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Katılım ücretsizdir 

Hacettepe Üniversitesi GEBAM tarafından düzenlenen 
Yaşlılarda İlaç Kullanımı Sempozyumu 7 Aralık 2012 tari-
hinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu’nda 
gerçekleşti.
Açılışı Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. A. Murat 
TUNCER ve GEBAM Müdürü Prof.Dr. Yeşim GÖKÇE KUT-
SAL tarafından yapılan sempozyum kapsamında Yaşlılarda 
polifarmasi ve tedaviye uyum (Prof.Dr. Yeşim GÖKÇE KUT-
SAL), Medication management by older adults, what do 
we know about the challenge of adherence 
(Prof.Dr. Sven STE-
GEMANN), Yaşlılarda 
klinik araştırmalar 
(Prof.Dr. Alper İSKİT), 
Geriatri için iyileştiril-
miş ilaç formülasyonu 
geliştirilmesi (Prof.Dr. 

Sevda ŞENEL), Yaşlılarda akılcı ilaç kullanımında eczacının rolü 
(Prof.Dr. Bülent GÜMÜŞEL) ve Yaşlılarda akılcı ilaç kullanımın-
da hemşirenin rolü (Prof. Dr. Fethiye ERDİL) konuları sunuldu ve 
tartışıldı.
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Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama 
Merkezi-GEBAM tarafından Akademik Eğitim Etkinlikleri kapsa-
mında 6 Mart 2013 tarihinde düzenlenen konferansta Prof. Dr. Kay-
nak SELEKLER tarafından  “ALZHEIMER ORTA YAŞTA BAŞLAR” 
konusu tartışıldı. Beytepe kampüsü Mehmet Akif Ersoy konferans 
salonundaki toplantı öğretim üyelerinin ve öğrencilerin yoğun ilgi-
leri ile gerçekleşti. Katılımcılara GEBAM’ın son kitabı olan; “Sağ-
lığımız önceliğimizdir-Yaşlanırken sağlıklı kalalım” kitabı dağıtıldı.
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YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER 
YAKLAŞIMI

Prof.Dr. Dilek ASLAN
Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yaşlı Dostu Şehirler (Age Friendly Cities), 
günümüzde, dünyada onlarca şehirde 
benimsenmiş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 
2005 yılında gündeme taşınmıştır. 
Yaklaşımın uygulandığı şehirlerin 
seçiminde gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler birlikte değerlendirilmiştir. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
bu kavram kapsamında aynı düzlemde 
değerlendirilmesinin gerekçesi, var olan 
eşitsizliklerin bu yaklaşım sayesinde 
giderilebilmesinin amaçlanmış olmasıdır. 
Doğuşta beklenen yaşam süresi, sağlık ve 
sosyal alanlarda eşitsizliğin giderilmesi 
öne çıkan başlıklardır. Plouffe ve Kalache 
tarafından, yaşlı dostu şehir olarak 
kabul edilen ve bu uygulamanın olduğu 
şehirlerde yapılan bir çalışmada, mevcut 
durumun gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde çok da fark etmedğini ortaya 
koymuştur.1 Bu durum, aslında yaşlılara 
yönelik uygulamalarda her iki kategorideki 
ülkelerde alınması gereken çok fazla yolun 
olduğuna da işaret etmektedir.

Yaşlı dostu şehirler yaklaşımının bir kentte, 
bölgede benimsenmiş ve temel ilkelerinin 
uygulanıyor olması o toplumda yaşlıların 
toplumsal yaşama güvenle, sağlıklı bir 
şekilde sürekli katılımının sağlanması 
anlamına da gelmektedir.2 Ülkemizde 
İstanbul’un, Amasya’nın3 da içinde 
bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu 
Şehirler yaklaşımının gerektirdiği temel 
bileşenler aşağıda sunulmuştur:4

Ev koşulları 
Yaşlıların kendi alıştıkları ortamlarda 
yaşamlarını sürdürebilmeleri temel amaç 
olmalıdır. Bu amacın temel gerekçesi, 
yaşlıların kendilerini bu ortamlarda 
daha güvende hissetmeleridir. Temel 
kimi hizmetlerin onların evlerine kadar 
ulaştırılması değerlidir. Ev içi dekorasyon, 
planlama da yaşlıların ev içinde 
yaşamlarını bağımsız sürdürebilmeleri 
için özen gösterilmesi gerekli diğer 
konular arasındadır.

Ulaşım 
Yaşlı bireylerin bağımsız yaşamlarını 
sürdürebilmeleri için önemli bir başlıktır. 
Ulaşım olanaklarının herkes için eşit, 
mümkünse ücretsiz ve günün her anı 
ulaşılabilir olması gerekmektedir. 
Kamusal olanaklar, yerel yönetimlerin 
hizmetleri bu bakış açısıyla planlanmalıdır.

Dış Mekanlar/Binalar 
Yaşlıların bağımsız, hareketliliğini 
kısıtlamayan ve “yerinde yaşlanma” 
kavramına uygun koşullarda çevresel 
düzenlemelere gereksinim bulunmaktadır.

a. Yeşil alanlar, sigara dumanından 
arındırılmış iç ve dış mekanlar bu 
bağlamda temel bileşenlerdir.

b. Kaldırımlar yaşlıların hareketine olanak 
sağlayacak şekle getirilmelidir. 

c. Yaşlıların ev dışında, sokakta, vb. 
“dinlenmelerine” olanak sağlayan 
mekanlara gereksinim bulunmaktadır.

d. Güvenli yaya geçiş alanları önceliklidir.

1 Plouffe LA, Kalache A. Towards global age-
friendly cities: Determining urban features that 
promote active aging. J Urban Health. 2010 
September; 87(5): 733–739.

2 Plouffe LA, Kalache A. Making communities 
age friendly: state and municipal initiatives in 
Canada and other countries. Gac Sanit. 2011 
Dec;25 Suppl 2:131-7.

3 http://unic.un.org/imu/recentActivities/
post/2011/11/18/e2809cElderly-Friendly-City-
Projecte2809d.aspx. Erişim: 3.3.2013.

4 Global Age Friendly City: A Guide. http://
www.who.int/ageing/publications/Global_
age_friendly_cities_Guide_English.pdf. 
kaynağından yararlanılarak hazırlanmıştır. 
Bu bilgiler, yazar tarafından hazırlanan ve 
http://www.geriatri.org.tr/sorulariniza_
yanitlar.php web adresinde bulunan Yaşlı 
Dostu” Şehirler: Nedir? Nasıl Yaşama 
Geçirilir? başlıklı yazıdan alınmıştır. 

e. Binaların “yaşlı dostu” olabilmesi 
aşağıdaki bileşenler üzerinden 
sağlanmalıdır: 
• Asansör
• Yürüyen merdiven
• Geniş kapı girişleri
• Uygun basamaklar, merdivenler
• Kaymayan yüzeyler
• Dinlenme için uygun iç mekanlar
• Uygun işaretlemeler
• Tuvaletlerin uygunluğu

Sosyal Katılım 
Bu konuda sosyal faaliyetlerin yaşlılara 
bilgi olarak ulaştırılması önemlidir. Bu 
adımla birlikte, faaliyetlere fiziksel ve 
ekonomik açılardan da ulaşımlarının 
sağlanması gerekir.

Toplumda Saygınlık 
Yaşlı bireyler, deneyimlerini en üst 
düzeyde aktarabilecekleri birikimlere 
sahiptirler. Bu olanağın onlara sağlanması 
gerekmektedir. Kuşaklar arası iletişimin 
artması, deneyimlerini kendilerinden 
sonra gelen kuşaklara aktarabilmeleri 
için altyapı çalışmalarına gereksinim 
bulunmaktadır. Bu bakış açısına 
gereksinim duyan toplumsal değişimin 
sağlanması öncelenmelidir. 

Çalışma Yaşamına Katılım 
Bu başlıkta gönüllü olarak çalışma 
olanaklarının yanı sıra, profesyonel 
meslek yaşamlarının sürdürülmesi de 
akla gelmelidir. Emekliliğin, bir zorunluluk 
değil, bir seçenek olmasının sağlanması 
önerilmektedir. 

İletişim ve Bilgilendirme 
Yaşlılık döneminde de her türlü hizmetin, 
bilginin ulaşılabilir olması gerekmektedir.

Toplum Desteği ve Sağlık Hizmetleri 
Sağlık hizmetleri yaşlı bireylerin 
gereksinim duyduğu hizmetlerin başında 
gelmektedir. Sağlık hizmetleri, koruyucu, 
tedavi edici, rehabilite edici hizmetler 
bütününü sunmalıdır. Gerekli durumlarda 
evde bakım hizmetlerinin de ulaştırılması 
değerlidir. Kendi başına, kendi evlerinde 
yaşamlarını sürdürme engeli olan yaşlı 
bireyler için kurumsal bakım olanakları da 
ulaşılabilir olmalıdır.

Yaşlı dostu şehirler yaklaşımının kendi 
içinde bir sistematiği bulunmaktadır:5

1. Planlama (1-2 yıl)

2. Uygulama (3-5 yıl)

3. Ölçme/değerlendirme/izleme/raporlama

Değerlendirme aşamasından sonra 
süreç iyileştirme/geliştirme aşamaları 
başlamalıdır.

