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DEĞERLİ KATILIMCILAR, 

Ahi Evran Üniversitesi ve Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği tarafından dokuzuncusu 
düzenlenen ulusal yaşlılık kongresine hepiniz hoşgeldiniz.  
 
Günümüz dünyasında demografik değişimlerin en dikkat çekici yanı yaşlı nüfusunda 
gözlenmektedir. Teknolojideki gelişmeler sağlık hizmetlerinin iyileştirilerek daha fazla sayıda 
insana ulaşmasına olanak sağlamakta ve bu durum yaşlı nüfusu ve yaşlı nüfusunun diğer yaş 
gruplarına oranında artışa neden olmaktadır. Toplum yaşlanması olarak da bilinen bu olgu, 
toplumun tüm katmanlarında sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda değişimlerin 
yaşanmasına yol açmaktadır. Bu değişimler, yaşlılıkla ilgili konularda karşımıza çıkan sorunları 
daha belirgin hale getirmektedir. Yaşlı nüfusun dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı biçimde 
artması, yaşlılık konusunun zaman yitirmeden ele alınmasını ve ulusal politikalar 
oluşturulmasını gerekli kılmaktadır.  
 
Modern dünyanın değişim hızı çoğu zaman yeni sorunları beraberinde getirmektedir. Yaşlı 

nüfusta gözlenen artış ile birlikte daha çok birey bu sorunlarla karşı karşıya kalmakta, dışlanma, 

yalnız bırakılma, terk edilmişlik ile yüz yüze gelmektedir. Bunun üstesinden gelebilmek ve 

problemlere farklı çözümler bulabilmek adına yeni bakış açılarına olan gereksinim artmış ve 

toplumun karmaşık yapısı içinde yaşlıların sorunları disiplinler arası bir çalışmayı zorunlu hale 

getirmiştir. 

Yaşadığımız çağda karşı karşıya kaldığımız değişim süreci bu temayı seçmemizde belirleyici 

olmuştur. Toplumsal değişim zamanın akışı göz önünde bulundurulduğunda her çağda 

yaşanan kaçınılmaz bir olgudur. Bugünün dünden tümüyle farklı olabildiği bir süreçte yaşlanma 

ve yaşlılığa bakış açısı her şey gibi bu değişim hızından etkilenmiştir. Öyle ki yaşlı bireylerin 

karşı karşıya kaldığı problemler toplumsal değişim dikkate alınmaksızın çözülemez olmuştur. 

Bu noktadan hareketle 9. Ulusal yaşlılık kongresinin ana teması, “Toplumsal Değişim ve 
Yaşlılık” olarak belirlenmiş ve ülkemizde yaşlılıkla ilgili konularda çalışan bilim insanı, yerel 
yönetici, uzman ve uygulayıcıları bir araya getirme, yeni görüşleri tartışma ve yayma 
doğrultusunda bir ortam hazırlanması amaçlanmıştır.  
 
Bu kongre, temelinde disiplinler arası çalışmaya örnek teşkil etmesi bakımından da önem 

taşımaktadır. Farklı çalışma alanlarından gelen araştırmacıların yaşlılığı anlamlandırma 

konusunda yeni bakış açıları kazandıracağı inancındayız.  

Kongrenin sonunda yaşlılıkla ilgili konularda karşımıza çıkan problemlere ışık tutarak çözüm 

anlamında bir adım daha atıp katkıda bulunmayı umuyoruz. Hepinize desteğiniz ve değerli 

katılımlarınız için kongre düzenleme kurulu adına teşekkür eder, saygılar sunarım. 

  

Düzenleme Kurulu Adına 

         Kongre Başkanı 

         Doç. Dr. Yener Bektaş 
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DAVETLİ KONUŞMACI SUNUM ÖZETLERİ 

UYK2017-DK-01 

HEALTHY AGEING AND NUTRITION: A GROWING GLOBAL CHALLANGE  

Dr. Sakineh Nouri SAEİDLOU 

Urmia University, Medical Sciences, Iran 

The percentage of the elderly is growing rapidly worldwide. The global number of the elderly 

is projected to rise from an estimated 524 million in 2010 to nearly 1500 million in 2050, 

with most of this increase in developing countries (1). The factors underlying this transition 

are increased longevity, declining fertility, and aging of “baby boom” generations (2).Today 

most people will live into older age, and an increasingly significant proportion of the 

population will be older people (3). For the first time in history most people can expect to 

live into their 60s and beyond (4). In low- and middle-income countries, this is largely the 

result of large reductions in mortality at younger ages, particularly during childhood and 

childbirth, and from infectious diseases (5). In high-income countries, continuing increases in 

life expectancy are now mainly due to declining mortality among those who are older (6). 

These changes are dramatic. A child born in Brazil or Myanmar in 2015 can expect to live 20 

years longer than one born in those countries just 50 years ago. When combined with the 

marked falls in fertility occurring in almost every country, these trends are having equally 

significant impacts on the structure of populations. These extra years of life and 

demographic shifts have profound implications for each of us, as well as for the societies we 

live in. They offer unprecedented opportunities, and are likely to have a fundamental impact 

on the way we live our lives, the things we aspire to and the ways we relate to each other 

(7). And, unlike most of the changes that societies will experience during the next 50 years, 

these underlying trends are largely predictable. We know that the demographic transition to 

older populations will occur, and we can plan to make the most of it. 

 Ageing is accompanied by physiological changes that can negatively impact nutritional 

status. Sensory impairments, such as a decreased sense of taste or smell, or both, may result 

in reduced appetite. Poor oral health and dental problems can lead to difficulty chewing, 

inflammation of the gums and a monotonous diet that is poor in quality, all of which 

increase the risk of malnutrition (8). Older people are vulnerable to malnutrition for many 

reasons including physiological and functional changes that occur with age, lack of financial 

support and inadequate access to food. The functional status of the elderly is their ability to 

carry out their day to day activities including preparation of food and intake, thereby 

affecting nutritional status. Along with these physiological changes, ageing may also be 

associated with profound psychosocial and environmental changes, such as isolation, 

loneliness, depression and inadequate finances, which may also have significant impacts on 
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diet. Combined, these trends increase the risk of malnutrition in older age because although 

energy needs decrease with age, the need for most nutrients remains relatively unchanged. 

However, malnutrition in older age often goes undiagnosed, and thorough assessments of 

the global prevalence of the different forms of malnutrition are limited. The evidence 

suggests that worldwide a sizeable proportion of older people may be affected by 

malnutrition. A thorough nutritional assessment of older people requires performing 

anthropometric measurements, clinical biochemistry and dietary assessment. One study 

from the United Kingdom using these comprehensive approaches showed that the risk of 

protein–energy malnutrition was between 11% and 19%, and found that it was accompanied 

by deficiencies of vitamins C and D, and low levels of carotenoids (9). In a study from the 

Philippines conducted among older people living in the community, energy intake was 

approximately 65% of the amount required based on total energy expenditure (10). A study 

from rural Malaysia identified problems related to both under nutrition and over nutrition, 

as well as low levels of thiamin, riboflavin and calcium (11). Furthermore, higher levels of 

malnutrition (15–60%) have been documented in many countries in older patients who are 

hospitalized, live in nursing homes or are in homecare programmers (12–14).A 

questionnaire-based approach has been used in several studies to provide a simple 

assessment of older patients in outpatient clinics, hospitals and nursing homes . A study 

among older people living in rural areas of South India used this approach and found that 

more than 60% of the participants had low protein–energy intakes (15). A study from the 

Islamic Republic of Iran revealed a 12% prevalence of malnutrition among older people, with 

higher pr As with other aspects of geriatric care, the management of malnutrition in older 

age needs to be multidimensional. Various types of interventions are effective in reversing 

these patterns of malnutrition, and have been shown to delay care dependency, improve 

intrinsic capacity and revert frail states (16). The nutrient density of food should be 

improved, particularly that of vitamins and minerals, but energy and protein intake are 

important targets. Individualized nutritional counseling has been shown to improve the 

nutritional status of older people within 12 weeks (17).  

Older people are vulnerable to malnutrition which is associated with an increased risk of 

morbidity and mortality (18) Increased falls, vulnerability to infection, loss of energy and 

mobility, poor wound healing and confusion are reported consequences of undernutrition 

(19)..Diet and lifestyle, coupled with maintenance of a healthy body weight are important in 

the maintenance of health for all age groups but are crucial for healthy aging. Maintaining a 

good nutritional status has significant implications for health and wellbeing, delaying and 

reducing the risk of developing disease, maintaining functional independence and thus 

promoting continued independent living (20).  Whilst undernutrition may be considered a 

greater risk to health in older people, obesity also increases morbidity and mortality from 

diabetes, hypertension and cardiovascular disease. The prevalence of overweight and 

obesity continues to rise amongst the population as a whole, and current evidence indicates 

that the prevalence in those aged 65+ is increasing. Scottish Health Survey data has shown 

that between 1998 and 2008, BMI continued to rise between the age of 60 and 70, 

especially in women European and USA data show similar trends (22). This is in marked 

contrast to earlier decades when obesity was less common and prevalence increased with 
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age, peaking around age 60 and then declining (21).While many older adults remain healthy 

and eat well, those in poorer health may experience difficulties in meeting their nutritional 

needs. Meeting the diet and nutrition needs of older people is crucial for the maintenance of 

health, functional independence and quality of life. 

Current public-health approaches to population ageing have clearly been ineffective. The 

health of older people is not keeping up with increasing longevity (23, 24); marked health 

inequities are apparent in the health status of older people; current health systems are 

poorly aligned to the care that older populations require even in high income countries (25–

29).   
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UYK2017-DK-02 

YAŞLILARA YÖNELİK BİR SOSYAL POLİTİKA ARACI OLARAK BAKIM SİGORTASI – 

FEDERAL ALMANYA ÖRNEĞİ- 

Prof. Dr. Alpay HEKİMLER  
Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü  

İGRAS Uluslararası İş ve Sosyal Güvenlik Birliği – Alman Seksiyonu Üyesi 

 

Yaşlılık, sosyal güvenlik bağlamında engellenmesi mümkün olmayan bir risk faktörü olarak 

karşımızda durmaktadır. Bilindiği üzere, bireyin yaşlanmasıyla birlikte, daha önceden var 

olmayan yeni gereksinimler de ortaya çıkabilmektedir. Dünya nüfusunun giderek yaşlanıyor 

olması gerçeği, önlenemeyen bu risk ile ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi arayışını daha da 

hızlandırmıştır. Şüphesiz olarak bu yönde bir arayış, ancak belirli bir ekonomik ve sosyal 

gelişmişlik düzeyinin yanı sıra bu bağlamda daha bireyci kültürel yapıya sahip ülkeler için söz 

konusu olmaktadır. 

Günümüzde sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, yaşlıların gereksinimlerinin 

karşılanmasına yönelik farklı sosyal politika araçları geliştirilmekte ve uygulanmaya 

çalışılmaktadır. Doğal olarak farklı ülkelerde ortaya çıkan uygulamalar ve bunların ne denli 

etkin oldukları tartışmaya açıktır. Bazı ülkelerde, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yönelik hizmetler kamusal alan dışına çıkarılarak piyasaya ya da toplumun diğer üyelerine 

devredilirken kimi ülkelerde ise yasalarla teminat altına alınarak bir sosyal hak olarak 

şekillenebilmektedir. 

Yaşlılığın beraberinde getirdiği belirli risklerin bertaraf edilmesi veya sınırlandırılmasına 

yönelik bir sosyal güvenlik ve sosyal politika aracı olarak bakım sigortası uygulamasının 

önemli ve aynı zamanda etkin bir örneği, Federal Almanya’da karşımıza çıkmaktadır. Bakım 

sigortasının kanun ile düzenlendiği ve kanaatimizce son derece başarılı bir biçimde 

uygulandığı ülkelerin başında Federal Almanya gelmektedir. 

Bu çalışmada, yaşlılık bağlamında Federal Almanya’da bakım sigortasının yasal çerçevesi 

genel hatlarıyla ortaya konularak, sağlanan kazanımlar ve bunların etkinlikleri 

değerlendirilmekte ve böylece henüz bir bakım sigortası uygulamasına sahip olmayan 

ülkemiz için bir perspektif çizilmektedir. 
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BİLDİRİ ÖZETLERİ 

A- SÖZLÜ SUNUMLAR 
 

UYK2017-SS-01 

SOSYAL KORUMA BAĞLAMINDA YAŞLILIĞA YÖNELİK TÜRKİYE’DE UYGULANAN 

SOSYAL POLİTİKALARIN ANALİZİ 

Ömür ÇETİNKAYA 
Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,  

Yönetim ve Organizasyon Bölümü  

   Mehmet ÖZDEMİR 
Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,  

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü 
Recep KAHVECİOĞLU 

Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,  
Yönetim ve Organizasyon Bölümü  

Günümüzde yaşlı olarak nitelendirilen kişilerin, yalnızca fiziksel ve duyumsal sağlık 

sorunlarının yanı sıra toplumsal anlamda da sorunlar ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir. 

Bu bağlamda dezavantajlı gruplar arasında yer alan yaşlılara yönelik sosyal politikaların 

bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine karşılık gelmesinin yanı sıra yaşlıları bir toplumsal değer 

olarak görecek istikrarlı politikalar olması gerekmektedir.  

Sosyal politikaların oluşturulması ve mevcut politikaların yeniden düzenlenmesi süreci ve 

taşıdığı sosyolojik anlam bu politikaların başarısı açısından oldukça önemlidir. Öncelikli olarak 

akla gelen “emeklilik sistemleri” nin yanı sıra çalışma yaşamında karşılaşılacak ayrımcılık, 

sosyal dışlanma gibi sorunların en aza indirilmesi amacının gerçekleştirilmesi yine 

uygulanacak politikaların başarısını etkilemektedir. Aktif yaşlanma politikaları ise yaşa dayalı 

ayrımcılığı ortadan kaldırmanın yanı sıra aktif yaşlanmayı ilgilendiren planlama, programlama 

ve uygulamanın geliştirilmesi kademelerine yaşlıların katılımını sağlamaktadır. Sosyal 

politikalar oluşturulurken aktif yaşlanmanın desteklenmesi, ani ölümlerin ve kronik 

hastalıkların azalmasını, ilerleyen yaşlarda insanların daha kaliteli bir yaşam sürmelerini, 

toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve politik alanlarında etkin olmasını sağlayabilecektir. 

Bu süreç hem yaşları ilerledikçe sağlıklarını koruyabilen bireylerin çalışma hayatında daha 

uzun süre devam ettirebilmeler hem de erken emekliliğin getirdiği ekonomik yükün 

hafifletilmesine katkı sağlayacaktır. Diğer yandan sosyal güvenlik sistemlerinde yer alan 

emeklilik programları hemen her ülkenin ekonomik ve kültürel yapısına bağlı olarak 

şekillenmekte ve bu sebeple bir ülkede uygulanan modelin diğer bir ülkede aynen 

uygulanması ve başarılı olması çoğu kez mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla sürdürülebilir ve 

sağlıklı işleyen sosyal güvenlik sistemlerinin kurulması ancak doğru uygulama örneklerinden 



 

7 
9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, 4-6 MAYIS 2017, KIRŞEHİR 

faydalanılarak mevcut ülkenin toplumsal yapısının da dikkate alınmasıyla oluşturulacak 

politikalarla mümkün olacaktır. 
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UYK2017-SS-02 

TÜRKİYE’DE YAŞLANAN NÜFUS VE YAŞLI İŞSİZLİĞİ SORUNU 

Yelda BEKTAŞ 

Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 

 

Gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerin ortak sorunu olarak bilinen yaşlanan nüfus olgusunun 

2000’li yıllardan itibaren Türkiye’nin de gündemine girdiği görülmektedir. Nüfus, bir ülkenin 

ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere pek çok alandaki politikaları üzerinde doğrudan 

etkilidir. Bu doğrultuda nüfusun nicelik ve niteliğine ilişkin düzenlemeler yapmak ülkelerin 

ekonomik büyüme ve kalkınma planlarında öncelikli olarak yer almaktadır.  

Doğum oranlarının düşmesi ve yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak nüfusun yaşlanmaya 

başlaması, yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının yükselmesine yol açmaktadır. Bu 

durum 14-65 yaş arası çalışma çağındaki nüfus içerisinde de yaşlı nüfusun artması anlamına 

gelmektedir. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’deki yaşlı nüfus artışı daha düşük 

oranlarda seyretse de söz konusu demografik dönüşümün Türkiye açısından çok daha kısa 

sürede gerçekleştiği görülmektedir. Bu hızlı değişime hazırlıksız yakalanılmış olunması, söz 

konusu durum karşısında ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi ve yeni nüfus yapısına yönelik 

politika üretilmesinde yetersiz kalınmasına yol açmaktadır. Bu alanda son yıllarda ortaya 

çıkan önemli sorunlardan biri de yaşlanan işgücüne bağlı olarak gözlemlenen yaşlı işsizliğidir.  

Bu çalışmada Türkiye’deki demografik dönüşümün işgücü piyasası üzerindeki etkileri 

yaşlanan işgücü özelinde ele alınarak 50 ve üzeri yaş grubunun işgücüne katılımı, istihdamı ve 

işsizlik oranları TÜİK verileri kapsamında değerlendirilmiş, yaşlanan işgücünün işsizlik ve 

istihdamına yönelik sorunlar genel bir çerçeve içerisinde sunulmaya çalışılmıştır. Bu 

bağlamda Türkiye’de yaşlı nüfusun işgücüne katılımının arttığı, buna bağlı olarak yaşlı işsizlik 

oranlarının yükseldiği ve yaşlı işgücüne yönelik istihdam yaratmada mevcut politikaların 

yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. 

Bu çalışma Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere Katılım destek programı 

kapsamında desteklenmiştir. 
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UYK2017-SS-03 

2050 YILINA DOĞRU TÜRKİYE'DE YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR 

Gökçe Pınar AKSOY 

Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü  
 

 

İnsanoğlunun doğumla başlayan sürecinde gelişim evrelerinin en son dönemi yaşlılıktır. 

Herkesin uzun yaşamak istediği fakat kimsenin yaşlanmak istemediği bir dönemdir. 

Önlenmesi mümkün olmayan bu dönemde birey biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik 

olarak kayıplar yaşayabilir. Bu kayıplar her ne kadar biyolojik süreçle ilişkili olsa da bireysel 

farklılıklar önem taşır.  

