önemli bir 
bilgi kaynağıdır.
Rahmetli Sayın Vehbi Koç’un Erdek Pınar 
Otel’ de biz öğrenciyken dediği gibi “Bir şey 
biriktiren çocuktan zarar gelmez” özdeyi-
şini hatırlatırım. Bir erkek çocuğu bir kız 
arkadaşına “gel sana pul koleksiyonumu 
göstereyim” derse kötü bir niyeti olmadığını 
çünkü koleksiyoncuların paylaşma ihtiyacı 
duyduğunu söylemek isterim.
Son söyleyeceğim şudur; “Koleksiyon tari-
hinde birinci nesil toplar, ikinci nesil sitem 
eder, üçüncü nesil yok pahasına satar”.
Antikanın son tanımı ise şöyle yapılabilir: 
Antikacılık; Annelerimizin mandal ve plastik 
leğen karşılığı eskiciye sattıklarının büyük 
paralara geri alınmasıdır.
Teşekkürlerimle…

Röportaj
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