Yaşlı dostu şehirler yazının ilk bölümünde 
de belirtildiği üzere bir yaklaşımdır. 
Bu yaklaşımın bütün bileşenlerinin 
pratikte yaşam bulması gerekir. Aksi 
takdirde, yazılı önerilerin gerçek dünyada 
karşılık bulması mümkün olmaz, başarı 
sağlanamaz. Bu uygulamanın yaşamda 
karşılık bulabilmesi için ise sistematik, 
bütünsel yaklaşımlara gereksinim vardır. 
Yerel yönetimlerin bu süreçte görevi, rolü 
ve sorumluluğu öne çıkmaktadır. Ancak, 
kamusal hizmetlerle entegrasyon anahtar 
yaklaşım olmalıdır.

Yaşamın, sağlığın temel hak kabulü 
üzerinden bütünsel kurgu doğru bir 
başlangıç noktasıdır. Bu yaklaşım, yukarıda 
tanımlanan bütün açılımlarıyla, belli başlı 
şehirler yerine dünya üzerinde var olan 
bütün toplumlarda, yaşam alanlarında 
öncelikli bir uygulama başlığı olmalıdır. 
Başarı ya da başarısızlığı değerlendirmek 
için ise güçlü izleme/değerlendirme 
sistemlerinin kurulması uygundur.

5  WHO Global Network Age Friendly Cities. http://
www.who.int/ageing/Brochure-EnglishAFC9.
pdf. Erişim: 3.3.2013.

Bilim Kahramanları Buluşuyor 9. Türkiye turnuvası kapsamında 
16 Şubat, 2013 tarihinde Çankaya Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan 
yarı finale ve finale GEBAM’ı temsilen Müdür Yardımcıları; 
Prof.Dr. Nur HERSEK, Prof.Dr. Banu CANGÖZ ve 
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Dilek ASLAN 
jüri üyesi olarak davet edildiler.

Bilim Kahramanları

T.C. SGK Başkanlığı 
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı’na 

GEBAM’ı temsilen Yönetim Kurulu üyesi 

Prof.Dr. Fethiye ERDİL katıldı.

Ulusal Etkinliklere Katılım

UluslararasıGerontoloji ve Geriatri Birliği tarafından Güney Kore’nin başkenti Seul’de 23-27 Haziran 2013 tarihlerinde düzenlenen 20. Dünya Gerontoloji ve Geriatri Kongresi kapsamında, Küresel Yaşlanma Araştırmaları Ağı (Global Aging Research Network) 24 Haziran 2013 tarihinde bir sempozyum düzenledi. IAGG GARN sempozyumuna farklı ülkelerden araştırmacıların yanı sıra, GARN Bileşeni olan HÜ-GEBAM adına Prof.Dr. Dilek ASLAN katıldı.Toplantının açılışı IAGG önceki başkanlarından Prof. R. Guimaraes, IAGG bir önceki dönem başkanı Prof. B. Vellas ve IAGG şimdiki başkanı Prof. HB. Cha tarafından yapıldı ve toplantı kapsamında sarkopeni ve kırılgan yaşlı (frailty) konularının farklı boyutları ele alındı.

Uluslararası Etkinliklere Katılım
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YAŞLILAR İÇİN 
EGZERSİZ

Doç.Dr. Oya Özdemir
Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Her yaştaki birey için düzenli olarak 
egzersiz yapma hem bedensel hem de 
ruhsal sağlığın vazgeçilmez bir parçasıdır. 
Bununla birlikte, ilerleyen yaşla birlikte 
ortaya çıkan çok sayıda kronik hastalık 
bireylerin günlük yaşam aktivitelerini 
yaparken ciddi sınırlamalara yol açmakta, 
hareket kabiliyetlerini azalmakta ve sonuç 
olarak yaşam kalitelerini düşürmektedir. 
Ayrıca, çağımızın en büyük sorunlarından 
biri olarak kabul edilen hareketsiz 
yaşam tarzı da bu durumlara katkıda 
bulunmaktadır. 

Egzersizin pek çok hastalığın ve sakatlığın 
önlenmesi ya da geciktirilmesinde etkili 
olduğu iyi bilinen bir gerçektir. Egzersizin 
vücudumuza yararları aşağıda maddeler 
halinde sıralanmıştır;
• Kas, kemik ve bağlarınızın zayıflamasına 

engel olur, düşme ve kemik erimesi 
risklerini azaltır, kas-iskelet sistemi 
ağrılarını azaltır.

• Esnekliğinizi arttırarak yaralanma 
riskini azaltır.

• Kalp atışlarınızın, kan dolaşımınızın 
ve solunumunuzun düzenlenmesine 
yardımcı olur.

• Kan basıncınızı düzenlemeye katkıda 
bulunur.

• Kolesterol, trigliserid gibi kan yağlarının 
normal düzeyde tutulmasına yardımcıdır

• Şişmanlığa engel olur.
• Şeker hastalığı riskini azaltır, kan 

şekerinin düzenlenmesine katkı sağlar.
• Kabızlığa engel olur, barsak kanseri 

riskini azaltır. 
• Yaşamdan daha fazla keyif almanızı ve 

kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar, 
kendinize güveninizi artırır. 

• Daha canlı ve atik olmanızı sağlar, normal 
günlük işlerinizde yorgunluk hissetmenizi 
engeller, bağımsızlığınızı artırır.

• Daha iyi uyumanızı sağlar.

Egzersizin yararlarının yanı sıra özellikle 
doğru şekilde yapılmazsa bazı riskleri de 
vardır. Bu nedenle, ileri yaştaki bireyler 
aktif bir egzersiz programına başlamadan 
önce doktor kontrolünden geçmesinde 
fayda olacaktır. 

Özelikle de kalp hastalığı, yüksek 
tansiyon, şeker gibi herhangi bir 
sistemik hastalığınız olduğunda 
egzersiz programına başlamadan önce 
doktorunuza mutlaka başvurmalısınız. 

Egzersizden sağlayacağınız yararların 
arttırılması ve olası risklerin azaltılması 
amacıyla size özel bireyselleştirilmiş bir 
programın hazırlanması en doğru olan 
yaklaşımdır. Bununla birlikte, fiziksel 
kapasitelerinin durumu ne olursa olsun, 
eğer ciddi bir hastalığı yoksa yaşlıların 
büyük çoğunluğu hafif düzeyde fiziksel 
aktivite yapmakta herhangi bir sorun 
yaşamazlar. 

Örneğin yavaş tempolu yürüyüş gibi bir 
egzersize başlarken uyulması gereken 
genel güvenlik önlemleri arasında şunlar 
yer almaktadır;

• Uzun süredir hareketsiz bir yaşam 
sürüyorsanız, kendinizi güçsüz 
hissediyorsanız egzersiz yapmaya 
yavaş yavaş başlamalısınız. Egzersizin 
süresini ve yoğunluğunu aşamalı olarak 
arttırabilirsiniz. Örneğin yürüyüş 
yapmaya 5 dakika ile başlayıp her hafta 
süreyi 5’er dakika daha arttırmalısınız.

• Egzersiz sırasında sizin aşırı 
terlemenize neden olmayacak, 
hareketinize kısıtlamayacak, mevsime 
uygun, rahat giysiler ve ayak tabanınızı 
destekleyecek ortopedik tabanlı 
ayakkabılar giymelisiniz. 

• Egzersiz yaparken nefesinizi 
tutmamalısınız, rahat ve düzenli nefes 
almaya devam etmelisiniz.

• Fiziksel aktivite vücudun su ihtiyacını 
artırır. Özellikle sıcak havalarda, 
vücudun susuz kalmamasına özen 
göstermelisiniz. Susamak yaşlı kişilerde 
vücuttaki susuzluğun çok geç bir 
belirtisi olabilir. Bu nedenle fiziksel 
aktivitenizi arttırmaya karar verdiğiniz 
andan itibaren susamadan su içmeye de 
başlamalısınız. (Kalp yetmezliği ya da 
böbrek hastalığınız varsa doktorunuza 
danışınız.)

Egzersiz yaptığınız sırada aşağıdaki 
belirtilerden herhangi birini yaşarsanız 
egzersiz yapmayı bırakıp en kısa zamanda 
doktorunuza başvurmalısınız.

• Yeni ortaya çıkan, daha önce 
hissetmediğiniz bir rahatsızlık 
hissederseniz,

• Göğüs ağrısı hissederseniz,

• Kalp çarpıntısı ya da kalp atışlarınızda 
düzensizlik meydana gelirse,

• Nefes darlığı yaşarsanız,

• Baş dönmesi, göz kararması olursa,

• Bulantı ve kusma olursa

• Belirgin ve kontrolünüz dışında kilo 
kaybederseniz

Ayrıca, zaman içerisinde ortaya çıkan bazı 
sağlık sorunlarının varlığında egzersiz 
programınızın yeniden gözden geçirilerek 
düzenlenmesi ve hatta bazen de egzersize 
bir süre ara vermek gerekebilir. 

Aşağıda yer alan bu ve benzeri durumların 
varlığında egzersiz konusunda mutlaka 
doktorunuzun önerilerini almalısınız.