Yaşlılık dönemine ilişkin standart bir yaş aralığı belirlenemese de 65 yaş, yaşlılığın başlangıcı 

olarak kabul edilmektedir. 1998 yılında dünyada ilk defa yaşlı bireylerin oranının çocukların 

oranını geçmesi ile kendini hissettiren yaşlılık sorunu, 21. yy da gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin en önemli gündem maddesi olmuştur. 

2014 yılında Türkiye’de TÜİK tarafından yapılan araştırmada yaşlı nüfusun toplam nüfus 

içindeki oranı %8 olarak belirlenmiştir. Bu oran ilerleyen yıllarda yaşlı nüfusun toplum 

içindeki oranının daha çok artacağını ve demografik yapıda değişimler olacağını 

göstermektedir. Bu değişimde yaşlı nüfusun sorunlarının daha da belirginleşeceğini 

hissettirmektedir. 

Sanayileşme ile birlikte yaşanan değişimler, köyden kente göç, , aile yapısındaki değişim ve 

kadının çalışma hayatına katılması, yaşlı nüfusun büyük bir çoğunluğunun köylerde yaşaması 

ve sosyal güvencesinin olmaması, eskinin bilgesi olan yaşlının günümüzde parası da yoksa 

aileye yük olarak kabul edilmesi ve kendi kaderine bırakılması yaşlılık sorunlarını daha da 

derinleştirmektedir. 

Yapılan bu çalışmada sosyal devlet anlayışını benimseyen Türkiye’de yaşlıların yaşadıkları 

sorunları en aza indirmek için oluşturulan sosyal politika çalışmalarına yer verilmektedir. Bu 

politikalar emeklilik, sosyal güvenlik, ayrımcılık ve sosyal hizmetler v.b. alt başlıklarla ele 

alınmaktadır. 

Çalışmanın yöntemi ve tekniğinde, çalışma öncesinde alan yazını ile ilgili gerekli literatür 

taraması yapılarak elde edilen bulgular bir araya getirilmiştir. Elde edilen bulgular güncel 

istatistiksel verilerle desteklenmiştir. Çalışmanın bulgularında ise günümüzde kadının çalışma 

yaşamına geçmesi ile doğum oranlarındaki azalma ve yaşam standartlarındaki iyileşme, 

koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin gelişmesi ile yaşlı nüfusunun yaşam süresindeki 

artış, nüfusun yaşlanmasına sebep olduğu görülmektedir. Toplum nüfusundaki bu yaşlanma 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gündeminde önemli yer etmektedir. Toplum 

nüfusundaki bu yaşlanmanın erken farkına varan ülkeler bu konularda gerekli olabilecek 

sosyal politikaları oluşturmuşlardır. Fakat bu durumun farkında olmayan ya da bu durumu 
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dikkate almayan ülkeler ise yaşlılara yönelik sosyal politikalar oluşturmamışlardır. Bu ülkeler 

yaşlı nüfus artışı ile karşılaştıklarında ciddi problemler yaşayacaklardır. Türkiye’de sorun 

yaşayacak ülkelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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UYK2017-SS-04 

GÜNEY KORE’NİN YAŞLI BİREYLERİ: YAŞLANMA, EMEKLİLİK, EMEKLİLİK MAAŞI, 

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE REFAH POLİTİKALARI 

Esin YURDAGÜL 

Goethe Frankfurt Universitesi 
 

Her toplumu sosyal süreklilik ve süreksizlik haline getiren değişiklikler ve dönüşümler 

kaçınılmaz ve önlenemezdir. İç ve dış etkenlerle ilgili olarak, Güney Kore'nin (bundan böyle 

Kore) bir istisna olmadığı söylenilebilir. Kore tarihi boyunca hayatin her alaninda (siyasal, 

ekonomiksel, sosyal…) birçok karışıklık ve kargaşa yaşandığını gözlemlenmistir. Tüm 

toplumun olumsuz ve/veya olumlu bir şekilde etkilenmiş olduğu açıktır. Kore'nin yaşlı 

bireyleri toplumda en olumsuz sekilde etkilenler arasinda yer almaktadir. Koreli ebeveynler 

kendilerini çocuklarına adamak için yönlendiren Konfüçyüs ilkelerine ve değerlere karşı telkin 

edilmislerdir ve bunun karşılığında çocukların ebeveynlerinin bakım sorumluluğunu almaları 

yüksek derecede beklenmektedir. Sonuç olarak, sosyal güvenlik ve/veya huzurevleri Kore 

hükümetleri için bir zorunluluk haline gelmemistir. Halbuki, Kore ekonomik yeniden 

yapılanma süreci bugün göreceli yoksulluk içinde yaşayan yaşlı bireylerin yaklaşık yarısı 

yalnızlık, işsizlik, intihar ve 65 yaş üstü erkeklerden (% 41.8) daha yüksek yoksulluk riski ile 

karşı karşıya kalan 65 yaş üstü kadınların (% 47.2) neredeyse yarısı ile ilişkili olan fuhuşa 

maruz bırakmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD, 2011) üye ülkeleri 

arasında Kore en düşük refah harcamalarını sıralamasinda yer alirken, 2015 (ve de 2012) 

yılında en yüksek yaşlı yoksulluk oranına ve en yüksek yaşlı intihar oranına sahip ülkelerden 

biri olduğunu belirtmistir. Buna ek olarak, 2016 yılında Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) 

tarafından yayınlanan veri tabanına göre, Kore dünyanın en yüksek yaşam ömrü olan 

ülkelerinden biri (erkek: 79.3 yaş, kadın: 85.8 yaş, toplam nüfus: 82.4 yaş) arasında yer 

alırken, dünyanın en düşük doğurganlık orani sıralamada yer almaktadır. Kore ekonomik 

büyümesini ters yönde etkileyen yüksek derecede düşük dölverimi ve istikrarlı bir şekilde 

artan yaşlı bireyler ki ekonomiyi olumsuz olarak etkilerler. Bu gerçeklere dayanarak, bu 

çalışma yaşlanmayı, emekliliği, emeklilik maaşı ve sosyal güvenlik sistemini ve refah 

politikalarını inceleyerek Kore'nin yaşlı bireylerinin ayrıntılarını büyük ölçüde verecektir. 
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UYK2017-SS-05 

TOPLUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE YAŞLI EĞİTİMİNİN ÖNEMİ 

Sevinç ŞANLI AKKURT 

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 

Hülya ÖZTOP 

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü  

 
“Toplumsal değişme” toplumsal yapının ve onu oluşturan toplumsal ilişkiler ağının ve bu 
ilişkileri belirleyen toplumsal kurumların değişmesi olarak tanımlanabilir. Teknolojik 
gelişmelerin getirdiği değişikliklere uyum sağlamak toplumsal değişimleri de beraberinde 
getirmekte ve bu değişim toplumun en temel kurumlarından biri olan aile içindeki bireylerin 
ve yaşlıların da çeşitli sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Toplumsal değişme ve gelişme 
sürecinde, geniş ailenin çekirdek aileye dönüşmesi, kadının çalışma hayatına katılması, hızlı 
kentleşme ve eğitilen kişi sayısı ve süresindeki artış gibi faktörler nedeniyle toplumun 
yaşlılığa bakış açısı ve yaşlıların bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin yaklaşımlar da 
değişmektedir. Yaşlılık döneminde çalışma yaşamından emekliliğe geçiş, gelirdeki azalma, 
eşin vefatı, büyükanne, büyükbaba rolüne geçiş, sosyal ilişkilerde bozulma en sık karşılaşılan 
sorunlar arasında yer almaktadır. Bugün gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun bütün ülkelerde 
nüfus içindeki yaşlı sayısı gittikçe yükselmektedir ve artan yaşlı nüfusun ihtiyaçları ile birlikte 
yaşamın her döneminde eğitim ihtiyacı da önemli hale gelmektedir. Eğitim olmadan 
teknolojik yeniliklerle karşılaşan yaşlı birey yaşadığı topluma yabancılaşabilmektedir. Yaşlı 
bireylerin temel kaygılarından biri toplumsal yaşama tüm yönleriyle katılabilme yeteneklerini 
korumaktır. Eğitim, yaşlı yetişkinlerin toplumsal değişimlere uyum sağlamada yaşadıkları 
sorunların çözümünde önemli bir role sahiptir. Eğitimin toplum içindeki yaşlılar için 
koruyucu, kolaylaştırıcı, iyileştirici ve hazırlayıcı fonksiyonları vardır. Yaşlı bireyler için eğitim, 
onların özgüven ve bağımsızlığını desteklemeye, değişen çevre koşulları ile daha etkili bir 
şekilde başa çıkmalarına, topluma katkıda bulunma potansiyellerini arttırmaya, deneyimlerini 
başkalarıyla ve diğer kuşaklarla paylaşmalarına olanak tanır. Bir toplumda yaşlıların eğitimine 
verilen önem, o toplumda yaşayan bireylerin eğitime ilişkin değerlerinin yansımasıdır. Yaşlı 
bireylere uygun ve kaliteli eğitim programları sunulursa, eğitime katılım da o ölçüde artış 
gösterecektir. Bu programlara katılım, yaşlıların ilgilerini devam ettirmelerini, zihinsel 
fonksiyonlarını yüksek oranda sürdürmelerini ve yaşlılık döneminde üretken kalmalarını 
sağlayacaktır. Ayrıca, yaşlıların eğitim aracılığıyla teknolojik yeniliklere yabancı kalmaması; 
hem yaşamlarının kolaylaştırılması, hem de topluma katılmalarının sağlanması açısından 
büyük önem taşımaktadır.  Bu derleme bildiride, yaşlı bireylerin aile ve toplum açısından 
yaşadığı önemli değişimler ve bu değişimlerle başa çıkmada yaşlı eğitiminin önemi 
vurgulanmaktadır. 
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UYK2017-SS-06 

KIRSAL GÖÇ SONUCU KIRSAL YERLEŞİM BİRİMLERİNDE OLUŞAN YAŞLILIK SORUNU 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Ertuğrul GÜREŞÇİ 

Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü  

 

Türkiye'de 1950'lerden sonra, ülke genelinde ekonomik ve sosyal açıdan ciddi bir değişim ve 

gelişim yaşamıştır. Bu değişim ve gelişim beraberinde toplusal hareketliliği getirmiştir. Kırsal 

göç, bu tür hareketlilik içerisinde nedenleri ve sonuçları ile birlikte en çok tartışılan 

konulardan birisi haline gelmiştir. Türkiye'de kırsal göçün zaman içerisinde hız kazanması, 

ağır ve ileri düzeye ulaşması yeni ve çözümü daha da kompleks sorunların oluşmasına neden 

olmuştur. Özellikle kırsal alandaki ekonomik fırsatların yokluğu, başta gençler olmak üzere 

çalışabilecek çağdaki nüfusu kentlere doğru itmiştir. Genç nüfusun kentlere göç etmesi, kırsal 

alanda yaşlı nüfusun kalmasına ve buralarda nüfusun yaş ortalamasının yükselmesine neden 

olmuştur. Bu çalışmada, kırsal göç sonucu kırsal yerleşim birimlerinde oluşan yaşlılık 

probleminin kırsal göç ile olan ilişkisi ve oluşan sorunun nedenleri ve çözüm önerileri 

üzerinde durulması amaçlanmıştır. Çalışmada konu ile ilgili yerli ve yabancı literatür 

taranarak çalışmanın altyapısının oluşturulması hedeflenmiştir. 
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UYK2017-SS-07 

1842 YILI KIRŞEHİR NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE MERKEZ MAHALLELERİNDE GENÇ 

NÜFUSUN YAŞLI NÜFUSA ORANI 

Sıddık YILDIZ 

Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 

 

Osmanlı Devleti’nde yapılan ilk nüfus sayımı asker sayım işlemi için 1826’da yeniçeri ocağının 

kaldırılmasından sonra 1828-1829 tarihlerinde yapılmıştır. Ancak bu sayım Rusya ile yapılan 

1828-1829 tarihli savaş dolayısı ile tüm ülkeye uygulanamamıştır. Savaşın bitmesi üzerine 

1830-1831 yıllarında sayım işlemi tekrar başlatılmıştır. Sadece erkeklerin sayıldığı bu nüfus 

işlemi askere alma işlemi için gerçekleştirilmiştir.  

Makalemizin konusu olan Kırşehir Nüfus sayımı da bu esas üzerine 1842 yılında yapılmıştır. 

Kırşehir’in erkek nüfus demografisini ortaya koyan kaynaklar ile 19. yüzyılda Kırşehir’in erkek 

nüfusunun yaş oranını tespit edebilmekteyiz. Kırşehir’e bağlı merkez mahallelerdeki nüfusun 

incelenmesi ile Kırşehir merkezinde bulunan genç erkek nüfus ile yaşlı erkek nüfusun oran 

tespitinin yapılması düşünülmektedir. Böylece Kırşehir nüfusunun erkek popülasyonundaki 

değerlerinin ortaya konulması açısından bu araştırma Kırşehir Demografik tarihi için önem 

arzetmektedir. 

Makalemizi hazırlarken, Kırşehir’e ait 1842 yılı nüfus defterleri mahallelere göre tasnif edip, 

genç ve erkek nüfusun oranları ve yıllara göre değişimini açıkça görme fırsatı bulacağız ve 

yıllara oranla Kırşehir nüfusundaki erkek popülasyonun yaş oranlarını tablolar halinde ortaya 

koyacağız. Böylece Osmanlı Devleti döneminde 1842 yüzyılda Kırşehir’in demografik yapısı 

hakkında bilgi sahibi olacağız.  

Makalemizde elde edilen sonuçta Kırşehir’e ait 8 mahalle tespit edilmiştir. 1842 tarihinde 

Kırşehir’de toplam hane sayısı: 815; nüfus: 2461; 65 ve üzeri nüfus: 64; 55 ve üzeri nüfus 125; 

50 ve üzeri nüfus ise 89 olarak sayılmıştır. Buna göre Kırşehir’de yaşlı nüfus (50-65 üzeri) 278 

kişidir. Bunun nüfusa oranı ise:  %22 civarındadır. Ayrıca makalemizde yaşlı erkek nüfusun 

fiziksel özelliklerinde de bahsedilecektir. 
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UYK2017-SS-08 

ÇALIŞMA YAŞAMINA GETİRİLEN YAŞ SINIRLAMALARI EŞİTLİK Mİ SAĞLAR, 

AYRIMCILIĞA MI NEDEN OLUR? 

Murat TURPÇU 

Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal BilimlerMeslek Yüksekokulu,  

 Dış Ticaret Bölümü 

Evrim AĞAÇDELEN 

Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal BilimlerMeslek Yüksekokulu,  

 Dış Ticaret Bölümü 

Merve TURPÇU 

Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal BilimlerMeslek Yüksekokulu,  

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü   

 

Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan işçi sınıfının sermaye ile arasındaki çekişme sosyal, siyasal, 
ekonomik ve tarihi alanlarda etkisini göstermiş olup işverenin bu çekişmenin güçlü tarafı 
olmasına neden olmuştur. O dönemde sendikal faaliyette bulunmanın, toplu iş sözleşmesi 
yapmanın yasak olduğu düşünüldüğünde her geçen gün işçilerin çalışma koşullarında 
kötüleşme, ücretlerinde azalma meydana gelmiştir. İşçi ayaklanmalarının sebebini oluşturan 
bu uygulamalar, yıllar içerisinde yasal bir zemine kavuşarak başta İngiltere olmak üzere tüm 
Avrupa’ya ve Amerika’ya yayılmıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonraki ulusal ve 
uluslararası mevzuattaki düzenlemelerle devletlerarası asgari eşitlikler sağlanmıştır. Ancak o 
döneme ilişkin sorunların çözümü yeni bir takım sorunların da doğumunun önüne 
geçememiştir. İşverenler tarafından yapılan bazı uygulamalar çalışma yaşamında bazı 
eşitsizliklere ve çalışma barışının bozulmasına neden olmuştur. İşçilerin sahip oldukları veya 
olamadıkları niteliklerden dolayı farklı muamelelere tabi tutulmaları en başta gelen 
nedenlerdendir. Bunlar dil, din, ırk, etnik köken, yabancılık, engellilik ve bu çalışmanın da 
konusu olan yaşa dayalı farklı muamelelerdir. Özellikle yapılan işin niteliğine bağlı olarak aynı 
işe başvuranlar arasında bazen daha deneyimli oldukları için tercih sebebi olan yaşlı kişiler, 
bazen de bu sebepten dolayı değerlendirmeye tabi tutulmamaktadırlar. Bu husus bile başlı 
başına bir ayrımcılık türü olarak değerlendirilebilir. Kişilerin ayrımcılığa maruz kaldıklarından 
haberdar olabilmeleri için öncelikle onun ne olduğunu bilmeleri gerekmektedir.  
İş Kanunu madde 5’te yer alan “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, 
felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.” İfadesinden 
yaşlıların gerek işe alınma sürecinde gerekse iş sözleşmelerinin öncelikli feshedilmesinde 
karşılaştıkları ayrımcı muamelenin kanuna aykırı olduğu söylenebilir. Yaşlılar gibi toplumdan 
dışlanma ihtimali olan diğer grupları da korumak için Türkiye’de çeşitli yasal düzenlemeler 
mevcuttur. Bu düzenlemelere istinaden çalışma yaşamını düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nda yer alan yaşla ilgili bazı düzenlemeler değerlendirilecektir. 4857 sayılı İş Kanunu 
çalışma yaşamına dâhil olabilmek için asgari çalışma yaşı ve belirli işleri yapabilmek için asgari 
yaş şartı getirmiştir. Çalışanları işçi veya memur olarak ayrıma tabi tuttuğumuzda kamuda 
çalışabilmek için getirilmiş olan üst yaş sınırının ne kadar savunulabilir olduğunun da 
tartışılması gerekmektedir. Gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde çalışanları 



 

16 
9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, 4-6 MAYIS 2017, KIRŞEHİR 

ilgilendiren yaş haddinden emeklilik de bu çalışma kapsamında kısa bir değerlendirmeye tabi 
tutulacaktır. Toplumsal bakımdan dışlanma ihtimali olan yaşlıların hem yasal düzenlemeler 
yapılarak hem de sosyal içerme politikaları geliştirilerek yeniden topluma ve çalışma 
yaşamına kazandırılmaları mümkün hale gelecektir.  
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UYK2017-SS-09 

YAŞLI BİREYLERE SUNULAN SOSYAL HİZMET MODELLERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 

Rabia ÇOBAN 

Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü  

 

Yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmet servisleri yaşlıların sosyal alanda yaşadığı sorunların 

çözülmesi, yaşam kalitesinin arttırılması ve sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve yaşlıların 

sosyal alanda yaşadığı sorunları en aza indirilmesinde sosyal hizmet ana aktör olarak yer 

almaktadır. Sosyal hizmet yaşlı bireylerle 4 alanda aktif olarak çalışmaktadır: Sosyal koruma, 

sosyal bakım, sosyal sağaltım ve rehabilitasyon. 

