
Etkinliklerimiz
Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilim-
ler Uygulama ve Araştırma Merkezi-GE-
BAM’ın kuruluş amaçları doğrultusunda 
gerçekleştirdiği tüm etkinlikler ve yayınlar 
Sıhhiye ve Beytepe yerleşkelerindeki öğ-
retim üyeleri tarafından hazırlanmaktadır. 
GEBAM multidisipliner anlamda ve in-
terdisipliner organizasyonlar ile,     yaşlı-
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ların özgün sorunlarını gündeme taşı-
yarak; 22 yıldan beri sürece akademik 
platformda bilimsel katkı sunmaktadır.
Farklı disiplinlere mensup Hacettepe 
Üniversitesi öğretim üyeleri GEBAM ça-
tısı altında her zaman etkileşim içinde, 
birbirlerinin birikimlerine saygı duyarak 
ve her etkinlikte birbirlerinden konunun 
farklı boyutlarını öğrenerek / öğreterek 
GEBAM’ı bugüne taşımışlardır. 

Geriatrik Bilimler Akademisi 
için müfredat hazırlıkları 
tamamlanmış olup, 
ders kayıtları yapılmaktadır. 
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Yeni araştırmamız; 
“Üniversite Öğrencilerinin 

Covid-19 Pandemisi Sürecinde 

Yaşlılık ve Yaşlılara İlişkin Tutumları” 

başlığını taşımaktadır.  

Araştırmanın amacı, üniversite 

öğrencilerinin COVID-19 pandemisi 

sürecinde ayrıcalıklı bir risk grubunu oluşturan 

yaşlılara yönelik tutumlarının incelenmesidir.

22 yıldan beri 

yaşlanma gündemi konusunda 

farkındalık yaratmaya devam ediyoruz.

We continue to raise awareness 

of the ageing agenda 
for 22 years.

İleri yaşlardaki katılımcılarımıza yönelik olarak 
düzenlenen Gümüş Yıllar Akademisi 
3. yılında online olarak gerçekleştirilmiştir.
Tüm konuşmacılarımıza ve bilim kurulu 
üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

GEBAM   Bültenleri

GEBAM, International Association of 
Gerontology and Geriatrics-IAGG Global Aging 
Research Network-GARN üyesidir. 

GEBAM Yönetim Kurulu’ndan 
1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü 

açıklaması

Uyelik Belgemiz
Yaslanma Gundemi



Tele sağlık uygulamaları başla-
tıldığında pek çok yaşlı teknolo-
jiye erişimleri kısıtlı olduğu, bu 
konuda yeterli farkındalıkları 
olmadığı ve ayrıca tele sağlık 
sistemleri “yaşlı dostu” olmadı-
ğı için bu hizmete ulaşamadılar.

Pandemi nedeniyle alınan ön-
lemler gerekli olsa da olumsuz 
fiziksel, psikolojik ve sosyal et-
kiler giderek daha belirgin hale 
gelmiş durumdadır.

Teknoloji bu etkileri hafifletme-
ye çalışmak için uyarlanmakta 
ve bireylere normal olarak ta-
mamlanamayan günlük aktivi-
telerin çoğuna yönelik bazı diji-
tal alternatifler sunmaktadır.
Dijital çözümlerden en az fayda 
gören kesim yaşlı bireylerdir.
Yaşa dayalı dijital bölünme, yeni 
teknolojiye erişimde ve yeni tek-

Prof.Dr. Yeşim GÖKÇE 
KUTSAL
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nolojilerden yararlanma beceri-
lerinde uzun süredir devam eden 
bir eşitsizliği tanımlamaktadır.
Bu sorun yeni olmasa da Co-
vid-19 pandemisi sırasında 
krizin olumsuz etkilerinden 
muzdarip nüfusun büyük bir bö-
lümünü etkiledi.

Yaşlılar pandemide insanlara 
yardım etmek için uygulanan 
dijital önlemlerin çoğunu kul-
lanamadılar ve dünyadaki deği-
şimlere uyum sağlayamadılar: 
“Dijital bir uçurum” oluştu.

Birleşmiş Milletler tarafından 
her yın gündeme alınan 1 Ekim 
“Uluslararası Yaşlılar Günü” ana 
teması 2021 yılı için “Her yaş 
grubu için dijital eşitlik” olarak 
ilan edilmiştir.

Sağlık başta olmak üzere pek çok 
hizmetin dijital sistemler üzerin-
den erişilebilir olduğu Covid-19 

pandemisi bu hizmetlere erişe-
meyen yaşlılar için süreci daha da 
karmaşık ve zor hale getirmiştir.

Öneriler
A-Kamusal ve özel alanlarda di-
jital olanakların kullanılabilirliği, 
erişimi, kapasite gelişimi, altyapı 
ve yenilenme gibi konulara vurgu 
yapılması,
B-Yaşlıların bütün bu süreçlere 
dahil edilmesi için ayrımcılık, vb. 
durumlara neden olan önyargı-
larla mücadele edilmesi,
C-Sürdürülebilir kalkınma he-
deflerine tam olarak ulaşabilmek 
için dijital teknolojilerden tam 
olarak yararlanılabilmesi,
D-Dijital ortamları kullanan yaş-
lıların mahremiyetlerini ve gü-
venliklerini sağlamak için gerekli 
politikaların ve yasal çerçevele-
rin oluşturulması,
E-Dijitalleşme alanındaki çalış-
maların insan hakları temelinde 
sürmesinin desteklenmesi.

Son yılların en güncel konuların-
dan, Tele Sağlık ise, yaşlı sağlığı 
perspektifinden her zamanki ru-
tin sağlık uygulamalarının bir ta-
mamlayıcısı olarak kullanılabilir.
Ayrıca; ileri yaş grubunun sosyal 
medya kullanımı, telefon ve video 
bağlantıları ile iletişim kurmala-
rı için teşvik edilmesi gerekir. Bu 
yolla sosyal izolasyon engellene-
cek bilişsel uyarı sağlanacaktır.
Dijital bölünmenin olumsuz etki-
lerini en aza indirmek için: Tekno-
lojiye erişim olanakları artırılma-
lı, yaşlılar için dijital okuryazarlık 
programları uygulanmalıdır.

