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Yirmibirinci yüzyılda yaşlanan
toplumun gereksinimlerini karşılama noktasında
bilimsel verilere ve ülkemizin
gerçeklerine dayalı olarak
hızlı ve kalıcı düzenlemelerin gerçekleştirilmesi önemli
bir adım olarak tanımlanmaktadır. Yaşlı popülasyona
yönelik bilimsel teknolojilerin
geliştirilmesinde ekonomi ve
sağlık politikalarının yanında,
toplumsal sorumluluklarımız
da belirleyici olmalıdır.
Toplumun önemli parçası
olan yaşlı bireylerin; bu dönemlerinde aktif, üretken ve
başarılı biryaşam sürmelerindeki temel ilke; çoklu
problemlerin gerek akademik
ortamda, gerekse profesyonel
hizmet ortamında multidisipliner ve sorun çözücü bir
yaklaşımla ele alınmasıdır.
Bu düşüncelerden hareketle
2000 yılında kurulan GEBAM,
multidisipliner ve akademik bir

kuruluş olup, eğitim ve araştırmaya yönelik etkinliklerini
Tıp, DişHekimliği, Eczacılık,
Hemsirelik, Sağlık Bilimleri,
Fen, Edebiyat, İktisadiveİdari
Bilimler ve Muhendislik Fakültelerinden öğretim üyelerinin
gönüllü katkıları ile gerçekleştirmektedir. GEBAM ülkemizde yaşlı sorunlarına yönelik
olarak kurulan ilk uygulama
ve araştırma merkezidir.
Sıhhiye ve Beytepe yerleşkelerindeki fakültelerden geniş
bir bilimsel danışma kuruluna
sahip olan GEBAM, International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG)’in
Global Ageing Research Network (GARN) üyesidir.
GEBAM misyonu ve vizyonu gereğince multidisipliner araştırmalar ve yayınlar
yapmakta olup, akademik
egitim etkinlikleri kapsamında
sempozyumlar, paneller ve
konferanslar düzenlemekte,
ileri yaşlardaki başarılı sanatçıları ve yaşlılık sorunlarına
odaklanan sanatsal etkinlikleri ödüllendirmekte, film
gösterimleri ve sonrasında
tartışma ortamları yaratmakta, sosyal sorumluluk anlayışı ile öğrencilerle birlikte
huzurevlerinde ziyaretler ve
toplantılar organize etmekte-

dir. Ayrıca bilimsel birikimleri
topluma iletmek üzere; yerel
yönetimlerle ortak etkinlik
olarak halk egitimine yonelik
toplantılar ve konferanslar
gerçekleştirmektedir.
Her yıl düzenli olarak
geriatri ve gerontoloji konularında yenilikleri içeren bültenler ve multidisipliner anlamda
hazırlanan özgün kitaplar
yayınlamakta, ücretsiz olarak
dağıtımını sağlamaktadır.
Yaşlılığa sanatsal ve olumlu bir yaklaşıma olanak
sağlamak üzere fotoğraf
yarışmaları,öğrencilerin yaşlı
sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmalarını sağlamak amacı ile
sunum ve poster yarışmaları
düzenlemektedir. 15. yılında da
etkinliklerini devam ettirecek,
ayrıca Ekim ayında yapılacak
olan “Geriatrik Bilimler Sempozyumu” ile yine ilgili disiplinleri bir araya getirecektir.
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GERİATRİK PSİKİYATRİDE
KULLANILAN
TIBBİ BİTKİSEL ÜRÜNLER
VE BİTKİ - İLAÇ
ETKİLEŞMELERİ

Doç.Dr. F. Pınar
Türkmenoğlu

Hacettepe Üniversitesi,
Ecacılık Fakültesi
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Son yıllarda tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de tıbbi bitkilerin
ve bitkisel ürünlerin tedavi veya
profilaksi amacıyla kullanımında
ciddi bir artış görülmektedir.
Tıbbi bitkiler ve bu bitkilerden
hazırlanan ürünler, genel
olarak doğal oldukları için
zararsız ve güvenilir olarak
düşünülmektedir. Oysa bitkiler
farklı yapıda pek çok aktif
kimyasal metaboliti bir arada
içermekte olup, konvansiyonel
ilaçların yaklaşık 1/3’ü
(digitoksin, atropin, morfin,
bazı kemoterapötik ajanlar
vd.) bitkilerden geliştirilmiştir.
Dolayısıyla tıbbi bitkiler içerdiği
aktif kimyasal maddeler
nedeniyle vücut fonksiyonlarına
doğrudan etki eder, yararlı
etkileri yanında istenmeyen
etkilere sebep olabilir, ayrıca
birlikte kullanıldığında
konvansiyonel ilaçlarla
etkileşime girebilirler.
Yapılan çalışmalar, tıbbi bitkisel
ürün kullanımı konusunda
genellikle hastaların doktorlara
bilgi verme gereği duymadığı
ya da doktor tarafından
hoş karşılanmayacağı
endişesiyle bilgi vermediği,
doktorların da hastalara tıbbi
bitkisel ürün kullanımıyla
ilgili soru yöneltmediklerini
göstermektedir. Oysa tıbbi
bitkisel ürünlerin konvansiyonel
ilaçlarla birlikte kullanımına
bağlı olarak gelişen bitki-ilaç
etkileşmeleri ile ilgili olguların
sayısı, bu ürünlerin kullanımının
artmasına bağlı olarak her
geçen gün artmaktadır. Farklı
yaş gruplarında tıbbi bitkisel
ürünlerin kullanım oranı
incelendiğinde, genel olarak
yaşlı popülasyonda kullanımın
genç popülasyona göre daha
fazla olduğu görülmektedir.
Diğer yandan yaşla birlikte

hastalık görülme sıklığı ve
buna bağlı olarak birden
fazla hastalığın aynı anda
görülme olasılığı arttığı
için, yaşlılarda birden fazla
ilacın aynı anda kullanımı
(polifarmasi) oldukça yaygın bir
durumdur. Yaşlanmaya bağlı
olarak fizyolojik fonksiyonlarda
meydana gelen değişikliklerin
ilaç metabolizmasına etki ettiği
de bilinmektedir. Bu nedenlerle
yaşlı popülasyon, bitki-ilaç
etkileşmeleri yanında bitkisel
ürünlerin ters etkilerinin en
sık görüldüğü kesim olma
niteliğindedir. Bu yazıda,
daha çok yaşlı popülasyonun
psikiyatrik hastalıklarında
kullandıkları bazı tıbbi bitkisel
ürünler, kullanılış amaçları, ilaç
etkileşmeleri ve olası riskleri
aşağıda verilmiştir:
Chamomile (Mayıs papatyası,
Tıbbi papatya, Matricaria
recutita) çiçek durumları daha
çok tıbbi çay halinde uyku
düzensizliklerinde, anksiyetede,
gastrointestinal rahatsızlıkların
giderilmesinde kullanılmaktadır.
Gingko biloba yaprak
ekstreleri zihinsel uyanıklığı
artırmak, hafıza ve tüm beyin
fonksiyonlarını güçlendirmek
amacıyla yaşlılar tarafından
en çok kullanılan tıbbi bitkisel
ürünlerdendir. Mental ve fiziksel
performansı artırmak amacıyla
ve adaptojen etkisi nedeniyle
sıklıkla tercih edilen Ginseng
preparatlarının hazırlanmasında
en çok Panax ginseng (Asya,
Çin veya Kore ginsengi)
kökleri kullanılmaktadır. P.
quinquefolium (Amerikan
ginsengi), Asya ginsenginden
sonra en çok kullanılan tür
olup, ginseng adıyla satılan
ve daha ucuz bir alternatif
olarak sunulan Sibirya
ginsengi (Eleutherococcus
senticosus), Panax türlerinin
aktif maddesi olan ginsenozidleri
içermez. Kava kava, Piper
methysticum’un kök ve
rizomlarından
hazırlanan
bir ekstre
olup