Bugün ülkemizde yaşlılara sosyal koruma ve bakım alanında kurum bakımı ve/veya evde 

bakım hizmeti olarak sunulan hizmetler kısıtlı kalmaktadır. Verilen bu hizmetlerin 

handikapları hizmetlerin sadece koruma ya da bakıma odaklanarak yaşlı bireylerin sosyal 

uyum kapasitelerinin arttırılması adına sunulan hizmetlerin yetersizliği olarak 

gösterilebilmektedir. Yaşlılık insanoğlunun gelişim dönemlerinden ayrı düşünülemez. Bu 

dönemin sadece hastalık, engellilik ile sınırlı ele alınması bu perspektifin sınırlı bakış açısını 

oluşturmaktadır. Bu sebeple yaşlı bireylere sunulan hizmetlerin sadece bakım odaklı olması 

yeni hizmetlerin varlığına ihtiyaç duyulduğunun kanıtıdır. Yaşlı bireylerin hem sosyal koruma 

ve bakım sağlamanın yanında onları sosyal yaşama dâhil edecek yeni hizmet modellerinin 

oluşturulması hem ülke sermayesine bir artı girdi sağlayacak hem de yaşlı bireylerin yaşam 

kalitesini yükselecektir. Türkiye’de yaşlı bireylere uygulanan 2 temel sosyal bakım modeli 

bulunmaktadır. Bu modeller kamu ya da özel bakım kuruluşları olan huzurevleri, gündüzlü 

bakım merkezleri ve engelli bakım merkezleri ile ailelere maddi destek kapsamında verilen 

evde bakım ücretidir. Giderek yaşlanan bir nüfusa sahip olmamız ve var olan kuruluşların 

bakım verme kapasitelerinin sınırlı olması sebebiyle bu hizmet modelleri yetersiz 

kalmaktadır. Verilen hizmet modellerinden diğeri ise evde bakım ücretidir. Bu hizmetten 

kanun kapsamında yaşlı bireyin birinci ve en çok ikinci dereceden aile üyeleri 

yararlanmaktadır. Bu model birçok dar gelirli aile için bulunmaz bir fırsattır ve bu uygulama 

Türk aile yapısını destekleyen bir işlevi de mevcuttur. Ancak bakım verme becerisine sahip 

olmayan ya da bununla ilgili herhangi bir eğitim almayan aile üyesinin uzun süreli bakım 

vermesi stres faktörüne maruz kalmasına bu durumunda da bakım verme kalitesini azalttığı 

araştırma bulguları ile ortaya konulmuştur. Yaşlı bireylerin ev ortamından ayrılmadan bakım 

verilmesi onlar için artı bir avantaj gibi görülse de yapılan yanlış uygulamalar sağlıklarını 

tehdit etmektedir.  Yaşlılık tüm yönleriyle değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Bu sebeple 

sosyal politika yapıcıların tüm süreçleri öngörmesi ve yaşlılar için daha kapsamlı politikalar 

üretilmesi gerekmektedir. Bir hizmet modelinin üretilirken alternatif modellerin 

düşünülmesi, hatta alan çalışmalarından, ihtiyaç ve risk değerlendirilmesinin ardından 
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kapsamlı hizmetlerin sunulması uzun vadede hem ülke kaynakların israfını önleyerek hem de 

yaşlılık olgusu toplumsal olarak bir sorun olarak algılanmaktan öteye gidebilmektedir. 
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UYK2017-SS-10 

YAŞLI YOKSULLUĞUNUN SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Muammer AK 

Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü 

Mustafa ÇELİK 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
 

Yaşlılık, farklı alanlarda çok sayıda tanımı olan bir kavramdır. Fizyolojik, psikolojik ve 

sosyolojik birçok sonucu olan bu kavram Dünya Sağlık Örgütüne göre 65 yaş ve üzeri bireyleri 

ifade etmektedir. Yaşlılık dönemi, özellikleri itibariyle birçok sorunu da beraberinde 

getirmektedir. Özellikle fiziksel anlamda olumsuzlukların ön plana çıktığı bu dönem kişilerin 

psikolojisinde ve sosyal hayatta da kendini göstermektedir. Psikolojik sorunlara da yol 

açabilen bu durumlar; kronik hastalıkların artması, hareket kabiliyetinin azalması, kendini işe 

yaramaz hissetme, yük olarak görme vb. olarak ifade edilebilir. Bu dönemin beraberinde 

getirdiği olumsuzluklardan biri de sosyal hayattan kopuştur. Kuşaklar arasında hayata bakış 

farkı ve yaşlı bireylerin akranlarının birçoğunu kaybetmeye başlaması kendilerini anlaşılmaz 

hissetmeye itmektedir. Bu yüzden yaşlı birey kendini toplumdan soyutlayarak 

yalnızlaşmaktadır. Eşin kaybedilmesi, çocuklarından ayrı yaşama, sosyal destek 

sistemlerinden yoksun kalmanın sonucu olarak terk edilmişlik hissi de ömrün geri kalanında 

yaşlı bireyin hayatını zorlaştırmaktadır. 

Yaşlılık ile hep bir arada kullanılan başka bir kavram da emekliliktir. Emeklilik ile birlikte 

gelirde yaşanan düşüş yaşlı bireylerin hareket alanını kısıtlamakta, harcamalarını azaltmak 

zorunda bırakmaktadır. Sağlık, gıda, giyim gibi temel ihtiyaçların bile temini zorlaşmaktadır. 

Özelikle de emekli aylığı veya başka bir geliri olmayan yaşlılar için bu daha da zorlaşmaktadır.  

Yoksulluk tüm bireylerin hayatını zorlaştırmakla birlikte dezavantajlı gruplarda daha da 

şiddetli yaşanmaktadır. Dönemsel özellikleri gereği dezavantajlı olarak nitelendirilen yaşlılar 

yoksulluğu daha çok boyutlu ve şiddetli yaşayabilmektedir. Gelir elde edebilecekleri bir işe 

girememe, girişimcilik yapamama gibi handikaplar yoksulluğun kronikleşmesine sebep 

olmaktadır.  

Bu çalışmada, yaşlı bireylerin karşılaştığı sorunlar bağlamında yaşlı yoksulluğu kavramı 

irdelenmeye çalışılacak olup kavramın farklı yönleri, sebepleri ve sonuçları ortaya koyulmaya 

çalışılacaktır. Çalışma ile yaşlı yoksulluğunun sonuçları ve yaşlılık döneminin özellikleri göz 

önüne alınarak; sosyal hizmet disiplini çerçevesinde çözüm önerileri sunmak 

amaçlanmaktadır. 
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UYK2017-SS-11 

YAŞLI YOKSULLUĞU 

Muammer AK 

Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü  

 Arif Olgun KÖZLEME 
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Yaşlanma sorunu ülkelerin demografik yapılarının olgunlaşması ile kaçınılmaz bir şekilde 

ortaya çıkan doğal bir olgudur. Sağlık koşullarının iyileşmesi, hayatta kalma beklentisinin 

artması ve toplam doğurganlık hızının azalması gibi gelişmeler tüm ülkelerde yaşlanma 

sorununu ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmeler dünya nüfusu ile birlikte Türkiye nüfusunun da 

yaş yapısını değiştirdiği görülmektedir. Türkiye, artık genç ve dinamik bir nüfusa sahip ülke 

olma özelliğini kaybetmekte olup yakın bir gelecekte yaşlı bir toplum olacaktır.  

Yoksulluk en genel anlamda insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumu olarak 

tanımlanabilir. Yoksulluk sorunu bugün tüm dünyada yapısal bir sorun olarak görülmektedir. 

Türkiye’de yoksulluk en çok tartışılan konulardan biri olmasına rağmen, yaşlı yoksulluğu 

alanında yapılan çalışmaların sayısının oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Daha ziyade 

ülkedeki genel fakirlik üzerine tartışılmaktadır. Yoksulluk konusunda yapılan araştırmalar 

yoksulluğun yaşa ve cinsiyete göre belirli risk gruplarını daha fazla etkilediğini 

göstermektedir. Bu bağlamda yaşlı nüfus, mikro ve makro düzeydeki ekonomik 

değişimlerden yakından etkilenen önemli bir risk grubunu oluşturmaktadır. Yaşlı nüfusun 

karşılaştığı en büyük sorunun aktif çalışma dönemine göre azalan gelir ve buna bağlı olarak 

yaşanan yoksulluktur. Yaşlıların para/gelir kaynaklarındaki değişiklikler yaşam biçimlerinin de 

değişmesine neden olmaktadır.  

Araştırma Gümüşhane ili merkezde yaşayan yaşlıların yoksulluk durumunu tespit etmek için 

yapılmış uygulamalı bir çalışmadır. Araştırmada, basit tesadüfî örnekleme yöntemine göre 

belirlenen, %42’si kadın, %58’i erkek, 65 yaş ve üzeri 250 kişiye anket uygulanmıştır. 

Araştırmanın saha çalışması 2016 Kasım ayında gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda yaşlı 

yoksulluğu Gümüşhane ili örneklemi üzerinde ele alınmış olup, çalışma ile Türkiye’deki yaşlı 

yoksulluğu konusuna katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 
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Bu çalışma; yaşlı yoksulluğuna dikkat çekmek ve özellikle hayatının her evresinde dezavantajlı 

bir grup olan kadınların yaşlılıkta yoksullukla mücadele yöntemlerini incelemek amacıyla 

yazılmıştır. Bireyler yaşlılık döneminde çeşitli etmenlerin birleşimiyle birlikte gelir kaybına 

uğramakta ve yaşlılıktaki bu gelirden yoksun olma durumu yoksullukla sonuçlanmaktadır. Bu 

çalışma kapsamında yaşlı kadınların yoksullukla mücadelesi incelenmiş, pazarda çalışma 

nedenleri üzerinde durulmuştur. Çalışma kapsamında pazarda çalışan 10 kadın ile 

derinlemesine mülakat yöntemi ile görüşülmüştür. Ses kaydı ile yapılan görüşmeler Pazar 

ortamının dezavantajları da göz önüne alınarak 15- 20 dakika’lık sürelerle sınırlı tutulmuştur. 

Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgularda kadınların geçmişte sigortalı bir işte 

çalışmaması, genel olarak hemen hepsinin ücretsiz aile işçisi olarak çalışması yaşlılıklarında 

gelir güvencesinden yoksun olmalarının ve pazarda çalışmalarının temel ve ortak nedenidir. 

Çalışmada dikkat çeken bir diğer unsur ise kadınların eşlerinin de daha önce sigortalı bir işte 

çalışmamış olmasıdır. Yaşlı kadınlar çalışmayı geçimlerini sağlamak için yapmanın yanı sıra 

yalnızlıklarını ve can sıkıntılarını giderecek bir araç olarak da nitelendirmişlerdir. Yaşlı 

kadınların çocuklarla birlikte yaşama ve huzurevi vs. gibi yerlerde yaşamaya karşı 

düşüncelerinin oldukça olumsuz olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle huzurevi için kullandıkları 

“düşme” tabiri dikkat çekicidir. Çocuklarla yaşamayı onların huzurunu bozma olarak 

nitelendirirken, huzurevi vs. yerleri rahat olmayan, can sıkıcı yerler olarak nitelendirdikleri 

gözlemlenmiştir. Kadınların sadece 2’si eşinden kalma emekli aylığı alırken, diğerlerinde 

emekli aylığı alma ve sosyal hizmet alma yoktur. Sosyal hizmet parası almayı “günah, haram 

para olarak” nitelendirmişlerdir. Yaşlı kadınlarımızın genel olarak devletten beklenti ve 

isteklerinin olmadığı gözlemlenmiştir. İstekleri; sosyal hizmet parası ile ilgili gerekli 

denetlemelerin yapılması ve bu işin köylerde muhtarlara verilememesi, yaşlılar için ücretsiz 

geziler düzenlenme vs. ile sınırlı kalmıştır. 
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Bugün ülkemizde, pek çok sebebe bağlı birçok toplumsal güzel özelliğimiz dejenere olmasına 

rağmen yine de yaşlılarımıza karşı toplumsal tavrımız olumlu özelliklerini devam 

ettirmektedir. Bu olumlu özelliğimiz her ne kadar yıpransa da bu toplumsal hususiyetimizin 

sürmesindeki neden hem Türk geleneğindeki “aksakal” diye itibar gören yaşlılarımıza saygı 

anlayışı hem de İslâm’ın iki temel kaynağı olan Kur’an ve hadislerde yaşlılara karşı saygı 

gösterme gerekliliği yönündeki emir ve öğütlerdir. 

 

Eski Türk gelenek ve inanç sistemlerini anlatan klasik eserlerde, örneğin Yusuf Has Hacib’in 

Kutadgu Bilig adlı eseriyle Dede Korkut hikâyelerinde ailede ve toplumda yaşlıların 

konumlarıyla ilgili önemli bilgiler vardır. Nitekim Yusuf Has Hacib’e göre ideal devletin dört 

sembol kişiliğinden Odgurmuş, bilgeliğin, yaşlılığın ve olgunluğun temsilcisi ve simgesidir.  

 

İslam’ın iki temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve Hadislerde ise Yaşlılara nasıl ihtimam 

gösterilmesi konusunda sayısız örnek metinler vardır. Örneğin Kur’an-ı Kerim’de Hac suresi, 

âyet 5, Bakara suresi, âyet 266, İsra suresi, âyet 23-24 gibi birçok âyette Yüce Allah, yaşlılara 

nasıl davranmamız gerektiğini çok net bir şekilde bize bildirmektedir. 
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İnsan davranışlarını etkileyen ve düzenleyen kurallar ve değerler sistemi olan ahlâk, hangi 

düzeyde olursa olsun, toplum hayatının var olduğu her yerde mevcuttur. 

Etik ise pratik alanda ortaya çıkan ahlâkın kuramsal boyutu, felsefenin ahlâkın bilgisine 

yönelik değerlendirmeleridir. Bir anlamda ahlâki yaşayış ilkelerinin ve unsurlarının bilgisinin 

elde edilmesine yönelik felsefi bir faaliyet alanıdır. Bütün felsefe disiplinleri gibi etiğin de 

kendine has terim ve kavramları vardır. Bu kavramların tanımlanmasına yönelik çabalar ilkçağ 

felsefesinden beri sürmektedir. İyi, erdem ve sorumluluk kavramları bunlardan birkaçıdır. 

Etik tarihi açısından en eski etik türü olan normatif etikin bir türü olan erdem ahlakı ilkçağ 

felsefesinden günümüze kadar çeşitli biçimlerle temsil edilmiştir. Buna göre erdem bilgelikle 

ilişkilidir ve bilgelik ise sadece amaçlanan bilginin elde edilmesi ile kazanılan bir vasıf olmayıp 

kazanılan bilginin insani eylemlere de yansıtılması halidir. Bilgelik ve erdemin yaşlılıkla olan 

ilişkisini yaşlılık kavramının felsefi içeriğinde aramak yaşlılık kavramına yüklenen anlama 

işaret etmek gerekir. Buna göre yaşlılık sadece niceliksel bir süreç değil aynı zamanda 

niteliksel bir süreçtir. Bu sürecin tahlili yaşlılık etik ilişkisinin aslında nasıl anlaşılması 

gerektiğini gösterecektir. 
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Bir kitap başlığı olan “yaşlandıkça hayat neden çabuk geçer” ifadesi Douwe DRAAISMA’a 

aittir. Yazar kum saati metaforu üzerinden yaşlandıkça geçen zamanın hızını anlatmak ister. 

Böylece kum saati metaforu ile insanın geçen hayatına göndermede bulunur. Üst kısmındaki 

tepecikten kum eksildikçe alt kısmına o kadar kum dolar. Kum saatinin her çevrilişinde geçen 

zaman tekrar elde edilir. Yalnızca bir el hareketi yeterlidir çalıştırmak için ama biriken kumlar 

ne kadar sıklıkla aktarılırsa zaman o oranda hızlı geçer kum saatlerinde akan kum tanecikleri 

her defasında sürtünerek birbirlerinin yüzeylerini parlatır. Sonunda bir kaptan ötekine 

neredeyse birbirine hiç sürtünmeden geçer ve her defasında saatin boynunu da bir parça 

genişletir. Kum saati ne kadar eskiyse o kadar hızlı akar. Böylece kum saati fark edilmese de 

belli bir zaman aralığını daha kısa ölçer. Bu ölçüm hatası bir metafor barındırır: “İnsanlar da 

kum saatine benzer doldukça dolar ve sonraki yıllar daha hızlı geçer ta ki ölçüm kabı dolana 

kadar. İnsanın içi de zamanla izlenimlerle doldukça dolar”. Henüz şu soruya cevap veremedik. 

Neden insan yaşlılıkta geride bıraktığı yaşam bu denli kısa görünür? Çünkü hatırası kısa olan 

yaşama kısa gözüyle bakılır. Yaşamın hatıralarından önemsiz olan her şey ve hoş 

olmayanların çoğu unutulmuş böylece geriye çok az şey kalmıştır. Diğer bir biçimde ifade 

edersek nasıl ki zihnimiz genel olarak çok yetersizse belleğimiz de öyledir. Öğrenilen üzerinde 

alıştırma yapılmaz ve geçmiş olaylar üzerinde düşünülmezse ikisi de yavaş yavaş 

unutulmuşluğun uçurumuna düşerler. Oysa bunları bellekte tutmak için her ikisini de 

düşünmeliyiz. Bu şekilde önemsiz olan giderek daha çok çoğalır. Başlangıçta önemli görünen 

bir çok şey sıklıkla ve çoğu sonsuz sayıda yeniden karşımıza çıktıkça önemi tedricen azalır. Bu 

nedenle ilk yıllarımızı son yıllarımızdan daha iyi anımsarız. Ne kadar uzun yaşarsak o denli az 

sayıda olay gözümüze önemli ya da üzerinde yeniden düşünecek kadar önemli görünür. 