Tele Sağlık uygulamaları, sağlı-
ğın korunmasını ve bakımı daha 
kolay ve daha erişilebilir hale ge-
tirmek için bir dizi seçenek sun-
maktadır.
Bununla birlikte uygulamaların 
sadece teknik değil, yasal ve etik 
boyutları da mutlaka göz önünde 
bulundurulmalı, yaşlı hastanın 
haklarının korunması gerektiği 
unutulmamalıdır.



Yerinde yaşlanma “bireyin alı-
şık olduğu çevrede yaşlanabil-
mesine olanak veren mekanı 
tanımlayan anlam bütünüdür”. 
Bu kavram yaşlıların bildikle-
ri ortamda yaşamaya devam 
etme isteği, bakıma ihtiyacı ol-
madan, toplumun içinde bağım-
sız bir şekilde yaşaması olarak 
ifade edilmektedir. Yaşlılara ve 
ailelerine yaşlıların alışkın ol-
dukları kendi ev ortamında en 
az sorunlar ile yaşayabilmesini 
sağlamak için gerekli desteğin 
sağlanması ve bunun için top-
lum kaynaklarının aktarılması 
olarak da tanımlanabilir.

Amaç; Yaşlı insanların toplum 
içinde normal bir sosyal yaşam 
sürdürmeleri, fiziksel ve ruhsal 
sağlıklarından daha fazla keyif 
almaları, üretkenliklerini sürdü-
rebilmeleridir.Ev, mahalle ya da 
kurum tüm insanlar için olduğu 
gibi yaşlı bireyler için de bir me-
kanı ifade etmekte olup yalnızca 
fiziksel değil, aynı zamanda sos-
yal yönü olan alanlardır.
Yaşlı bireyin yerinde yaşlanma-
sında hem evin dışı hem de evin 
iç alanının özellikleri önemlidir.

Yaşam alanı olarak ev, yaşlılık-
ta temel ihtiyaçlardan biri olan 
güvenlik ve korunma ihtiyacını 
karşılayan, akraba ve arkadaş-
lık ilişkileri ile boş zaman aktivi-
telerinin gerçekleştirilmesinde 
odak noktadır.
Yaşanan evin yaşlı birey için özel-
likle ergonomik, geronteknolojik 
ve fiziksel olarak uygun özellik-
ler taşıması ve yaşanılan çev-
renin erişilebilir olması yerinde  
yaşlanmayı desteklemektedir.

Yaşlı bireyin yaşadığı konuttan, 
konutunun bulunduğu yakın 
çevreden (mahalle) ve burada 
yaşayan insanlardan (komşu-
lar) memnun olması fiziksel, 

mental ve duygusal bakımdan 
sağlıklı yaş almayı ve bunun so-
nucu olarak başarılı yaşlanmayı 
desteklemektedir.

Memnuniyet için ne yapılmalı?
Yaşam ortamları fizyolojik sı-
nırlamaları doğrultusunda dü-
zenlenmeli, yaşamı bağımsız 
sürdürmeye destek olacak yar-
dımcı araç-gereçler tasarlan-
malı, kent ve yakın çevre ba-
ğımsız yaşamı destekleyecek 
özellikler göstermelidir.

Bağımsız yaşam için gerekli-
likler; kişisel bakım, ev işleri, 
yemekler, para yönetimi ve sağ-
lık bakımıdır.

Yaşlı bireylerin ayrıca yakın 
çevreyle iletişim kurabileceği 
samimi, güvenli, yaşlı dostu 
toplumsal planlama, erişile-
bilir sağlık kurumları ve alış-
veriş merkezleri, ulaşılabilir 
şehir hizmetleri ve toplu taşı-
ma, boş zaman aktiviteleri için 
rekreasyon alanları, parklar 
ve aktivite yerleri, yaşlı bi-
reylerin toplumun bir parçası 
olarak yaşamalarını kolaylaş-
tırmaktadır.

Ancak, artan yaşla birlikte fiziksel 
fonksiyon azalması ve bağımsız 
yaşamanın kaybolması olasıdır.

Günlük yaşam aktivitelerinin 
(banyo, giyinme, yemek yeme, tu-
valet, evin etrafında dolaşma) ve 
günlük yaşamın temel aktivitele-
rinin (yemek hazırlama, alışveriş, 
para yönetimi, telefon kullan-
ma, dışarıda dolaşma, ilaçlarını 
alma) yerine getirilme yeteneği 

olarak tanımlanan fiziksel fonk-
siyon yerinde yaşamayı etkiler.
Yerinde yaşlanmanın sağlana-
bilmesi için; yaş dostu çevreler 
oluşturulması (mekan geronto-
lojisi), konutların yaşlı bireylerin 
ihtiyacına göre yeniden tasar-
lanması, evde bakım ve gündüz 
bakım gibi hizmet modellerinin 
geliştirilmesi, bilgi ve iletişim, ya-
pay zekâ gibi teknolojilerin yaşlı 
bakımı konusunda kullanımının 
yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Zahide 
TUNÇBİLEK
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Yaşlıya kötü muamele/ yaşlıyla 
ilgili istismar dünya üzerindeki 
milyonlarca yaşlı bireyi etkile-
yen küresel bir sorundur. Av-
rupa’da yılda 2500 yaşlının ölü-
münden sorumludur.