anksiyete, gerginlik ve yorgunluk
durumlarında kullanılmaktadır.
St. John’s wort preparatları,
ülkemizde Sarı kantaron
veya Binbirdelikotu olarak
bilinen çok yıllık Hypericum
perforatum bitkisinin
kurutulmuş çiçekli toprak üstü
kısımlarından üretilir. Avrupa’da
depresyon tedavisinde sıkça
kullanılmaktadır ve Almanya’da
en çok reçetelenen ürünler
arasındadır. Ülkemizde Kediotu
adıyla bilinen Valeriana
officinalis kök ve rizomlarından
hazırlanmış herbal preparatlar
sedatif etkisinden dolayı
kullanılmaktadır.
Tıbbi Bitkisel Ürün ve
İlaç Etkileşmeleri, Riksleri
Chamomile
• Sedatif-hipnotik ilaçlar ve
alkol ile aşırı ve uzun süreli
sedasyon
• Antiplatelet ve antikoagülan
ajanlar kanama riski
Gingko
• Antiplatelet ve antikoagülan
ajanlar ile kanama riski
• Trazodone ile aşırı ve uzun
süreli sedasyon
• Tiazid grubu diüretikler ile
hipertansiyon riski
• Antidiyabetikler ile kan glukoz
seviyesinde düzensizlik
Ginseng
• Antiplatelet ve antikoagülan
ajanlar kanama riski
• Monoamin oksidaz (MAO)
inhibitörleri ile manik ataklar,
başağrısı
• Oral hipoglisemik ajanlar
ve insülin ile kan glukoz
seviyesinde aşırı düşme
• Metilfenidat ve kafein gibi
stimulan ajanlar ile insomnia
ve anksiyete
Kava kava
• Sedatif-hipnotik ajanlar ile aşırı
ve uzun süreli sedasyon
• Levodopa ile alındığında
Levodopanın etkisinde
azalma

St. John’s wort
• Antiplateletler ve
antikoagülanlar ile kanama riski
• HIV tedavisinde kullanılan
ilaçların etkisinde azalma ve
transplant reddi
• Siklosporin, indinavirin kan
konsantrasyonlarında azalma
• Selektif serotonin gerialım
inhibitörleri ve MAO inhibitörleri
ile 3A4 enzim sistemini
indüklenmesi sonucu bu sistemle
metabolize olan ilaçların
konsantrasyonlarında düşme
• Digoksin, teofilinin
biyoyararlanımında düşme
• Loperamid ile delirium
• Tatrasiklin ve piroksikam ile
fotosensitivite
Valerian
• Sedative-hipnotik ajanlar ve
alkol ile aşırı ve uzun süreli
sedasyon
Adı geçen bitkiler, Alman
Comission E, ESCOP, WHO,
PDR for Herbal Medicine ile
Farmakognozi ve Fitoterapi
Derneği Monografları’nda ve
pek çok farmakopede yer alan,
terapötik etkileri kanıtlanmış
bitkilerdir. Ancak bu bitkileri
ihtiva eden ürünlerin bilinçsiz
ve yanlış kullanımı, psikiyatride
kullanılan bazı ilaçlar yanında
yaşlıların sıklıkla kullandığı
kardiyovasküler sistem,
metabolizma, sinir sistemi
ilaçları ve diğer bazı ilaçlarla
bitki-ilaç etkileşmelerine
sebep olabilmekte; polifarmasi
ve gerilemiş fizyolojik
fonksiyonlar da gözönünde
bulundurulduğunda yaşlılarda
mortalite ve morbidite yönünden
risk oluşturabilmektedir. Tıbbi
bitkisel ürünlerin etkin ve güvenli
kullanımını sağlanmasında,
doktorların ve diğer sağlık
çalışanlarının bitki-ilaç
etkileşimlerini dikkate almaları,
doktorların hastalarına terapötik
bitkisel bir ürün kullanıp
kullanmadıklarını sormaları, bu
konuda kendilerini eğitmeleri ve
eczacılık eğitiminin bir parçası
olarak sentetik ilaçlar yanında
tıbbi bitkiler ve bitkisel ilaçlarla
ilgili eğitim almış olan eczacılarla
iletişim içinde olmaları en önemli
hususlar olarak belirtilmektedir.
Ayrıca, tıbbi amaçla
kullanılacak bitkisel ürünlerin
tıpkı konvansiyonel ilaçlarda
olduğu gibi dozu belirlenmiş,
etkinliği ve güvenirliği
kanıtlanmış olmalı; tıbbi
bitkisel ürünler doktor
kontrolünde kullanılmalı,
eczacıların danışmanlığında
eczanelerde satılmalıdır.
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YAŞLI BİREYLERDE
DÜŞME

Yrd.Doç.Dr. Zahide
Tunçbilek
Hacettepe Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi

Küreselleşme, bilim ve
teknolojinin gelişmesi, anne, bebek
ve çocuk ölümlerinin azalması,
eğitim düzeyinin yükselmesi,
enfeksiyon hastalıklarının
görülme sıklığının azalması ve
sağlıklı yaşam alışkanlıklarının
kazanılması ile bireylerin yaşam
kalitesi artmaktadır. Bu durum
doğuştan beklenen yaşam
süresinin uzamasına ve toplumun
yaşlanmasına yol açmaktadır.
Yaşlı bireylerin yaşam süresinin
uzamasıyla birlikte yaşlı bireyin
bağımsızlığını ve sağlığını tehdit
edebilen pek çok problem ortaya
çıkmaktadır.
Düşmeler, yaşlı bireyler için
çok önemli ve önlenebilir
bir sağlık problemidir.Yaşlı
bireylerde meydana gelen
düşmelerin 1/10’u hastaneye
yatmayı gerektirecek
kalça kırığı, kafa travması
gibi ciddi yaralanmalarla
sonuçlanmaktadır. Düşmeler
çok ciddi tıbbi sonuçlara
neden olduğu kadar sağlık
harcamalarının artışına da
neden olmaktadır. Bu nedenle
düşmelerin önlenmesine yönelik
toplumun ve özellikle yaşlı
bireylerin bilgilendirilmesi,
önleme programlarının
geliştirilmesi önem
kazanmaktadır. Bu bölümde
yaşlı bireylerde düşmelere
neden olan faktörler ve
düşmelerin önlenmesine yönelik
uygulamalara yer verilecektir.
Düşmeler İçin Risk Faktörleri
Yaşlı bireylerde düşme riskini
artıran faktörler, bireysel
ve çevresel faktörler olmak
üzere iki gruba ayrılmaktadır.
Bireysel faktörler arasında
yürüme bozuklukları, kas
gücünün azalması, dengesizlik,
azalmış reaksiyon zamanı,
artrit, serebrovasküler hastalık,
parkinson hastalığı, katarakt,
retina dejenerasyonu, göz
kararması, görme bozukluğu,
meniere hastalığı, senkop,