Olaylar böylelikle belleğimizde yer ederken ilerleyen yılların kum tanecikleri gibi hızla akıp 

gittiğini ve portalı doldurduğunu görürüz. Bunun için yaşamı anlamlı kılmak ve ilerleyen yılları 

akıl ve ruh sağlığı açısından başarılı geçirmek için yaşamı sanat haline getirmeliyiz. Bunun için 

ise insanlığa yararlı işlerle uğraşmak ve bedenimiz başta olmak üzere sosyal, ekonomik ve 

kültürel sermayemizi geliştirecek biçimde yatırım yapmamız gerekecektir. 
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Yaşlılık açıklamanın ötesinde bir anlam sorunudur aslında. Bilimin açıklamaları yaşlanma 

sürecinin nasıl gerçekleştiğini bugün farklı perspektiflerden ortaya koymakla beraber, bu 

açıklamalar bir birey için yaşlılığın ne anlam ifade ettiği konusunda tatmin edici yanıtlar 

barındırmamaktadır. Yaşlılık nedir? Yaşlılık salt kronolojik ölçümler yoluyla belirlenebilir 

mi? Her bireyin yaşlılığı neden birbirinden belirgin farklılıklar içermektedir? Yaşlılık bir 

bilgelik evresi midir, yoksa bir bunama süreci mi? Toplumsal değişimler yaşlılığa yönelik 

bakış açılarında nasıl dönüşümlere yol açmıştır? Bu dönüşümler olumlu bir yöne doğru 

çevrilebilir mi? Tüm bu sorular yaşlılığın anlamına ilişkindir ve bir anlam sorunu olarak 

daha çok felsefecilerin meşgul olduğu problemlere dikkat çekmektedir Felsefenin 

gerontolojik araştırmalar içerisinde bu anlamda yavaş yavaş da olsa bir yer edinmeye 

başlaması oldukça önemlidir. Felsefede yeni bir gündem oluşturmakla beraber, yaşlılığın 

felsefe tarihinde Antik Yunan düşüncesinden başlayarak günümüze dek filozoflarca farklı 

bakış açılarından farklı boyutlarıyla ele alındığını görüyoruz. Örneğin Sokrates, Platon ya 

da Cicero’nun yaşlılığı etik bir çerçevede bilgelikle özdeşleştirildiğini görürüz. Cicero, 

yaşlılığın bireyin sahip olduğu deneyim ve değerlerle ilişkisine dikkat çekmekte ve yaşlılığı 

bir varoluş sorunu olarak bize sunmaktadır. Her bir birey kaçınılmaz olarak karşı karşıya 

kaldığı yaşlılık evresini kendi adına olabildiğince ötelemeye çalışmaktadır. Çünkü insanın 

kaçtığı şey yaşlılıktan öte onun bir sonucu olan ölümdür. Ölümle iç içe geçen yaşlanma 

sürecinin insanın geçiciliğinin bir ifadesi olarak algılanması, ister istemez yaşlılıktan 

kaçınmayı da beraberinde getirmektedir. Tüm bunları göz önünde bulunduran Cicero, 

ölümün korkulacak bir şey olmadığını, dolayısıyla yaşlılığın da eğer yaşamı gerçekten 

özümsediysek istendik bir şey olduğuna dikkat çekmektedir. Yaşlılığa bakışın, toplumsal 

değişimlerin bir sonucu olarak, istenmedik bir olgu haline gelmesi ile birlikte, filozofların 

da konuya yaklaşımında belirgin dönüşümlerin yaşandığı görülmektedir. Bu bağlamda 

günümüze yaklaştıkça filozofların daha çok yaşlılığın neden istenmedik bir durum haline 

geldiğini ele aldığını, yaşlılığın anlamlandırma biçimlerindeki dönüşümün yol açtığı 

sorunları çözümlemeye çalıştığını görmekteyiz. Örneğin Simon de Beauvoir, modern 

dünyada bireyin yaşamının bir bütün olarak görülmediğine, yaşamın çeşitli evrelere 

bölündüğüne ve yaşlılığın bu bölünmeden istenmeyen evre olarak payını aldığına dikkat 

çeker. Yaşlılığın genel olarak modern toplumla beraber bir problem olarak ortaya çıktığı 

tartışma götürmez. Bununla beraber yaşlılık probleminin derinleşmesi, tam anlamıyla 

postmodern toplum yapısının bir sonucudur. Modern toplumda birey ürettiği kadar vardır. 

Oysa günümüz postmodern toplum yapısında yaşlanan bireylerin üretimin bir parçası olup 

olmadığı değil, tüketime ne kadar dahil olabildikleri bir ölçüt olarak ele alınmaktadır. Bu 

bağlamda postmodernizmin yaşlılığa bakış açımızı nasıl bir dönüşüme uğrattığı, üzerinde 

durulması gereken bir konudur. Nitekim yaşandığı düşünülen olumsuz yöndeki değişim 

bugün gerek birey gerekse toplumda büyük bir kaygı yaratmaktadır. Bu çalışma buradan 

hareketle geleneksel, modern ve postmodern toplumlarda yaşanan değişimleri göz 

önünde bulundurarak yaşlıların birer birey olarak postmodern dünyada nasıl bir 

ötekileştirmeye tabi tutulduğuna dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. 
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Dünyada olduğu gibi Türkiye de de ortalama yaşam süresinin uzamasıyla, yaşlı nüfusunun 

artması, onların fiziksel ve psikososyal gereksinimleri hususunu gündeme getirmiştir. 

Toplumumuzda çekirdek aile kültürünün yaygınlaşması ve kadınların çalışma hayatına 

atılmasıyla ülkemizdeki yaşlıların durumu ciddi anlamda ele alınması gereken boyuta 

ulaşmıştır. Yaşlıların yaşam koşullarını düzeltmek, sağlıklı bir psikoloji için önemli bir role 

sahiptir. Bu araştırmanın amacı, yaşlı psikolojisini etkileyen faktörleri tespit ederek, bunların 

hayat koşullarından ne ölçüde etkilendiğini ortaya çıkarmak ve yaşlılara sunulacak psiko 

sosyal hizmetlere rehberlik etmektir. Hayat koşullarını etkilediği düşünülen mobilete düzeyi, 

yaşanılan mekân, yaş, eğitim düzeyi ve maddi durum değişkenlerinin, yaşlı psikolojisi üzerine 

etkilerini araştırmak üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan Yaşam Kalitesi Ölçeği 

(YKÖ) ve Geriatrik Depresyon Ölçeği’nden (GSD) faydalanılarak 25 sorudan oluşan bir anket 

çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın örneklemi, Kırşehir’de evde veya huzurevlerinde yaşayan, 

51-90 yaş arasındaki, testleri yapabilecek ve soruları anlayabilecek düzeyde bireyler 

arasından rastgele seçilen 325 kişiden oluşmaktadır. Veriler SPSS 21 for Windows 

programında değerlendirilmiştir. Yaşlı psikolojisini oluşturan değişkenlere faktör analizi 

uygulanmış, hoşnutluk, depresyon, hafıza ve fiziksel durum olmak üzere öz değeri 1’den 

büyük dört faktör tespit edilmiştir. Yaşlı psikolojisini etkileyen faktörlerle, hayat koşullarına 

ait değişkenler arasındaki farklılıkların tespitine yönelik MANOVA analizi ile demografik 

değişkenler için frekans analizleri yapılmıştır. Analiz sonucunda Yaşlı bireylerin psikolojik 

durumlarının, yaşanılan mekân, mobilete düzeyi, yaş, eğitim ve gelir düzeylerine göre farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir.  

Hipotezler:  

H1: Yaşlı bireylerin psikolojik durumları, mobilete düzeylerine göre farklılık gösterir.  

H2: Yaşlı bireylerin psikolojik durumları, yaşanılan mekâna göre farklılık gösterir. 

H3: Yaşlı bireylerin psikolojik durumları, eğitim düzeylerine göre farklılık gösterir.  

H4: Yaşlı bireylerin psikolojik durumları, gelir düzeylerine göre farklılık gösterir. 

H5: Yaşlı bireylerin psikolojik durumları, yaşlarına göre farklılık gösterir. 

Ankete katılan yaşlıların % 60,6’sı bayan, % 56,3’ü lise mezunu, % 76,3’ü 61-70 yaş arasında, 

% 48,3’ü 2001-3000 gelir seviyesinde olup, % 38,5’i kendi evinde yaşamaktadır. Katılımcıların 

% 79,1’inin mobilete düzeyi, dışarıda tüm ihtiyaçlarımı karşılayabilecek düzeydedir.  

Yaşlı psikolojisini etkileyen faktörlerle (hoşnutluk, depresyon, hafıza ve fiziksel durum), hayat 

koşullarına ait değişkenler arasındaki farklılıkların tespitine yönelik yapılan MANOVA 

analizinde, yaş değişkenine göre tüm faktörlerdeki en yüksek ortalama, 61-70 yaş grubundaki 
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yaşlılara aittir. Bu yaşlarda eşlerin henüz kaybedilmemiş olması, çocukların evlendiklerini 

görmenin verdiği rahatlık ve torun sahibi olmanın verdiği mutluluğun, bu sonuçta etkili 

olabileceği düşünülmektedir. Mobilete düzeyine göre hoşnutluk faktöründe, en yüksek 

ortalamanın “dışarıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydeˮ seçeneğinde olduğu tespit 

edilmiştir. Buradan, hareket kabiliyetini devam ettirebilen yaşlıların, hoşnutluk seviyelerinin 

yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Gelir değişkenine göre tüm faktörlerin ortalamalarında en 

yüksek değerler, 4001 üstü gelir düzeyi grubundadır. Yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını daha kolay 

karşılaması ve daha rahat koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri için sağlanan maddi destek 

faydalı olacağı düşünülmektedir. Eğitim değişkenine göre hoşnutluk, depresyon ve fiziksel 

durum faktörlerindeki en yüksek ortalama üniversite grubuna ait olup, hafıza faktöründe 

ilköğretim mezunları en yüksek ortalamaya sahiptir. Bu durumdan, üniversite mezunlarının 

hayatlarından hoşnutluk düzeylerinin yüksek, depresyon belirtilerine uzak ve fiziksel 

durumlarını daha iyi olduğu anlaşılmaktadır. Hafıza faktöründe ilköğretim mezunlarının en 

yüksek ortalamaya sahip olmalarından, hafızanın durumunun eğitim seviyesiyle her zaman 

bağlantılı olmadığı sonucuna ulaşılabilmektedir. Yaşanılan mekân değişkenine göre 

hoşnutluk, depresyon ve fiziksel durum faktörlerindeki en yüksek ortalama kendi evi, hafıza 

faktöründe ise oğlunun evi seçeneğindedir. Bu durumdan yaşlıların, mümkün olduğunca 

kendi evlerinde bakımının sağlanması sonucu çıkarılabilmektedir.  

Yapılan anket çalışması, yaşlılarla birebir görüşülerek yapıldığı için, onların, sorular haricinde 

görüşleri de alınmıştır. Örneğin; huzurevlerinde yaşayan okuryazar olmayan yaşlılar, okuma 

yazma öğrenmek istediklerini belirtmektedirler. Bu durum onların hayata dair umutlarının 

tükenmediğini göstermesi açısından sevindiricidir. Yine huzurevlerinde yaşayan yaşlılar, 

batik, boyama ve bahçe işleri gibi faaliyetlerin, bir işe yarama ve hoş vakit geçirme açısından 

faydalı olacağını belirtmişlerdir. Huzurevleri sakinleriyle yapılan görüşmelerde, sevdiklerine 

duydukları özlem ve unutulmuşluk duygusuna sahip oldukları gözlemlenmiştir. Onları mutlu 

etmek adına yakınlarıyla irtibata geçmenin, bu amaca yönelik faaliyetler düzenlemenin 

faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Kendi evlerinde yaşayan yaşlılarla yapılan görüşmelerde, temizlik, yemek ve alışveriş 

ihtiyaçlarının karşılanması öne çıkan hususlardan biridir. Bu sayede kendi evlerinde daha 

uzun yıllar yaşayabileceklerini, evlatlarına yük olmayacaklarını belirtmişlerdir. Evde bakım 

projeleri, uygulanılan alanlarda faydalı olmakla birlikte, yaygın uygulanabilirlik açısından 

yetersiz kalmaktadır. Oysaki yaşlı ebeveyne yakın yerde ikamet etme projesi hayata geçirilse, 

daha az maliyetle daha etkili bir bakım sağlanmış olacaktır.  

Bu araştırma süresince, gerek evlerde gerekse huzurevlerinde yaşlı bakımını üstlenen 

bireylerde, yaşlılarla etkileşim sonucunda görülen pasiflik, enerji kaybı, yeni faaliyetlere 

isteksizlik durumu dikkat çekmiştir. Bu bireylere yapılacak düzeltici faaliyetlerin yaşlılar için 

de faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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UYK2017-SS-18 

HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN ÖZNEL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Cengiz ŞAHİN 

Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü  

 

Bu çalışmada bir huzurevinde kalan yaşlılarda öznel iyi oluşun çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modelinde yapılmış betimsel bir 

çalışmadır. Çalışma Grubu: Araştırmanın çalışma grubu Kırşehir Huzurevinde kalan 34 kadın 

ve 62 erkek olmak üzere toplam 96 yaşlıdan, gönüllü olarak araştırmaya katılan 25 kadın ve 

43 erkek olmak üzere toplam 68 yaşlıdan oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 

araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, Yaşam Doyumu Ölçeği (Diener ve ark., 

(1985) ve Pozitif-Negatif Duygu Ölçeği Watson ve ark. (1988) kullanılmıştır. Öznel iyi oluş 

puanının hesaplanmasında kullanılan formül şu şekildedir: Öznel İyi Oluş = (Yaşam Doyumu + 

Olumlu Duygu) – Olumsuz Duygu 

Verilerin analizinde yüzdelik, öznel iyi oluş ve bağımsız değişkenler arasındaki farklar 

bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi tekniğiyle incelenmiştir. Araştırmaya 

katılan yaşlıların 25’i kadın, 43’ü erkektir; 28’i kendi bakımını tek başına yapamadığı, 16’sı 

ailesi tarafından kabul edilmediği, 14’ü bakacak kimsesinin olmaması, 10’u kendi isteği ile 

huzurevinde kalıyor; 19’u 60-69 yaş, 33’ü 70-79 yaş, 16’sı 80 ve üstü yaşta; 25’i 1-2 yıl, 21’i 3-

5, 22’si 6 ve üstü yıl huzurevinde kalıyor; 34’ü hiç okula gitmemiş, 62’si eğitim görmüştür; 

50’sinin çocuğu var, 18’inin çocuğu yok veya belirtmiyor; 43’ünün herhangi bir hastalığı var, 

5’inin yok; 26’sının ziyaretçisi geliyor, 19’unun bazen geliyor, 23’ünün gelmiyor; 34’ü yakının 

yanına gidiyor, 34’ü gidemiyor; 28’i psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor, 40’ı duymuyor; 

26’sının aile ile ilişkileri iyi, 27’sinin idare eder, 15’inin kötü; 54’ünün kurum çalışanlarıyla 

ilişkileri iyi, 12’si idare eder, 2’si kötü; 51’inin kurumda kalan arkadaşlarıyla ilişkileri iyi, 14’ü 

idare eder, 3’ü kötü; 28’i dinlenerek, 22’si sohbet ederek, 9’u gezerek, 8’i televizyon 

seyrederek, 1’i uğraşı yaparak boş zamanını değerlendirdiğini belirtmişlerdir. Araştırma 

sonucunda kadınların, eğitim durumu yüksek olanların, herhangi bir geliri olmayanların, 

kendi isteği ile huzurevinde kalanların, yaşı daha düşük olanların ve kalış süresi çok uzun 

olmayan yaşlıların öznel iyi oluş düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Bulgular literatür 

ışığında tartışılmıştır. 
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UYK2017-SS-19 

GENİŞ AİLE İÇİNDE VE HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN YAŞAM DOYUMU VE 

DEPREYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Cengiz ŞAHİN 

Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü  
 

Bu çalışmada geniş aile içinde ve huzurevinde kalan yaşlıların yaşam doyum ve depresyon 

düzeylerinin kalınan yer, cinsiyet, yaş, eğitim ve gelir durumu değişkenleri açısından 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modelinde yapılmış betimsel bir 

çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubu Kırşehir ilinde geniş aile içinde yaşayan 72 yaşlı (57 

kadın ve 15 erkek) ve huzurevinde kalan 68 yaşlı (25 kadın ve 43 erkek) olmak üzere toplam 

140 yaşlıdan oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından 

geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, Yaşam Doyumu Ölçeği (Diener ve ark., 1985) ve Beck 

Depresyon Ölçeği (Beck, 1961) kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik, yaşam doyumu ve 

depresyon ile bağımsız değişkenler arasındaki farklar bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü 

varyans analizi tekniğiyle ve ilişkiler ise korelasyon tekniği ile incelenmiştir. Araştırmaya 

katılan yaşlıların 82’si (25 huzurevi, 57 ev) kadın, 58’si (43 huzurevi, 15 ev) erkek; 58’i (19 

huzurevi, 39 ev) 60-69 yaş, 57’si (33 huzurevi, 24 ev) 70-79 yaş, 25’i (16 huzurevi, 9 ev) 80 ve 

üstü yaşta; 67’si (34 huzurevi, 33 ev) hiç okula gitmemiş, 73’ü (34 huzurevi, 39 ev)  eğitim 

görmüş; 37’sinin (19 huzurevi, 18 ev) hiç geliri yok, 103’ünün (49 huzurevi, 54 ev)  geliri 

olduğu belirlenmiştir.  