Uluslararası Yaşlı İstismarının 
Önlenmesi Kuruluşu ve Dünya 
Sağlık Örgütü’nünToronto Dek-
larasyonu’na göre;
Yaşlı istismarı; güven beklentisi 
olan herhangi bir ilişkide yaşlı-
ya zarar veren ya da onda sıkın-
tı yaratan tek ya da tekrarlayıcı 
uygunsuz davranışlarda bulu-
nulmasıdır.
Yaşlı ihmali; yaşlı bireye bak-
makla yükümlü bireylerin (aile 
üyeleri, sosyal kurum çalışan-
ları, özel bakıcılar vb), yaşlı bi-
reyin günlük gereksinimlerini 
karşılamaması, yaşlı bireyin 
fiziksel güçsüzlük, ruhsal bo-
zukluk veya zihinsel işlevlerdeki 
yetersizlik nedeniyle gereksi-
nim duyduğu hizmet ve bakımı 
alamaması ya da yetersiz ölçü-
de almasıdır.
Yaşlıyla ilgili istismar; fiziksel 
istismar, psikolojik ya da duygu-
sal istismar, finansal istismar 
(sömürü) veya cinsel istismar ve 
ihmal olabilir.
Toplum temelli çalışmalar: istis-
mar/ihmal ve finansal sömürü 
toplumların kabul ettiğinden çok 
daha ciddi ve yaygın bir fenomen 
olduğunu göstermektedir.

Yaşlıda ihmal ve istismarla ilgi-
li risk faktörleri açısından çok-
lu nedenlerin bir arada oldu-
ğu karmaşık bir süreçte ailevi 
stresörler, bakım verenin yükü, 
toplumsal, ekonomik ve kültü-
rel faktörler rol oynamaktadır.
Hekimlerin istismarı tanıyabil-
me kapasitesi yeterli değildir. 
Mesleki olarak istismarı tanı-
yabilmeye ilişkin bir eğitim ve-
rilmemekte ve ayırıcı tanı lis-
tesinde istismar genellikle yer 
almamaktadır.
Acil polikliniklerinde yaşlı ki-
şilerin uğramış olabilecekleri 
istismarı tanıyabilmeye ilişkin 
bir protokol genellikle yoktur. 
İstismarın fiziksel ve ruhsal et-
kileri görülse de ayırıcı tanıda 
istismar nadiren akla geldiği 
için tespit ve müdahale sınırlı 
kalmaktadır.

Ayırıcı tanıda istismarın akla 
gelmesi gereken durumlar:

•	Açıklanamayan düşmeler/ya-
ralanmalar

•	Yaralanma veya hastalık döne-
miyle başvuru arasında geçen 
sürenin uzun olması

•	Hasta ya da hasta yakınının 
yaralanma/hastalık öyküsünü 
muğlak/tutarsız bir şekilde an-
latması

•	Hasta ve bakımverenin yara-
lanma/hastalık durumuyla il-

gili verdiği detayların birbirini 
tutmaması

•	Yetiyitimi belirgin olan yaşlı bir 
kişinin esas bakımveren kişi 
yanında olmadan acil servise 
gelmesi

•	Labaratuvar bulgularıyla has-
talık/yaralanmaya ilişkin ve-
rilen öykünün birbiriyle tutarlı 
olmamasıdır.

İhmal/istismardan şüphelenil-
diğinde sağlık çalışanının yap-
ması gerekenler

•	Hastayla baş başa görüşme 
yapılması ve görüşmede olası 
fiziksel şiddet, kısıtlama veya 
ihmalle ilişkili doğrudan soru-
lar sorulması

•	 İhmal/istismardan sorumlu ol-
duğu şüphelenilen kişiyle baş 
başa görüşülmesi

•	Hastayla istismardan sorumlu 
olduğu düşünülen kişi arasın-
daki ilişkinin dikkatli bir şekil-
de incelenmesi

•	Hastayla ilişkili tıbbi, işlevsel, bi-
lişsel ve sosyal faktörlerin göz-
den geçirilmesini sağlayacak bir 
geriatrik değerlendirmesi

•	Resmi olan ve olmayan yollarla 
hastanın sosyal ağına dahil olan 
kişilerin belgelenmesi gerekir.

Sağlık çalışanının istismarı bildir-
mesiyle ilgili bazı zorluklar ola-
bilmektedir: istismara uğrayan 
kişinin istismarı bildirmekle ilgili 
yetersizliği (sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarının istismarın tespiti 
durumda adli makamlara bildirimi 
konusundaki sorumlulukları daha 
da artar). Ayrıca bakım veren ki-
şinin yerini tutabilecek başka bir 
kişi olmadığına inanmak bildirime 
engel olabilmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi M. İrem 
YILDIZ
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Yaşlı bireyin ihmal ve istismara 
uğraması nasıl önlenilebilir?
En önemli adım hangi yaşta olur-
sa olsun kimsenin şiddetin, is-
tismarın, aşağılamanın ve ihmal 
davranışının hiçbir türüne maruz 
kalmasını hoş görmemek gerekir.
Bu yaklaşımı toplumda yaygın-
laştırabilmek üzere yaşlının 
ihmal ve istismarı konusunda 
toplumun farkındalığını artır-
mak, gereksinimleri için diğer-
lerine bağımlı yaşlı bireyleri 
olan ailelerin toplumun geri 
kalanıyla temaslarını ve aile-
ye verilen desteği arttırmak ve 
aile bireylerini istismara yat-
kınlık yaratabilecek kişisel ve 
ailevi sorunlarla baş etmeleri-
ni kolaylaştırabilecek tedavi ve 
danışmanlık hizmetlerini almak 
için cesaretlendirmek gerekir.

Medyada yayınlan haberler ne-
deniyle bakımevlerindeki istis-
mar daha iyi tanınmaktadır.
İstismar büyük oranda evde, 
aile bireyleri ve bakım veren 
diğer kişiler tarafından gerçek-
leşmektedir. Bakımverenlerin 
sorumluluklarının azından haf-
tada birkaç saat başka bir işi ta-
rafından üstlenilmesi yaşamsal 
önem taşımaktadır.