• Kalp yetmezliği

• Kalp hızında artış ve ateşin eşlik ettiği 
enfeksiyon durumu (Ör: zatürre)

• Damarda pıhtılaşma sorunu (tromboz)

• Ağrı ve rahatsızlığa neden olan fıtık

• İyileşmeyen ayak yaraları

• Düşme sonrası geçmeyen ağrı ya da 
yürüme güçlüğü

• Göz sorunu ya da geçirilmiş göz 
ameliyatı

• Atardamarda balonlaşma (aort 
anevrizması)

• Ana atardamar darlığı (aort stenozu)

• Eklem şişliği

• Kalça protezi ameliyatı (bacak 
egzersizleri yapmadan önce 
doktorunuza danışınız, bacak bacak 
üstüne atmayınız, kalçanızı 90 
dereceden fazla bükmeyiniz)

Egzersiz Programları
Egzersiz programları genellikle ısınma, 
çalışma ve soğuma olmak üzere üç ana 
bölümden olur. Isınmada amaç vücudu 
yapacağı çalışmaya hazırlamaktır. 
Hareketler ritmik ve doğal olmalı, bir 
hareketten diğerine yumuşak bir şekilde 
geçilmelidir. İdeal bir ısınma dönemi 
yaklaşık 20 dakika sürmelidir. 

Soğumada ise hedeflenen vücudu egzersiz 
öncesindeki haline ulaştırmaktır. Bu 
dönemin yaklaşık 10 dakika kadar sürmesi 
ve kalp hızının dakikada 110-120’ye inmesi 
idealdir.

Egzersiz programları ideal olarak (1) 
dayanıklılık, (2) kuvvetlendirme, (3) germe 
ve (4) denge egzersizleri olmak üzere dört 
tür egzersizden oluşur.

1. Dayanıklılık (Endurans) Egzersizleri
Dayanıklılık egzersizleri yoğunluğu düşük, 
vücudumuzun büyük kasları kullanılarak 
yapılan, kalp ve solunum sisteminizi 
güçlendiren egzersizlerdir. Aerobik 
egzersizler olarak da bilinir. Zindelik ve 
direncinizi arttırarak, merdiven inip çıkma, 
alışveriş torbalarını taşıma gibi günlük 
işlerinizi çok daha kolay yapabilmenizi 
sağlar.

Düz zeminlerde yapılan yürüyüş en 
kolay dayanıklılık egzersizidir. Süresi 
yavaş yavaş arttırılarak haftada en 
az 3 kez olmak üzere, 20-40 dakika 
süreyle yürüyüş yapılması önerilir. Eğer 
kendinizi güçsüz hissediyorsanız ya da 
çabuk yoruluyorsanız günde 5 dakikalık 
yürüyüşlerle başlayın ve kuvvetlendiğinizi 
hissettikçe süreyi 5’er dakika arttırarak 
devam edin. 

Bu aktivite sırasında solunum ve kalp 
hızında artış olması beklenen bir 
durumdur. Ancak yürüme hızınızı nefes 
nefese kalmayacak, yanınızdaki kişiyle 
rahatlıkla konuşabilecek bir tempoya göre 
ayarlamalısınız. 

Yüzmek, dans etmek, bisiklete binmek, 
çim biçmek ya da bahçeyi tırmıklamak 
gibi aktiviteler de yürüme gibi “düşük 
yoğunluklu” dayanıklılık egzersizleridir. 
Yürümek yerine bu aktivitelerden birini de 
tercih edebilirsiniz. 

2. Kuvvetlendirme egzersizleri:

Yaşın ilerlemesiyle kas miktarı yaklaşık 
%20-40 oranında azalır ve kas kuvveti 
zayıflar. Kuvvetlendirme egzersizleri 
kas kaybını önlediği gibi kas miktarında 
artış da sağlarlar. Kas kitlesindeki az bir 
miktarda artış olması bile kuvvetinizde 
belirgin fark yaratır. Kuvvetlendirme 
egzersizleri ayrıca metabolizmanızı 
düzenleyerek kilo almanıza engel olur, 
kan şekerinizi düzenler. Kemik kaybını da 
yavaşlatır.

Kuvvetlendirme egzersizleri ağırlık 
kullanılarak yapılan dirençli egzersizlerdir. 
Çalışmaya küçük ağırlıklarla başlanmalı 
ve 8-15 tekrarlı 2-3 set halinde 
yapılmalıdır. Ağırlık 3 saniye boyunca 
kaldırılmalı ve 3 saniye boyunca ilk 
pozisyona dönülmelidir. Tekrarlar 
arası birkaç saniye, setler arası birkaç 
dakika dinlenme süresi bulunmalıdır. 
Kuvvetlendirme egzersizleri haftada en az 
2 gün, 30-40 dakika süreyle yapılmalıdır.

Kuvvetlendirme egzersizleri sırasında 
dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:

• Fiziksel kapasitenize göre yarım ya da 
bir kilogram gibi küçük ağırlıklarla ya 
da ağırlıksız olarak kuvvetlendirme 
egzersizlerine başlayınız. 
Kuvvetlendikçe önce tekrar sayısını, 
daha sonra ağırlığı her 10-15 günde bir, 
0.5-1 kilogram olacak şekilde ağırlığı 
arttırarak devam ediniz. 

• Egzersiz sırasında nefesinizi tutmayınız, 
normal nefes alıp vermeye devam ediniz. 
Aksi halde kan basıncınız (tansiyonunuz) 
yükselebilir.

• Ağırlığı istenilen pozisyona getirmek 
için yumuşak ve sürekli bir hareket 
sağlayınız.

• Ani ve zorlayıcı hareketlerden kaçınınız.

• Kol ve bacak eklemlerinizi gergin 
pozisyonda kilitlemekten kaçınınız.

• Ağırlığı kaldırırken ya da iterken nefes 
alıp, ağırlığı bıraktığınızda nefes veriniz.

• Kas güçlendirme egzersizlerini yaptıktan 
sonra birkaç gün kasta acı hissetmek 
ya da hafif bir halsizlik hissi normaldir. 
Aşırı yorgunluk hissi, eklem ağrısı ya da 
ağrılı kas çekilmeleri normal değildir. 
Bu durumda ağırlığı azaltınız.

• Üst üste 2 gün aynı kas gruplarını 
çalıştırmayınız.

• Fazla miktarda ağırlıkla çalışmanın ya 
da gereğinden fazla tekrar yapmanın 
kas yaralanmalarına neden olacağını 
unutmayınız.

3. Denge Egzersizleri

Yaşın ilerlemesi ve hareketsizlik düşme 
riskini arttırmaktadır. Özellikle kemik 
erimesi olan yaşlı kişilerde düşmeler 
kalça kırığı ya da diğer sakatlanmalara 
neden olarak kişinin bağımlı hale 
gelmesine yol açabilir. Denge egzersizleri 
düşmelerin önlenmesinde çok yararlı 
egzersizlerdir.

Bu egzersizler dengeyi geliştirmeye 
yönelik olarak planlanan, özellikle bacak 
kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik 
hareketlerdir. Denge egzersizleri yaparken 
başlangıçta sağlam bir yere tutunmakta 
fayda vardır, kuvvetlendikçe tutunma 
miktarı azaltılmalıdır. 

Her zaman ve her yerde yapabileceğiniz en 
basit denge egzersizleri şöyle sıralanabilir:

Ayakta dururken (örneğin sırada 
beklerken) tek ayak üzerinde durabildiğiniz 
kadar uzun durunuz, daha sonra ayak 
değiştiriniz. 

Düşmemek için yakınınızda 
tutunabileceğiniz bir yer olmalıdır. Diğer 
bir egzersiz parmak topuk yürüyüşüdür. 

Ya da ellerinizi kullanmadan sandalyeye 
oturup kalkma hareketini yapabilirsiniz.

4. Germe Egzersizleri
Germe egzersizleri esnekliğinizi artırarak 
günlük işlerinizi daha kolay yapmanızı 
sağlar ve yaralanma riskini azaltır. 
Gevşemenize yardımcı olur. Dik ve düzgün 
durmanızı sağlar. 

Germe egzersizleri yapmadan önce 
mutlaka vücudunuzun ısınmış olmasına 
dikkat ediniz. Örneğin kuvvetlendirme 
ya da dayanıklılık egzersizlerinden 
sonra vücudunuz ısınmış olur ve germe 
egzersizlerini bu aktivitelerinizden sonra 
yapabilirisiniz.

Ani germelerden kaçınılmalı, germe 
yavaş hareketlerle ve sabit 

kuvvetlerle yapılmalıdır. 
Hafif bir rahatsızlık ya da 
çekilme hissi normaldir, 

ancak ağrıya neden 
olmamalıdır. 
Germe egzersizleri 
20-30 saniye 
süreyle her kasa 
3-5 tekrar olacak 

şekilde, toplam 20 
dakika ve haftada 2 kez 

yapılmalıdır. 

Son Söz
• Kuvvetinizde azalma ve kolay yorulma 

gibi belirtiler yaşınızın ilerlemesi sonucu 
olan doğal bir süreç değildir, daha az 
hareket ettiğiniz için meydana gelen bir 
durumdur.

• Her bireyin ihtiyacı olan egzersiz ya da 
yapabileceği fiziksel aktivite farklıdır. 
İhtiyacınıza ya da kapasitenize uygun 
egzersiz programı almak için bir 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanına 
danışabilirisiniz. 

• Egzersiz ve fiziksel aktivitenin 
miktarından çok sürekli ve düzenli 
yapılması önemlidir. Sürekli yapılmazsa 
işe yaramaz, kazanılan dayanıklılık, 
esneklik ve kuvvet hızla geri kaybedilir.

• Herhangi bir nedenle egzersize birkaç 
hafta ara verdiyseniz, en son yaptığınız 
egzersizin yarısı kadar süre ile yeniden 
başlayınız ve yavaş yavaş arttırarak 
devam ediniz.