Araştırma sonucunda geniş aile içinde yaşayan yaşlıların depresyon düzeylerinin huzurevinde 

kalanlara göre daha düşük, yaşam doyum düzeylerinin ise anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca kadınların depresyon düzeylerinin erkeklere göre daha düşük, yaşam 

doyum düzeylerinin ise daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bunun yanında eğitim, gelir ve yaş 

durumuna göre anlamlı fark tespit edilmemiştir. 
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UYK2017-SS-20 

EVDE VE HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN DEPRESYON VE BİLİŞSEL 

DURUMLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI GELİŞTİRME ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Seçil GÜLHAN GÜNER 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

Bahar AKSOY 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

Özlem YÜKSEL 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

Emine KÖYBAŞI 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

Nesrin NURAL 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

 

Giriş: Son yıllarda yaşlı nüfusun artması yaşlılığa olan ilgiyi arttırmış olup, “sağlıklı yaşlanma” 
kavramı önem kazanmıştır. Yaşlıların yaşadığı yılları en az sağlık sorunuyla, birtakım koruyucu 
önlemlerle, fiziksel ve bilişsel kapasitesini arttırıcı aktivitelerle, sosyal çevreyle iletişimini 
olumlu yönde geliştirmesi yaşlıların sağlıklı yaşam biçimi davranışları gelişimi üzerine etkilidir. 
Amaç: Araştırma evde ve huzurevinde yaşayan 65 yaş ve üzeri yaştaki bireylerin depresyon 
ve bilişsel durumlarının sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme üzerine etkisini 
belirlemek amacıyla yapıldı. 

Yöntem: Araştırmaya Trabzon il merkezinde belirlenen bir aile sağlığı merkezine (40 yaşlı) ve 
Trabzon Köşk Huzurevi’ne kayıtlı (40 yaşlı) 65 yaş ve üzeri, araştırmaya katılmaya gönüllü ve 
araştırma kriterlerine uyan 80 yaşlı birey alınmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan 
araştırma için Kasım 2016 tarihinde ilgili kurumlardan yazılı, bireylerden sözlü ve yazılı izin 
alınarak yapıldı. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan Soru Formu 
(yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, mesleği, sosyal güvencesi, gelir düzeyi, kronik 
hastalık öyküsü, ilaç kullanım durumu, beden kitle indeksi, sağlık durumu, alışkanlıkları ve 
yaşam memnuniyeti ile ilgili sorular), Standardize Mini Mental Test, Yaşlılar İçin Depresyon 
Ölçeği ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Ölçeği-II kullanılmıştır. Ayrıca veriler sessiz bir ortamda 
yaşlı birey ile aynı hizada oturularak ve yüz yüze görüşme tekniği kullanıldı. Görüşme süresi 
her yaşlı birey için yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 
programı, analizinde ortalama, frekans, yüzde değerleri kullanıldı ve korelasyon analizi 
yapıldı. 
Bulgular: Araştırmaya alınan yaşlıların yaş ortalaması 72.35±6.42 (min. 65, max. 89), %57.5’i 
kadın, %36.3 ilkokul mezunu, %55.0’i evli, %52.5’i hafif şişman, %45.0’i emekli maaşı ile 
geçinmekte, %33.8’i ev hanımı ve %32.5’i emekli, %47.5’inin sosyal güvencesi sosyal 
sigortalar kurumu, %80.0’inin kronik hastalık öyküsü mevcut ve en sık görülen kronik hastalık 
hipertansiyondur (%65.0). Yaşlıların %93.8’i ilaç kullanmakta ve günde 1-2 adet ilaç kullanan 
yaşlıların oranı %41.3’tür. Araştırma kapsamındaki yaşlıların %50.0’sinin şu anki sağlık 
durumları iyi iken, %67.5’inin sağlığa zararlı herhangi bir alışkanlığı bulunmamaktadır. Ayrıca 
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yaşlıların %60.0’ı yaşamından memnundur. Standardize Mini Mental Test puanına göre 
araştırma kapsamına alınan tüm yaşlıların %56.3’ünde bilişsel bozukluk olmadığı ve Yaşlılar 
İçin Depresyon Ölçeği’ne göre %65.0’inde depresyon bulunmadığı saptandı. Evde yaşayan 
yaşlıların Sağlıklı Yaşam Davranışları Ölçeği-II’den ve alt ölçeklerinden aldıkları ortalama 
puanlar incelendiğinde; kişilerarası ilişkiler (26.30±6.01), manevi gelişim (24.40±5.60), 
beslenme (24.05±3.91), sağlık sorumluluğu (20.90±6.31) alt boyutunda iyi,  stres ve stresle 
baş etme (19.10±5.86) ve fiziksel aktivite (13.42±6.01) alt boyutu orta düzeydedir ve Sağlıklı 
Yaşam Davranışları Ölçeği-II genel puan ortalaması (128.65±29.06) orta düzeydedir. 
Huzurevinde yaşayan yaşlıların Sağlıklı Yaşam Davranışları Ölçeği-II’den ve alt ölçeklerinden 
aldıkları ortalama puanlar incelendiğinde; kişilerarası ilişkiler (26.12±4.87), manevi gelişim 
(25.50±5.45), sağlık sorumluluğu (24.62±6.61), fiziksel aktivite (24.62±6.61), stres, stresle baş 
etme (21.72±4.36) ve beslenme (21.57±5.28) alt boyutu iyi düzeydedir ve Sağlıklı Yaşam 
Davranışları Ölçeği-II genel puan ortalaması (135.15±31.47) orta düzeydedir (Tablo 1).  
 
Tablo 1. Evde ve huzurevinde yaşayan yaşlıların ölçek puan ortalamaları 

 

Ölçekler 

Evde yaşayan Huzurevinde yaşayan 

Ort. ±S.S. Ort. ±S.S. 

Standardize Mini Mental Test 19.40±4.94 20.45±4.48 

Yaşlılar İçin Depresyon Ölçeği 11.67 ±6.72 8.07±4.31 

Sağlıklı Yaşam Davranışları Ölçeği-II 

Puanı ve Alt Boyutları 

  

Genel puan  128.65±29.06 135.15±31.47 

Sağlık sorumluluğu puanı 20.90±6.31 24.62±6.61 

Fiziksel aktivite puanı 13.42±6.01 24.62±6.61 

Beslenme puanı 24.05±3.91 21.57±5.28 

Manevi gelişim puanı 24.40±5.60 25.50±5.45 

Kişilerarası ilişkiler puanı 26.30±6.01 26.12±4.87 

Stres ve stres yönetimi puanı 19.10±5.86 21.72±4.36 

 

Evde yaşayan yaşlıların depresyon puanı ile Sağlıklı Yaşam Davranışları Ölçeği-II genel puanı, 

sağlık sorumluluğu puanı, fiziksel aktivite, beslenme, manevi gelişim, kişilerarası ilişki, stres 

ve stres yönetimi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca evde 

yaşayan yaşlıların Standardize Mini Mental Test puanı ile Sağlıklı Yaşam Davranışları Ölçeği-II 

genel puanı, sağlık sorumluluğu puanı, fiziksel aktivite puanı, beslenme puanı, manevi gelişim 

puanı, kişilerarası ilişki puanı, stres ve stres yönetimi puanı arasında pozitif yönde anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur (p<0.05). Huzurevinde yaşayan yaşlıların depresyon puanı ile Sağlıklı 

Yaşam Davranışları Ölçeği-II genel puanı, sağlık sorumluluğu puanı, fiziksel aktivite, 

beslenme, manevi gelişim, kişilerarası ilişki, stres ve stres yönetimi arasında negatif yönde 

anlamsız bir ilişki bulunurken (p<0.05), Standardize Mini Mental Test puanı ile Sağlıklı Yaşam 
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Davranışları Ölçeği-II fiziksel aktivite puanı, manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler, stres ve stres 

yönetimi puanı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları huzurevinde yaşayan bireylerin evde yaşayan yaşlılara oranla 

sağlıklı davranış biçimi geliştirme oranının daha iyi olduğunu göstermiştir. Evde yaşayan 

yaşlıların depresyon durumu arttıkça sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme durumunun 

azaldığı, ancak hem evde hem de huzurevinde yaşayan yaşlıların bilişsel durumu arttıkça 

sağlıklı yaşam çimi davrnışları geliştirme durumunun arttığı belirlenmiştir. 
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UYK2017-SS-21 

YAŞLILARIN YAŞLILIK ALGISI: ANTALYA/FİNİKE ÖRNEĞİ 

Hacer AKÜLKÜ 
Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 

Zuhal GÜLER 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 

 

İnsanlık tarihi her dönemde demografik değişim ve dönüşümler yaşamıştır, ancak 21.yüzyılda 

karşımıza çıkan değişim ve dönüşüm önceki yüzyıllara göre biraz daha farklıdır. Söz konusu 

durumun yaşanmasında ise birçok değişken etkilidir. Bu dönüşüm sürecinde,  Dünya 

genelinde; yaşlı insan sayısının artış göstermesi, doğum oranlarının azalması, tıbbi 

teknolojinin ve hijyenik koşulların her geçen gün iyileştirilmesi önemli faktörlerdir. Gelişmiş 

olan birçok ülkede yaşlı nüfus sayıca ve oran olarak daha fazla olsa da, geleceğin yaşlı nüfus 

potansiyelini Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler oluşturmaktadır. 

Demografik yapıdaki bu değişim sadece niceliksel bir artış değil, aynı zamanda nitelikseldir 

de. Sosyal, ekonomik, politik ve kültürel vb. yapılar da bu değişiklikten etkilenmektedir.  

Bu çalışmanın konusu kültürün yaşlı algısını ve yaşlıların yaşam biçimlerini nasıl etkilediği 

üzerindedir. Çalışmanın amacı ise Antalya’nın Finike İlçesi’nde yaşayan yaşlıların yaşlı ve 

yaşlılık algıları ile yaşlı profillerini kültür bağlamında ortaya koymaktır. Çalışmanın kapsamını, 

2012 yılı TÜİK verilerinden hareketle Finike’de yaşayan 65 yaş ve üstü bireyler 

oluşturmaktadır. İstatistiki hesaplamalar sonucu örneklem hacmi ise 348 kişi olarak 

belirlenmiştir. Çalışmanın verileri, doğrudan görüşme yoluyla 65 yaş ve üstü 348 kişiye, 2013 

yılı Eylül ve Kasım tarihleri arasında soru formu uygulanarak derlenmiş olup, veriler Spss 18 

programı ile analiz edilmiştir.  

Çalışmanın bulgularına bakıldığında, deneklerin büyük bir çoğunluğu kendi evlerinde 

yaşamaktadır ve yaşlıların kendi evlerinde yaşadıklarında daha mutlu olacaklarını ifade 

etmektedir. Yaşlılar, bakım ihtiyaçlarının kız ya da erkek, cinsiyet fark etmeksizin kendi 

çocukları tarafından karşılanmasını istemektedirler. Diğer taraftan bakım konusunda yaşlı 

bakıcı ya da huzurevi algısı oransal olarak çok küçük bir değer içermektedir. Yaşlılarda şu anki 

yaşamlarındaki en önemli değerin “sağlık” olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca sağlığın daha 

yerinde olduğu, dinamik ve hızlı hareketlerin yer aldığı gençlik yıllarına büyük bir özlemin 

olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Yaşlı birey, yaşlıların toplum içerisindeki değerlerinin daha 

çok “kişilikleri” ile yer bulduğunu ifade ederek, kişiliğin önemini vurgulamaktadır. Sağlıklı bir 

yaşam ve paranın da yaşlının toplum içerisinde değerini belirleyici etkenler olarak 

görmektedir. Nitelikli bir yaşlılığın “gelir” ile mümkün olduğu ifade edilirken, hayırlı evlat 

sahibi olmak gerektiği denekler tarafından sıkça vurgulanmıştır. Denekler tarafından yaşlılık 

hakkında olumlu olduğu kadar olumsuz ifadelere de yer verilmiştir. Özellikle yaşlılık eksiklik, 

muhtaçlık, hastalık, dışlanmak, aileye ve topluma yük olarak görülmektedir. Çalışma 
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sürecinde deneklerin büyük çoğunluğunun sıkça dillendirdiği en önemli bulgu ise gençliğe 

duyulan özlem olup sağlıklı bir yaşamın önemi ve arzusu üzerine yaptıkları söylemlerdir. 
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UYK2017-SS-22 

YAŞLI REFAKATÇİLERİ VE AİLE ÜYELERİ ARASINDA YAŞANAN SORUNLAR: NİTEL BİR 

ARAŞTIRMA 

Işıl KALAYCI 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

Metin ÖZKUL 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 

Sercan ÖZBEK YAZICI 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü 

Ahmet KÜPELİ 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı  

 

Yaşam koşullarındaki değişmeler, sağlıklı beslenmeye ve fiziksel aktiviteye önem verilmesi, 

çalışma koşullarının iyileştirilmesi, tıp alanındaki gelişmeler sonucunda hastalıkların kontrol 

altına alınması ve teknolojik alandaki gelişmelerin yaşamı kolaylaştırması gibi koşullardan 

dolayı, beklenen yaşam süresi artmaktadır.  

Yaşlanan ve sağlık problemleri artan nüfusun yaşam kalitesini mümkün olan en yüksek 

düzeyde devam ettirmeleri için gerekli bakımın sağlanması giderek önem kazanmaktadır. 

Daha önce yaşlıların bakımı ailenin sorumluluğunda iken aile yapısı ve yaşlıların aile içindeki 

konumlarının hızla değişmesi sonucu yaşlıların bakımı önemli bir problem olmaya başlamıştır. 

Bu yüzden yaşlı bireylere bakım veren personel ihtiyacı bütün dünyada artış göstermiştir. 

Bakıma muhtaç yaşlılar ve aile üyeleri/yakın çevresi yaşlılara nitelikli bakım verilebilmesi 

amacıyla informal yolla buldukları yaşlı refakatçisi ile çalışmayı tercih edebilmektedir. Bazen 

yaşlı, aile/yakın çevre ve refakatçi arasında ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Yaşlı 

refakatçileri, yaşlıların bakımının yorucu olduğunu, kazançlarının yetersiz olduğunu, sosyal 

güvence ihtiyaçlarının karşılanmadığını düşünürken aile üyeleri bakıcının niteliğine 

güvenemediği, bakıcının haber vermeden görevlerini bıraktıklarını, yaşlı hastalarının ihmal 

edildiğini düşünmektedir.  

Bu çalışma, yaşlı refakatçileri ve aile üyeleri arasında yaşanan sorunları saptamayı 

amaçlamaktadır. Çalışmada, nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Yaşlı refakatçisi 

hizmetinden yararlanan 6 yaşlı yakını ile yaşlı refakatçiliği yapan 6 bireyle görüşmeler 

yapılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş ve veriler metne dönüştürülmüştür. 

Yaşlı yakınları ve refakatçileri arasında refakatçiye ulaşma, sosyal haklar, iş tanımının 

belirsizliği, bakım yükü ve eğitim düzeyinin yetersizliğine bağlı sorunlar saptanmıştır. 
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UYK2017-SS-23 

YAŞLI KİŞİLERİN VESAYET ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ ADLİ-TIBBİ SÜREÇ 

Ahmet KÜPELİ 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü  

Mustafa DEMİRER 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü  

Süleyman Serhat GÜRPINAR 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü  

Işıl KALAYCI 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

 

Ülkemizde nüfusun yaşlanması ile birlikte, yaşlılık ile ilgili sorunlarda da artış meydana 

gelmektedir. Bunlardan biride yaşlının azalan fiziksel ve/veya mental kapasitesi nedeni ile 

hukuki alanda kısıtlanmasıdır. Yazımızda yaşlı kişinin hukuki alanda kısıtlanması ile ilgili adli-

tıbbi sürecin irdelenmesi amaçlanmıştır. Konu ile ilgili yasal mevzuat ve tıbbi yaklaşımlar 

birlikte değerlendirilerek mevcut uygulamalar ele alınmıştır. Yaşlanma ile birlikte bedensel 

veya ruhsal sağlık sorunları da artmaktadır. Yaşlı kişinin sağlık sorunlarının kendine ait 

malların yönetimini engelleyecek boyuta gelmesi ile birlikte yaşlı kişinin hukuki alanda 

kısıtlanması durumu ortaya çıkmaktadır. Kişilerin hukuki alanda kısıtlanması işlemi Türk 

Medeni Kanununda düzenlenmiş olmakla bu durum; yaşlının veya yakınlarının gerekli 

makamlara başvurması, hekimin yapmış olduğu muayene ve tetkiklerin değerlendirmesini 

içeren bilirkişi raporunun Mahkemeye sunulması ve Hakim tarafından karara bağlanması 

aşamalarından oluşmaktadır. 
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UYK2017-SS-24 

ALMANYA’DAKİ BİRİNCİ NESİL TÜRK YAŞLILARIN TOPLUMSAL KATILIMI ve 

MEKANSAL PRATİKLERİ 

Murat ŞENTÜRK 

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü  

Ferhan Saniye PALAZ 

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 

 

Türkiye’den Almanya’ya iş göçü ile göç etmiş olan birinci nesil, günümüzde yaşlılık dönemine 

ulaşmış bulunmaktadır. Bu çalışmada, 2016 yılının Nisan ayında Almanya’nın Frankfurt, Köln 

ve Berlin kentlerinde yaşayan 18 Türk yaşlı ile gerçekletirilmiş nitel araştırmadan elde edilen 

verilere dayanarak, yaşlıların toplumsal katılım durumları ve mekansal pratikleri 

değerlendirilecektir. 

Çalışma grubu henüz genç iken göç etmiş, kendi kendine evden çıkabilecek kadar sağlıklı 

kadın ve erkek bireylerden oluşmaktadır. Yaş ortalaması 74.5’tir. Birebir görüşme yapılmış ve 

ses kaydı alınmıştır. Ortalama görüşme süresi 41 dakikadır. Yarı yapılandırılmış soru formu 

kullanılmıştır. Görüşme yapılan mekanlar arasında ev, cami, dernek, kahvehane ve kafeler 

bulunmaktadır. Nitel araştırmanın doğasına uygun olarak geneli temsil edici olma iddiasında 

olunmasa da, heterojen bir çalışma grubu oluşturulmaya özen gösterilmiştir. Veri analizi için 

ses kayıtları önce belli bir sistem dahilinde özetlenerek yazıya geçirilmiş, ardından sistematik 

analiz ve yorumlama yapılmıştır. 

