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Editörlükleri International 
Institute on Ageing-INIA 
direktörü Prof. Marvin 
Formosa ve H.Ü. GEBAM 
müdürü Prof. Yeşim Gök-
çe Kutsal tarafından ya-
pılan kitap kapsamında 
yer alan konular:  Age-
ing in Turkey, Population 
Ageing in Turkey, Soci-
al Aspect of Agieng in 

Turkey, Public Health Issues, Preventive Medicine 
in Turkey, Clinical Issues/Geriatric Syndromes, Psychiatric 
and Psychological Aspect, Oral and Dental Health of Tur-
kish Older Persons, Drug use in Turkish Older Persons, 
Herp-Drug interactions in elder persons in Turkey, Nutri-
tion of Older Persons in Turkey, Geriatric Rehabilitation in 
Turkey, Home Care of Older Persons in Turkey and Long 
Term Health Care Services for the Elderly.

Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi (GEBAM)’ın 18. yılı 
nedeniyle Yönetim Kurulu üyeleri ve 
Sıhhiye ve Beytepe yerleşkelerinden 
Bilimsel Kurul üyelerinin katkılarıy-
la Geriatrik Bilimler adı altında öz-
gün bir eser hazırlanmıştır. 
Editörlükleri Prof. Dr. Yeşim Gökçe 
Kutsal, Prof. Dr. Terken Baydar ve Prof. Dr. Banu Cangöz 
tarafından yapılan ve H.Ü. Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen’in 
önsözü ile hazırlanan kitap kapsamında: 
Kısım 1 - Yaşlılığa Genel Bakış Dünyada ve ülkemizde de-
mografik değişiklikler, Yaşlılığın biyolojik boyutu, Yaşlılık sos-
yolojisi, Yaşlılık psikolojisi, Yaşlanmanın fizyolojisi, Geriatrinin 
etik boyutu, Yaşlı birey ile iletişim, İleri yaştaki tüketiciler, 
Kısım 2 - Sağlık Boyutu ve Geriatrik Sendromlar Yaşlılık ve 
çevre sağlığı, Adli tıp bakış açısı ile yaşlılık, Yaşlılıkta sağ-
lık taramaları, Geriatrik aciller, İmmobilizasyon, Depresyon, 
deliryum, demans, Ağrı, Düşmeler, Basınç  yarası, Osteopo-
roz, Kırılgan yaşlı (fraility), Malnutrisyon, İhmal ve istismar, 
İnkontinans, Ağız-diş sağlığı, 
Kısım 3 - Tedavi Yaklaşımları Polifarmasi Akılcı ilaç kulla-
nımı, Yaşlılarda ilaç-besin etkileşimleri,Yaşlılık döneminde 
beslenme, İleri yaşlarda fiziksel aktivite, Geriatrik rehabili-
tasyonda temel ilkeler, Yoğun bakımdaki yaşlı hasta, Evde 
bakım, Yaşlılar için ev ve çevre düzenlemeleri konularına 
yer verilmiştir.
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Population Ageing in Turkey 
adlı kitabımız International Institute 
on Ageing-INIA tarafından yayınlandı! 
(ISBN: 978-99957-67-64-8).

Kurul Üyeleri

İki bin yılında multidisipliner ve akademik bir yapılanma ile kurulan Hacettepe 
GEBAM, eğitim ve araştırmaya yönelik etkinliklerini Diş Hekimliği, Eczacılık, 
Edebiyat, Fen, Hemşirelik, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve 
Tıp Fakültelerinden öğretim üyelerinin gönüllü katkıları ile gerçekleştirmektedir.

On sekiz yıldan beri etkinliklerimizi destekleyen 
Sıhhiye ve Beytepe yerleşkelerindeki 
tüm değerli Bilimsel Kurul üyelerimize 
içten teşekkürlerimizle...



6. kez düzenlenen; 
“Uluslararası destekli 
Geriatri ve Gerontoloji 
Kursu” 7-11 Mayıs 2018 
tarihlerinde Ankara Neva 
Palas Otel’de gerçekleşti.

Düzenlemesi International 
Institute on Ageing-INIA 
(Uluslararası Yaşlanma 
Enstitüsü) ve United 
Nations (Birleşmiş 
Milletler) destekleri ile 
Türk Geriatri Derneği ve 

Hacettepe Üniversitesi 
Geriatrik Bilimler 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi-GEBAM 
tarafından yapılan kursa 
geriatri ve gerontoloji 
alanında hizmet veren 
akademisyenler ve 
profesyoneller katıldı.