• Düzenli egzersiz yapmayı 
kolaylaştıracak ve cazip hale getirecek 
planlar yapınız. Örneğin yalnız yürümeyi 
sevmiyorsanız bir yürüyüş arkadaşı 
edininiz ya da yürümek yerine bahçe 
işleriyle uğraşmak ya da dans etmek 
gibi sevdiğiniz ve eğlenceli bir aktiviteyi 
yapınız.

• Ne kadar ilerlediğinizi görmek egzersiz 
yapma isteğinizi arttırabilir. Egzersize 
başlamadan önce bir kat merdiveni ne 
kadar sürede çıkabildiğinizi, 6 dakikada 
ne kadar yol yürüyebildiğinizi ve tek ayak 
üzerinde ne kadar durabildiğinizi ölçerek 
not ediniz. 1 ay sonra aynı ölçümleri 
yaptığınızda sonuçlara şaşıracak ve 
sevineceksiniz.

• Egzersizi günün yorgun olmadığınız 
saatlerinde yapınız ve günlük 
yaşamınızın bir parçası haline getiriniz.

• Güvenlik önlemlerini daima hatırlayınız.
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Prof. Dr. Kadri ANAFARTA
Ahşap İşleri

Atölye

Atölye

Prof.Dr. Ali TAŞCIOĞLU
Mobilya İşleri

Hobi Evi Ziyareti
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GEBAM: Sayın Prof.Dr. Kadri 
ANAFARTA kısaca yaşam 
öykünüzü anlatır mısınız?
1945 yılında Ankara’da doğdum, 
Çankaya İlkokulu ve Ankara 
Atatürk Lisesini bitirerek 1964 
yılında Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesine girdim ve1970 yılında 
mezun oldum. Aynı yıl fakültemin 
Üroloji Kliniğinde asistan ve 1974 
yılında uzman oldum. “Ratlarda 
Deneysel Kronik Piyelonefrit ve 
İmmünosupresyonla Önlenmesi” 
konulu TÜBİTAK destekli tezimle 
1979 da doçent oldum. YÖK 
Yasası uyarınca kadrosuzluk 
gerekçesiyle 1982 Kasımında 
üniversiteden ayrılmak zorunda 
bırakıldım. Aynı nedenlerle 
üniversiteden ayrılan beş 
meslektaşımla kurduğum 
“Özel Tıp Merkezi”nde tam 
bağımsız çalışmaya başladım. 
Açtığımız davaları kazanarak 
1989 da ayrıldığım kliniğe geri 
döndüm ve aynı yıl profesör 
oldum. Androloji konusunda 
yoğunlaştım ve emekli olduğum 
2013 yılına kadar son yedi yılı 
Anabilim Dalı Başkanı olarak 
aynı klinikte çalıştım.

İlkokul eğitimim sırasında 
annemin teşviki ile plastik 
çamurla heykeller ve resim 
yapmaya başladım. Üniversite 
öğrencisiyken lüle taşı taşı 
ile tanıştım. Çok küçük taşlar 
bulabildiğim için çok küçük 
heykeller yaptım (www.
kadrianafarta.com). Tahta ile 
ilişkim asistanlık yıllarımda 
başladı ve bugüne değin 
kesintisiz sürdü. 

GEBAM: Prof.Dr. Nihat ARIKAN 
ve Prof.Dr. Ali TAŞÇIOĞLU ile 
ortak bir atölye kurma fikri 
nasıl doğdu?
Evimin garajını 2003 yılında 
atölye haline getirdim. İlginç 
rastlantılar sonucu Mayıs 2012 
de şimdi çalıştığım atölyeyi 
kurduk. Prof.Dr. Nihat ARIKAN’ın 
bir seramik atölyesi arayışı; beni 
ve Prof.Dr. Ali TAŞÇIOĞLU’nu 
birlikte çalışmaya yöneltti. 
İyi bir rastlantı sonucu bir 
meslektaşımızın kullanmadığı 
üç katlı konutu kiralayarak işe 
başladık ve sürdürüyoruz. El 
sanatı ile uğraşan üç hekimin 

GEBAM üyeleri, 
Ankara Gölbaşı semtindeki 
Dr. Hobbit Evi’ni ziyaret ettiler...

aynı anda aynı fikirde buluşması 
benim yaşamımdaki en hoş ve 
ilginç deneyimdir.

GEBAM: Çalışmalarınızda 
ağırlıklı olarak hangi konuları 
işlediniz?
Yoğun çalışmaya başladığım 
2003 yılında öncelikle koruma 
altına alınmış Anadolu evlerinin 
pano şeklinde ön yüzlerini ve 
resmini bulursam üç boyutlu 
tüm cephelerini oydum. Çok 
sevdiğim animasyon ve çizgi 
roman karakterlerini yaptım. 
Değişik konularda pek çok küçük 
heykel ve sonradan daha özgün 
objeler yaratmaya çalıştım. Son 
zamanlarda Rönesans heykel ve 
süslemelerinden esinlenen bir 
kısmı grotesk oymalar üzerinde 
çalışıyorum. Çok hoşlandığım 
bir tür de kapı tokmaklarıdır. 
Sıkıldığım her an yeni bir kapı 
tokmağı yapmak beni mutlu 
ediyor. Bu arada atölyemizin 
bulunduğu sitede kuruyan 
ağaçların omacalarına hayvan 
figürleri de yapıyorum.

GEBAM: Yaşamda yeni 
bir başlangıç olarak da 
adlandırılabilen; “Emeklilik” 
süreci konusundaki 
düşünceleriniz nelerdir?
Bilindiği üzere hekimlik 
stresli, sorumluluk gerektiren 
ve yıpratan bir iş koludur. 
Öğrencilik sürecini de katarsak 
benim yaşamımda 48 yılı 
kapsamıştır. Doğal olarak bir el 
becerimin olması beni emeklilik 
yaşamımda sorunsuz ve mutlu 
bir platforma yerleştirmiştir. 
Her insanın doğmalık bir 
sanat yeteneğinin olması 
beklenemez, ancak birçoğunun 
benzer potansiyeli olabileceği 
unutulmamalıdır, önemli olan 
bunu ortaya çıkartmaktır. Hiçbir 
el becerisi geliştiremeyen 
insanlar efemera tarzında 
meşguliyetler bulabilirler (pul 
koleksiyonculuğu gibi). Bence en 
kötü iki seçenek evde oturmak 
ve hekimliği sürdürmektir. 
Ancak asıl mesele nasıl 
mutlu olunabileceğini doğru 
kestirmektir.

Prof.Dr. Nihat ARIKANSeramik İmalatı ve Tamiri

Atölye
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SARKOPENİ VE 
BESLENME

Prof.Dr. Neslişah 
RAKICIOĞLU
Hacettepe Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü

Yaşlılarda beslenme; sağlığın korunması, 
geliştirilmesi ve sürdürülmesinde 
önemli bir düzenleyicidir. Sağlıksız 
beslenme birçok hastalığın gelişmesi ve 
ilerlemesinde risk faktörü olmakla birlikte, 
sarkopeninin karmaşık etiyolojisi için de 
önemli bir katkı sağlayıcıdır. Hormonal, 
inflamatuvar değişiklikler, nörodejeneratif 
süreçler ve fiziksel aktivitenin azalmasının 
yanında yetersiz beslenme, D vitamini 
yetersizliği, alkol ve sigara sarkopeninin 
gelişmesine katkı sağlayabilir, yaşlanmaya 
bağlı kas kütlesi ve fonksiyonunun kaybını 
şiddetlendirebilir.

Yaşlanma ve Vücut Kompozisyonu
Yaşlanma ile vücut kompozisyonunda 
değişme oluşmaktadır. Erkeklerde toplam 
vücut ağırlığının %45’i, kadınlarda ise 
%36’sı kas kütlesidir. Kas dokusu 30’lu 
yaşlara doğru pik yapar ve daha sonra her 
10 yılda yaklaşık %3-8 oranında azalır. 60 
yaş sonrasında kas kaybı daha hızlıdır. Bu 
yaştan sonra her yıl %3 kaybın oluştuğu 
düşünülmektedir. 90 yaşa ulaşıldığında 
ise iskelet kasındaki kayıp %50’ye ulaşır. 
Sedanter bireylerde kas kaybı daha 
fazladır. Beden kütle indeksi (BKİ) aynı 
kalsa bile, yağ dokusu artar, yağsız doku 
ve kemik mineral yoğunluğu azalır. Yağ 
dokusundaki artış; abdominal yağlanma 
kollojen doku artışı, intra musküler yağ 
artışına neden olur. Yağsız kütledeki 
azalma; iskelet kas kütlesindeki azalma, 
bazal metabolik hızdaki azalma ve enerji 
harcamasındaki azalma ile ilişkilidir. Kas 
kütlesindeki kayıp ile birlikte kas gücü 
de azalır. İnsan vücudundaki proteinin 
büyük çoğunluğu kaslarda bulunmaktadır. 
İskelet kasları, amino asitlerin esas 
deposu olarak hareket ederler. Yaşlanma 
ile vücut yağsız doku miktarı ve metabolik 
aktivitedeki azalma ile tüm vücut 
proteinlerinin yapım ve yıkım hızı, kas 
protein sentezi azalır.