karotis sinüs hipersensitivitesi,
hipoglisemi, postural
hipotansiyon, kardiyak aritmi,
epilepsi, vertebrobaziler
yetersizlik, inkontinans, ilaçlar
(sedatifler, hipotansif ajanlar,
antidiyabetikler) ve alkol tüketimi
yer almaktadır. Çevresel faktörler;
kaygan zemin, kötü aydınlatma,
merdivenler, kötü hava, yerde
takılacak oyuncak vb. bulunması,
uygunsuz yatak yükseklikleri,
banyo ve tuvaletlerde
tutamakların bulunmaması,
yardımcı aletlerin yanlış kullanımı
ve toplumsal alanların iyi
düzenlenmemiş olmasıdır.
Düşmelerin Önlenmesine
Yönelik Girişimler
Düşmelerden korunmayı
sağlayabilmek için öncelikle
düşme eğilimi olan kişilerin
belirlenmesi, bu kişilerin ayrıntılı
değerlendirmesinin yapılması
ve düşmeye neden olabilecek
kolaylaştırıcı faktörlerin
düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda CDC (Center of
Disease Control-Hastalık Kontrol
Merkezi) topluma hizmet veren
kuruluşlara yardımcı olabilmek
için düşmelerin önlenmesine
yönelik girişimleri belirlemiştir.
1. Yaşlılar, aileler ve bakım
vericilere yönelik risk
faktörleri ve önleme stratejileri
konusunda eğitim verilmesi.
2. Gruplar halinde ya da bireysel
egzersizler (Tai-Chi, denge,
germe ve güçlendirme
egzersizleri) yaptırılması.
• Egzersizler haftada üç gün
uygulanabilir.
3. İlaçların gözden geçirilmesi ve
düzenlenmesi.
• Doktorun önerdiği dozda ilaç alınır.
• İlaçlar sadece su ile içilir.
• İlaçlar önerilen saatlerde ve
her gün aynı saatte alınır.
Alınması unutulan bir ilaç
olursa doktorla görüşülür.
• Diüretik, antihipertansif,
antiaritmik, antiepileptik
ve antikoagülan ilaç
kullanılıyorsa, düzenli olarak
önerilen kan testleri yaptırılır.
• Doktora sorulmadan ilaçlar
değiştirilmez ve kesilmez.
• Reçetede olmayan ve
başkalarının önerdiği ilaçlar
kullanılmaz.
4. Görmenin değerlendirilmesi ve
sorun varsa tedavi edilmesi.
• En az yılda bir kez göz
doktoruna başvurulur.
Glokom varsa, 6 ayda bir göz
doktoruna muayene olunur.
• Diabet varsa, kan şekeri düzeyi
kontrol altında tutulur.

• Katarakt varsa doktorun
önerdiği tedaviye uyulur.
• Sürekli gözlük kullanılıyorsa,
günlük aktiviteler yerine
getirilirken gözlükler takılır.
5. Ev güvenliğinin
değerlendirilmesi ve gerekli
düzenlemelerin yapılması.
• Evde fazla olan eşyalar
uzaklaştırılır.
• Aydınlanmanın yeterli ve düğmelerin ulaşılabilir olması sağlanır.
• Gerekli yerlere kolluklar
yerleştirilir.
• Dağınık halı ve paspaslar
bulundurulmaz.
• Banyoda kaymayan paspas
bulundurulur.
• Tüm elektrik kabloları emniyet
altına alınır.

YAŞLILARDA DÜŞMELERİN
ÖNLENMESİNDE
EĞİTİM PROGRAMLARININ
ROLÜ
Günümüzde doğuştan beklenen
yaşam süresinin uzaması
sonucunda yaşlı nüfusun toplam
nüfus içindeki oranı artmaktadır.
Düşmeler yaşlılar için çok
önemli bir sağlık problemi olup,
finansal olduğu kadar çok ciddi
tıbbi sonuçlara neden olur. Yaşın
artmasıyla birlikte düşmelere
bağlı ölüm hızı da artmaktadır.
Düşmelerin yaklaşık %50’si
ev ortamında, günlük yaşam
aktiviteleri sırasında, yatak odası
ve banyo gibi en çok kullanılan
alanlarda olmaktadır.
Toplumdaki yaşlıların düşme
riskinin belirlenmesini ve
bu risk faktörlerinin kontrol
altına alınmasını içeren
etkin düşme önleme
programları ile düşmeler
önlenebilir. Yaşlılarda
düşmelerin önlenmesine
yönelik geliştirilen eğitim
programının etkinliğinin
değerlendirilmesi amacıyla
GEBAM tarafından bir
proje çalışması
gerçekleştirilmiştir.
Y.Doç.Dr. Zahide
Tunçbilek, Prof.Dr.
Fethiye Erdil,
Prof.Dr. Yeşim Gökçe
Kutsal, Prof.
Dr. Nurhan
Bayraktar,
Doç.Dr. Oya
Özdemir ve
Dr. Meral
Yıldırım
yürütücülüğünde

gerçekleşen proje kapsamında,
Ankara ili Altındağ Belediye
sınırları içinde evde yaşamını
sürdüren 60 yaş ve üstündeki 60
birey değerlendirilmiştir. Düşmelerin önlenmesine yönelik
olarak eğitim verilmiş, Hemşirelik Fakültesi öğrencileri tarafından yaşlı bireyler evlerinde
ziyaret edilerek düşme riskleri
yönünden incelenmiş, kendilerine hazırlanan eğitim kitapçığı
verilmiş ve kitapçıkta yer alan
bilgiler doğrultusunda eğitim
programı uygulanmıştır. Sekiz
hafta sonra yaşlı bireyler düşme
riski yönünden yeniden değerlendirilmiştir.
Bu çalışma sonucunda elde
edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: Yaşlı bireylerin yaş ortalaması 74.4±6.7 yıl olup %83.3’ü
kadındı. Katılımcıların çoğunluğu
kronik hastalığa sahip (%88.1) ve
hastalıklarını tedavi etmek amacıyla ilaç kullanmaktaydı (%90).
Örneklemin %69.5’inde düşme
öyküsü bulunmaktaydı. Yaşlı bireylerde eğitim öncesi ortalama
16.1±3.7, eğitim sonrası ortalama
14.1±3.9 risk faktörü bulunduğu
belirlenmiş olup fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(p<0.05).
Ülkemiz için öncülük edeceği
düşünülen bu çalışma ile yerel
yönetimlerin, sağlık kuruluşların
ve bireylerin düşmeleri önleme
programları geliştirmesi
hedeflenmektedir. Böylece
sağlık maliyeti azaltılarak
ülke ekonomisine katkıda
bulunulacağı ve toplumumuzdaki
yaşlı bireylerde yaşam
kalitesinin geliştirilmesinde,
mortalite ve morbiditenin
azaltılmasında yararlı olacağı
düşünülmektedir.
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Öğrencilere Yönelik Poster Yarışmasını
Kazanan Araştırma