Toplumsal katılım değerlendirilir iken (1) yaşanan hanenin toplumsal katılıma 

olumlu/olumsuz etkisi, (2) boş ve serbest zamanda düzenli toplumsal katılımın varlığı, (3) 

toplumsal katılım olanaklarının çeşitliliği ve (4) toplumsal katılım durumundan duyulan 

memnuniyet ele alınmıştır. Ev dışı sosyal etkinliklere ek olarak, kültürel önemine binaen ev içi 

etkinlikler de çalışmaya dahil edilmiştir.  

Elde edilen sonuçlara göre yaşlılar boş ve serbest zamanlarında toplumsal katılımlarını 

çoğunlukla iç grupları ile beraber olacakları “komşu-cami-dernek üçgeni”nden oluşan bir 

mekansal pratik ile hayata geçirmektedir. Görece geleneksel bir toplumda gençlik dönemine 

erişmiş ve yaşlılık algıları oluşmuş olan bu birinci nesil, modern bir toplumda yaşlanmaktadır. 

Yaşlanma tecrübesinde önemli bir etkiye sahip olan bu kültürel farklılık dinamiği, birinci 

neslin yaşlılık döneminlerini iç gruplarına ait mekanlarda geçirmeyi tercih etmeleri ile 

sonuçlanmaktadır. Neticede Türk yaşlıların ömürlerinin büyük bölümünü geçirdikleri bu 

kentlerde, mekan kullanımında iç gruplarını odak noktasına aldıkları görülmektedir. 
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UYK2017-SS-25 

YAŞLILARDA ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER İLE NÖROPSİKOLOJİK ÖYKÜ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Tufan ULCAY 

Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi ABD  

 

Yaşlılık; gençlik ve erişkinlik dönemlerinden bir ayrılış, kendine özgü üstünlükleri ve 

eksiklikleri olan, biyolojik, psikolojik, sosyolojik boyutları ile ele alınan, yaşamın son evresi 

olarak tanımlanan bir dönemdir. Yaşlanma ile meydana gelen fiziksel, biyolojik ve psikolojik 

değişimlerle, bireyin bir takım faaliyetleri kısıtlanmakta ve ya engellenmektedir. Elde edilen 

bir çok veri, 65 yaş ve üstü bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı olduklarını 

belirtmektedir. Bu durum yaşlı bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. 2011 TÜİK 

verilerine göre; ülkemizde 65 yaş ve üstü bireylerin %34,7’si en az bir engele sahiptir ve 2014 

verisinde göre bağımlılık oranları %11,8’dir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2014). 

İnsan bedenin ölçülmesi; iklim, beslenme, sosyo-ekonomik koşullar, stres gibi çevresel 

koşulların insan bedeni üzerine etkisini anlamada etkindir. İnsanın bedenini tanıma isteği de 

bu anlamlandırma sürecinde antropometriyi doğurmuştur. Yaşlı sağlığının izlenmesinde en 

önemli yöntemlerden biri antropometridir. Antropometri; tüm yaş gruplarında insan 

vücudunun fiziksel boyutlarının, orantılarının ve kabaca bileşiminin ölçülüp 

değerlendirilmesidir. Elde edilen değerlerin standartlarla veya referans verilerle 

karşılaştırılarak beslenme ve sağlık durumu değerlendirilebilmektedir. Yaşlılarda sağlığın 

bozulmasının nedenleri psikolojik, medikal, fonksiyonel yetersizlik ve sosyal nedenler olarak 

kategorize edilebilir. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 65 yaş, Birleşmiş Milletler’in ise 60 yaş ve üzeri olarak kabul ettiği 

yaşlılık; fiziksel ve mental fonksiyonlarda yetersizliklerin arttığı bir dönemdir. 65 yaş 

üstündeki yaşlılarda majör depresyon yaygınlığı çeşitli çalışmalarda %l-3 olarak bildirilirken, 

distimi %2, klinik olarak anlamlı düzeyde depresyon belirtileri ise %8-15 oranında 

bildirilmektedir. Demans genellikle kilo kaybı, davranışsal problemler ve yeme bozuklukları 

ile ilişkilidir. Alzheimer hastalığı olan yaşlı hastalar, yemek yemeyi unutabilmekte veya yemek 

ihtiyaçlarını hatırlayamamaktadırlar. Yutamayabilir, çiğnemekle meşgul olabilirler ya da 

yediren kişiye başlarını çevirebilirler. Beslenme ve beslenilme kabiliyetini etkileyen kognitif 

değişikliği olan bir çok kırılgan yaşlı vardır. Depresyon, ayaktan başvuru klinikleri ve bakım 

evleri dahil, değerlendirme ortamına bakılmaksızın, yaşlılarda malnütrisyonun en önemli 

psikolojik nedenidir. Yaşlılık dönemindeki depresyonun, ayırıcı tanısı ve tedavisinin titizlikle 

yapılması gerekir. Tedavi edilmeyen depresyon ikincil fiziksel hastalıkların gelişmesine, 

işlevselliğin kaybına, yaşam kalitesinde düşmeye neden olur. 

Bu kapsamda; çalışmamızda 65 yaş üstü 60 bireylerde, bireylerin  nöropsikolojik öyküleri 

alındı. Psikiyatri polikliniklerinden aldıkları tanılar yakınlarıyla birebir görüşme sonucunda 
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belirlendi. Vücut kompozisyonunu ortaya koyabilen major antropometrik ölçümler alındı. Ve 

bu parametreler arasındaki ilişki değerlendirildi. Kişinin vücut kompozisyonunu ortaya 

koyabilen antropometrik ölçümler (ağırlık, boy, vücut kitle indeksi, bel çevresi, kalça çevresi, 

bel-kalça oranı, diz-topuk mesafesi, deri kıvrım kalınlığı) alındı. Nöropsikolojik öykülere göre 

bireyler; ciddi bunama ve depresyon, hafif düzeyde bunama ve depresyon ve hiçbir psikolojik 

problemi yok olarak gruplandırıldı. 

Çalışmamızda yaşlılardan alınan nöropsikolojik öyküler sonucunda 60 birey içerisinde ciddi 

bunama ve depresyon gösteren bireye rastlanmamıştır. 60 bireyden 18’inde (%30), kişinin 

nöropsikolojik öyküsünden ve psikiyatri polikliniğinden aldığı tanı sonucunda hafif düzeyde 

bunama ve depresyon gösterdiği belirlenmiştir. Kalan 42 (%70) kişinin ise psikolojik 

sorununun olmadığı görülmüştür. 

Nöropsikolojik sorunların yaşlılarda malnütrisyonu tetikleyebileceği yapılan birçok çalışmada 

belirlenmiştir. Malnütrisyon sonucunda ise vücut kompozisyonunu belirleyen antropometrik 

ölçümlerin değişmesi olasıdır. Fakat yaptığımız çalışmada nöropsikolojik sorunlar ile 

antropometrik ölçümlerin değişimleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Literatürde 

de bu ilişki açısından yeterli çalışma olmadığından, nöropsikolojik sorunlar ve antropometri 

açısından daha kapsamlı çalışmaların yapılması kanaatindeyiz. 
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UYK2017-SS-26 

GERİATRİK HASTADA NADİR GÖRÜLEN ÖLÜM NEDENİ: AORT DİSEKSİYONU 

Canan ŞAHİN 

Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Bölümü  

 

Giriş: Aort intima ve media tabakasındaki bir yırtılmadan dolayı medianın dış 1/3 tabakası 

arasında kanın ilerlemesi ile oluşur. Gerçek ve yalancı lümen oluşur.Görülme sıklığı 

3/100000/yıldır. ABD 2000/yıl, antemortem tanı %15’dir. E/K 2/1’dir. Ortalama yaş 63’ dür. 

İntimal yırtık sıklıkla sinotübüler bileşkeden başlar, sağ laterale büyük kurvatüre doğru 

uzanır. Hipertansiyon, bağ doku hastalıkları (Marfan, Ehler Danlos vs. ), biküspid aort , aort 

koarktasyonu, bilinen aort anevrizması, gebelik, aortanın inflamatuar ve medial dejeneratif 

hastalıkları, otoimmün hastalıklar,Turner’s syndrome, Noonan’s sendromu, polikistik böbrek, 

iyatrojenik, künt travmaya bağlı gelişebilmektedir. Tedavi edilmezse 6 saatte % 23, 24 saatte 

% 50, 1 haftada % 68 mortalite oranı vardır.Komplikasyonlar olarak intimal yırtık yerinde aort 

rüptürü (En sık), kardiyak tamponad, hemotoraks, hemomediastinum, MI koronerlere 

retrograd ilerleme, akut aort kapak yetmezliği, aortoatriyal aortoventriküler fistül gelişebilir. 

Tanı metodları olarak X-ray (kısıtlı), TTE (Transtorasik ekokardiyografi), TEE (Transözefagiyal 

ekokardiyografi), BT anjiografi, MR, Aortografi kullanılmaktadır. 

Olgu: 69 yaşında bayan ani başlayan göğüs ve sırt ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu.Daha 

önceden HT (Hipertansiyon) dışında bilinen hastalık hikayesi yok idi. Fizik muayenede TA: 

180/ 100 mm- Hg, Nabız:138 atım/ dakika, Solunum: 22 / dakika, Ateş:36,5 ˚C idi. Genel 

durum orta- kötü, soluk, terli, ajite görünümü mevcut idi. Bilinç açık oryante- koopere. Hasta 

yakınlarından alınan anamneze göre kardeşininde aynı şekilde ani başlayan göğüs ve sırt 

ağrısı olduğu ve tanı konulamadan exitus olduğu öğrenildi. Yapılan fizik muayenesinde 

anlamlı bulgu saptanmadı. EKG: Sinüs taşikardisi 138 atım/ dakika. Laboratuar 

parametrelerinden WBC: 17910 /µL, Hb: 13,8 g/ dL, Platelet: 261000 /µL, Üre: 28 mg/ dL, 

kreatin: 0,89 mg/ dL, AST:20 U/ L, ALT: 20 U/ L, Na: 140 mmol/ L, K: 4 mmol/ L, Ca: 9 mg/ dL, 

CK: 50 U/ L, CK-MB: 1,51 ng/ mL, Troponin I: 0,1 ng/ mL idi. Laboratuar parametreleri normal 

olan genel durum kötü olan hastaya kontrastlı toraks-üst batın-alt batın anjiografi tetkik 

çekildi. Tip 1 aort diseksiyonu tanısı konulan hasta kalp damar cerrahisi ile konsulte edildi. 

Acilde takipleri sırasında kardiyopulmoner arrest gelişen hastaya resusitasyon uygulandı. 

Resusitasyon ile ritm sağlanan hasta acil cerrahi amaçlı ileri bir merkeze sevk edildi. Sonuç: 

Geriatrik hastalarda nadir olarak görülen ve tanısı zor konulan hastalıkların acil servis 

hekimleri tarafından her zaman akılda tutulmalıdır. 
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UYK2017-SS-27 

GERİATRİK HASTADA İSKEMİK İNME VE MİYOKARD İNFARKTÜSÜ BİRLİKTELİĞİ 

Yahya ŞAHİN 

Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Bölümü  

 

Giriş: İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar (SVH); ciddi mortalite ve 

morbiditeye yol açan hastalıklardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü inmeyi vasküler neden 

dışında görünürde bir sebep olmaksızın, aniden yerleşip fokal veya global serebral 

disfonksiyona yol açan, 24 saat ya da daha uzun süren veya ölümle sonuçlanan klinik bir 

durum olarak tanımlamıştır. İnme ölüm sebepleri içerisinde üçüncü ve sakatlık yönünden de 

birinci sırada yer almaktadır. SVH’ın % 80-85’ini oluşturan iskemik inme nörolojik hastalıklar 

içerisinde en sık görülen ve en çok ölüme neden olan gruptur. Miyokard enfarktüsü ise kalbi 

besleyen damarların kan akımının çeşitli nedenler ile ani azalmasına veya kesilmesine bağlı 

olarak gelişen ve o damarın beslediği kalp kasında çeşiti derecede hücre ölümü ile 

sonuçlanan bir durumdur. Burada iskemik inme ve miyokard enfarktüsü birlikteliğini 

gösteren olgudan bahsetmeyi amaçladık. 

Olgu: 89 yaşında erkek 112 ekipleri tarafından genel durum bozukluğu, konuşma bozukluğu 

ve sağ taraf güçsüzlüğü şikayeti ile acil servise getirildi. Hipertansiyon nedeni ile ilaç kullanım 

öyküsü mevcut. Fizik muayenede Kan basıncı: 190/ 100 mmHg, Nabız: 84 atım/ dakika, 

Solunum:18/ dakika, Ateş: 36.6˚C idi. Genel durum orta, bilinç açık.Yapılan muayenesinde 

sağ taraf güçsüzlüğü ve konuşma bozukluğu mevcuttu.Göğüs ağrısı yoktu. Laboratuvar 

tetkiklerinde WBC: 6300/ µL, Hb: 13.8 g/ dL, platelet: 155000/ µL, glukoz: 116 mg/ dL, AST: 

24 IU/L, ALT: 14 IU/L, CRP: 3.3 mg/dL, CK-MB:21.60 ng/mL, Troponin I: 4,35 ng/ mL idi. 

Çekilen elektrokardiyografisin(EKG)’de 88 atım/ dakika sinüs ritminde idi. Çekilen bilgisayarlı 

beyin tomografisinde özellik yoktu. Diffüzyon magnetik rezonans (MR) görüntülemesinde sol 

orta serebral arter posterior dalında akut iskemik enfarkt ile uyumlu görünüm tespit edildi. 

Nöroloji ve kardiyoloji ile konsulte edilen hasta yoğun bakımda hospitalize edildi. 10 gün 

sonra şifa ile taburcu edildi. 

Sonuç:  SVH’lar, hastanede tedavi gerektiren nörolojik hastalıkların %50’sinden fazlasını 

oluşturur. İnmenin %85’i iskemik, %15’i ise hemorajiktir. Ülkemizde yapılan hastane tabanlı 

çok merkezli bir çalışmada, SVH’ın %72’sini iskemik inme %28’ini ise hemorajik inmenin 

oşuşturduğu saptanmıştır. İskemik inme tedavisinde amaç, nörolojik hasarlanmayı en aza 

indirmek, iskemiye ikincil oluşabilecek ek hasarları önlemek ve hastanın fonksiyonel 

iyileşmesini kolaylaştırabilecek önlemleri almak olmalıdır. Acil servise SVH ön tanısı ile gelen 

hastalarda miyokard infarktüsünün de olabileceği akılda tutulmalıdır. 
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UYK2017-SS-28 

YAŞLANMA VE BÖBREK 

Aydın GÜÇLÜ 
Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahiliye ABD  

 

Yaşam beklentisinin artmasına bağlı olarak yaşlı nüfus sıklığı her yıl katlanarak artmaktadır. 

Günümüzde Yaşlı insanların sağlık sorunları önemli bir toplum sağlığı problemi olarak öne 

çıkmaktadır. Ülkemizde kronik böbrek hastalığı prevalansı 60 yaşın altındaki bireylerde %11,5 

iken 60 yaş ve üstü bireylerde %38,3’dir. Yaşlılarda görülen böbrek yetmezliği ciddi morbidite 

ve mortalite artışı ile ilişkilidir. Yaşlılarda artmış yaşam süresine bağlı olarak ortaya çıkacak 

diyebet, koroner arter hastalığı, hipertansiyon gibi pek çok hastalıkta, ve artmış ilaç 

kullanımında böbrek fonksiyonu ve sıvı elektrolit dengesinde olacak değişiklikler genç 

hastalardan oldukça farklıdır. Yaşlı popülasyonda böbrekte gelişen yapısal ve fonksiyonel 

değişikliklerin bilinmesi bu hastalardaki yüksek morbiditeyi ve mortaliteyi azaltabilir. 

Yaşlılarda böbrek değişiklikleri: 30 yaşından sonra böbrek yapısında değişiklikler 

görülmektedir. Yaşlandıkça böbrek boyut olarak küçülmektedir. Bu küçülme böbreğin temel 

yapıtaşı olan nefron sayısında azalma ile kendini göstermektedir. Yapılan experimental 

çalışmalarda yaşlanmayla görülen moleküler ve selüler değişikliklerin nefron sayısının 

azalmasından daha önemli olduğu gösterilmiştir.  Renal plazma kan akımının ve glomeruler 

filtrasyon hızının azalması Yaşlanmayla sodyum emilimde ve atılında bozulma olması, 

konsantrasyon ve dilüsyon kapasitesinde azalma, idrar asidifikasyonunda bozulma, potasyum 

atılımında bozukluk ve fosfat geri emilimde azalma nedeniyle sıvı ve diyet değişimlerine 

vücudun uyumu azalmaktadır. Yaşlılarda renal plazma akımının azalması nedeniyle 

glomeroler filtrasyon hızının korunması için renovasküler tonus artmıştır. Yaşlılarda kollektör 

kanallardakiakuaporin-2 ve 3 ekspresyonunun azalmasına bağlı olarak böbreğin 

konsantrasyon kapasitesi azalmıştır. Dehidratasyon ve otoregülasyon defans 

mekanizmasındaki bozukluğun birlikteliği, azalmış nitrikoksit üretimi yaşlı böbreği iskemiye 

ve AKI ye daha duyarlı hale detirir. Normal koşullarda GFR yi sabit tutmak için bu değişiklikler 

renal hemodinamideki adaptasyonlar tarafından kompanse edilir. Fakat patofizyolojik 

durumlarda yaşlı böbrek yeterli fonksiyonel rezerve sahip değildir ve renal hasar gelişimine 

yatkındır. Yaşlı hastalarda özellikle prerenal ve postrenal böbrek yetmezliği riski artmıştır. 