Sarkopeni tanımı, etiyolojisi
İlk olarak 1989 yılında Prof. Irwin H. 
Rosenberg tarafından sarkopeni (sarx-
flesh:et, penia-loss:kayıp) terimi, 
yaşa bağlı kas kütlesindeki azalmayı 
tanımlamak için önerilmiştir. 2010 yılında 
“Yaşlıda Sarkopeni Avrupa Çalışma Grubu” 
(EWGSOP- The European Working Group 
on Sarcopenia in Older People) tarafından 
klinik çalışmalarda kullanılmak üzere 
yayınlanan raporda; sarkopeni, iskelet kas 
kütlesinin ve gücünün ilerleyici ve yaygın 
bir şekilde kaybı ile karakterize fiziksel 
engellilik, yaşam kalitesinde azalma ve 
ölüm gibi istenmeyen durumların riskini 
artıran bir geriatrik sendrom olarak 
tanımlanmıştır. Aynı raporda, sarkopeni 
tanısının konulmasında kas kütlesi, kas 
gücü ve fiziksel performans durumunun 
birlikte değerlendirilmesi gerektiği 
bildirilmiştir. 

Sarkopeninin önlenebilmesi için 
öncelikle nasıl oluştuğunun bilinmesi 
gerekmektedir. Sarkopeninin oluşum 
nedeni multifaktöriyeldir. Yaşa bağlı 
primer nedenlerin yanısıra endokrin 
değişiklikler, nöro dejeneratif hastalıklar 
(motor nöron kayıpları, tip II liflerin 
boyut ve sayısında azalma, fiberlerin 
akümülasyonu, sarkoplazmik retikulum 
ve t-tübüler sistemde proliferasyon, 
kas lif atrofisi vb.), yetersiz beslenme 
ve malabsorpsiyon, fiziksel inaktivite 
ve fonksiyonel kapasitedeki azalma 
durumu sarkopeninin oluşum nedenleri 
arasındadır. Anabolik hormonların 
(testosteron, östrojen, büyüme hormonu, 
IGF-1 vb.) azalması önemli etkide bulunur. 
Anormal troid fonksiyonu, insülin 
direncinin gelişmesi diğer endokrin 
nedenler arasındadır. Hormonların 
yanı sıra sitokinler de kas kütlesi ve 
fonksiyonunu etkiler. Oksidatif stress, 
akut veya kronik inflamatuvar durum, 

proinflamatuvar sitokinleri (özellikle 
interleukin-1, interleukin-6, TNF-alfa) 
arttırır. Bu sitokinler kastan amino asit 
çıkışına neden olur  ve protein yıkımını 
hızlandırır. Yaşlanmaya bağlı testosteron 
ve östrojendeki azalma, kas kaybını 
hızlandırır. 70 yaş üzerindeki bireylerde 
hiçbir hastalık durumu olmadan da 
plazma IL-6 düzeyinde artış meydana 
gelebilmektedir. Yine inflamatuvar 
durumun söz konusu olduğu kaşeksi 
de sarkopeniye neden olmaktadır. 
Enfeksiyonlar (tüberküloz, AIDS vb.), 
kanser, romatoid artrit, konjestif 
kardiyomiyopati, son dönem böbrek 
hastalığı, KOAH, karaciğer yetmezliği, 
kistik fibrozis, Crohn’s hastalığı ve alkolik 
karaciğer hastalığı, prekaşeksi ve kaşeksi 
ile ilişkili hastalıklar olarak bildirilmiştir. 

İlerleyen sarkopeni bireyin yaşam süresi 
ve kalitesini etkiler. Sarkopeni kas zayıflığı, 
fiziksel aktivitede azalmaya neden olur. Bu 
durum kardiyak ve solunum fonksiyonları 
olumsuz etkiler, kemik mineral 
yoğunluğunun azalmasına neden olur ve 
buna bağlı düşme ve kırıklar görülebilir. 
Yine kas kaybı nedeniyle enerji harcaması 
ve yağ oksidasyonunda azalma; lipid 
birikimi ve santral obezitede artma, insülin 
direncinin gelişmesi ve Tip 2 diyabet 
insidansında artış ile sonuçlanır. Ayrıca 
immün sistem olumsuz etkilenir. Tüm bu 
durumlar yaşlıda kırılganlığı arttırır ve 
disabiliteye götürebilmektedir. 

Sarkopeni Oluşumunda Beslenme ile 
İlişkili Faktörler
Yaşlanmaya bağlı olarak gelişen fizyolojik 
değişiklikler, fiziksel nedenler, sosyo-
ekonomik nedenler, psikolojik nedenler, 
kronik hastalık veya hastalıklar, ilaç-
besin etkileşimi yaşlı bireylerin besin 
tüketimini etkileyen faktörlerdendir. Tüm 
bu değişikliklerin yanı sıra, hormonal 
değişiklikler, sitokin salınımındaki artma 
yaşlıda fizyolojik anoreksiyanın gelişimi 
dolayısıyla iştah ve besin tüketiminde 
azalmaya neden olmaktadır. İştahtaki 
azalma ile birlikte enerji tüketimi, 
protein, vitamin ve minerallerin tüketimi 
de azalır. Yetersiz enerji alımı nedeniyle 
gelişen istenmeyen ağırlık kaybı, özellikle 
yağsız dokunun kaybı, sarkopeniyi 
geliştirir. Yaşlıda sarkopeninin erken 
dönemde tanımlanmasında, istem dışı 
ağırlık kaybının değerlendirilmesi önem 
taşımaktadır. <6 ay sürede, >%5 istem dışı 
ağırlık kaybı kötü beslenme ve sarkopeniye 
gidişi tanımlamaktadır. Burada yaşlı 
için ideal beden kütle indeksi (BKİ) 
değerinin saptanması önem taşımaktadır. 
Yaşlılarda BKİ’nin 22 kg/m2’nin altında 
olması yetersiz beslenmenin göstergesi 
ve sarkopeni riski için kesişim değeri 
olarak kabul edilmektedir. BKİ <18kg/m2 
ve >30kg/m2 olması fonksiyonel kapasitede 
azalma, disabilite ile ilişkilidir. Yaşlılar 
için optimal BKİ değerinin 27-30kg/
m2 olması önerilmektedir. Beden kütle 
indeksi değeri gerçekte yaşlıda sarkopeni 
olduğunu göstermeyebilir. Sarkopenik 
obezite durumunda yağ dokusunda azalma 
olmadan ya da artış olması ile birlikte 
yağsız dokuda azalma görülebilmektedir. 

Sarkopeninin ve yaşlılarda sık görülen 
diğer kronik hastalıkların önlenmesinde; 
yeterli ve dengeli bir diyetin (enerji, 
elzem aminoasitleri, elzem yağ asitlerini, 
vitamin ve mineralleri içeren) tüketilmesi, 
alkol ve sigara içilmemesi, aktif ve 
sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının 
sürdürülmesi önem taşımaktadır. 
Antioksidanlar (α-karotene, β-karotene, 
β-kriptoxanthin, lutein, zeaxanthin ve and 
laykopen) oksidatif strese karşı koruyucu 
olduklarından sarkopeniden korurlar. 
Düşük plazma karotenoidleri; düşük kas 
gücü, şiddetli yürüme disabilitesi, diz 
ekstansiyonu ve fiziksel performans ile 
ilişkili bulunmuştur. Selenyum, A, C ve 
E  vitamini gibi antioksidanların diyetle 
yetersiz alınması, sarkopeni gelişimi için 
önemlidir. Yaşlılarda ω-3 yağ asitlerinin 
(EPA ve DHA) takviyesinin sarkopeniden 
korunma ve tedavide etkili olabileceği 
düşünülmektedir. ω-3 desteği, amino asit/
insülinin uyardığı kas protein sentezini ve 
mTOR fosforilasyonunu arttırmıştır. ω-3 
yağ asitlerinin anti-inflamatuar etkisinden 
dolayı sarkopeniden korunmada etkili 
olabileceği bildirilmiştir. Balık yağının 2g/
gün suplementasyonu yaşlı kadınlarda 

direnç egzersiz uygulamalarına adaptif 
yanıtı ve kas gücünü arttırmıştır. Yine 
yaşlılarda yağlı balık tüketimi ve el 
kavrama gücü ilişkili bulunmuştur.

Sarkopenisi Olan Yaşlılarda Beslenme 
Sarkopeninin tedavisinde hormonlar 
(testosteron, östrojen, GH, D vitamini 
vb) ve ilaç tedavisinin (ACE inhibitörleri/ 
Sitokin inhibitörleri) yanında, beslenme 
ve fiziksel aktivite (aerobik ve direnç 
egzersizleri) önem taşımaktadır. Aerobik 
egzersiz (yürüme, koşma, yüzme), kas 
hipertrofisine fazla katkısı olmasa da kas 
liflerinin kesitsel alanını arttırabilmekte 
ve vücut yağını azaltmaktadır. Direnç 
egzersizi, total vücut kas yıkımında 
bir değişiklik olmaksızın, iskelet kas 
protein sentezinde belirgin bir artış 
oluşturmaktadır. 

Sarkopenide beslenme tedavisi yaşlıya 
özel olmalıdır. Bunun için öncelikle 
yaşlı bireyin beslenme durumunun 
iyi değerlendirilmesi gereklidir. Bu 
değerlendirmenin sonuçlarına göre enerji, 
protein ve diğer besin ögelerinin yaşlının 
gereksinmesine uygun miktarlarda 
alınması korunma ve tedavide önemlidir.

Enerji: Enerjinin yeterli miktarda alınması 
sağlanmalıdır. Metabolik hızın azalması, 
sedanter yaşam şekli nedeniyle enerji 
gereksinmesi gençlere göre %20-30 daha 
düşüktür. 21 kkal/kg/gün enerji alımı 
frailite ile belirgin ilişkili bulunmuştur. 
Yaşlılarda günlük 30-35 kkal/kg enerji 
alınması önerilmektedir. 