Yaşlılıkta Üretkenlik ve Yaşam Doyumu İlişkisi
Giriş

Toplumun yaşlılığa ilişkin
yargıları, bireylerin bu dönemi
nasıl geçireceğine ilişkin
beklentilerini etkilemektedir
(Öz, 2002). Yaşlı bireyin
kendisini toplum içerisinde
nerede gördüğü de aynı
sebeple önemlidir. Aktif bir
hayattan, görece daha pasif
bir hayata yol alan yaşlılarımız
özellikle ailelerinden aldıkları
destekle üretkenliklerini
yüksek düzeyde devam
ettirebilecekleri tecrübeye
sahiptirler. Bu nedenle bireyin
toplumdan sıyrılışını izlemek
yerine, hem kendileri hem de
toplum için daha verimli bir
hayat yaşamalarını sağlamanın
gerekliliği yadsınamaz bir
gerçektir. Üretkenliği teşvik
etmek de yaşam doyumunu
artırmanın en iyi yollarından
biridir (Şener, 2009). Nitekim
günümüzde bulmaca çözmek,
yürüyüş gibi fiziksel egzersizler
yapmak, dernek faaliyetlerinde
gönüllü olmak, yemek pişirmek,
meyve sebze yetiştirmek gibi
aktiviteler, yaşlı bireylerin
üretkenliklerine katkıda bulunur.
Üretken yaşlanma süreci biz
gençlere de, bu dönemin en
az diğer dönemler kadar aktif
yaşanabileceğini göstermesi
ve model olması açısından
önemlidir.
Yaşlıların kendilerine, ailelerine
ve toplumlarına katkıları
göz önünde bulundurularak
desteklenmesi, sosyal
ortamlara/olanaklara erişim
olanaklarının artırılması,
haklarına saygı duyulması,
üretkenliklerinin teşvik
edilmesi yaşam uzunluğundaki
artışa paralel olarak yaşam
kalitesindeki artışı da
beraberinde getirecektir.
Yaşlıların da talepleri
doğrultusunda daha yaşanılası
bir hayat için her neslin
beraber adım atması başarılı
yaşlanma sürecinin o toplumda
yaygınlaşmasına yardımcı
olacaktır. Bütün bunların
gerçekleşmesi için her alanda
yaşlı nüfusa daha fazla yer
verilmesi, sosyal yaşama ilişkin
sorunların tanımlanması,
çözülmesi ve geleceğe ilişkin
tasarıların planlanmasını
kolaylaştıracaktır.

Montreal Bilişsel
Değerlendirme Ölçeği
(MOBİD)

Ece AVCI, Merve BİÇER, Nuket ÖZEL
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Özet
Araştırmamızın temel amacı yaşlı bireylerde üretkenlik yaşantıları
ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın
örneklemini Marmara Bölgesi’nde yaşayan 65 yaş üstü 40
gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılara Montreal Bilişsel
Değerlendirme Ölçeği, İşlevsel Faaliyetler Anketi ve Geriatrik
Depresyon Ölçeği uygulanarak genel bilişsel ve psikolojik
işlevleri açısından sağlıklı bireyler oldukları gösterilmiş,
ardından Loyola Üretkenlik Yaşantılarını Gerçekleştirme Ölçeği
ile Yaşlılar için Yaşam Doyum Ölçeği’nden elde edilen sonuçlar
dâhilinde değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Analizler
sonucunda incelenen örneklemde üretkenlik ve yaşam doyumu
arasında anlamlı derecede pozitif bir ilişki bulunmuştur. Çalışma,
Yaşlılar için Yaşam Doyum Ölçeği’nin Türkiye örneklemi
standardizasyonu için ön çalışma olma niteliği taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: Yaşlılık, üretkenlik, yaşam doyumu
2004) ve Geriatrik Depresyon
Ölçeği (GDÖ) (Yesavage ve ark.,
1983; Ertan ve Eker, 2000)
aracılığıyla gösterilmiştir.
Katılımcılara bu ölçeklerin
yanında Loyola Üretkenlik
Yaşantılarını Gerçekleştirme
Ölçeği (McAdams ve de St.
Aubin, 1992) ile Yaşlılar İçin
Yaşam Doyum Ölçeği (Diener,
Emmons, Larsen ve Griffin,
1985) uygulanmıştır. (Araştırma
Yaşlılar İçin Yaşam Doyum
Ölçeği’nin Türkiye örneklemine
standardizasyonu için bir
ön çalışma niteliğindedir.)
Katılımcılardan, yazılı izinleri
alınmıştır. Katılımcılara ait
demografik bilgiler Tablo 1 ve
Şekil 1’de yer almaktadır.
Tablo 1
Katılımcıların Demografik
Özellikleri

Yöntem

Araştırmanın katılımcıları
Marmara Bölgesi’nde yaşayan
65 yaş ve üzerindeki toplam
40 (20 kadın, 20 erkek) gönüllü
ve sağlıklı yaşlı bireydir.
Katılımcıların bilişsel açıdan
araştırmaya dâhil edilecek
düzeyde sağlıklı oldukları
Montreal Bilişsel Değerlendirme
Ölçeği (MOBİD) (Nasreddine,
2004; Selekler, Cangöz ve Uluç,
2010), İşlevsel Faaliyetler Anketi
(İFA) (Pfeffer ve ark., 1982;
Selekler, Cangöz ve Karakoç,

Kadın
Erkek

Yaş
Ort=71.3
Ss=5.62
Ort=71.1
Ss=4.23

Eğitim Yılı
Ort=7.4
Ss=3.8
Ort=13.8
Ss=3.14

Şekil 1
Katılımcıların Demografik
Özellikleri
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
20
0 Kadın Er k ek
Kadın Er k ek

Evli

Evli

Dul

Dul

Bek ar

Bek ar

MOBİD, sağlıklı bireyleri
hafif bilişsel bozukluğu olan
bireylerden ayırt etmek amacıyla
2004 yılında Nasreddine
ve arkadaşları tarafından
geliştirilmiştir. Ölçek; yönetici
işlevler, adlandırma, bellek,
dikkat, lisan, soyut düşünme,
gecikmeli hatırlama ve yönelimi
değerlendiren maddeler
içermektedir. Bu ölçekten
alınacak en yüksek puan 30, en
düşük puan ise 0’dır. Türkiye
örneklemine Selekler, Cangöz ve
Uluç (2010) tarafından uyarlanan
bu ölçekten 24 puan ve üzeri
alan bireyler bilişsel açıdan
sağlıklı kabul edilmektedir.
Bu çalışmaya MOBİD puanı
24’ün altında olan bireyler dahil
edilmemiştir.

İşlevsel Faaliyetler Anketi (İFA)
İFA, bireyin günlük yaşam
faaliyetlerini gerçekleştirmedeki
bağımsızlığını
değerlendirmektedir. 50 yaş ve
üzeri grupta Türkçe uyarlama
ve norm belirleme çalışması
Selekler, Cangöz ve Karakoç
(2004) tarafından yapılmıştır.
Birey, her bir maddeyi yaparken
normal performans gösteriyorsa
0, performans göstermekte
tamamen başarısızsa 3 puan
verilerek puanlanır. Sonuç
olarak, 50-69 yaş grubunda
iki ya da daha fazla faaliyetten
5 ya da daha fazla puan; 70
yaş ve üstü grupta ise üç ya
da daha fazla faaliyetten 9 ya
da daha fazla puan almışsa,
işlevsel faaliyetlerde bozukluğun
olabileceği düşünülür. Bu
çalışmada yer alan bireylerin
tamamı ölçekten 5 ve altında
puan almıştır.

Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ)
Ölçek, 30 sorudan oluşmakta,
sorulara evet ya da hayır
şeklinde yanıt verilmektedir.
Ölçeğin Türk kültürü için
geçerlik ve güvenirlik çalışması
Ertan ve Eker (2000) tarafından
yapılmıştır. Ölçekten alınan
0-10 puan depresyon yok olarak
yorumlanmaktadır.
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Bu çalışmaya GDÖ puanı 11
ve üzeri olan bireyler dahil
edilmemiştir.
Katılımcıların MOBİD, İFA ve
GDÖ puanları Tablo 2’de yer
almaktadır.
Tablo 2
Katılımcıların Ölçeklerden
Aldıkları Puan Ortalamaları ve
Standart Sapmaları

Loyola Üretkenlik
Yaşantılarını Gerçekleştirme
Ölçeği
Üretkenlik kişinin hem
bireysel, hem de sosyal alana
dair özelliklerinden etkilenen
oldukça geniş kapsamlı bir
kavramdır. Loyola Üretkenlik
Yaşantılarını Gerçekleştirme
Ölçeği de kavramın içeriğini
kapsayacak şekilde hazırlanmış,
kişinin amaç ve hedefleri ile
yaşam öyküsünde yer alan
önemli deneyimlerine ilişkin
20 adet maddeden oluşan bir
kendini bildirim ölçeğidir. Ölçek,
inançlar, vicdani endişeler ve
bağlılıklar gibi birçok kişisel
özellikle ilgili sorular aracılığıyla
üretkenlikte bireysel farklılıkları
belirleme amacını taşır.
Katılımcı, her maddenin kendine
uygunluk seviyesine göre hiçbir
zaman ile her zaman arasında
değişen 5 seçenekten birini
işaretler. Ölçek, McAdams ve
de St. Aubin (1992) tarafından
hazırlanmıştır. Ölçeğin
Türkiye geriatrik örneklemine
standardizasyon çalışması
henüz yapılmamıştır.

Yaşam Doyum Ölçeği
Yaşam Doyum Ölçeği,
kişilerin yaşamlarına ilişkin
memnuniyetlerini belirleme
amacını taşımaktadır. Tamamen
doğru ile tamamen yanlış
arasında değişen, toplam 5
seçenekli likert tipi hazırlanmış
ölçek, kişinin geçmiş yaşantısına
yönelik tatminkarlığı ya
da pişmanlığını, bugünkü
durumuna ilişkin memnuniyeti
ile geleceğe dair umut
ve beklenti seviyesini
ölçmeyi

hedefleyen, toplam 20
sorudan oluşmaktadır. Diener,
Emmons, Larsen ve Griffin
(1985) tarafından hazırlanan
Yaşam Doyum Ölçeği’nin
Türkiye geriatrik örneklemi
için standardizasyon çalışması
henüz yapılmamıştır.

Bulgular
Bu çalışmada temel olarak
yaşlılarda yaşam doyumu ile
üretkenlik ölçümleri arasındaki
ilişki incelenmiştir. Yapılan
korelasyon analizi sonucunda
bu iki değişken arasında
pozitif yönde bir ilişki olduğu
saptanmıştır. Buna göre kişilerin
üretkenlik puanları arttıkça
yaşam doyumu puanları da
artmaktadır ( rho= .41, p= .010
). Üretkenlik puanları açısından
kadınlar ile erkekler arasında
anlamlı bir fark bulunmamakla
beraber kadınların yaşam
doyum ölçeğinden aldıkları
puanların erkeklerin
puanlarından anlamlı derecede
yüksek olduğu bulunmuştur (
t(1)= 2.51, p= .017 ). Yaş, eğitim
seviyesi gibi değişkenlerle
karşılaştırıldığında cinsiyetin
yaşam doyumu puanının en iyi
yordayıcısı olduğu görülmüştür
( β= -.46, t(5)= -2.32, p= .027 ).
Yaşam doyumu ve üretkenlik
puanları arasındaki ilişki Şekil
2’de gösterilmiştir.

doyumu düzeyini etkileyen diğer
değişkenler sabit tutulduğunda,
kişinin psikolojik ve bilişsel
sorunları en aza indirgendiğinde
yaşam doyumu ve üretkenlik
düzeyi arasında pozitif yönde
bir ilişki ortaya çıkmıştır.
Kadın ve erkeklerin üretkenlik
seviyelerinde anlamlı bir fark
olmaksızın yaşam doyumu
düzeylerinde fark görülmesi de
yaşam doyumunun pek çok ayrı
değişkenden etkilendiğini
gerçekler niteliktedir. Kronik
hastalık veya hastalıkları olan,
huzurevi gibi kurumlarda
kalan yaşlı bireylerde yaşam
doyumuna etki eden farklı
değişkenler de bulunabilir.

Şekil 2
Yaşam Doyumu ve Üretkenlik
Arasındaki İlişki

MOBİD
Kadın
Erkek
İFA
Kadın
Erkek
GDÖ
Kadın
Erkek

Ort=6,10 Ss=3,02
Ort=4,85 Ss=2,11

Tartışma
Örneklemin daha geniş
olması durumunda incelenen
değişkenler arasındaki
ilişkinin belirginleşmesinin
sağlanacağı düşünülmektedir.
Bu amaçla söz konusu çalışma
temel alınarak araştırmanın
yürütülmeye devam edilmesi
planlanmaktadır.
Çalışmada yer alan tüm
katılımcılar günlük işlevlerini
kimseye bağımlı olmaksızın
yapabilen, sağlıklı yaşlı
bireylerdir. Araştırma bulguları
değerlendirilirken yapılacak
olası genellemeler için bu durum
göz önünde bulundurulmalıdır.
Araştırmada yaşam
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Ödül Töreni

Ort=25,50 Ss=1,54
Ort=26,50 Ss=1,54
Ort=0.65 Ss=1,42
Ort=1,65 Ss=1,39

Kaynaklar

Araştırma korelatif nitelikte
olduğundan bir neden-sonuç
ilişkisine ulaşmak mümkün
değildir. Yaşlı bireylerin yaşam
doyumunun artması üretkenliğin
artışına sebep olabileceği gibi,
üretkenliğin artması da yaşam
doyumunun artış sebebi olabilir.
Buna karşın aralarında güçlü bir
ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca
cinsiyetin yaşlılarda yaşam
doyumunun en güçlü yordayıcısı
olduğu gösterilmiş, kısıtlı
örneklemde kadınların erkeklere
göre yaşam doyumunun daha
fazla olduğu gözlenmiştir.
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Yaşlanma; fizyolojik, biyolojik,
kronolojik, sosyal ve psikolojik
pekçok farklı etmenin de dahil
olduğu,yaşamın başlangıcından
sonlanmasına kadar devam
edenkaçınılmaz bir süreçtir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaşlı
popülasyonunu65 yaş üzerindeki
bireyler olarak tanımlamaktadır.
Türkiye’deki yaşlı nüfus,
dünyadaki gelişmiş ülkelerde
olduğu gibi giderek artmaktadır.
1935 yılında Türkiye nüfusunun
%3,9’unu 65 yaş üzeri bireyler
oluşturmaktaydı. 1970 yılında
ise yapılan nüfus sayımında 65
yaş ve üzerindeki kişiler toplam
nüfusun % 4,5’unu oluştururken,
1990 nüfus sayımında bu
oran % 5,95’e yükselmiştir.
Ülkemizde 2012 yılı itibarıyla
yaşlı nüfusun toplam nüfus
içindeki payının %7,5’e ulaştığı
görülmektedir.Yaşlanmayla
birlikte, geriye dönüşü olmayan
fizyolojik ve yapısal değişiklikler
olmakta, yaşın ilerlemesine
bağlı olarak kalp, dolaşım,
boşaltım, solunum ve bağışıklık
sistemlerinin işlevlerinde
sürekli bir gerileme meydana
gelmektedir. Tüm bu kayıplarla
birlikte kişilerde psikolojik ve
fizyolojik pekçok kronik hastalık
meydana gelmektedir.Toplumun
hassas popülasyonları da
(yaşlılar, çocuklar gibi) dahil
her kesiminde güvenli ilaç
kullanımı tedavinin etkinliğini
ve güvenliği açısından çok
önemlidir. İlacın vücuttaki yazgısı
yaş, cinsiyet, genetik faktörler,
varolan hastalıklar, özellikle
diyet, alkol alımı gibi bireysel
ve birçok çevresel faktör