Kurs kapsamında interaktif 
olarak ele alınan konular 
arasında; Dünyada 
Toplumsal Yaşlanma, 
Toplumsal Yaşlanmanın 
Türkiye Perspektifi, 
Uluslararası Madrid 
Yaşlanma Eylem Planı ve 
Türkiye Ulusal Yaşlanma 
Eylem Planı, Yaşlı Hastalar 
ile İletişim Nasıl Olmalı?, 
Geriatrik Sendromları Biliyor 
muyuz?, Geriatrik Aciller, 
İleri Yaştaki Tüketicilerin 

Sorunları, Hakları 
ve Çözüm Önerileri, 
Yaşlılarda Deliryum, 
Demans ve 
Depresyon, İleri Yaşta 
İmmobilite ve Fiziksel 
Aktivite, Kırılgan Yaşlı, 
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Etik Boyutu,Yaşlılıkta Sık 
Görülen Hukuksal Sorunlar/ 
Çözüm Önerileri yer aldı.

Yaşlanan Beş Duyu başlığı 
altında Panel olarak organize 
edilen etkinlikte; Yaşlanan 
Göz, Yaşlanan Deri ve Tat 
Duyuları, Yaşlanan İşitme 
ve Koku Duyuları detaylı 
olarak incelendi. Gerekli 
basılı materyallerin kaynak 
olarak sunulduğu kursta 
ayrıca kursiyerlere yönelik 
“örnek bir model” olarak bir 
yaşamevi ziyareti organize 
edildi.

Yaşlılarda Nöropsikolojik 
Değerlendirme, İleri 
Yaşta Düşme Sorunu, 
Ev ve Çevre Düzenlemeleri,  
Yaşlılarda Akılcı İlaç 
Kullanımı, Yaşlılarda İlaç ve 
Besin Destekleri Etkileşimi, 
İleri Yaşta Yaşam Kalitesi, 
Geriatrik Rehabilitasyonda 
Temel İlkeler, Yaşlı Dostu 
Şehir Kavramı, Yaşlılarda 
İhmal ve İstismar, Yaşlılara 
Yönelik Sosyal Hizmetlerin 
Standartları Nasıl 
Olmalı?, Yaşlılarda Sağlıklı 
Beslenme, Yaşlılarda Ağız 
ve Diş Sorunları, İleri Yaşta 
Sistemik Hastalıkların Ağız 
ve Diş Bulguları, Sosyolojik 
Açıdan Yaşlanma, 
Yaşlılarda Sağlık 
Taramaları, Yaşlılarda 
Yeti Kaybı, Yaşlıların 
Değerlendirilmesinde 
Kullanılabilecek 
Ölçekler, Yaşlılarda 
Basınç Yaralarının 
Önlenmesi, Yaşlının 
Evde Bakımı, 
Yaşlanmanın 



Konular
1. Yaşlı Bireylerle İletişimin 

İncelikleri
2. Geriatrik Sendromları 

Biliyor muyuz?
3. Yaşlılarda Demans, 

Depresyon ve Deliryum
4. Yaşlılarda Bilişsel 

Değerlendirme
5. Yaşlılarda Ağız ve Diş 

Sağlığı
6. Yaşlılarda Sistemik 

Hastalıkların Ağız İçi 
Bulguları

7. Yaşlılarda Akılcı İlaç 
Kullanım İlkeleri

8. Yaşlılarda İlaç ve Bitkisel 
Ürün Etkileşim Sorunları

9. Yaşlı Beslenmesinde 
 Temel İlkeler

10. Yaşlılarda Malnutrisyonun 
Değerlendirilmesi

11. Geriatrik Rehabilitasyonda 
Temel İlkeler

12. Yaşlılarda Düşmelerin 
Önlenmesi

13. Yaşlılarda Cilt Bakımı ve 
Bası Yaralarının Önlenmesi 
olarak belirlenmiştir.

Eğitim programının hedef 
kitlesi; yaşlı sağlığı ile ilgilenen 
ve eğitim aşamasında olan 
lisans ve lisansüstü öğrencileri 
ve yaşlılara hizmet sunan 
sağlık çalışanlarıdır.

Hacettepe Üniversitesi Geriatrik 
Bilimler Uygulama ve 
Araştırma Merkezi GEBAM 
Akademik Eğitim Etkinliklerinin 
XVII incisi 15 Mayıs 2017 
Pazartesi günü Ankara Eczacı 
Odası ev sahipliğinde yapıldı. 

Konuk Konuşmacı Prof.Dr. 
Kaynak Selekler tarafından 
sunulan “Kişinin kendi bildirdiği 
bellek bozukluğu Alzheimer 
mı?” konulu konferans ilgi ile 
izlendi.

H.Ü. Uzaktan Eğitim Merkezi ve H.Ü.Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ortak etkinliği 
olarak planlanan “Geriatri ve Gerontoloji Alanında Uzaktan Eğitim Programları” için her iki merkezin 
yönetim kurulları tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Geriatrik Bilimler Okulu uzaktan eğitim derslerinin tüm kayıtları yapıldı.
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Geriatrik Bilimler Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (GEBAM) Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hazırlanan ders programının amacı, 
yaşlı sağlığının farklı boyutlarını gündeme getirmek, güncel ve bilimsel bilgi birikimini paylaşmaktır. 