Üstelik yaşlı hastalarda çok sık invaziv prosedürler uygulanır ve multiple ilaç maruziyeti, 

kontrast madde maruziyeti dolayısıyla böbrek bozulma riski artmıştır.  Böbrek fonksiyonlarını 

değerlendirmek için rutin labaratuvarlarda kreatinin düzeyi ölçülür. Kreatinin normalde 

kaslardan salınan bir maddedir ve yaşlı popülasyonda kas kitlesi azaldığından labaratuvarda 

ölçülen kreatinin değerlerinde anlamlı yükselme olmadan böbrek fonksiyonlarının ciddi 

bozulmuş olabileceği unutulmamalıdır. Yaşlı insanlarda takip ve tedavi kreatinin düzeyinden 

ziyade glomeruler filtrasyon hızına bakılarak yapılması gerekmektedir. Böbrek hasarının 
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önlenmesi: Yaşlanmayla ortaya çıkan böbrek hasarının en az düzeye indirmek içinyaşlı 

popülasyonda hipertansiyon, diyabet, obezite hiperlipidemi, anemi, hiperürisemi,  

kardiyovasküler hastalıkları mümkün olduğunca kontrol altına almalı,  sigara içimi, yüksek 

proteinli diyet, radyolojik kontrast madde maruziyeti, NSAİİD, antibiyotik kullanımı gibi 

faktörlerden bu yaş grubunda kaçınılmalıdır. Bu tip ilaçları mümkün olduğunca en düşük 

dozda ve en kısa sürede kullanmak gerekir. Hemodinamik stabilite ve idrar outputunun 

sağlanması önemlidir. Sonuç olarak yaşlılarda böbreğin adaptasyon yeteneğinde azalmanın 

hesap edilmeden yapılacak tedaviler kişinin yaşamını tehlikeye sokacak kadar ciddi klinik 

sonuçlara neden olabilir. 
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UYK2017-SS-29 

BİYOGERONTOLOJİDE GÜNCEL GELİŞMELER: YENİ ARAŞTIRMA PERSPEKTİFLERİ 

Hasan Hüseyin BAŞIBÜYÜK 

Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü  

 

Güncel bilgiler ışığında yaşlanma, genetik olarak programlanmış olmaktan çok, birçok içsel ve 

dışsal değişkenin birlikte etki ettiği rastlantısal (stokastik) bir süreç olarak tanımlanmaktadır. 

Yaşlanmayı etkileyen içsel faktörler arasında çeşitli hücresel ve moleküler olaylar sayılabilir. 

Bunlar temel olarak, genom kararsızlığı, epigenetik farklılıklar ve transkripsiyonda değişimler, 

moleküler hasar, hücre yaşlanması ve ölümü, inflamasyon ve metabolik bozukluk gibi 

olgulardır. Bu olguları üreten mekanizmaların ayrıntılı olarak incelenmesi ve anlaşılması 

biyogerontoloji temel biliminin güncel araştırma alanlarını oluşturmaktadır. Bu 

mekanizmaların anlaşılması aynı zamanda, yaşlanmanın yavaşlatılması ve hatta durdurulması 

konusunda tedavi fırsatları sunmaktadır.  

Yaşlanma ile ortaya çıkan birçok kronik hastalık bulunmaktadır. Yaşlılık döneminde ortaya 

çıkan hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisi ile geriatri (yaşlılık hekimliği) ilgilenmektedir. 

Ancak son yıllarda elde edilen bulgular, insan fizyolojisinin bütünleşik doğasını yok saymayı 

imkânsız kılmaktadır. Başka bir deyişle, yaşlılıkta ortaya çıkan hastalıklar ve tedavisi ile ayrı 

ayrı ilgilenmek yerine, yaşlanmaya neden olan faktörleri bir bütün olarak anlamak ve bu 

faktörleri iyileştirici ya da önleyici tedaviler geliştirmek yeni bir anlayış olarak ortaya 

çıkmıştır. Gerobilim bu anlayışın sonucu olarak doğmuş yeni bir bilim dalıdır. Yakın zamanda 

yaşlanma üzerine yapılan birçok çalışma, gerobilimi öne çıkarmaya başlamıştır. Bu çalışmalar 

sayesinde, yaşlanmaya etki eden moleküler yolaklar birçok omurgasız model organizmada 

tanımlanmıştır. Memeliler üzerine yapılan çok sayıda çalışma, yaşa bağlı birçok patolojik 

değişmeyi daha iyi anlamayı olanaklı kılmıştır. Ömrü uzatmayı hedefleyen dışardan 

müdahalelerin ve tedavilerin sağlıklı yaşam süresini uzattığı da gözlenmiştir. 

Bu bulgular ışığında araştırma perspektifleri, yaşlılık fenotipi ile ilişkili biyolojik belirteçler, 

ömür uzunluğu ve yaşlanma ile bağlantılı alelik polimorfizmlerin saptanması için genom 

taramaları, yaşa bağlı hastalık ve kanserlerle ilişkili epigenetik varyasyonlar ve translasyon 

sonrası değişimler üzerine odaklanmaktadır. Bu mekanizmaların detaylı biçimde anlaşılması 

yaşlanmayı yavaşlatma ve sağlıklı yaşlanma için dışarıdan müdahale ve tedavi olanakları 

sunmaktadır. 
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UYK2017-SS-30 

AKTİF YAŞLIDA HANGİ ANTİHİSTAMİNİK DAHA GÜVENLİDİR ? 

Fuat Nihat ÖZAYDIN 

Okan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 

Okan Üniversitesi, SHMYO, Yaşlı Bakım Programı 

Yakın Doğu Üniversitesi, SHMYO 

Ayşe Nilüfer ÖZAYDIN 

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı  

 

Sosyal, kültürel, ekonomik yönden aktif yaşam süren yaşlının gelecekte karşılaşacağı hastalık 

tsunamisinde düşme riskini artıran zihinsel bozukluk ve kardiyovasküler olaylar yaşlının 

bağımsızlığını azaltacak hastalık nedenlerinin başında gelmektedir. Bu nedenle yaşlıda 

kullanılacak ilaçların zihinsel bozukluk ve kardiyovasküler olay riskini artırmaması çok 

önemlidir. 

Yaşlılarda rinit, konjoktivit, kaşıntı, egzama, ürtiker tedavi ve proflaksisinde H1-

antihistaminikler kullanılmaktadır. Günümüzde daha güvenilir oldukları için tercih edilen 

ikinci kuşak antihistaminikler içerisinde düşme riskini artıran zihinsel bozukluğu ve 

kardiyovasküler olay riskini etkilemeden hangi molekülün güvenle kullanılabileceğini tespit 

etmek amacı ile feksofenadin, levosetirizin ve desloratadin molekülleri hakkında pubmed 

veri tabanında literatür araştırması yapılmıştır.  Desloratadin, levosetirizin, feksofenadin, 

yaşlı, ilaç, antihistaminik, düşme, kardiyovasküler, sedasyon, somnolans araştırmada 

kullanılan referans kelimelerdir.  Yapılan arama sonucu bulunan literatürler incelenip, ilgili ve 

uygun 21 literatürün sonuçları kardiyovasküler ve santral sinir sistemi güvenilirlik başlıkları 

altında değerlendirilmiştir.  

Literatürde 65 yaş ve üstü katılımcılardan elde edilen veriler kısıtlıdır. Bu nedenle konu ile 

ilgili var olan daha genç katılımcılar ile yapılan klinik çalışmaların sonuçları 

değerlendirilebilmiştir.  

Kardiyovasküler Güvenilirliği yönünden feksofenadin ve levosetirizin ön plana çıkmaktadır. 

Yüksek doz desloratadin maruziyetinin muskarinik reseptörler üzerinden kardiyovasküler 

fonksiyonu etkileyebileceğini gösteren in vitro çalışmalar yayınlanmıştır. Çalışmadaki 

araştırmacılar kardiyovasküler hastalık mevcut ise desloratadin kullanımında hastaların 

yakından takip edilmesi gerekliliğini belirtmiştir. Desloratadin kullanıcılarının %4-6’sı 

desloratadin molekülünü yavaş metabolize etmektedir. Yavaş metabolize edenlerde 

desloratadin yarılanma ömrü 89 saate kadar uzamakta ve desloratadini normal metabolize 

edenlere göre maksimum kan konsantrasyonu 3 kat daha yüksek olmaktadır. Ayrıca ürtiker 

gibi bazı hastalıkların tedavisinde 4 kata kadar antihistaminik dozunu artırmak 

gerekebilmektedir. Desloratadini yavaş metabolize eden ve yüksek doz kullanan hastalarda 

desloratadin kan konsantrasyonu daha da yüksek olacaktır. T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve 

Eczacılık Kurumunun 2012 yılında yaptığı duyuruda;  kardiyovasküler sistem problemi olan 
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kişilerde desloratadin kullanımının dikkatli takip edilmesi ve desloratadin üreticilerinin Kısa 

Ürün Bilgisi “Özel Uyarılar ve Önlemler” bölümüne bu bilgiyi yazmaları gerekliliğini 

belirtmiştir.  Çalışmalar levosetirizin ve feksofenadin molekülünün kardiyovasküler yönden 

güvenilir olduğunu desteklemektedir.  

Santral Sinir Sistemi Güvenilirliği yönünden feksofenadin ön plana çıkmaktadır. Yeni 

yayınlanan çift-kör çalışmada; sedatif etki ortaya çıkmamasına rağmen, 5 mg levosetirizin 

uygulamasının beyin dokusunda bulunan H1 reseptörlerine %11’e kadar bağlandığı tespit 

edilmiştir. Levosetirizin Kısa Ürün Bilgisinde somnolens, yorgunluk ve asteni görülme oranları 

levcosetirizin tedavisinde %8.1, plasebo tedavisinde %3.1 olarak belirtilmiştir. Kullanılan 

levosetirizin dozu arttıkça somnolens oranı da artmaktadır. Ülkemizde yapılan ve 

levosetirizin molekünü de kapsayan güncel bir çalışmada daha ileri incelemelere ihtiyaç 

olduğu belirtilmiştir. Vazopressör ajanlar ile beraber kullanıldığında desloratadin 

molekülünün kan beyin bariyerini aşarak santral antimüskarinik etki gösterebileceği 

bulunmuştur. Kan-beyin bariyerini zayıflatan enfeksiyon varlığında veya vazopressör 

dekonjestant ile beraber kullanımda desloratadin’in beyin üzerine etkisinin daha ileri 

çalışmalar ile araştırılması gerekliliği belirtilmiştir. Feksofenadin ile yapılan çalışmalarda beyin 

dokusu H1 reseptörlerine bağlanmadığı ve pilotluk gibi kritik iş kolları dahil kullanılabileceği 

belirtilmiştir.   

Sonuç olarak, mevcut bulgular santral sinir sistemi güvenilirliği ve kardiyovasküler 

güvenilirliği yönünden ikinci kuşak antihistaminik feksofenadin’ in güvenli olduğunu 

göstermektedir. Düşmeyi kolaylaştıran zihinsel bozulma ve kardiyovasküler olay risk artışına 

neden olmayan feksofenadin’in,  yaşlılarda sadece “endikasyon varlığında”  düşük doz ile 

başlanarak ve yakın takip gerektiren dikkatli kullanımı akılcı ilaç kullanımı prensiplerine 

uyumlu olacaktır. Öte yandan desloratadin Kısa Ürün Bilgisi “Özel Uyarılar ve Önlemler” 

bölümüne T.C. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün belirttiği uyarının yazılması da 

beklenmektedir. 
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UYK2017-SS-31 

BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NE KAYITLI YAŞLILARDA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR VE 

İLAÇ KULLANIMI 

Hatice Gülsüm YÜKSEL 

6 Nolu ASM, Pendik, İstanbul  

Ayşe Nilüfer ÖZAYDIN 

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı  

 

Yaşlanma çocukluk, gençlik, erişkinlik gibi fizyolojik bir süreçtir. Bireyin biyolojik sisteminin 

fonksiyonel kapasitesi yaşamın ilk yıllarında artar, erken erişkinlik döneminde zirveye ulaşır, 

sonra doğal bir düşüş gösterir. İnsan ömrünün uzaması ile yaşlılık, kronik hastalıkların artışını 

da beraberinde getirmektedir. Dünyadaki demografik değişime benzer şekilde Türkiye’de de 

yaşlı nüfus artmaktadır. Bu yaş grubundaki sağlık sorunlarının ortaya konması, bu yaş 

grubuna diğer yaş gruplarından farklı sağlık hizmetisunumuna ışık tutabilecektir. Bir Aile 

Sağlığı Merkezine (ASM) kayıtlı 65yaş ve üzeri kişilerde, en sık tanı konulan hastalıklar ile ilaç 

kullanımı sıklığı hakkında bilgi elde etmek amaçlanmaktadır. Kesitsel bir araştırmadır. ASM’ye 

kayıtlı 65 yaş+ kişilerden (N:652), örnek büyüklüğü 242 kişi olarak hesaplanmıştır. Tabakalı, 

random yöntemle seçilen örneklemden, 204 kişi ile yüz-yüze görüşülerek veri toplanmıştır 

(%86). Kırk-altı soruluk ilaç kullanımı bilgi formuyla, Şubat-Eylül 2015’de veri toplanmış, SPSS 

11.0 programıyla analiz edilmiş, Ki-kare, MannWhitney U ve korelasyon testleri yapılmış, 

istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 kabul edilmiştir. 09.01.2015’de etik izin, İl Halk 

Sağlığı Müdürlüğü’nden yazılı izin alınmış, ASM’de görevli hekim ve aile sağlığı elemanları 

araştırma hakkında bilgilendirilmiş, onamları alınmış ve örnekleme seçilmiş her bir kişi 

araştırma hakkında bilgilendirilmiş ve izinleri alınmıştır. Araştırmaya katılanların %62,7’si 

kadındı. Kadınların medyan yaşı 72,0 (min:65, max:90); erkeklerin medyan yaşı 73,0tü 

(min:65, max:84)idi (p:0.391). Kadınların %57’si, erkeklerin %1.3’ü okur-yazar değildi 

(p:0.0001). Yaş gruplarına göre en sık tanı konulmuş hastalıklar; ‘65-74’ yaş grubunda 

i.Hipertansiyon (%74.4), ii.Diyabet-mellitus(%36.0), iii.Koroner arter hastalığı/kalp yetmezliği 

(%27.8), iv.Hiperlipidemi(%24.8), v.KOAH/astım(%9.7),‘75-84’yaş grubunda i. Hipertansiyon 

(%69.4), ii.Koroner arter hastalığı/kalp yetmezliği (%35.5), iii.Diyabet-mellitus (%24.2), 

iv.KOAH/astım (%22.6), v.Depresyon (%16.1), ‘85+’yaş grubunda;i.Hipertansiyon (%77.8), 

ii.Koroner arter hastalığı/kalp yetmezliği (%44.4), iii.Diyabet-mellitus (%22.2), iv.KOAH/astım 

(%22.2), v.Beyin damar hastalığı (%22.2) idi. Sadece 2’sinde tanı almış kanser vardı(1Akciğer, 

1prostat, %1.5). Katılımcıların %50’sinin 3 ve daha fazla tanı konulmuş kronik hastalığı 

bulunurken, %38’i ‘4-6 doz/gün’ ilaç kullanmaktaydı. Yaşlıların %49,5’i ilaçlarını düzenli 

kullandığını söylerken, iyileştiğini düşündüğünde ilacını bırakma oranı %32,7’ydi. ASMde 

kayıtlı 65yaş+ bireyler evreninden, tabakalı-basit rastgele seçilen örneklemde yürütülen 

kesitsel araştırmamızda; yaşlıların çoğunda birden fazla kronik hastalık bulunduğu saptandı. 
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Hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, koroner arter hastalığı, KOAH-astım, osteoporoz, 

yaşlılarda en sık tanı almış sağlık sorunlarıydı. İlaçların düzenli kullanım oranının düşük 

olduğu saptandı. Yaşlılık, önlenemez bir fizyolojik süreçtir, ancak sağlıklı yaşlanma ile yaşam 

kalitesi artırılabilir. Yakını ile yaşamayan ve/veya çok yaşlı olup da ilaçlarını düzenli 

kullanamayan yaşlılar için de evde bakım/destek sağlık hizmet sunumları gibi “yaşlı izlem 

programları” rutin programlar arasında yerini almalıdır. 
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UYK2017-SS-32 

ALZHEİMER’DAN KORUNMADA BESLENMENİN ÖNEMİ 

Gökcen İPLİKÇİ 

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü  

Nurcan YABANCI AYHAN 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü  

 

Sağlık alanındaki gelişmeler hem ortalama yaşam süresini hem de 65 yaş ve üzeri nüfusu 

arttırmıştır. Alzheimer hastalığı için en önemli ve değiştirilmesi mümkün olmayan risk faktörü 

yaştır. Yaş arttıkça alzheimera yakalanma riski yükselmektedir. İlk olarak 1906 yılında 

tanımlanmış olan alzheimer, tüm demans hastalıkları içinde en yaygın görülenidir. Dünyada 

var olan 35 milyon demanslı hastanın yaklaşık %75’ini Alzheimer tipi demans 

oluşturmaktadır. Türkiye’de 70 yaş ve üzerinde 250-300 bin alzheimer hastası bulunmaktadır 

ve bu sayının her 20 yılda ikiye katlanacağı tahmin edilmektedir. Alzheimerın makroskobik 

patolojik bulguları beyinde atrofi, giruslarda daralma, sulkuslarda ve ventrikülerde 

genişlemedir. Nöron içerisinde birikim gösteren nöro fibril yumaklar (NFY), ekstraselüler 

birikim gösteren amiloid plaklar ve nöron kayıpları da hastalığın temel mikroskobik 

değişiklikleri olarak kabul edilmektedir. İleri yaş, kalıtım, down sendromu, düşük eğitim 

seviyesi, sık kafa travması öyküsü, cinsiyet (kadın olmak) alzheimerın risk faktörleri 

arasındadır. 

Yeterli ve dengeli beslenme, yaşam kalitesi ve süresinin arttırılmasında çok önemlidir. Son 

yıllarda yapılan çalışmalarda alzheimerın oluşması ve prevalansının artmasında beslenmenin 

potansiyel etkileri olduğu gösterilmiştir.  