   Yaşlılarda 
İhmal ve 
 İstismar
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Yaşlılık döneminde ortaya çıkan 
deri problemleri genellikle yaşa-
mı tehdit etmemektedir. Ancak 
yaşlı popülasyonun giderek arttığı 
günümüzde, bireylerin yaşamla-
rını sosyal açıdan daha aktif ge-
çirme isteğinde oldukları gözlen-
mektedir. Bunun sağlanmasında 
pürüzsüz ve sağlıklı görünüme 
sahip deri, tırnak ve saçların var-
lığı çok önem taşımaktadır.

Yaşlılık tüm organları etkilediği 
gibi deride de birtakım değişiklik-
lere neden olmaktadır. Cildimiz, 
yaşlanma belirtilerini en belirgin 
olarak yansıtan organdır. Yaşlan-
maya bağlı olarak oluşan deri de-
ğişiklikleri hem doğal yaşlanma 
süreci içinde ve hem de çevresel 
faktörlerin etkisi ile ortaya çıkar.
Yaşlanırken deri normal olarak 
yıpranmaya uğrar, ancak çev-
resel faktörler özellikle güneş 
ışınları derideki yaşlanma süre-
cini arttırır veya hızlandırır. Doğal 
yaşlanma süreci içinde deride 
ortaya çıkan en çarpıcı değişik-
likler; incelme, kuruluk, kaba-
laşma, kırışıklık, deri elastikiye-
tinin azalması sonucu gevşeme 
ve sarkma, seyrek ve gri saçlar, 
kahverengi lekeler, iyi veya kötü 
huylu oluşumların görülme sıklı-
ğının artmasıdır.

Yaşlanma ile birlikte derinin ya-
pısındaki değişikliklerin yanı sıra, 
hücre yenilenme hızının azal-
ması, bariyer fonksiyonu, yara 
iyileşmesi, ısı düzenlenmesi gibi 
fonksiyonlarında azalma ve ya-
vaşlama olur. Deriye renk veren 
hücrelerin sayı ve fonksiyonla-
rının azalması sonucu özellikle 
güneş gören bölgelerde düzensiz 
kahverengi lekeler (yaşlılık leke-
leri), deride solukluk olur.
Yaşlılarda ter bezi sayısı ve sal-
gısının azalmasına bağlı olarak 
terleme azalır. Ayrıca derinin 
damarlanmasıda azaldığından 
sıcak çarpması riskinin arttığı 
gözlenir. Yağ bezlerinin yağ salgı-
sı üretme kapasitesi azalır ancak 
yağ bezlerinin büyüklüğü artar. 
Bu nedenle yüzde küçük, beyaz 
kabarıklıklar, düzensiz yağlan-
maya bağlı olarak yüz ve saçlı 
deride pullanma ve kaşıntı oluşa-
bilir. Bu durum yağlanmayı kont-
rol eden sabun ve şampuanların 
kullanılması ile önlenebilir.
Gri veya beyaz saçlar yaşlanma-
nın en belirgin işaretlerinden biri-
dir. Kıl ünitesinin sayıca azalması 
ve yoğunluğunun azalması sonu-
cu kılların büyüme hızları azalır 
ve her iki cinsiyette de yaşla bir-
likte artan yaygın saç dökülmesi 
görülür. Bu durum, erken dönem-
de ve düzenli olarak kullanılacak 
solüsyonlarla tedavi edilebilir.

Yaşlılarda tırnakların uzaması 
azalır, matlaşır. El tırnakları deter-
jan ve kimyasal çözücülerin (ase-
ton) etkisi ile kuru, gevrek, daha 
kırılgandır ve uç kısımlarından 
ayrılma gösterirken, ayak tırnak-
ları kalınlaşır ve kıvrılır. Eldiven 
kullanmak, kimyasal çözücüler-
den (aseton) kaçınmak tırnakların 
kurumasını ve kolay kırılmasını 
önler. El ve ayak tırnakları kısa tu-
tulmalı ve düz kesilmelidir.
Kaşıntı, yaşlılarda en sık rastla-
nan ve rahatsızlık veren yakınma-
lardan biridir. Kuruluk en önemli 

nedenlerindendir. Ancak kaşıntı-
ya neden olabilecek deri veya sis-
temik bir hastalık, sistemik veya 
yerel ilaç kullanımı da kaşıntıya 
neden olabilir. Özellikle kol ve ba-
caklarda daha fazla olmak üzere 
tüm cilt kuru, kabalaşmış ve ke-
pekli bir görünümdedir. Kaşın-
tı, düşük ısı ve düşük nem oranı 
nedeni ile kış döneminde fazladır. 
Çok sıcak su ile banyo yapılması 
kaşıntıyı arttırır. Deri kuruluğu, 
yaşlılarda kaşıntı nedenlerinin 
başında gelir. Ekzema gibi deği-
şikliklere ve cilt enfeksiyonlarına 
zemin hazırlar.
Derinin bütünlüğünün bozulması, 
su içeriğinin azalması ve güneş 
ışınlarına bağlı hasar kuruluğun 
diğer bir nedenidir. Bu amaçla 
nemlendirici içeren sabunlar kul-
lanılması ve banyo sonrası ilk beş 
dakika içinde nemlendiricilerin 
(sıvı vazelin) kullanılması kuruluğu 
ve dolayısıyla kaşıntıyı azaltabilir.
Bacak ve ayaklarda görülen de-
ğişiklikler: Yıllarca taşıdıkları yük 
nedeniyle mekanik etkilere bağ-
lı olarak ayak kemikleri ve ayak 
yumuşak dokusunda değişik-
likler oluşabilmektedir. Ayaklar 
yaşlılarda travma, üzerine binen 
kuvvetlerinin artması, yürüme 
bozuklukları gibi etkilerden daha 
fazla etkilenir.
Ayak sağlığının korunması fiziksel 
aktivitenin zaten azaldığı yaşlılar-
da hareket kabiliyetini kısıtlaması 
bakımından kritik öneme sahiptir. 
Ayak tabanı derisinin kalınlaş-
ması, basınca maruz kalan yer-
lerdeki nasırlar, kemik çıkıntıları, 
tırnaklardaki kalınlaşma ve şekil 
bozukluğu, hareket kabiliyetini 
daha da sınırlar. Ayrıca ortopedik 
bozukluklar, sistemik hastalıklar, 
damarsal bozukluklar, duyu bo-
zuklukları ayak sağlığını olumsuz 
yönde etkileyen durumlardır.
Bu nedenle uygun ayakkabı, tır-
nakların düzgün olarak kesilmesi 
ve derideki sertliklerin ve gideril-
mesi için her gün ılık su ile yıka-
mayı takiben %10-15’lik salisilik 
asit içeren pomadların ve nem-
lendiricilerin kullanılması, bu bo-
zuklukların giderilmesi için alına-
cak basit önlemlerdir. Yaşlılarda 
duyu fonksiyonlarının azalması-
na, dolaşım bozuklukları ve bazı 
sistemik hastalıklara bağlı olarak 
(özellikle diyabet) bacaklarda ve 
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ayaklarda ülserler (yara-
lar) gelişebilir. Özellikle 