Protein/Amino Asitler: Kas gücü ve 
fonksiyonunun sürdürülmesi, maksimum 
kas protein sentezi, vücut dokularının 
korunmasında yeterli protein alımı 
önemlidir. Yetişkinlerde 0.8g/kg/gün 
protein alımı önerilmekle birlikte, sağlıklı 
yaşlılarda bu miktarın kas kaybını 
önlemekte yetersiz olduğu, 1-1.5g/kg/gün 
protein tüketilmesi gerektiği bildirilmiştir. 
Ancak, yaşlılara protein önerisinde 
bulunurken böbrek fonksiyonları iyi 
değerlendirilmelidir. Maksimum protein 
sentezinin sağlanmasında; sadece 
tüketilen günlük toplam protein miktarı 
değil, proteinin ana öğünlere eşit miktarda 
dağıtılarak tüketilmesi de önemlidir. Yeterli 
enerji alımında, maksimum kas protein 
sentezi için her öğünde 25-30g yüksek 
kaliteli protein tüketilmesi önerilmektedir. 
Protein miktarı <20 g/öğün olduğunda, 
kas protein sentezi azalmaktadır. 60g/
öğün protein tüketildiğinde ise bu miktar, 
kas protein sentezini 30g tüketime 
göre daha fazla uyarmamaktadır. 
Esansiyel amino asitlerin (EAA) egzersiz 
ile birlikte sinerjist etki yaparak, 
fraksiyonel protein sentezini arttırdığı 
bilinmektedir. Yaşlılarda günde 15 veya 
18 g EAA alınması, 3-5 saat sonrasında 
kas protein sentezini uyarmıştır. EAA 
alımı, kas protein sentezinin yanı sıra 
yağsız vücut kütlesini de iyileştirmiştir. 
Bir elzem amino asit olan löysin; mTOR 
(mammalian target of rapamycin) yolağını 
uyaran güçlü aktivatör olarak kas protein 
sentezini arttırır. Plazmaki löysinin, 
insülinden bağımsız mekanizmalar 
ile kas protein sentezini düzenlediği 
düşünülmektedir. Ayrıca, löysin anti-
atrofik öge olarak bilinmektedir. Deneysel 
ve klinik çalışmalarda; löysinden zengin 
hızlı sindirilen whey proteininin, kazein 
gibi yavaş sindirilen proteinlere göre 
yaşlılarda kas protein sentezini arttırdığı 
ve daha fazla protein retansiyonu 
sağladığı gösterilmiştir. Dallı zincirli 
aminoasit löysinin aksine izolöysin ve 
valin konusunda yeterince çalışma 
bulunmamaktadır Ancak, amino asit 
suplementasyonunun uzun dönem etkileri 
bilinmemekte ve rutin kullanılması 
önerilmemektedir. Bu nedenle, löysinden 
zengin doğal besin kaynaklarının (süt 
ürünleri, et, kurubaklagiller, balık vb.) yaşlı 
bireyler tarafından yeterli miktarlarda 
tüketilmesi sağlanmalıdır. Bitkisel 
kaynaklı ürünlerdeki (buğday proteini gibi) 
löysin miktarı <%8 dır ve bu miktar iskelet 
kası protein sentezine optimal uyarıda 
bulunamamaktadır. Sütteki whey proteini, 
kas protein sentezini soya proteinine göre 
daha iyi desteklemektedir. 

β-hidrosi β-metibutirat (HMB), ketojenik 
elzem amino asit löysinin metabolitidir. 
Löysinin endojen metabolizması 

sonucunda vücutta az miktarda ~0.3-
0.4 g/gün HMB oluşmaktadır. Mevcut 
çalışmalara rağmen klinikteki yaşlılar için 
3g/gün HMB suplementasyonunun ideal 
olup olmadığı konusu tartışmalıdır. HMB; 
mTOR fosforilasyonunu arttırarak, protein 
yıkımını inhibe ederek ve protein sentezini 
uyararak etki gösterdiği bilinmektedir. 
Böylece kas hasarını azalttığı ve onarım 
sürecini hızlandırdığı düşünülmektedir. 
Ancak, uzun dönem kullanılmasının etkileri 
konusunda, çok az çalışma bulunduğu, 
verilerin tutarlı olmadığı ve daha çok 
çalışmaya ihtiyaç olduğu bildirilmiştir. 

Glutamin suplementasyonu kas 
harabiyeti olan hastalarda, HIV, kanser 
kemoterapisinde ve iltihabi barsak 
hastalıklarında kullanılmaktadır. 
Yüksek doz glutamin kas yapımı, 
atletik performans, immün sistemin 
iyileştirilmesine, hafızanın iyileştirilmesine 
yardımcıdır. Ancak, yaşlılarda tedavi 
amaçlı kullanımda böbrek fonksiyonlarının 
takip edilmesi gereklidir. Yine tedavide 
amaçlı ~3-6 g/gün L-arjinin takviyesinin, 
sadece proteinin bir bileşeni olmayıp, 
mTOR yolağı üzerinden protein sentezinin 
regülasyonuna katıldığı bildirilmiştir.

D vitamini: Sarkopenisi olan yaşlılarda 
serum 25(OH)D vitamini düzeyi belirgin 
şekilde düşük bulunmuştur. Düşük D 
vitamini (<75 nmol/L) düzeyi; kas kütlesi 
ve gücünde azalma, yürümede bozulma, 
dengede azalma, düşme riskinde artma, 
uzun dönemde fiziksel performansta 
azalma ile ilişkilidir. Tüm sarkopenik 
yaşlılarda 25(OH)D vitamini düzeyinin 
ölçülmesi ve plazma konsantrasyonu 
<100nmol/L (40 ng/mL)’nin altında 
olanlarda, D vitamini suplementasyonu 
yapılması önerilmektedir.  

Ayrıca yaşlıların tüm vitamin ve 
mineralleri yeterli içeren, diğer 
antioksidan ögelerden ve ω-3 yağ 
asitlerinden zengin besinleri tüketmesine 
özen gösterilmelidir.
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Türkiye’de toplumsal değişime paralel 
olarak yaşanan demografik değişim 
ve bu değişim içinde şekillenen nüfus 
yapısı, geçmişteki nüfus söylemlerinin 
farklılaşmasını getirdiği kadar 
geleceğin yapılanmasında da önemli rol 
oynamaktadır. Türkiye’nin demografik 
özelliklerinin değişimi, toplumun 
geleneksel bir sosyo-ekonomik yapıdan 
daha karmaşık ve modern bir konuma 
geçişi sürecinde ve oldukça kısa bir zaman 
diliminde yaşanmıştır. 
Yirminci yüzyılın başlarında, ortalarında 
ve sonlarında nüfusun büyüklüğünü 
etkileyen bileşenlerde önemli farklılıklar 
vardır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 
önemli bir sorun olan az nüfus ve artışın 
yavaşlığı, yirminci yüzyılın ortalarına 
gelindiğinde farklı bir görünüm almış 
ve 32 yıl içinde kendini ikiye katlayan 
bir süreç olarak ekonomik kalkınmanın 
önünde bir engel olarak görülmüştür. Bu 
durum, Cumhuriyetin kuruluş yıllarından 
itibaren uygulanan nüfus artışını teşvik 
eden politikanın 1965’de değiştirilerek 
yerini antinatalist politikaya terk etmesini 
getirmiştir1. Bir yandan sosyal ve 
ekonomik değişim, diğer yandan nüfus ve 
nüfusla bağlantılı konulara yaklaşımdaki 
değişimin yanı sıra küresel etkiler, nüfus 
artışının bileşenlerinden olan doğurganlık 
ve ölümlülük düzeylerindeki azalma 
eğilimi ile kendini göstermiştir. Yirminci 
yüzyılın ortasından itibaren azalma eğilimi 
içinde olan doğurganlık düzeyi, 1970li 
yıllardan itibaren belirgin bir inişe geçmiş 
ve toplam doğurganlık hızı 2 1978 ile 
2008 arasında yarı yarıya azalarak kadın 
başına 4.33 doğumdan 2.16’ya inmiştir 
(HÜNEE 1980, HÜNEE 2009). Doğurganlık 
düzeyindeki bu azalma ile toplam 
doğurganlık hızı, nüfusun kendini yenileme 
düzeyi olarak bilinen 2.1’in hemen üzerinde 
bir seviyeye gelmiştir (HÜNEE, 2009). 
Türkiye nüfusu bugün, nüfus artış hızının 
yavaşladığı, doğurganlık ve ölümlülük 
hızlarının düşük olduğu bir konuma 
ulaşmıştır. Binde 5 olan ölüm hızı gelişmiş 
ülkelerin sahip olduğu hızlar düzeyindedir. 
1990lı yıllar ile karşılaştırıldığında bir kişi 
için beklenen ömür on yıl artmış ve 73 yıl 
olmuştur; cinsiyet temelinde bakıldığında 
da yeni doğan bir kişi için erkekse 71, 
kadınsa 76 yıla ulaşan bir yaşam beklentisi 
tahmin edilmektedir. Yaşam süresinin 
uzamasının demografik temeli, hem 
yetişkinlerin ölüm hızlarının düşmesine 
hem de bebek ve çocuk ölümlerinde 
elde edilen iyileşmelerle hayatta kalma 
olasılıklarının artmasına dayanmaktadır. 
Özellikle bebek ve 5 Yaş Altı Ölüm 
Hızındaki azalmalar dünyada görülen 
en hızlı azalmalar arasındadır.  Örneğin, 
bebek ölüm hızı son 20 yıl içinde yüzde 
80’e yaklaşan oranda azalmıştır.