Program kapsamında yer 
alan dersler, Hacettepe 
Üniversitesi’nin Tıp, Diş 
Hekimliği, Eczacılık, Edebiyat, 
Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri 
Fakülteleri’nin öğretim üyeleri 
tarafından hazırlanmıştır. 
Eğiticiler (soyadı alfabetik 
olarak) Prof. Dr. Terken Baydar, 
Prof. Dr. Banu Cangöz, Doç. 
Dr. Özlem Erden Akı, Prof. Dr. 
Yeşim Gökçe Kutsal, Prof. Dr. 
Nur Hersek, Prof. Dr. Murat 
Özbek, Prof. Dr. Neslişah 
Rakıcıoğlu ve Prof. Dr. Sevilay 
Şenol Çelik’tir.

KONFERANS
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2. İlaç ile İlgili Nedenler 
•	Hastaların ilacın 

istenmeyen yan etkileri ile 
ilgili olarak kaygılı olması,

•	İlacın uygulama şeklinin zor 
ve karmaşık olması,

•	Hastalığın tedavi süresinin 
çok uzun olması,

•	Hastanın eş zamanlı olarak 
çok fazla başka ilaç da 
kullanıyor olması,

•	İlacın maliyetinin yüksek 
olması, sosyal güvenlik 
kurumu tarafından geri 
ödemesinin olmaması veya 
hastanın ilaca ulaşımda 
sorun yaşıyor olmasıdır.

3. Hasta İle İlgili Nedenler
•	Çok ileri yaşlardaki 

hastalar,
•	Hastanın hastalık 

hakkındaki farkındalığının 
ve bilgisinin yetersiz olması,

•	Sağlık okur yazarlığının 
yetersiz olması,

•	Yaşam tarzını 
değiştirmesinin mümkün 
olmaması,

•	Yeterli sosyal ve ailesel 
desteği olmaması,

•	Hastalıklarını 
kabullenememesi,

•	Demansı olması,
•	Depresyonu olmasıdır.

4. İzlem ve iletişim sorunları ile 
ilgili nedenler
•	Kontrollere düzenli 

gidilmemesi,
•	Hasta-hekim ilişkileri 

açısından sorun yaşanması,
•	Sağlık çalışanlarına yeterli 

güven hissi duyulmaması,

•	Hastalara kullanacakları 
ilaçların amaçlarının 
detaylı olarak ve 
hastanın anlayabileceği 
bir dille anlatılmaması, 
hastaya yeterince zaman 
ayırılamamasıdır.

•	Tüm dünyada, sağlık 
hizmetlerinde en önemli 
zorluklardan biri, hastaların 
tedavilere tamamen 
uymalarını sağlamaktır. 
Tek bir yöntem ile tedaviye 
uyumu arttırmak maalesef 
mümkün değildir, ancak 
çeşitli stratejileri bir 
arada kullanmak ile 
bu sorun aşılabilir. 
Özellikle yaşlılarda, tedavi 
planlanırken hastaların 
bireysel farklılıklarının 
değerlendirilmesinin kritik 
önem taşıdığı mutlaka 
akılda tutulmalıdır.

İleri Yaşlarda Tedaviye Uyumu 
Arttırmaya Yönelik Genel 
Öneriler 
•	Hastanın tedaviye gerçekten 

gereksinimi olduğuna ikna 
edilmesi.

•	Hasta ile sağlık profesyoneli 
arasında güven ilişkisinin 
kurulması bu noktada 
oldukça önemlidir.

•	Hastalar ile sosyokültürel 
düzeylerine uygun ve etkin 
iletişim kurulması,

•	Özellikle yaşlı hastayla 
iletişimde günlük basit 
ve anlaşılabilir bir dil 
kullanılması gereklidir. 
Önemli bilgi ve talimatların 
anlaşılması için tekrar 
edilmesi faydalı olacaktır. 
Ayrıca yazılı belgeler yerine 

görsel içeriği fazla olan 
materyallerin kullanılması 
hastanın anlatılanları daha 
rahat anlamasını sağlar. 

•	Hastalık ve tedavi süreci ile 
ilgili verilen eğitime sadece 
hastanın değil, mümkünse 
ailesinin de dahil edilmesi,

•	İlacın potansiyel yan etkileri 
hakkında hastaya bilgi 
verilmesi ve eğer varsa bu 
konu hakkında sahip olduğu 
yanlış bilgilerin düzeltilmesi 
ve kaygıların giderilmesi,

•	Hastaların belirlenen 
uygun aralıklarla düzenli 
kontrollere çağrılması,

•	Hastalara kontrol 
incelemelerinin sonuçları 
konusunda geri bildirim 
sunulması, 

•	Hastaların tedavinin sonucu 
ve etkinliği konusunda 
bilgilendirilmesi,

•	Tedavinin ulaşılabilir ve 
maliyetinin de sosyal 
güvenlik kurumlarınca 
karşılanır olması,

•	Tedavi planı oluştururken 
hekimin hastanın inançları 
ve kaygılarını dikkate alarak 
karar vemesi,

•	Tedavi rejiminin mümkün 
olduğunca basitleştirilmesi 
yararlı olacaktır.