bunun öncü belirtisi 
olarak ayak bileklerin-

de kaşıntılı, ödemli ve 
kırmızı-mor renk değişik-

liği olduğunda mutlaka hekime 
başvurulmalıdır.
Güneş gören alanlarda yaşlanma 
belirtilerinin daha fazla olması 
durumuna Işığa bağlı yaşlanma 
denir. Kişilerin yaşam tarzı ve cilt 
renkleri onları güneş hasarından 
bir dereceye kadar koruyabilir.

Güneş gören bölgelerde cilt de 
solukluk, ince ve kaba kırışıklık-
lar, pürüzlü görünüm, kahveren-
gi düz lekeler, ince damar geniş-
lemeleri görülebilir.
Güneş ışınlarının birikici etkileri 
deride iyi ya da kötü huylu olu-
şumlara yol açmaktadır.
Ancak cildimizde oluşan bütün 
kahve renkli oluşumlar kanser 
değildir. Bir kısmı yaşlanma ve 
güneş etkisi ile oluşan iyi huylu 
oluşumlardır.

Ülkemizin yılın büyük bir bö-
lümünde güçlü güneş ışınları-
na maruz kalındığı göz önünde 
bulundurulacak olursa, güneş 
ışınlarından yararlanırken ko-
runmayıda bilmemiz gerekir. Bu 
değişiklikler önemli ölçüde gü-
neş ışınlarının birikici etkisine 
bağlı olduğundan güneş ışınla-
rına karşı koruyucu önlemlerin 
erken yaşlardan itibaren alın-
ması gerekmektedir. Bu amaçla 
giysilerle korunmanın (açık renk 
ve pamuklu giysiler ve şapka) ya-
nısıra düzenli olarak güneşten 
koruyucu kremlerin kullanılması 
oldukça yararlıdır.
Ayrıca yerel olarak sentetik vita-
min A (Retinoik asit) içeren krem-
lerin kullanılması (gece yatma-
dan önce) güneşe bağlı lekelerin 
ve kırışıklıklarn azalmasını sağ-
lar. Bu nedenle, deri yaşlanma-
sını önlemeye yönelik tedbirlerin 
alınması, yaşlılık dönemine ait 
fizyolojik deri değişikliklerinin ve 
hastalıklarının tanınması ve teda-
visi giderek önem kazanmaktadır.
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GEBAM-Kısa yaşam öykünüzü bizlerle 
paylaşır mısınız?
Balıkesir’de 1940 yılında doğdum. İlk, orta 
öğretimim Afyonkarahisar ve kazaları ile 
Balıkesir’de geçti. Eczacılığa olan ilgim 
Sandıklı’da ilkokul 3’e geçtiğim sene, yaz 
tatilinde çıraklığa başlamam ile ortaya 
çıktı. Çıraklık yıllarımda aldığım ve hayat 
boyu unutmayıp yararlandığım deneyim-
ler, takip eden 3 senelik çıraklık yıllarım 
bu mesleğe gönül vermenin, ilk kilometre 
taşları olmuştur.

Ortaokulu bitirdikten sonra ailem beni 
Askeri Liseye gönderdi. Ama ben “Eczacı 
olmak istiyordum”. Askeri Liselerde tek 
dersten bir üst sınıfa borçlu geçmek yoktu, 
sivil liselerde vardı. Planımı devreye sok-
tum: Geometri dersinin sene sonu ve bü-
tünleme sınavlarında boş kağıt verip kendi-
me sınıfta kalma yolunu açtım. Aileme “ben 
sınıfta kaldım, buradan kaçıyorum” telgra-
fım ile sonuca ulaşma şansını yakalaya-
bildim. Balıkesir Lisesini bitirdikten sonra 
Eczacılık Okulu sınavlarına girdim, ama ilk 
kazananlar listesinde yoktum, başka hiç-
bir Fakülte’ye de başvurmamıştım, orta-
da kalmıştım. İstanbul Üniversitesi Genel 
Sekreterinin kapısını çalıp odasına girdim. 
Durumumu anlattım, bana acıyıp “Madem 
Eczacılığı o kadar istiyorsun, git İzmir’de 
Tıp Fakültesi, Ankara’da Tıp Fakültesi sı-
navlarına gir, bunlardan birini kazanırsan 
gelecek sene Eczacılığa nakledersin” diye 
yol gösterdi ve bana bir de “başvuru bel-
geleri İ.Ü.’ndedir, kazanırsa size gönde-
rilecektir.” diye bir belge vererek bu üni-
versitelerin sınavlarına giriş ve bugünlere 
gelişimdeki yolu açtı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi sına-
vını kazandığım gün İstanbul’da benim 
için yedek liste ilanlarını takip eden bir 
arkadaşımdan “Yedek Listeden İ.Ü.Ec-
zacılık Okulunu kazandın, ilan edildi he-
men gel!” mesajı gelecek için arzu ettiği-
mi bana getiren bir müjde idi. İstanbul’a 
doğru yola çıktım.