Türkiye günümüzde 76 milyona yaklaşan 
nüfusu ile dünyanın en kalabalık 20 ülkesi 
arasında 18. sırada yer almaktadır.  Yıllık 
nüfus artış hızı 2011-2012 arasında binde 
12 olmuştur. Nüfus artış hızı zaman 
içinde düşen bir eğilim içinde olsa da 
halen pozitif bir değerde olması nüfusun 
artmaya devam edeceğini göstermektedir.

Genel olarak yüksek doğurganlık 
ve ölümlülük seviyelerinden düşük 
doğurganlık ve ölümlülüğe geçiş süreci, 
nüfusun yaş yapısında, toplam nüfus içinde 
çocuk nüfusun payının azalması ve 15-64 
1. 10 Nisan 1965 tarihinde kabul edilen “557 

Sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun” ile 
gerçekleşen bu değişim, Mayıs 1983’de “2827 
sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun” 
ile daha özgürlükçü bir tarz kazanmıştır. 
1983’deki düzenleme ile 10. haftaya kadar olan 
gebeliklerin isteğe bağlı olarak sonlandırılması 
ve her iki cinsiyet için sterilizasyon yasal hale 
gelmiş; ebe/hemşirelere de rahim içi araç 
(RİA) uygulama yetkisi verilmiştir.

2.  Bir kadının doğurgan olduğu yaşlar içinde 
yapacağı canlı doğum sayısı.

ile 65 ve üzeri yaş gruplarının payının 
giderek artması yönünde köklü değişimler 
yaratmıştır. Toplam nüfusun dörtte biri 
15 yaşından küçük nüfus, yüzde 67,6’sı 
çalışma çağı nüfusu olarak adlandırılan 
15-64 yaş arası nüfus, yüzde 7,5’i ise 65 ve 
üzeri yaşlardaki yaşlı nüfustur. Tahminler, 
yaşlı nüfusun payının hem doğurganlığın 
azalmasının hem de insan ömrünün 
uzamasının bir sonucu olarak yüzyılın 
ortalarına doğru yüzde 19’a ulaşacağını 
göstermektedir. Ancak, Türkiye halen 
genç bir nüfus yapısına sahiptir ve yüzyılın 
ortalarına kadar, yaşlı nüfusun payı 
artacak olsa da yaşlı bir nüfus olarak 
nitelenmeyecektir. Bir toplumun yaşlı 
nüfus olarak nitelenmesi, ortanca yaşın 
50li yaşlara doğru yaklaşması durumunda 
söz konusu olmaktadır. Ancak, toplam 
nüfus içinde 65 ve üzeri yaşındakilerin 
payının artıyor olması, yaşlı nüfusun 
gereksinimlerini de dikkate almayı 
gerektirmektedir.

Türkiye’nin mevcut yaş yapısı ve 
önümüzdeki 30-35 yıllık dönem 
süresindeki demografik yapısı, sosyal ve 
ekonomik açıdan avantaja dönüştürülmeye 
elverişli bir oluşumdur. Toplam nüfus 
içinde genç nüfusun payının azalması genç 
nüfusun nitelik olarak desteklenmesini 
kolaylaştırırken, çalışma çağı nüfusunun 
yüzyılın ortalarına kadar artan bir örüntü 
içinde olması beklenmektedir. Bunun için 
gerekli olan, çalışma çağındaki nüfusa 
ekonomik ve sosyal güvenceyi sağlayacak 
şekilde, manevi tatmini de göz ardı 
etmeden, istihdam olanakları sunmaktır.

Ülke genelinde yaşanan bu demografik 
dönüşüm, bölgeler özelinde farklılıklar 
göstermektedir. Doğurganlık hızlarındaki 
azalmalar ve diğer demografik 
göstergelerdeki iyileşmeler her yerde eş 
zamanlı olmamıştır. Bölgeler arasındaki 
farklılaşmanın temeli, bölgelerin, değişim 
sürecine girerken farklı doğurganlık 
düzeylerinde olmaları ve değişim 
hızlarının da benzer olmamasındandır. 
Örneğin doğurganlığın en yüksek olduğu 
Doğu Bölgesinde, toplam doğurganlık 
hızı son 30 yıl içinde yüzde 48 azalarak 
6,3’den 3,3’e inerken, bölgeler arasında 
en düşük doğurganlık düzeyine sahip olan 
Batı Bölgesi’nin 1978’de 2.9 olan toplam 
doğurganlık hızı 2008’de yüzde 41 azalarak 
1.7 düzeyine inmiştir. Doğu Bölgesi yarı 
yarıya azalmış doğurganlık düzeyiyle bile, 
doğurganlığı nüfusun yenilenme düzeyinin 
altında olan Batı Bölgesi’nden çok yüksek 
bir doğurganlık sergilemektedir. 

Türkiye genelinde doğurganlığın 
düşmesinde, gebeliği önleyici yöntem 
kullanımının artması ve evliliklerin 
ertelenmesi, doğrudan etkili olan 
değişkenlerdir. Sosyal ve ekonomik yapıda 
meydana gelen değişim, doğurganlık 
üzerinde doğrudan etkisi olan değişkenler 
aracılığıyla doğurganlığın dönüşümünde 
etkili olmuştur. Bu bağlamda en başta 
eğitim önemli bir yere sahiptir. Özellikle 
kadının eğitimi, ona, içinde yaşadığı 
topluma katılabilmenin yolunu açan 
önemli faktörlerden biridir. Yoksulluğu 
azaltan bir faktör olarak değerlendirilen 
eğitimde zaman içinde önemli bir mesafe 
alınmışsa da henüz nüfusun tamamının 
okur-yazar olması gerçekleşmemiştir; 6 
yaş ve üzeri okuryazar nüfus oranı yüzde 
96’dır. Nisan 2013 eğitim göstergelerine 
göre 15 yaş ve üzerinde okuma yazma 
bilmeyen erkek oranı yüzde 1.74, kadın 
oranı yüzde 8.00’dır (TÜİK, 2013a). Zaman 
içinde daha fazla sayıda insan okur-yazar 
hale gelmişse de kadınlar için dezavantajlı 
durum devam etmektedir. Eğitimde 
kadınların geride kalması, onların ekonomik 
hayata katılmalarının önünde büyük bir 
engeldir. Türkiye nüfusu günümüzde artık 
çoğunluğun (yüzde 77) kentlerde yaşadığı 
bir nüfusa dönüşmüştür. Kentte istihdamın 
gerektirdiği yeterli donanıma sahip olmayan 
kadın, ya işgücü piyasasına girememekte ya 
da sosyal güvencesi olmayan düşük statülü 
ve az gelirli işlerde çalışmaktadır. 

Mevcut nüfus eğilimlerinden hareketle 
yapılan geleceğe yönelik tahminler, 
Türkiye nüfusunun Cumhuriyetin yüzüncü 
yılında 84 milyonun üzerinde olacağını, 
2050 yılında ise 94 milyona ulaşacağını 
göstermektedir (TÜİK, 2013b). Ortanca 
yaşın 2023’te 34’e, 2050’de ise 42.9’a 
çıkması beklenmektedir. Bugün yaklaşık 

6 milyon olan 65 yaş ve üzeri nüfusun, 
2023’de 9 milyona yaklaşması, toplam 
nüfus içindeki oranının ise yüzde 10.2’ye 
yükselmesi tahmin edilmektedir (TÜİK, 
2013b). Özellikle nüfus ve kalkınma 
arasındaki çok boyutlu, çok katmanlı ve çok 
yönlü karşılıklı ilişki göz önüne alındığında, 
nüfus dinamikleri, toplumsal fırsatların 
yitirilmemesi adına yol gösterici niteliktedir.
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Ülkemizde Yaşlı Nüfus Artmaktadır.
Mevcut demografik eğilimlerin devam 
edeceği varsayımından hareketle yapılan 
hesaplamalar, 21. yüzyılın tüm dünyadaki 
beklentilere paralel olarak Türkiye’de de 
yaşlı yüzyılı olacağına işaret etmektedir. 

2012 yılında 65 ve daha yukarı 
yaştaki nüfus oranı %7,5’tir. Nüfus 
projeksiyonlarına göre bu oranın 2023 
yılında %10,2, 2050 yılında %20,8, 2075 
yılında ise %27,7’ye yükseleceği tahmin 
edilmektedir.
Yaşlanma bir anlamda çevresel faktörlere 
uyum sağlayabilme yeteneğinde 
azalmadır. Gerek toplumsal, gerekse 
kişisel açıdan yaşlılığın bir sorun 
olarak algılanmasının temel nedeni; 
yaşlı bireyin kendine yetememesinden 
kaynaklanmaktadır. Yaşlılarda yeti kaybı 
nedenleri: Parkinson ve benzeri nörolojik 
hastalıklar, görme ve işitme sorunları, 
artrit benzeri eklem hastalıkları, 
kognitif-algı bozuklukları, inme, diyabet, 
akciğerlerde konik tıkayıcı havayolu 
hastalıkları, kalp damar hastalıkları ve 
hipertansiyondur.