İlaç doz sıklığının azaltılmasının  
tedaviye uyumu arttırdığı 
bildirilmiştir. Bu amaçla 
uzun etkili ilaçlar  ya da 
fiks doz kombinasyonları 
tercih edilebilir. Bu durumda 
ilaç kombinasyonlarına 
ilk başlangıç aşamasında 
hastanın gözlenmesi ve yarar 
sağlandığına kanaat getirince 
uygulamaya devam edilmesi 
önerilir.
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İLERİ YAŞLARDA 
TEDAVİYE UYUMSUZLUK

Doç. Dr. Oya 
ÖZDEMİR

Prof. Dr. Yeşim 
GÖKÇE KUTSAL

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Tedaviye uyumsuzluk 
(non-adherence), hastanın 
ilaçlarını hekim tarafından 
kendisine önerildiği şekilde 
kullanmaması olarak 
tanımlanmakta olup aslında 
ilaç dışı sağlık hizmetlerini ve 
yaşam tarzı değişikliklerini 
de kapsamaktadır. Tedaviye 
uyumun yetersiz olması; 
hastalıkların daha da 
kötüleşmesine, morbidite 
ve mortalitenin artmasına 
yol açar. Ayrıca, tedaviye 
uyumsuzluk tıbbi kaynakların 
yanlış kullanımına ve özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde 
sağlık göstergelerinde ciddi 
düşüşlere neden olur.

Genç yaştaki erişkinlere kıyasla 
yaşlılarda tedaviye uyumsuzluk 
daha sık karşılaşılan 
bir sorundur. Yaşlıların 
komorbiditelerinin fazla 
olması ve bunun sonucunda 
ortaya çıkan polifarmasi (≥5 
ilacın kullanımı) tedaviye 
uyumu olumsuz etkileyen en 
önemli faktörlerden biridir.  
Gelişmiş ülkelerde 65 yaş üzeri 
bireylerde polifarmasi oranının 
%20 ile %40 arasında değiştiği 
bildirilmiştir. Bunun yanı sıra, 
yaşlıların kognitif ve fiziksel 
fonksiyonlarında gerilemelerin 
olması da bu sorunun daha da 
büyümesine neden olmaktadır.

Hastaların tedaviye uyumunu 
etkilen çeşitli faktörler 
bulunmaktadır: 

1. Hastalık ile İlgili Nedenler
•	Sessiz ve özellikle 

asemptomatik 
hastalıklarda, hastaların 
tedavi gereksinimini ve 
önemini kavrayamaması,

•	Hastaların tedavinin yararını 
hemen görmemesi,

•	Aynı anda birkaç 
hastalığı olan hastaların 
asemptomatik hastalıkları 
(Ör: Osteoporoz) 
önemsememesidir. 



GEBAM   -  Kısa yaşam 
öykünüzü bizlerle paylaşır 
mısınız?
Tokat’ta doğdum, ailemin 
görevi nedeniyle ilkokulu 
Tokat ve Kars’ta, ortaokulu 
Rize’de  liseyi  Çorum ve 
Aydın‘da tamamladım. İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
1954 yılında eğitime başladım ve 
1960 yılında mezun oldum. 
Aydın ilinde 1,5 yıl kadar 
pratisyen hekimlik yaptıktan 
sonra Sağlık Bakanlığının açtığı, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
uzmanlık sınavına girmek için 
geldiğim Ankara’da;  daha önce 
ismini hiç duymadığım (o yıllar 
Hacettepe’nin kuruluş yıllarıydı) 
ve bir tesadüf eseri  öğrendiğim; 
Hacettepe Çocuk Hastanesini 
gezip tanıma fırsatı buldum 
ve çok beğendim. Bu çocuk 
hastanesinde nasıl asistan 
olabilirim diye araştırırken; 
Hocam rahmetli, İhsan 
Doğramacı ile tanışma fırsatı 
buldum. Bu vesileyle Hocamı 
saygıyla anıyorum.  Bu arada 
asistanlık sınavı açılacağını, 
gerekli evrakları tamamlayıp 
belirlenen tarihte o sınava 
girebileceğimi öğrendim.
Sınavı takiben Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları  (Pediatri )  
asistanı olarak 1962 yılında  
Hacettepe’de göreve başladım.  
1966 yılında uzmanlığımı aldım, 
3 yıl kadar  başasistanlık  
yaptım. Sonra 1970 yılında yeni 
doğan servisinde çalışmaya 
başladım.  1975 yılında doçent, 
1981 yılında profesör oldum.
1982 - 1992 yılları arasında 
Hacettepe Çocuk Hastanesi 
Başhekim yardımcılığı ve 
aynı zamanda Çocuk Sağlığı 
Enstitüsü Müdür Yardımcılığı 
görevlerini yürüttüm.
1992-2002 yılları arasında ise 
Dahili Tıp   Bilimleri  Bölüm  
Başkanlığı  yaparak 2002 
yılında emekli oldum.
Ayrıca 1995-1997 yılları 
arasında Türkiye Milli Pediatri 

Derneği 
Başkanlığı 
görevini  
yürüttüm.