tarafından etkilenmektedir.
Yapılan değerlendirmelerde,
65 yaş üstündeki bireylerin %
90’ında 1, %35 inde 2, %23’ünde
3, %15’inde ise 4 veya daha
fazla kronik hastalığın bir arada
olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla
mevcut kronik hastalıklara
bağlı olarak yaşlılıkta çoklu
ilaç kullanımı yaygın olarak
görülmektedir. Mevcut
hastalıklar nedeniyle, yaşlılar
arasında antihipertansifler,
antihiperlipidemikler,
antidepresanlar, antiagreganlar,
antidiyabetikler, non-steroid
anti-inflamatuvar ilaçlar,
antipsikotikler ve antiepileptikler
gibi ilaçların sürekli kullanımı
yaygındır. Bunların yanısıra,
antibiyotik, grip ilaçları gibi
ilaçlar da kısa süreli olarak
kullanılmaktadır.
İlaç etkileşmeleri ile özellikle
alkol alımı, gebelik, kronik
hastalık, ilaç suiistimali gibi
durumlarda sıklıkla karşılaşılır.
Reçeteli veya reçetesiz
satılan pekçok ilaç alkol ile
etkileşmektedir. Özellikle
yaşlı popülasyonda, yaşla
birlikte absorbsiyon, dağılım
ve metabolizmada görülen
değişiklikler, ilaç ve alkol
metabolizmasını da etkilemekte,
alkol ve reçete edilen ilaçların
birlikte kullanımı sonucu
oluşacak yan etkiler açısından
risk oluşturmaktadır. Alkolilaç etkileşmesi sonucu doğan
klinik ters etkiler, kan alkol
seviyelerini de içeren, ilaç
metabolizmasında değişiklikler,
karaciğer toksisitesi,
gastrointestinal(GI) inflamasyon
ve kanama, sedasyon, disülfiram
benzeri reaksiyonlar, ilaçların
etkinliğinde değişiklik veya
yan etkilerin şiddetinde artış
şeklinde sayılabilir. Kronik
alkol kullanımına bağlı enzim
indüksiyonu ve akut alkol
alımına bağlı enzim inhibisyonu
ortaya çıkmakta, bu durum da
analjezikler (opioid ve opioid
olmayan), antidepresanlar,
antidiyabetikler,
antihistaminikler,

antihipertansifler, antibiyotikler,
antifungaller, antipsikotikler,
sedatif-hipnotikler,
immunosupresif ilaçlar gibi
yaşlılıkta kullanılan pekçok
ilaç sınıfının metabolizmasını
etkilemektedir. Örneğin,
alkol alımı,benzodiazepin,
antidepresanlar,
antihistaminikler, kas
gevşeticiler ve opioidlerce
meydana gelen sedatif etkiyi
derinleştirir. Düşme, araba
kazaları ve ölüm gibi durumların
ortaya çıkması olasıdır. Nonsteroidalantiinflamatuvar
ilaçlar (NSAİİ), alkolle kombine
edildiklerinde GI kanama riskini
yükseltirler. Ayrıca literatürde,
alkol tüketiminin karaciğer
hastalıkları, diabetesmellitus,
gastrit ve diğer GI durumları,
gut, depresyon ve memekanseri
gibi bazı kronik durumları
şiddetlendirebilmektedir.Genel
olarak, yaşlılar arasında ağır
içicilerin oranı düşük de olsa,
yaşlı insanlar için hazırlanan
kılavuzlarda alkol tüketimine
değinilmektedir. Hatta bazı
çalışmalar alkol tüketen yaşlıları
alkol-ilaç etkileşmeleri için
riskten de öte potansiyel olarak
görmektedirler. İngiltere’de
yapılan bir çalışmada,
yaklaşık 4000 kişilik bir
geriatrikpopülasyondaalkolle
etkileşen ilaç kullanan yaşlı
popülasyonunun oranı %72
olarak belirlenmiş ve en
büyük yüzdeyi kardiyovasküler
sistem ile merkezi sinir
sistemi ilaçlarının oluşturduğu
görülmüştür.
Dünya Sağlık Örgütü dünyada 2
milyar kişinin alkol kullandığını,
76,3 milyon kişide alkol
kullanım bozukluğu olduğunu
bildirmektedir. Buna karşın,
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
tarafından yapılan bir çalışmada,
toplumun %87’sinin alkol
kullanmadığı, %8’inin ayda bir
veya daha az, %3’ün ayda 2-4 kez
olmakla birlikte %13’ünün alkol
kullandığı belirtilmiştir. Yine
aynı çalışmaya göre, erkeklerin
% 23’ü alkol
kullanırken,

Hacettepe Üniversitesi
Geriatrik Bilimler Uygulama ve
Araştırma Merkezi

www.gebam.hacettepe.edu.tr

e-posta : gebam@hacettepe.edu.tr
Tasarım
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri
Basımevi Müdürlüğü
e-posta : basimevi@hacettepe.edu.tr
Tel : 0 312 305 1020