Yeti kayıpları yaşlının günlük yaşam ve 
kendine bakım aktivitelerini kısıtladığı 
gibi trafikte yaya olarak bağımsızlığını ve 
hareketlerini de kısıtlamaktadır. Gerek 
yaşlı yayaların ve gerekse sürücülerin bu 
gerçekleri göz önünde bulundurmaları 
gerekmektedir.

Yaşlılar ve Trafik Yaralanmaları
Yaşlıların sosyal yaşamlarının 
desteklenmesi savunulurken, kentsel 
yaşamın getirdiği trafik sorunları ile de 
daha fazla karşılaşmaktadırlar.

Yaşlı bir kişinin yaya olarak trafik kazalarında 
yaralanma ve ölüm riski daha yüksektir. 
Çünkü yaşlılık ile beraber fizyolojik olarak 
bazı değişiklikler olmaktadır.

Yaşlılarda
- Görme - İşitme - Denge 
- Refleksler - Hareketler - Adele gücü
- Düşünme hızı  azalmaktadır.

Ayrıca, herhangi bir kaza ve yaralanma 
durumunda sistemik hastalıklar da 
iyileşmeyi geciktirebilmektedir.

Yaşlı Yayaların Maruz Kaldıkları Trafik 
Kazaları
1. Gündüz saatlerinde ve özellikle 

kentlerde ve meskün mahallerde 
görülmektedir.

2. Trafik ışıkları ve işaretleri olmayan 
kavşaklarda meydana gelmektedir.

3. Sıklıkla yaşlılardaki atiklik ve çeviklik 
azalmasına bağlı olarak hızla gelen 
araçların yolundan çekilememe 
durumunda yaşanmaktadır.

4. Çift yönden gelen hızlı araçların 
seyrettiği karmaşık ve şeritsiz yollarda 
meydana gelmektedir.

Yaşlılar İçin Trafikte Güvenlik Sorunu 
Artmaktadır
• Yayaların karşıdan karşıya geçerken 

sola, sağa ve sola bakmaları 
gerekmektedir. Trafiğin yaşlı tarafından 
görme ve işitme sorunları, hareket 
zorlukları nedeniyle yeterince iyi 
izlenememesi, 

• Araçların yaşlılara göre hızlı olması,
• Sokaklardan çıkan araçların görme 

alanları dışında yaşlıların yer alması, 
• Yaşlının arkasından gelen aracı fark 

edememesi, 
• Karşıdan karşıya geçme sırasında 

trafiğin hızlı olması, bölünmemiş yollar, 
yaya ışık sürelerinin yaşlıların karşıdan 
karşıya geçmesini sağlayacak kadar 
uzun olmaması,

• Trafiğin hızlı seyretmesi,
• Metro, otobüs ya da tramvaylara giriş 

ve çıkışların fizik ortamının yaşlıların 
güvenliğini yeterince sağlayamaması,

• Kötü tasarlanmış yaya yolları, ağaç ya 
da farklı engellerin yaşlının algılama ve 
hareketlerini sınırlandırılması,

• Yayalar için yeterli işaretleme olmaması, 
ya da anlaşılır olmaması, renk ve 
düzenlenmelerin iyi olmaması,

• Araçların dış tasarımları yaralanmaların 
şeklini ve şiddetini etkilemektedir, bu 
nedenle  trafikte seyreden araçların 
modelleri önemlidir.

Yaşlılar her türlü yaralanma için daha 
fazla risk taşımaktadırlar
Toplumsal bir sorumluluk olarak yaşlı 
dostı trafik kavramı özümsenmeli ve 
benimsenmelidir.

Sürücüler yayalar arasında trafiğin 
hızlı seyrini izlemekte zorlanan yaşlılar 
olabileceğini bilmelidirler. 

Yaşlılar hareket ve düşünce sisteminin 
değişmesi ve yeti kayıpları  nedeniyle 
kendilerini yeterince koruyamayabilir ve 
tehlikelere açık olabilirler.

Yaşlı dostu trafik sisteminde sürücülere, 
yol düzenlemelerini yapan yerel 
yönetimlere,  ilgili kurumlara ve topluma 
büyük sorumluluk düşmektedir.

Yaşlılarımızın trafikte kendilerini 
güvende hissedebilmeleri ve yaşlı 
dostu trafik algısının yerleşmesi için 
sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız.
Yaşlı yayalara yönelik stratejilerde 
öncelikli aktivite konuları

Öncelik / Aktivite
1 Yaşlı yayalar için güvenli bir trafik 

çevresi sağlanması için daha fazla çaba 
gösterilmeli

2 Yaşlı yayaların yoğun olduğu bölgelerde 
araçların hızları  azaltılmalı 

3 Yaşlı yayaların yoğun olduğu bölgelerde 
trafik yoğunluğu azaltılmalı

4 Yaşlı yayalar için alternative hareket 
olanakları ve seçenekleri 
geliştirilmeli

5 Yaşlı yayalar için yol geçişlerinde 
yeterli zaman sağlanması için rehberler 
oluşturulmalı

6 Yaya yolları, çevre düzenlemeleri, sokak 
aydınlatmaları yaşlılar göz önüne 
alınarak yapılmalı

7 Yaşlılar için otobüslere, tramvaylara ve 
metroya binişte güvenlik sağlanmalı

8 Yaşlılar için toplu taşıma araçlarına 
ulaşım kolaylaştırılmalı ve geliştirilmeli 

Yaşlı yayalara yönelik stratejilerde 
öncelikli araştırma konuları

Öncelik / Araştırma
1 Yaşlıların trafik kazalarına karışmaları 

detaylı olarak incelenmeli
2 Karmaşık yerleşim alanlarında yaşlı 

yayaların performansları daha iyi 
anlaşılmaya çalışılmalı

3 Yaşlı yayaların kazalarındaki uygunsuz 
davranışlar detaylı olarak incelenmeli 

4 Yaşlı yayalar için hız azaltılmasının 
etkinliği değerlendirilmeli

5 Yaşlı yayalar için yol çizgilerinin etkinliği 
değerlendirilmeli

6 Yaşlıların hareket gereksinimleri ve 
hareket düzenleri değerlendirilmeli 

7 Yolların ve otoyolların tasarım ve 
planlarının yaşlılara uygunluğu incelen-
meli  

8 Otobüs ve tramvay duraklarına sayaçlar 
yerleştirilmeli
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Her yıl çeşitli etkinlikler düzenlenen 
18-24 Mart“Ulusal Yaşlılar Haftası” bağlamında bir 
sosyal sorumluluk etkinliği olarak planlanan; 
Hacettepe Girişim ve Yatırım Topluluğu - GİYAT ve 
Geriatik Bilimler Araştırma Merkezi-GEBAM 
tarafından ortaklaşa düzenlenen huzurevleri 
ziyaretleri 22 Mart 2013 tarihinde gerçekleşti.

Geriatri ve Gerontoloji alanında dünyanın önde gelen 
kuruluşlarınca önerilen; Nesiller Arası İletişim 
ve Dayanışma konusu temel alınarak düzenlenen 
etkinlikte; 

Hacettepe Girişim ve Yatırım Topluluğu üyeleri 2 gruba 
ayrıldı; ilk grup Sarayköy’deki Ankara Öğretmen Necla 
Kızılbağ Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni, 
ikinci grup ise Çubuk’ta bulunan Süleyman Demirel 
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni 
ziyaret ederek; huzurevi sakinleri ile 
görüştüler, sohbet ettiler ve  GEBAM 
tarafından yazılan “Sağlığımız Önceliğimizdir” 
kitaplarını hediye ettiler.

Hacettepe GİYAT Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Furkan Akar, GİYAT Genel Sekreteri Ahmet 
Burak Anar, GİYAT Y.K. Başkan Yardımcısı Mustafa 
Kemal Tatar, GİYAT Akademik Danışmanı ve 
GEBAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Murat Caner 
Testik ve GEBAM Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Banu 
Cangöz tarafından organize edilen etkinliğe katılan 
aşağıda isimleri yer alan tüm öğrencilerimize ve 
Psikoloji Bölümü’nden Araştırma Görevlisi 
Funda Kaçar’a teşekkür eder, 
GEBAM’ın 
gelecekteki 
etkinliklerinde de 
birlikte olabilmek 

umudu ile 
başarılar dileriz.

Sosyal Sorumluluk Etkinligi

Mehmet Furkan AKAR 
Endüstri Mühendisliği - 3. Sınıf

Mustafa Kemal TATAR 
Endüstri Mühendisliği - 3. Sınıf
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Endüstri Mühendisliği - 3. Sınıf
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Burak GÜLMEZ 
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Ahmet Onut YILDIRIM 
Endüstri Mühendisliği - 3. Sınıf

Hüseyin KILIÇ 
Endüstri Mühendisliği - 3. Sınıf

Cemal AYDIN 
Endüstri Mühendisliği - 4. Sınıf

Burak Alp ARSLAN 
Endüstri Mühendisliği - 1. Sınıf

Kübra KÖRÜKÇÜ 
Endüstri Mühendisliği - 2. Sınıf

Fatih AYDIN 
Otomotiv Mühendisliği - 2. Sınıf

Merve UĞUR 
Kimya - 2. Sınıf

Çağlar TIRAŞ 
Kimya Mühendisliği - 3. Sınıf

Burak KOÇ 
Kimya Mühendisliği - 3. Sınıf

Mine TASKIRAN 
Matematik - 1. Sınıf

Gizem Tuğçe TAYHAN 
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Ali Numan ÖZZENUR 
Matematik - 4. Sınıf
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