 Hacettepe’de çalışırken değişik 
zamanlarda, Sağlık Bakanlığında 
Çocuk Sağlığı ile ilgili çeşitli 
komisyonlarda da görevler yaptım.
GEBAM -  Tıp eğitiminiz 
ve sonrasındaki pediatri 
uzmanlığınız yaşama 
bakışınızı nasıl etkiledi?
İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ndeki eğitimim 
sırasında hocalarımdan, tıbbi 
bilgilerin yanında hayatta, genel 
kültürün ve sanatın ne kadar 
önemli ve değerli olduğunu 
öğrendim. Hepsini rahmet ve 
saygıyla anıyorum.
Pediatri uzmanlığım esnasında;  
görebildiğim kadarıyla, Hacettepe 
o zamanki sağlık ve hekimlik 
düzen ve anlayışına karşı biraz 
tepki, daha çok da üst düzeyde 
bir sağlık ve  iyi hekimlik  anlayışı 
ve uygulaması  için kurulmuştur  
diye düşünüyorum. Bu anlayış 
ve uygulama benim için hekimlik 
hayatım boyunca çok önemli 
olmuştur.
Hacettepe’nin Tıp Eğitiminde ve 
uygulama anlayışında; ülkemiz 
için büyük bir atılım niteliği 
taşıdığı görülür.  
Bunlar arasında şunları 
sayabiliriz; tam gün çalışma, 
konuları birleştiren ve bütünleyen  
eğitim, öğretim  üyeleri  ile  
öğrenciler  arasında  yakın  
ilişkiler  kurulması,  hastaların  iyi  
takip  edilmesi, değerlendirilmesi 
ve tanıya  varılması.
Ayrıca hemşireliğe de yeni 
bir anlayış ve düzen getiren 
uygulamalar da yapılmıştır.  
Bütün bu nedenlerle 
Hacettepe’nin Türk Tıbbına ve Tıp 
eğitimine katkıları çok büyüktür. 
Umarım bundan sonra da bu 
katkılar artarak devam eder.
GEBAM  -  Pediatri Ana 
Bilim  dallarında kurulan  
Neonatoloji  Bölümlerinin  
ülkemizdeki bebek sağlığına 
katkısı konusunda neler 
söylemek istersiniz?
Ülkemiz ve benim için, yeni 
doğan hekimliğinin çok ayrı ve 
önemli bir yeri vardır. Çünkü 

ülkemizde 0-1 yaş bebek 
ölümleri özellikle de Neonatal 
ölüm oranları, maalesef  
dünyadaki bir çok gelişmiş, 
hatta bazı  gelişmekte  olan 
ülkelere  göre bile çok yüksekti.  
Bu oranı düşürebilmemizin 
en önemli yolu, yeni doğanda 
uzmanlaşmış pediatristlerin  
yetiştirilmesiydi. Bunun için 
de ülkemizde yeni doğan 
hekimliğinin yan dal ihtisası 
olarak  yasayla kabul edilmesi 
gerekirdi.
Bu düşünceyle 1987 yılından 
itibaren başta, Sağlık  Bakanlığı 
ve diğer Bakanlıklar nezdinde  
yeni doğanın  (Neonatoloji) 
yan dal ihtisası olarak kabul 
edilmesi için çalışmalara 
başladım. Nihayet bu uzun ve 
zorlu mücadele ile geçen 3 
yılın sonunda, yani  1990 yılında  
yeni doğan (Neonatoloji) Sağlık 
Bakanlığınca Yan Dal  İhtisası 
olarak kabul edildi.
O günden bugüne kadar 
sayıları iki yüzün (200) 
üzerinde yeni doğan uzmanı 
hekimler yetişerek ülkemizin 
her bölgesindeki Üniversite,  
Kamu ve Özel Hastanelerde 
çalışmaya başladılar.
Tabii bu çalışmaların iyi 
sonuçlar vermesi için, bu 
konuda yetişmiş hemşirelere ve 
gerekli modern tıbbi cihazlara 
da ihtiyaç vardır. Dolayısıyla 
yeni doğan tedavi takip ve 
bakımı iyi bir ekip işidir. Ayrıca 
bu konuda Sağlık Bakanlığının 
desteği de önemlidir.
Sonuçta, ülkemizde 0-1 yaş 
arasındaki çocukların ve 
yeni doğanların yüksek olan 
ölüm oranları çok azalmıştır. 
Ayrıca yeni doğan uzmanı 
hekimlerin perinatologlarla 
beraber  çalışmaları  sayesinde 
bebeklerde geçmiş yıllarda 
sıklıkla görülebilen bazı önemli 
sekeller de önlenmiştir.
Yeni doğan hekimliğinin yan dal 
ihtisası olması için verdiğim 
uğraş ve yaşadığım bütün 
zorluklara rağmen ülkemiz 
için bebek ölümleri konusunda 