GEBAM-Eczacılık eğitimi ve sonrasın-
daki çalışmalarınız yaşama bakışınızı 
nasıl etkiledi?
İnsanın geleceğine yön vermek üzere 
seçtiği alanı mesleği isteyerek ve seve-
rek seçmiş olması çok önemli. Başarının 
ilk basamağı bu zira: “mesleğinizi seve-
rek yapmak”.

Ben alanımda, farmasötik bilimlerde ba-
şarıya ulaşabilmiş birisi olarak yorumlanı-
yorsam, bu, aile içi eczacı olma direnişimim 
pozitif algılanması, özellikle çok yönlü ola-
rak yetişmem için hiç bir fedakarlığı esirge-
meyen, her zaman rahmetle andığım sevgili 
ana-babamın, ilkokuldan üniversiteyi bitire-
ne kadar beni eğiten tüm hocalarımın, okul 
dışı hayat deneyimlerime onlar sayesinde 
ulaşabildiğim büyüklerimin bana yol göste-
riciliklerini ve verdiklerinin sonucudur.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Yüksek Oku-
lunun/Fakültesinde iyi bir öğrencilik döne-
mi geçirdim.

İstanbul’un ve her biri bizler için istisnai 
eğitim alanları olan tiyatro, konser, sergi-
ler, sanat olayları ve sosyal aktiviteleri vb 
sınırlı öğrencilik olanaklarımız ile takip 
etmeye çalışmamızın bizleri eğittiğine de 
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tirenindir. Bu bilim alanının tıptan ecza-
cılığa, hukuktan sağlık mevzuatına kadar 
bir çok bilim dalına dayalı geniş bir yelpa-
ze içinde ki yaratıcı görevi ve sorumluluğu 
beni bu alana çeken en önemli etken ol-
muştur. Bu bölümün başlığı olan sorunu-
za en güncel örnek, bir süre önce Covid-19 
aşısı yaptırmak için aşı merkezlerine gi-
denlerin bazı merkezlerde son kullanma 
tarihi geçmiş aşılar ile ilgili olarak ortaya 
çıkan “son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar/
aşılar kullanılmalı mıdır?”sorusudur.

•	Bu soru hangi Farmasötik Teknolojj Ana-
bilim dalı mensubuna veya Eczacı mes-
lektaşımıza sorulsa idi ilaçların/aşıla-
rın son kullanma tarihinin ne olduğunu, 
hangi hallerde süresi geçmiş ilaçların, 
istisnai durumlarda risksiz olarak kulla-
nılabileceği, veya riskleri nedeni ile kul-
lanılamayacağı konusunda gerekli ceva-
bı alabilirlerdi.

•	Bu da Farmasötik teknolojinin farmasö-
tik bilimlerde ilacın insan sağlığına ilaç 
şekli olarak ulaştırılmasında ve kulla-
nımındaki en son halka olduğunun bir 
göstergesidir. Ve sanırım bu sorunuzun 
da cevabıdır.

GEBAM-Eczacılık mesleğiyle ilgili çeşit-
li kurumlarda yöneticilik ve kurul üye-
likleriniz var. Bunları açıklar mısınız?
Buraya kadar işaret ettiklerimin başarıya 
ulaşmada yeterli olup olmadığının, daha 
nelere gereksinim olduğunun analizi, sen-
tezi ve bunlardan sonra ele geçenlerin top-
luma nasıl yararlı kılınabileceğinin de uzun 
vadeli olarak planlanması başarının en 
önemli dayanağıdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Ata-
türk’ün bizlere verdiği bu görev anlayışı 
bana bir bilim insanı olarak yurt içinde Ha-
cettepe Üniversitesinde kesintisiz 13 sene 
Fakülte dekanlığında, uzun süreler T.C. 
Sağlık Bakanlığı kurullarında, TPE yasa-
sının hazırlanmasında YÖK adına TC-BMM 
Teknoloji Komisyonunda, TPE Danışma Ku-
rulu üyeliğinde, Hacettepe Üniversitesi’nin 
Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile bir-
likte yürüttüğü Türkiye Doping Merkezi 
Kurucu Başkanlığında, 10 sene dolayında 
İlaç ve Klinik Araştırmalar Etik Kurul üye-
liklerinde, 19 sene İEİS Bilim Kurulunda, 
23 sene Eczacıbaşı Tıp Araştırma ve Bilim 
Ödülleri Bilim Kurulunda hizmet verme yo-
lunu açmıştır.

Yurtdışında ise European Federation 
for Pharmaceutical Sciences (Sweden), 
European Society of Faculties of Phar-
macy (EAFP) (France) ’nin Kurucular ve 
Yönetim Kurulları üyeliklerinde ve EAFP 
başkanlığında bulunma şansını vermiştir. 
Doktora yaptığım 1964-1967 yıllarında ül-
kemiz farmasötik bilimlerinde tüm bilim 
aşıkları yokluklar içinde bilimsel çalışma 
yapmaya çabalardı.

Ancak, fotokopi makinesinin, bilgisayarla-
rın hayatımızda olmadığı, sadece alkollü 
teksir makineleri ile çoğaltılmış notların 
elimize geçebildiği ve Chemical Abstra-
ct’tan tezimizde işimize yaracak özetleri el 
yazılarımız ile yazdığımız yıllardı.

Bu yaşadıklarımız bana öğrencilerime de 
aktarabildiğim, beni, bizleri aşabilmeleri 
için birçok farklı deneyimi kazandırmıştır. 
Doktora günlerimde önümdeki literatürden 
Takeru Higuchi adını ve aynı konu üzerinde 
arka arkaya 30’u aşkın yayın yapmış oldu-
ğunu görerek “bilimde aynı konu üzerinde 
çalışma sebatkarlığının ne denli önemli ol-
duğunu” değerlendirmem beni onunla ça-
lışma hayaline sürüklemişti.