kadınların % 4’ü alkol
kullanmakta, erkeklerde alkol
kullananların %14’ü ayda bir
ya da daha az kullanırken,
% 5’inde ise bu oran haftada
2-3 kez ve üzerindedir. Alkol
kullanan kadınların büyük
bölümünün ise (%3) ayda bir
veya daha az alkol tükettiği
belirtilmiştir. Ülke genelinde
65–74 yaş arasında erkeklerin
%86’sının alkol kullanmadığı,
75 üzerinde ise bu oranın
%95 olduğu ifade edilmiştir.
Geriatrikpopülasyondaki
kadınların ise %99’unun alkol
kullanmadığı belirtilmiştir.Alkol
kullanımı ilaç etkileşmeleri de
dahilönemli sağlık ve sosyal
sorunlara yol açması nedeniyle
izlenmesi gereken bir risk
faktörüdür. Türkiye’de bugüne
kadar yapılan çalışmalarda ve
eldeki veriler ile alkol tüketiminin
diğer ülkelerden düşük olduğu
saptanmıştır. Bu durumun
kültürel ve dini etkilere bağlı
olmasının yanı sıra, sosyal baskı
nedeniyle eksik bildirimlerden
de kaynaklanabileceği
düşünülmelidir. Türkiye’de
dünyadaki kullanım düzeylerinin
altında tüketilmesine karşın,
riskli tüketim özelliği gösteren
kullanıcılar da bulunmaktadır.
Ülkemizin sosyokültürel durumu
nedeniyle alkol kullanımı her
ne kadar yaygın olmasa da
alkolle ilaç kullanımının özellikle
yaşlılardaki önemini vurgulamak
gerekmektedir.
Sonuç olarak, toplumun
hassas popülasyonlarıarasında
çok büyük öneme sahip olan
yaşlı grupta, yaşam kalitesini
arttırmak ve hastalıkları tedavi
etmek amacıyla kullanılan
ilaç miktarının fazla olması
nedeniyle gelişebilecek ters
etkilerin ve bu grupta ilaç
etkinliğindeki değişikliklerin
öngörülmesi oldukça güçtür.
Dolayısıyla, her ne kadar
ülkemizde tüketim oranları
düşük de olsa akut veya kronik
alkol kullanımında, alkolün
ilaçlarla birlikte kullanılmaması
gerektiği, reçetesiz satılan
ilaçların alkolle etkileşme
olasılığı olduğu, olası ilaç-alkol
etkileşmeleri için hekimden ve/
veya eczacıdan kesinlikle bilgi
alınması gerektiği unutulmamalı
ve özellikle çok ilaç kullanan
yaşlı hastalar bu konuda
mutlaka bilinçlendirilmelidir,
bilgilendirilmelidir.
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18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası
nedeniyle yerel yönetimlerle düzenlenen “Halk Eğitim Etkinlikleri” kapsamında bu yıl, Prof.Dr. Nur Hersek
tarafından “İleri Yaşlarda Ağız ve Diş
Sağlığının Korunması” ve Prof.Dr.
Terken Baydar tarafından “İleri Yaşlarda Bilinçli İlaç Kullanımı” konularında söyleşiler yapıldı.
GEBAM‘ın XIII. Akademik Eğitim
Etkinliği kapsamındaki “Yaşlılık ve
Sosyal Haklara Erişim Konferansı”; 5 Aralık 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi S
Salonu’nda Hacettepe Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Y.Doç.Dr. Erdem İlker Mutlu tarafından verildi.

Geriatrik Bilimler Uygulama ve
Araştırma Merkezi ve Alkol Bilimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 Ekim 2014 “Uluslararası
Yaşlılar Günü” için düzenledikleri ortak akademik eğitim etkinliği
çerçevesinde tema olarak “Alkol
ve Yaşlanma”yı belirlediler.

H.Ü. Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nedim
“Themis’ten bir Geriatri öyküsü:
Durmuş tarafından verilen konferanBabam Uranüs’ün Yaşlılığı” başlıksın başlığı, “Yaşlanma Sürecinde
lı konferans katılımcılar tarafından
Alkolün Metabolik Etkileri”, H.Ü.
ilgi ile izlendi.
Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
Öğr.Gör.Dr. Şeref Can Gürel tarafından verilen konferansın başlığı ise
“ Ya ş l ıl ar da A lkolün Psikiyatrik
Etkileri”ydi.
Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi S Salonu’nda
ŞLANMA
ALKOL VE YA
gerçekleşen etkinliğe değişik
meslek gruplarından ilgi ve katılım oldu.
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“Başarılı ve üretken bir yaşam”
örneği olarak
Sayın Prof.Dr. Saadet ÜLKER
ile ropörtaj
GEBAM - Saadet Hocam kendinizi tanıtır mısınız?
1962 Ankara Cumhuriyet Lisesi ilk
mezunlarındanım. Aynı yıl üniversite giriş sınavı
Ankara’da merkezi olarak yapıldı. Tıp Fakültesine
girmek istiyordum. Bir sorunun cevabını yanlış
vermek beni yedeğe düşürdü. Soru,”Büyük
şehirlerde iki tarafı ağaçlıklı yola verilen ismin
baş harfi aşağıdakilerden hangisidir?”. Ben cadde
diye bildiğimden “C” seçeneğini işaretledim. Oysa
doğru cevap “B” bulvarmış. Ankara’da o zaman
için bildiğim kadarıyla Atatürk Bulvarı vardı.
Ancak, Bulvar ne demektir hiç sorgulamamıştım.
Bu hayatımda unutamadığım bir ders oldu bana.
Aldığım puan Tıp Fakültesi dışında fakültelerin
değişik bölümlerine girmem için yeterliydi. Tam
karar verme aşamasındayken Hacettepe’den
Hemşirelik Yüksekokulu hakkında kısa bilgi
içeren bir mektup geldi. Hemşirelik hakkında
ne benim ne de ailemin olumlu- olumsuz hiç bir
fikrimiz yoktu. Okula gidip ilgililerle görüşünce
mesleğin ne olduğunu pek anlamamakla birlikte
gelecek vaadettiği düşüncesi ile neden olmasın
deyip, kaydımı yaptırdım. Hemşirelik Yüksekokulu
tek dershanesi ve diğer bölümlerle ortak
kullanılan tek amfisi ile şimdi ki Hacettepenin
Çocuk Hastanesi girişi ve altında bir yerlerdeydi.
Sınıfımız 11 kişiydi.Eğitim programının Boston
Üniversitesi Hemşirelik Okulu’ndan alındığı
söyleniyordu ama, bu programı yürütecek sayı
ve nitelikte hemşire öğretim elemanı yoktu.
Derslerimize hastanenin doktorları giriyordu. Tıp
Fakültesi açılınca da fakültenin hocaları girmeye
başladılar. Bunun kadar önemli olan bir başka
husus ise, bu okuldan mezun olanların,sonradan
öğrendiğim sağlık meslek lisesi mezunlarından
farkının ne olacağına dair bir açıklık getirilmemiş
olmasıydı. 1954 tarihli Hemşirelik Kanunu
sağlık meslek lisesi mezunu hemşirenin görev,
sorumluluk, yetkilerini tanımlıyordu. O yıllarda
sık sık İhsan Doğramacı ile bir araya geliyor,
huzursuzluğumuzu paylaşıyor ama bir sonuca
varamıyorduk. Tüm görüşmelerimize rağmen ne
bizim kimliğimizi tanımlayacak kanun değişikliği
için adım atılıyor, ne eğitim koşulları düzeliyordu.
Hemşire hocalarımızın bu huzursuzluğumuza
verdiği yanıt hiç değişmiyordu:“…Sağlık Meslek
Lisesi mezunu da hemşire, siz de hemşiresiniz. Bu
bakımdan aranızda hiç bir fark yok. Farkı, mezun
olunca sahada siz koyacaksınız…” İyi de nasıl? Hiç
bir desteğimiz yok.
GEBAM - Hacettepe Üniversitesi’nde göreve ne
zaman ve nasıl başladınız?
Bu koşullarda okulu 1966 ‘da birincilikle
bitirdim. Okula hemşire kadrosunda asistan
olarak girmem teklif edildi.Kabul edip girdim.