aldığımız iyi sonuçlar, hekimlik 
hayatımda beni mutlu eden 
olayların başında gelir.
GEBAM  -   Emeklilik 
döneminizi nasıl 
geçiriyorsunuz? Emeklilik 
dönemindeki öğretim 
üyelerinize önerileriniz 
nelerdir?
Emeklilik çoğu zaman 
rahatlama gönlünce yaşama, 
yeni bir sayfa açma, uzun 
bir tatil, rutinden kurtulma, 
yapılamayan bazı şeyleri 
gerçekleştirme ama bazen 
de;  biraz endişe, hüzün  ve 
ayrılıktır, ama bir gün de 
yaşanacak gerçektir.
Dış ülkelerde ve ülkemizde bir 
çok kurumun emeklilerinin 
ve hatta zaman zaman da 
çalışanlarının bir araya 
geleceği mekanlar (Lokaller) 
vardır. Hacettepe’nin 
maalesef böyle bir yeri 
yoktur. Bir ara, ufak bir oda 
bu amaç için verilmiş fakat 
o  bile  çok  kısa sürede  
kapatılmıştır. Emeklilikte 
devre arkadaşlarımızla veya 
üniversite  camiasından   
tanıyıp sevdiğimiz insanlarla 
bir arada olmanın,  bazı 
paylaşımlarda bulunmanın  
önemi çok büyüktür.
Yapılan çalışmalar insanların 
sağlıklı, uzun ömürlü olmasını  
sağlayan  önemli  şeylerden  
birinin  iyi  arkadaşlık ilişkileri 
olduğunu göstermiştir

Emeklilikte yeniliklere 
açık olmak ve takip etmek 
de önemlidir. Bilimsel 
toplantılara katılmak, genç 
meslektaşlarla bir araya gelmek 
de motivasyonu artırır. Yine 
emeklilikte,  hobilerin olması ve 
bunlara zaman ayrılması insanı 
psikolojik olarak da rahatlatır.
Sağlığa ve beslenmeye özen 
gösterilmeli, kolay bir spor olan 
yürüyüşleri de ihmal etmemelidir.
Yukarıda değindiğim noktalara 
mümkün olduğu kadar uymaya 
gayret ediyorum.
Emekli olacaklara, sağlıklı 
huzurlu uzun yıllar diliyorum.

w w w . g e b a m . h a c e t t e p e . e d u . t r
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Teknolojinin hayatımıza her 
alanda girdiği bu dönemde 
istatistikler, yaşlıların 
teknoloji kullanımlarının 
arttığını göstermektedir. 
Örneğin; 2017 yılı Türkiye 
İstatistik Kurumu  verilerine 
göre internet kullanan 65-74 
yaş grubundaki yaşlıların 
oranı 2013 yılında %4,2 
iken, 2017 yılında %11,3’e 
yükselmiştir. Bilgisayar 
kullanan yaşlıların oranı ise 
2013 yılında %4,4 iken, 2017 
yılında %7,5’a yükselmiştir. 

Bu artışa paralel olarak 
yaşlıların, teknolojiye 
ilgi duyduğunu yakınları 
ve arkadaşları ile 
iletişimlerinde teknolojiyi 
kullandıklarını ifade eden 
çalışmalar vardır. Örneğin, 
yaşlıların teknoloji aracılığı 
ile yakınları, torunları, 
arkadaşlarıyla videolu 
iletişim kurduğunda 
mutluluk duyduğu ve mobil 
oyunlar, on line bulmacalar 
gibi etkinliklerle iyi vakit 
geçirdikleri söylenmektedir. 

Diğer yandan alanyazında 
yaşlıların teknoloji 
kullanımına karşı 
mesafeli olduğu görüşü 
de yaygındır. Teknolojiden 
uzak duran yaşlıların 
çoğu nasıl kullanılacağını 
bilmediklerini ve bu nedenle 
de bozmaktan korktukları 
için kullanmaktan 
çekindiklerini veya 
teknolojiyi kullanacakları 

ortam ve çevreye sahip 
olmadıklarını dile 
getirmektedirler. 

Yaşlıların teknolojiye 
karşı görüşlerinin ve 
kullanımlarının değişkenlik 
göstermesinin nedeni 
bireysel farklılıklar 
olabileceği gibi çalışma 
hayatında teknoloji kullanıp 
kullanmaması, ailesi, 
ihtiyaçları, maddi durumu, 
yaşadığı çevre, sağlık 
durumu gibi değişkenler de 
etkileyebilir. Alanyazında 
yaşlıların teknoloji kullanımı 
ile yaşam kalitelerinin 
arttığı, toplumla 
bütünleşmelerine yardımcı 
olduğu, günlük hayatı 
kolaylaştırdığı, sosyalleşme 
ve iletişimlerine yardımcı 
olduğu ifade edilmektedir. 
Aynı zamanda teknoloji 
yaşlılar ve diğer kuşaklar 
arasında iletişimi sağlamak 
için bir köprü görevi 
görebilir.