Doçentliğimden sonra ilk sene Takeru Hi-
guchi’nin departmanında kadro olmaması 
nedeni ile Tennessee Üniversitesinde, ben 
Endüstriyel Eczacılık, Farmakokinetik / 
Biyofarmasötik, Biyoeşdeğerlik konula-
rının çalışıldığı bölümde çalışma şansını 
bulmam yanında, Radyofarmasötik, Klinik 
Eczacılık gibi ülkemizde Eczacılık Eğiti-
minde olmayan konular ile de tanışma fır-
satını buldum.

Eşim ise Material Science and Toxicology 
bölümünde kendi bilimsel çalışmaları ya-
nında Klinik Eczacılık, İlaç Zehir Bilgi ve 
Kontrol Merkezi’ni inceleme, öğrenme 

şansını yakaladı. Bugün bu dallar sadece 
Hacettepe’de değil, diğer Üniversitelerde 
de var ise bizim ülkemize dönüşümüzden 
sonra Dekanlık yıllarımdaki mücadeleleri-
miz ile bu ülkeye kazandırılabilmiştir.

İkinci sene ise arzuladığımızca Takeru Hi-
guchi’nin Lawrence Kansas’ta bulunan 
Kansas Üniversitesindeki Departmanına 
gittik. Ben kanser ilaçlarının formülasyon 
geliştirme araştırmalarına yoğunlaştım ve 
kazandıklarımız ile yurda döndük.

Amerika’dan dönüş yıllarımızda Bilim yo-
lunda yetiştirme görevini öğrendiklerimizi 
kafamdakileri/kafamızdakileri gerçekleşti-
rebilmek için, ailemin özverisi ve eşim Prof.
Dr. Filiz Hıncal’ın da desteği ile idareciliğe 
soyunmam gerektiği sonucuna vardım.

Dekanlık serüvenim YÖK gelmeden seçim-
le başladı, YÖK’ten sonra da 4 kez üst üste 
atanarak, 13 sene devam etti. ABD, Fransa, 
İsviçre Üniversiteleri ile kurduğum ilişkiler 
Hacettepe’ye/ülkemize transfer edilmesi 
gerekenler konularında Fakültemize dün-
ya vizyonunu taşıdı. Araştırmayı güçlen-
dirmek için Döner Sermaye Serum ve He-
modiyaliz Çözeltileri üretimine dayalı mali 
kaynak yaratan kazanımlarımız İnterdi-
sipliner Araştırma Laboratuvarı’nı, ülkede 
ilk İlaç ve Zehir Bilgi Merkezini kurma için 
projelerimizi geliştirmemize olanak verdi.

Başarıyı fakülte öğretim üyeleri, görevli-
leri, teknik yardımcı sınıf ve idari persone-
linin katılımı ile takım oyunu içinde bera-
berce yakaladık. Ben sadece, üniversal bir 
bilimsel bakışla, planlayıcı, organize edici 
ve özverinin ne olduğunun gösterilmesi ge-
reken durumlarda “şunları şöyle yapalım 
mı?” diyen, çıkmaz sokaklardan yapabildi-
ğimce, çelmelenmedikçe çıkmayı sağlayan 
kişi idim.

Yanımda Dekan yardımcısı arkadaşlarım 
vardı ama içlerinde rahmetli Prof.Dr. Aysen 
Karan’ın çok farklı bir yeri vardı. Başarılı 
işler yapabilmemizde beni /bizi dizginleyen, 
mentörümüz olan ve rahat tartışabildiğimiz 
doğruları gösteren kişi idi.

Diğer taraftan özellikle Avrupa farmasötik 
bilimler alanı ile kurduğum ilişkiler, sevgili 
kardeşim Prof.Dr. Süheyla Kaş’ın da ayrı-
calıklı kişiliği ve bilim insanlığı da Hacette-
pe Üniversitesi Eczacılık Fakültesine dünya 
üzerinde bir yer sağlamasında katkılı oldu. 
Sanırım bazı Eczacılık Fakülteleri men-
supları başlangıçta çok iyi değerlendir-
meler yapamamış da olsalar, daha sonraki 
senelerde kendilerinin de ifade ettiği gibi, 
Hacettepe Eczacılığın yaptıklarını örnek 
olarak alıp ya Üniversiteleri içinde ya da 
danışmanlık yaptıkları Bakanlıklar içinde 
çok güzel aktiviteler ortaya çıkardılar.

Bu da başarılarımızın dillendirilmemiş de 
olsa, dolaylı olarak, takdir edildiğinin en 
güzel özeti oldu.

GEBAM-Okuyucularımıza vermek iste-
diğiniz mesajlar nelerdir?
Ben hayatımın her safhasında bulunduğu-
nuz mevki hangi mevki olur ise olsun, ida-
reci olarak yaptığınıza inanıyorsanız, tutku 
ile yapıyorsanız, inandığınız şeyler uğruna 
mücadeleyi göze alıyor ve ediyorsanız, yap-
tıklarınızı yarınlara kalıcı olarak, dürüstçe 
ve başkalarının haklarına karşı adil davra-
narak ve saygı ile yapıyorsanız “risk almak-
tan korkmayınız” diyeceğim! Yeter ki vicda-
nınız ve dürüstlüğünüz size yol göstersin.

Ancak takım oyununa inanınız! Başarıya 
ulaşmak için çalışırken, takım arkadaşla-
rınız sizi eleştirdiklerinde üzülüyor iseniz, 
uyumadan önce konuyu gözden geçirip 
hatanızın ve de çözümünün nerede oldu-
ğunu bulmaya çalışınız. Anlaşılamadığınız 
veya kendinizi anlatamadığınız için kendi-
nizi suçlasanız, çevrenizdekilere kırılsanız, 
zaman zaman sessiz, zaman zaman sesli 
olarak ağlasanız, onmaz acılar çekseniz 
de, her engeli aşabilirsiniz. Yeter ki sabırla 
yolunuza devam edin ve takım oyunundan 
şaşmayınız.