Mesleki kimlik bunalımından, hemşireliğin ne
olduğunu anlamak ve anlatmak için yıllar süren
bir mücadele sonunda tam olmasa da büyük
ölçüde kurtuldum diyebilirim. Anlatılması zor,
olağanüstü bunalımlı yıllardı bu yıllar.Durumu
kavradıktan sonra mesleğin olması gereken
kimliğine kavuşması ve halkımızın bu meslek
aracılığı ile hak ettiği niteliklihizmeti alması için
başlayan mücadele süreci 1980 ortalarından bu
güne kadar kesintisiz devam etti ve ne yazık ki
hala devam ediyor.
Okulumuz açılırken açılma gerekçesi açıkça ifade
edilmiş, mesleki kimlik yasal düzenlemelerle
güvence altına alınmış,eğitim koşullarını
düzeltecek önlemler alınmış olsa idi, hemşireler
olarak öğrenciliğimizden bu yana çektiğimiz
“acıyı” çekmezdik.
1992-1997 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’nda
şimdi yok edilmiş olan bir pozisyonda, Hemşirelik
Hizmetleri Daire Başkanı olarak üniversitedeki
görevime ek olarak beş yıl süreyle çalıştım.
Bürokrasiden, bürokrasi –siyaset ilişkilerinden
zerre kadar haberi olmayan, amacı hemşirelik
için çalışmak olan “ve doğru dürüst programlar
yapılır ve sunulursa kabul görür” zannı içinde olan
ben çok ciddi bir travmaya da bu sürede maruz
kaldım. Hiç bilmediğim,düşünemediğim farklı
bir dünyaya açıldım.Ama, itiraf etmem gerekir ki
Sağlık Bakanlığı’nda geçirdiğim yıllar mücadele
gücüme güç kattı. Bu sürede haylice büyüdüm ve
direncim arttı diyebilirim.
Hemşirelikle ilgili temel düzenlelemeler bu
dönemde (1992-97) yoğun bir biçimde ele alındı
ve örneğin, 1954 tarih ve 6283 sayılı Hemşirelik
Kanunu 15 yıl sonra nihayet değişti. Ondan üç yıl
sonra da Hemşirelik Yönetmeliği değişti. Bunlar
mesleki kimliğimizi haylice doğru bir biçimde
ortaya koydular.
Şimdi tüm bu değişimler sanki yokmuş gibi
davranılıyor ve bu nedenle mücadele devam ediyor.
Bunların yanı sıra hemşirenin güvencesiz
koşullarda, az ücretle ve taşeron işçi olarak
çalıştırılması konusu giderek yaygınlık kazanıyor.
Başka mesleklere, örneğin, Acil Tıp Teknisyenine,
Ebelere, Yaşlı Bakım –Hasta Bakım Teknikerlerine
hemşirelik görev, sorumluluk ve yetkileri veriliyor.
Bu nedenle mücadele devam ediyor.
Hemşirelik eğitimi perişan edilmiş durumda. Bu
nedenle mücadele devam ediyor.
Hacettepe Üniversitesinde Haziran 1966- Eylül
2011 tarihleri arasında cerrahi hastalıkları
hemşireliği anabilim dalında 45 yıl 4 ay çalıştım.
Yaş haddinden 2011’de emekli oldum.
2005 yılında Türk Hemşireler Derneği yönetim
kurulu başkanı olarak göreve başladım ve hala
devam ediyorum. Tam 70 yaşındayım.
GEBAM - Başarılı ve üretken bir yaşlılık hakkında
neler düşünüyorsunuz?
Mesleğimi elimde olmayan nedenlerle geç de
olsa anlayıp çok sevdimve iyi bir hemşire ve eğitici
olmak için gerçekten çok çalıştım.
Bu nedenle kendimi görevini yerine getirmeye
çalışmış bir insan olarak görüyor ve bundan
huzur duyuyorum.
Peki, görece de olsa koca bir hayat hemşirelikten
mi ibaretti. Tabii ki ‘hayır!’ ve olmadı da.
Yapılanlar her şeyden vaz geçerek hemşireliğe
adanmışlık değildi. Madem ki çalışıyor ve
yaşamımı bu yol ile sürdürüyordum, o halde
yapılması gereken ne ise o yapılmalıydı. Ben de
onu yaptım. Burada büyütülecek hiç bir şey yok.

Yaşamımın önemli bir bölümünü de kendimi insan
olarak yeniden ve yeniden inşa etme gayreti içinde
geçirdim. Bu süreç de en az öbürü kadar sancılı ve
bitmeyen bir süreç. Bedel isteyen ama aldığını da geri
veren bir süreç. Burada da büyütülecek bir şey yok.
Aralıksız eğitim ve çalışmayla geçen 63 yıl!
Çalışmak bir alışkanlık haline geldi. Bu nedenle
durup dururken insanın orasının burasının
ağrıması tansiyon ve onun sebep olduğu bazı
yıpranmalar dışında şimdilik en azından maddi
olarak üretim süerecinin önünde bir engel
görünmüyor. Umar ve dilerim ki bu biraz daha
böyle sürüp gider.
Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrencilerle
mesleğimiz konusunda giderek derinleşen ,anlam
kazanan tartışmalar…
Yılların dostları ile çok yönlü doyumsuz
söyleşiler…
Esneyen bir kedi yavrusunun pembecik ağzından,
sevgi sözcükleri ile seslendiğiniz bir sokak
köpeğinin yere yatıp korka korkao güzelim karnını
açıvermesinden, çıkacak ilk yaprağın müjdecisi
düşen son yapraktan ve daha nice benzerlerinden
alınan tat.
Sokaklarda ki yoksul, kirli, yorgun ,
kimsesizlerinyol açtığı hüzün ve isyan.
Sevdiğiniz bir yazarın yeni bir kitabı için kitap evine
seyirtirken yaşanan heyecan.
Sabahlarınbirbirine benzeyen, benzemeyen
matbaa kokulu gazeteleri…
Ölümler - Doğumlar… Hüzünler… Sevinçler…
Ve daha niceleri…
Yaşamak güzel şey be kardeşim! Ne güzel demiş
sevgili Nazım Hikmet.

Prof.Dr. Nur HERSEK, Prof.Dr. Saadet Ülker,
Prof.Dr. Sevilay ŞENOL-ÇELİK
GEBAM - Emeklilere neler önerirsiniz, emekliliğe
hazırlık süreci olmalı mı?
Korkarım emeklilere bir önerim olamayacak .
Emekliliğe hazırlık sürecini de anlayabildiğimi
pek söyleyemem.O zamana kadar ne yaptık,
yapabildik ise bunlar sonrasını da büyük ölçüde
belirliyor diye düşünüyorum.
Sanırım “üretim halinde olmanın” ” var olmanın
asli unsuru olduğunu anlatacak/kavratacak
bir düzene/olanaklara sahip olmak, bunun için
mücadele vermektir tüm mesele.
GEBAM - Emekliler için neler yapılabilir?
Her şeyden önce bir yaşlı olarak düşüncelerimi
sayfalarınızda paylaşma imkanı verdiğiniz
için çok teşekkür ederim. Sorularınız beni, bu
ana kadar pek düşünmediğim konularda da
düşünmeye yöneltti. Bu da benim için önemli bir
kazanım oldu. Türk Hemşireler Derneği Yönetim
kurulu üyesi olmam nedeniyle genç ve orta
yaşlı meslektaşlarımla bir araya gelme fırsatını
sık sık buluyorum. Bu fırsatı başka meslek
mensupları ile de buluyorum. Birliktelikler çoğu
kez çok anlamlı ve yararlı olabiliyor. Birbirimizden
çok şey öğrenebiliyoruz. GEBAM bu nitelikteki
buluşmalara/ paylaşımlara zemin hazırlayabilir.
GEBAM - Sağlıklı kalmak için önerileriniz var mı?
Bilinen ve genel kabul görmüş öneriler dışında
hiç bir önerim yok. Sadece, yaşlanmaya direnmek
için ölçüyü kaçıracak denli bir gayrete düşmenin
yarardan çok zarar vereceğine inandığımı ifade
etmek isterim.