Yaşlıların diğer kuşaklara 
aktaracağı deneyimleri, 
hikâyeleri, anıları vardır. 
Teknolojinin bu kadar 
yaygın olduğu dönemde 
kuşaklar arası iletişimi 
sağlamak için yine teknoloji 
bir araç olabilir. Teknoloji 
destekli oluşturulan 
etkinlikler, atölyeler 
süreçteki teknoloji kullanımı 
ile yaşlıların teknoloji 
kullanım becerilerine, 
süreçteki iletişimleri ile de 
sosyalleşmelerine katkı 
sağlayabileceği gibi atölye 
veya etkinlik sonunda 
üretilen materyali paylaşma 
imkânı ile de süreç daha 

sosyal bir hal alabilir. 
Örneğin dijital hikâyeler 
aracılığı ile yaşlılar; 
anlatılarını, hikâyelerini, 
anılarını, deneyimlerini 
paylaşabilir. Dijital hikâye 
kişinin belli aşamaları 
takip ederek anlatılarını 
kendi sesiyle anlattığı 
ve belirlediği görsellerle 
teknoloji araçlarını 
(mobil telefon, laptop vb.) 
kullanarak birleştirdiği 
anlamlı dijital anlatılardır. 
Literatürde dijital hikâyenin 
çok güçlü bir iletişim aracı 
olduğu ve herkesin bir dijital 
hikâyesi olabileceği ifade 
edilmektedir. 

Dijital hikâyeler belirli 
bir konu üzerinden 
yapılabileceği gibi herhangi 
bir sınır getirilmeyerek 
serbest de yapılabilir. 
Dijital hikâye anlatımı farklı 
şekillerde yürütülebilir 
atölye temelli dijital hikâye 
anlatımının hem süreç 
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hem ürün bakımından 
katılımcılara fayda 
sağlayacağı ileri sürülebilir. 
Çünkü atölye süresince 
hiç bilgisayar deneyimi 
olmayan yaşlılar bile atölye 
kolaylaştırıcılarından 
destek alarak bu süreçte 
teknoloji kullanımı üzerine 
farklı beceriler kazanabilir. 
Bu noktada dijital hikâye, 
hem yaşlıyı teknoloji ile iş 
birliği içinde çalıştırmak 
hem de kuşaklar arası 
bir köprü taşıma amaçlı 
yapılabilecek çalışmalar 
arasına konabilir. Nitekim 
alanyazında dijital hikâye 
anlatımı atölye sürecinin 
yaşlıların bilgisayar 

kullanım 
becerilerini 
geliştirdiğini, 
sosyalleşme ve 
iletişimlerine 
yardımcı olduğunu 
gösteren 
çalışmalar vardır. 

Özetle, dijital hikâye 
anlatımı atölyeleri 
ile yaşlıların 
dijital üreticiler 
olmalarına, teknoloji 
kullanımlarına ve 
sosyalleşmelerine 
katkı sağlanabilir 
ve onlar için değerli 
bir deneyim süreci 
olabilir.
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Doğuştan beklenen yaşam 
süresinin uzamasıyla 
birlikte dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de toplum 
giderek yaşlanmaktadır. 
Ülkemizde 31 Aralık 2017 
tarihi itibarıyla 15-64 yaş 
grubunda bulunan nüfusun 
oranı %67,9; çocuk yaş 
grubu olarak tanımlanan 
0-14 yaş grubundaki 
nüfusun oranı %23,6; 65 ve 
daha yukarı yaştaki nüfusun 
oranı ise %8,5 olarak 
belirlenmiştir. 

Yaşlılıkla birlikte meydana 
gelen fizyolojik ve psikolojik 
fonksiyonlarda gerilemeler 
ve yetersizlikler sonucunda 
yaşlı bireyde kronik sorun-
lar açığa çıkmaktadır. 2014 
yılında yapılan Türkiye Sağ-
lık Araştırmasına göre 65 
yaş ve üstü bireylerde sıra-
sıyla hipertansiyon (%54.6), 
bel bölgesi problemleri (bel 
ağrısı, bel fıtığı ve diğer bel 
defektleri) (%49.4), boyun 
bölgesi problemleri (boyun 
ağrısı, boyun fıtığı ve diğer 
boyun defektleri) (%35.5), 
artrozoz (%29.4), idrar in-
kontinansı (%28.4), diya-
bet (%26.2), koroner kalp 
hastalığı (%23.0), kronik 
obstrüktif akciğer hasta-
lığı (%17.3), astım (%16.9), 
böbrek problemleri (%15), 
alerji (%14.7), depresyon 
(%11.9), alzheimer (%8.2) ve 
inme (%3.7) tespit edilmiş-
tir. Aynı araştırmada 75 yaş 
ve üzeri bireylerde 65 yaş 
ve üstü bireylere göre idrar 
inkontinansı (%38.2), artroz 
(%35.1),  koroner 
kalp hastalığı 
(%26.2), kronik 
obstrüktif ak-
ciğer hastalığı 
(%18.9), böb-
rek problemleri 
(%18.2) ve alzhe-
imer (%14.5) daha 
fazla görülmektedir. 
Yaşlı bireylerin ya-
şadığı sağlık problemleri 