Bu oyunu dürüstlük, doğruluk ve inandığı-
nız adil ve vicdani duygular içinde oynar-
sanız hiç kaybetmeyecek ve başardığınızı 
göreceksiniz.

Röportaj
işaret etmeliyim. Cumhuriyetin kurduğu, 
seneler içinde her biri birer birer hoyratça 
yıkılmış veya yakılarak ortadan kaldırılmış 
olan, ülkeyi çağdaşlığa açan kültür yuvala-
rına, sanat salonlarına bazı akşamlar veya 
pazar günleri koşturarak giderdik.

Hatıralarım arasında şimdi ikisi de yok olan 
Şan Sinemasında veya Saray Sinemasında 
klasik Türk müziği veya klasik batı müziği 
konserlerinin ayrı birer yeri vardır. Bizler 
sadece eczacılık eğitimi ile değil, İstan-
bul’un o harikulade güzel sanat ortamını, 
hiç bir zaman unutamadığımız, bizleri şe-
killendiren olaylar ile de büyüdük. Eczacılık 
eğitiminin tek odaklı yapısı beni yeni sos-
yal-kültürel eğitim-öğretim arayışlarıma 
yöneltti. İstanbul Üniversitesi içinde iki 
eğitim kurumunu birden devam ettirebile-
ceğim bir olanak vardı: İ. Ü. İktisat Fakülte-
si Gazetecilik Enstitüsü. Eczacılık Eğitimin 
yanında bu enstitünün de öğrencisi oldum. 
Sonraki yıllarda Eczacılıkta akademik ha-
yatımda bilimsel ve idarecilik yükümlülük-
lerimi yerine getirirken vermeye çalıştığım 
kararlarda, Eczacılık eğitimimde kazandık-
larım yanında bu Enstitüdeki derslerde ka-
zandıklarımın hayata bakışımda büyük bir 
katkıları olduğunu söylemeliyim.

İktisattan devletlerarası ilişkilere, sanat 
ve edebiyattan hukuka kadar beni şekil-
lendiren dersleri takip ile aydınlandım. Bu 
Enstitüde kimler hocamız değildi ki! 1960 
Anayasasını hazırlayan Komisyon Başkanı 
ve İ.Ü. Rektörü Prof.Dr. Sıddık Sami Onar, 
Enstitü Müdürü Ord. Prof.Dr. Ziyaeddin 
Fahri FINDIKOĞLU, Prof.Dr. Ahmet Kılıç-
bay, Prof.Dr. Selçuk Özçelik gibi hocalar ve 
Türk Gazetecilik tarihinin istisnai isimleri 
ve tanınmış gazete yazarları Burhan Felek, 
Cevat Fehmi Başkurt ve daha nice değerler.

“Hayattan aldığımız derslerin, yetişmemiz 
yanında, bizim iyi bir gözlemci ve iyi bir 
eleştirmen olmamızda büyük rol oynadığı 
da bir gerçektir. Ben/bizler Bursa Işıklar ve 
Balıkesir Liselerinde öğrencilik yıllarımda 
Ulu Önder Atatürk’ün açtığı aydınlık yolda 
yetişmiş, Sorbon’da Fizik ve Matematik eği-
timleri alıp yurda geri gelmiş çağdaş hoca-
larda okuduk. Onların bizlere aktardığı ve 
kazandırdığı hayata çağdaş bakış, ben de 
dahil bizleri ülkemiz için farklı boyutlara 
taşıdı. Tümüne burada bu sınırlı sütunlarda 
değinmem, olanaksız.Ama bunlar benim 
hayata bakışımı etkilemiş olan, yaşanmış 
ve dersler çıkarılmış olaylardır, onlarsız ne 
eczacılık eğitimim bugün ki gibi, ne de far-
masötik bilimlerdeki bilimsel hayatım bu 
gün ki düzeyinde olabilirdi. Hayatın her ev-
resi dersler ile doludur, ama gereken dersi/
dersleri alabilmek çok önemlidir.

Anlattıklarımı, belirli yerlere varmanın bir 
bedeli olduğunun anlaşılması, öğrenilme-
si ve hatırlanması için kayda geçiyorum. 
Sanırım bu bölümün başlığını teşkil eden 
soruya ilkokuldan Eczacılık Fakültesini 
bitirinceye ve sonrasında ki bilimsel haya-
tımda ve idarecilik yıllarımda yaşadıklarım, 
deneyimlerim ve kazanımlarımı sizler ile 
kısmen de olsa paylaşmış olmam, cevap 
teşkil edebilecektir. Ama bunlara ilişkin 
yorum ve değerlendirmeleri de okuyanlara 
bırakıyorum.

GEBAM-Farmasötik teknoloji biliminin 
toplum sağlığına katkıları nelerdir?
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakülte-
sinde Galenik Farmasi/Farmasötik Tek-
noloji’de ki doktora çalışmalarımın gereği 
olarak çalışmalarımın bir kısmını İ.Ü.Tıp 
Fakültesi Farmakoloji Kürsüsünde (Prof.
Dr. Alaaddin Akçasu ve Doç.Dr. Gültekin 
Sunam) ve İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Analitik 
Kimya Kürsüsünde (Prof.Dr. Rasim Tulus) 
gibi hocalar ile de çalışarak sürdürüp ta-
mamladım. Farmasötik Teknoloji sentetik, 
biyolojik, biyoteknolojik orijinli bir ilacın 
hangi terapötik amaçla kullanılabileceğini 
belirli ölçülerde Farmakoloji’nin belirle-
mesinden sonra, hastaya sunulacak dozaj 
formlarının AR&GE’sinin yapıldığı ve has-
taya sağlıklı ürünlerin ulaştırılmasından 
sorumlu olan bilim alanıdır.

Formülasyonun ilacın etkinliğinin kayba, 
değişikliğe uğramadan, en uygun tasa-
rımla ve hasta uyuncu sağlanmış bir ürün 
olarak insan sağlığına sunulmasının yü-
kümlülüğü farmasötik dozaj şeklini geliş-

 