toplama göre bir düşüş 
olduğu görülmektedir. 
Fonksiyonel bozukluk 
ve kronik hastalıklar 
nedeniyle çeşitli yaşamsal 
aktivitelerdeki kısıtlılık ve 
kaybın sonucu yetersizlik 
yaşla birlikte giderek 
artmakta ve bu durum 
banyo yapma, giyinme, 
yemek yeme ve hareket 
etme gibi günlük temel 
aktivitelerin yapılmasını 
engellemektedir. Türkiye 
Sağlık Araştırmasında 
15 yaş ve üzeri bayanların 
erkeklere göre günlük 
yaşam aktivitelerinde daha 
çok zorlandıkları tespit 
edilmiştir. Ayrıca 2016 
yılında 2014 yılına göre 
kendi kendine beslenme 
dışında diğer alanlarda 
(yatağa girme/kalkma 
veya sandalyeye oturma/
kalkma, giyinme ve 
elbiselerini çıkarma, tuvalet 
kullanımı ve banyo yapma/
duş alma) zorlanan birey 
sayısının artış gösterdiği 
görülmektedir. Yıllar içinde 
toplumumuzun yaşlı birey 
oranın artmasından dolayı 
kişisel bakım faaliyetlerini 
gerçekleştirirken zorluk 
yaşayan bireylerinin 
oranının artabileceği 
düşünülmektedir.

Sonuç olarak, giderek artan 
yaşlı nüfus beraberinde 
pek çok sağlık ve bakım 
sorunlarını gündeme 
getirmektedir. Yaşlı bakımı, 

sorunların çeşitliliği 
nedeniyle kapsamlı ve 

pahalı bir hizmettir. 
Bu hizmetin 
planlanması ve 
yürütülmesinde 
ülke 
istatistiklerinin 
göz önünde 
bulundurulması 
önem arz 
etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Zahide Tunçbilek
Hacettepe Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi

bir yandan kişilerin yaşam 
kalitesini önemli şekilde 
bozarken, bir yandan da 
uzun süreli tedavi ve ba-
kım gereksinimi ortaya 
çıkarmaktadır. Bu durum 
nedeniyle hastaneye baş-
vuruların %50’den fazlasını 
yaşlı bireyler oluşturmakta 
ve sağlığa ayrılan bütçenin 
yaklaşık %40’ını harcamak-
tadır. Türkiye Sağlık Araş-
tırmasına göre son 
12 ay içerisinde, yataklı te-
davi hizmeti alan bireylerin 
oranı 2014 yılında 
%11,6 iken, 2016 yılında 
%11,3 olmuştur. 2016 yılı 
verileri yaş grubuna göre 
incelendiğinde; %26,5 ile 
75 yaş ve üstü bireyler ilk 
sırayı alırken, bunu 
%20,5 ile 65-74 yaş grubun-
daki bireyler takip etmiş-
tir. Yaşlı bireylerde çeşitli 
sağlık sorunları yanı sıra, 
yaşın ilerlemesi ile ortaya 
çıkan fonksiyonel kayıplar 
da olabilmektedir. Sağlık 
sorunları ve fonksiyonel 
kayıplara bağlı olarak yaş-

lılarda değişik düzeylerde 
sakatlıklar or-

taya çıkmaktadır. 2016 yı-
lında yapılan Türkiye Sağlık 
Araştırmasının engellilik ve 
yaşlılıkla ilgili göstergelerine 
bakıldığında, en çok görme 
sorunu (%31.9), işitme sorunu 
(%34.7), herhangi bir yardım 
almadan ya da yardımcı bir 
araç kullanmadan yürüyeme-
yenlerin (%48) ve merdiven 
inip çıkamayanların (%55.4) 
75 yaş ve üzeri grupta olduğu 
görülmektedir. 
Vücut kompozisyonu 
yaşla birlikte değişmekte 
ve ileri yaşlarda boyda, 
kiloda ve kas kütlesinde 
düşüş görülmektedir. Bu 
değişiklikler evrenseldir, 
ancak sıklığı yaşlı bireylerin 
oluşturduğu gruplar içinde 
ve arasında önemli ölçüde 
değişebilmektedir. 
Türkiye Sağlık Araştırması, 
2016 verilerinde 65 yaşından 
sonra toplam ortalamaya 
göre boy ortalamalarının 
düştüğü, ancak kilo 
ortalamasında 75 
yaşından 
sonra 
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