Alzheimerın önlemesinde beslenmenin etkisini gösteren ilk hipotez oksidatif stres ve 

antioksidan ilişkisidir. Beyinde ekstrasellüler amiloid-β peptidlerinin birikimi, sinapsların 

kaybına, nöral yıkıma bununla birlikte reaktif oksijen türlerinin artmasına ve oksidatif strese 

neden olmaktadır. Diyetle C, E vitamini ve karotenoid gibi antioksidanların alımı oksidatif 

stresi azaltmaktadır. Bu sebeple antioksidan içeriklerden zengin beslenmenin alzheimer 

oluşum riskini azaltacağı düşünülmektedir. İkinci hipotez ise hiperhomosisteineminin 

amiloid-β prokürserilerindeki artışa sebep olmasıdır. Homosisteinin metabolik yolundaki 

kofaktörlerden olan vitamin B6, B12 ve folik asit gibi B grubu vitaminlerin diyetle yeterli 

miktarda alımı hiperhomosisteinemiyi önleyerek alzheimerdan korunmada etkili olabileceği 

öngörülmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda diyetle/supleman olarak C, E vitamini, omega-3 

yağ asidi ve alfa-tokoferol alımı ile alzhemier riskini azalttığı, diyetle alınan kolesterol, 

doymuş yağ asitleri ve total yağ alımının ise alzheimer riskini arttığı bildirilmiştir. Bunun 

aksine bazı besin tüketim araştırmalarında ise alzheimer oluşumu ile diyetle alınan besin 

ögeleri arasında anlamlı ilişkiler saptanmamıştır.  
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Sonuç olarak yaşam boyunca sağlıklı beslenmenin, özellikle meyve, sebze ve deniz 

ürünlerinden zengin beslenmenin alzheimerdan korunmada etkili olacağı düşünülmektedir. 

Beslenme ve alzheimer ilişkisini gösteren detaylı ve kontrollü bilimsel araştırmaların 

yapılması gereklidir. 
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UYK2017-SS-33 

YAŞLI BİREYLERDE BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASINDA MİNİ BESLENME 

ANALİZİ (MNA) ve BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜLERLE İLİŞKİSİ: İÇ ANADOLU, 

AKDENİZ ve KARADENİZ BÖLGESİ 

Gülüşan Özgün BAŞIBÜYÜK 

Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü  

Yener BEKTAŞ 

Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü 

Ziynet ÇINAR 

Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bölümü 

Faruk AY 

Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü  

Abdullah ALAN 

Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü  

 

Nüfusun yaşlanması 21. yüzyılda öne çıkan demografik olguların başında gelmektedir. Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan tanım gereği yaşlı denildiği zaman anlaşılması 

gereken 65 yaş ve üzeri bireylerin oluşturduğu nüfustur. Türkiye nüfusu 2023 yılında 84 

milyon 247 bin olacaktır. Nüfus 2050 yılına kadar yavaş bir artış göstererek en yüksek 

değerini 93 milyon 475 bin ile bu yılda alacaktır. 2050 yılından itibaren düşmeye başlayan 

nüfusun 2075 yılında 89 milyon 172 bin olması beklenmektedir. 2012 yılında yaşlı nüfus 

olarak tabir edilen 65 yaş ve üzerindeki nüfus 5,7 milyon kişi, bunların toplam nüfusa oranı 

%7,5’tir. 2023 yılına gelindiğinde bu nüfus 8,6 milyon kişiye, oranı ise %10,2’ye yükselecektir. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) verilerine göre Türkiye’de toplam nüfus 2016 Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 79 milyon 814 bindir. TUİK sonuçlarına 

göre bu nüfusun 6 milyon 651 bini yaşlı bireylerden oluşmaktadır. Toplam nüfusun %8,3’ünü 

kapsayan yaşlı bireylerin %7,3’ü erkek iken %9,4’ü kadın bireylerden oluşmaktadır. Yaşın 

artması ile birlikte başta sağlık sorunları olmak üzere pek çok sorun ortaya çıkar. Yaşlı 

bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı ortam ve araçların tasarımlanmasının yanı sıra genel 

sağlık durumlarının ortaya konulması için elzem olan Antropometrik verilerin oluşturulması 

önemli bir adımdır. Antropometri tekniği ile insan vücudunun fiziksel boyutlarını ve kabaca 

bileşimlerini ölçüp değerlendirilmesini yapmak mümkündür. Antropometrik veriler ile 

toplumların ve bireylerin sağlık, beslenme, fiziksel durumları hakkında saptama yapılması 

sağlanmaktadır. Beslenme durumunun saptanması, besin ögesi gereksiniminin ne ölçüde 

karşılandığının bir göstergesidir. Yaşlılarda beslenme durumunu olumsuz etkilen faktörler 

arasında yaşlanma ile birlikte olan fizyolojik değişiklikler, akut ve kronik hastalıklar, ekonomik 

sorunlar, yalnızlık, kendi ihtiyaçlarını karşılayamama gibi birçok etken önemli yer 

tutmaktadır. Yaşlı bireylerde malnütrisyon durumlarının değerlendirilmesi için Avrupa Klinik 

Nütrisyon ve Metabolizma Derneği (ESPEN); yaşlılarda malnütrisyon belirleyicisi olarak Mini 
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Nütrisyonel Değerlendirme / Mini Beslenme Analizi (MNA) testini kullanmaktadır. Yaşlılarda 

malnütrisyonun en önemli sebebi hastalıklardır. Hastalığın etkisi ile besin maddelerine olan 

ihtiyaç azalmakta, besinlerin alınımı ve tüketimi arasında dengesizlikler ortaya çıkmaktadır. 

MNA toplumda yaşlıların beslenme durumlarını saptamak amacıyla da kullanılmaktadır. 

Araştırmamızın evrenini Türkiye’de İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde yaşayan 

populasyon oluşturmaktadır. Çalışmadaki veriler TUİK istatistiklerle yaşlılar, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı 2014 nüfus bilgilerine göre huzurevlerinin sayısı, kapasitesi ve bakılan 

kişilerin sayısına göre; güç analizi yapılarak belirlenmiştir. 330 bireyden alınan Antropometrik 

ölçümler ile uygulanan MNA Anketi ile veriler elde edilmiş olup SPSS (ver.22,0) paket 

programı yardımıyla analiz yapılmıştır. Üç bölge arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur 

(p>0,05). Çalışmamız kapsamında 65 yaş ve üzeri bireylerde beslenmeye bağlı olarak oluşan 

malnütrisyon durumun saptanması amaçlanmıştır. 

 

Bu çalışma TUBİTAK 115M548 No’lu “Anadolu Yaşlılarının Antropometrik Boyutları” adlı 1001 

projesinden üretilmiştir. 
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UYK2017-SS-34 

YAŞLI BİREYLERDE BESLENME DURUMUNUN MİNİ BESLENME DEĞERLENDİRMESİ 

İLE SAPTANMASI: ANKARA ÖRNEĞİ 
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Urmiye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beslenme Bölümü, İran 

Tuğran YILDIZ 

Örencik Toki Aile Sağlığı Merkezi, Ankara 

  

Dünya nüfusu her geçen yıl artış göstermekte ve bu artış tüm yaş gruplarında olduğu gibi 

yaşlı nüfusta da giderek belirginleşmektedir. Yaşlı nüfus oranının artması yaşlılıkla birlikte 

gözlenen sağlık problemlerindeki artışı da beraberinde getirmektedir. Bu problemler 

arasında beslenme sorunları önemli bir yer tutmaktadır. Yaşlı bireylerde ekonomik sebepler, 

bakıma muhtaç olunması ya da sağlık sorunları sebebi ile beslenme bozuklukları 

gözlenebilmektedir. Bu nedenle yaşlılarda beslenme durumunun tespit edilmesi ciddi sağlık 

problemleri ortaya çıkmadan önlem alınabilmesi ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi adına oldukça önemlidir. Mini Beslenme Değerlendirmesi (MNA) anketi 

beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan, hassasiyeti yüksek, güvenilir ve en 

önemlisi uygulaması kolay bir yöntemdir. 1994 yılında geçerliliği kabul edilmiş olan bu 

yöntem, ülkemizde ve birçok ülkede sıklıkla başvurulan ve kabul gören bir uygulamadır. Bu 

çalışmada da yaşlı bireylere “Mini Beslenme Değerlendirmesi” anketi yapılarak beslenme 

durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Ankara’nın Hasköy 

ilçesinde bir sağlık ocağına başvuran yaşlı bireyler oluşturmaktadır. Katılımcılara Mini 

Beslenme Değerlendirmesi anketi soruları yanında demografik durumlarına ilişkin sorular da 

yöneltilmiştir. Bunlar arasında katılımcıların eğitim durumu, meslekleri, yaşadıkları yer, gelir 

durumları, herhangi bir ilaç kullanıp kullanmadıkları gibi sosyodemografik durumlarını ortaya 

çıkaracak sorular da yer almaktadır. Mini Beslenme Değerlendirmesi anketinde kullanılan 

antropometrik ölçüler International Biological Programme (IBP)’ın öngördüğü standart ölçüm 

teknikleri doğrultusunda alınmıştır. Ek olarak ileri yaşlarda ortaya çıkan duruş bozukları 

nedeniyle boy uzunluğu ölçüsü doğrudan alınamadığı için farklı bir yöntem izlenerek, 

yaşlıların boy uzunlukları Chumlea ve diğ. (1985)’nin geliştirmiş olduğu formül ile tahmin 

edilmiştir (Erkek = 64.19 - (0.04xyaş) + (2.02x diz yüksekliği), Kadın = 84.88 - (0.24x Yaş) + 

(1.83 x diz yüksekliği). Araştırmamızda yaşlı bireylerin %67’sinde beslenme yetersizliği sorunu 

gözlenmemiştir. Bununla birlikte yaşlıların %29’unun malnütrisyon riski altında ve %4’nün ise 

malnütrisyonlu olduğu tespit edilmiştir. Literatürde malnutrisyon gözlenen yaşlı oranlarının 

%1-%74, malnutrisyon riski gözlenen yaşlı oranlarının ise %8-%87 arasında değiştiği 
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gözlenmektedir. Çalışmamız bulguları bu değerler arasında olmakla birlikte, malnutrisyon 

riski ve malnutrisyon oranlarının çok yüksek olmadığı görülmekte, bunda incelenen 

populasyondaki yaşlıların büyük çoğunluğunun aileleri ile birlikte yaşamalarının etkisi olduğu 

düşünülmektedir. 
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UYK2017-SS-35 

DEMANS TANISI KONMUŞ BİREYLERİN DAVRANIŞ SORUNLARI İLE BESLENME 

DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BUNA YÖNELİK BESLENME MODELİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

Yeliz GÜÇER 

Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

 

Demans hastalarının tipik davranışları, hastayla iletişimi zorlaştırırken, diğer taraftan hasta ve 

bakıcı açısından bir dizi yeni riskler ortaya çıkarmaktadır. Beslenme, bu risklerden birini teşkil 

etmektedir. Alzheimer hastalarında malnutrisyon (kötü beslenme) sık karşılaşılan bir 

sorundur. Türkiye’de Alzheimer hastalarına bakan kişiler arasında yapılan bir araştırmada, 

beslenme sorununun ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Demans hastalarının %82’sinde 

beslenme sorunu tespit edilmiştir. İnsan; hayatı boyunca içinde yaşadığı sosyal sistemde 

bağımsız kalmanın uğraşını veren varlıktır. Demans hastası bir insanın bağımsızlık 

mücadelesinde yenik düşeceği bellidir. Bireyselliğini kaybeder ve zamanla tamamen bağımlı 

hale gelir. Demans hastalıklarının insanın fizyolojisi ve psişik yetenekleri üzerindeki olumsuz 

etkileri beslenme konusunda da onu sosyal çevresine bağımlı hale getirmektedir. Demans 

hastası yaşlıların sağlıklı ve yeterli beslenmeleri, bakımı üstlenen kişilerin tutumlarına 

bağlıdır. Bu yüzden hastanın özelliklerinin yanı sıra bakımdan sorumlu kişi veya kişilerin 

hastanın beslenmesine yönelik tutumları (duygu, düşünce, davranış), yaşlının beslenmesinde 

rol oynamaktadır. Yaşlanmanın getirdiği muhtemel beslenme sorunlarına, demansın seyrinde 

eklenen beslenme sorunları da eklenince, gerek hasta gerek bakım verenlerin 

biyopsikososyal durumları olumsuz yönde etkilenmektedir. Tedavisi mümkün olmayan 

demanslarda artık kanıtlanmış bir gerçek vardır ki yeterli ve dengeli beslenmenin 

sürdürülebilirliği ve malnutrisyonun önlenmesi en azından; hastanın hayatta kalım sürecini 

uzatacak,  bakım yükünü azaltacaktır. Fakat bu süreçte her ne kadar hastayı sağlığına 

kavuşturmak mümkün olmasa da hastalığın yarattığı sonuçları hafifleten girişimlere ihtiyaç 

vardır. Bu bağlamda; çalışmanın amacı;  demansın, hastanın beslenmesine etkilerini ve bakım 

görevini üstlenen ailelerin bakış açısından doğurduğu sonuçları tespit etmek, bununla ilgili 

yapılan ampirik araştırmanın ortaya koyduğu cevaplardan hareket ederek, bir de beslenme 

modeline erişmektir. Araştırmada; nicel araştırma tekniği olarak anket tekniği uygulanmıştır. 

Araştırma örneklemini demans polikliniğine başvuran ve burada yapılan tıbbi tetkikler 

sonucu DSM- IV tanı kriterlerine göre demans tanısı alan ve kliniğe başvuran 100 hasta 

bireyin bakıcısı meydana getirmiştir. Araştırmanın bulgularına göre demans hastası yaşlıların 

beslenmesine etki eden üç faktör şunlardır: İştah,  masada uygunsuz hareket, (aile fertlerinin 

demans hastasıyla ilişkili düşünce, duygu ve davranışlarına yükledikleri anlamların 

göstergesidir. Sosyal normalara uygun davranış beklentileri; bunlardan sapma varsa 

„uygunsuz“ olarak sınıflandırma eğilimi vardır) yemek yediğini unutmak (Demans hastasının 

bedensel, psişik, bilişsel özellikleriyle ilişkilidir). Dolayısıyla “beslenme” aktivitesi, öyle 
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anlaşılıyor ki, bir taraftan demans sorunuyla, diğer taraftan aile fertlerinin sosyal, psikolojik 

ve kültürel beklentileriyle bağlantılıdır. Problemin, sadece vücuda gıda girmesi sorunu 

olmadığı anlaşılmaktadır. Sağlıklı beslenme demanstan bağımsızdır; demans, spesifik gıda 

ihtiyacına yol açmamaktadır.  Daha ziyade demanstan kaynaklanan hastanın spesifik 

durumuna bağlı sorunlar dikkate alınmalıdır. Aile fertlerinde yarattığı etkiler ve demans 

hastasına tepki olarak geri dönen tutum ve davranışlar, asıl sorun olarak belirginleşmektedir. 

Geliştirilecek beslenme modeli ise; demans hastası dahil “ailenin“ beslenme koşullarına etki 

edebilmelidir. 
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UYK2017-SS-36 
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Gülsüm YETİŞ 

İnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  

 

 

Steroid yapıda bir hormon olan D vitamini iskelet sistemi için önemli bir sistemik hormondur. 

En iyi bilinen etkisi kemik mineralizasyonu üzerine olmakla birlikte, yapılan çalışmalarda D 

vitamini eksikliğinde kas gücü kaybı, düşme riskinde artış, kardiyovasküler hastalık sıklığında 

artış ve infeksiyonlara, otoimmün hastalıklara ve malignitelere eğilim olduğu bildirilmiştir.  

Dvit ihtiyacının % 10-20 oranında diyetle alındığı, %90 oranında ise deride güneş ışığı 

(ultraviyole- B) etkisi ile deride fotosentez yolu ile karşılandığı saptanmıştır. 

D vitamininin, insandaki ölçümü için en iyi yöntem kandaki 25(OH)D seviyesinin 

belirlenmesidir. Dünyada  % 90’dan daha fazla insanın 25(OH) D konsantrasyonu 50nmol/L 

(20ng/ml)’nin altındadır. D vitamini eksikliği nedenleri arasında; yeterli güneş ışığı alamama 

ve/veya medikal – fiziksel etkenler sayılabilir. 

Gözlemsel çalışmalar 28- 32 ng/mL üzeri Dvit seviyelerinin; kanserin bazı türleri, mental 

hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabetes mellitus ve otoimmün hastalıklar 

riskini azalttığını gösterdiğinden dolayı, 25(OH)D’nin iskelet sistemi dışındaki etkilerinin 

maksimize edilebilmesi için seviyelerinin 28- 40 ng/mL arasında olması gerektiği 

düşünülmektedir.   

Günümüze kadar deneysel olarak birçok çalışma ile D vitaminin çeşitli hastalıkların 

tedavisinde etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak hiperkalsemik etkilerinin ortaya çıkmadığı 

dozlarda diyetle alınan destek D vitamini; damar hastalıkları, DM, MS, ALS, metabolik 

sendrom gibi bir çok kronik hastalıkta umut vermektedir. Ancak henüz günümüzde D 

vitamini eksikliğinin taranma ve tedavisi ile ilgili bir guideline bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

hangi hastaya, hangi risk faktörleri varlığında ve hangi dozda D vitamin desteği önerilmesi 

gerektiği konusu ise belirsizdir. Derleme çalışmamızda; yaşlılık döneminde sık görülen bazı 

sorunlar ile hastalıkları ele alarak, D vitaminin iskelet sistemi,  kardiyovasküler sistem, 

diabetes mellitus, solunum sistemi, sinir sistemi, kognisyon, depresyon, göz hastalıkları, yağ 

dokusu-obezite, karaciğer, kanser, bağıșıklık sistemi- enfeksiyonlar ve ağrı üzerine etkilerine 

yapılan güncel çalışmalarla destekleyerek değindik. 
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UYK2017-SS-37 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI BİREYLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

Mehmet Zafer DANIŞ 

Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 

Hüseyin Zahid KARA 

Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 

 

Türkiye’de yaşlı nüfusun genel nüfus içerisindeki oranı, hızlı bir biçimde artmaktadır. Buna 

karşılık, ülkemizde, gerontolojik alanda meydana gelen değişimlerin yaşlıların beklenti ve 

gereksinimlerini, tam olarak yansıtamaması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu sorunun ortaya çıkmasında; aile yapısı ve işlevlerinin değişmesi, yaşlı ve genç nüfus 

arasındaki kuşak farklılıklarından kaynaklanan iletişim ve uyum sorunları, eğitim alanındaki 

nicel ve nitel gelişmeler gibi pek çok toplumsal faktörün doğrudan etkisi söz konusudur. 

Gelecekte, yaşlılara yönelik plan, politika, hizmet ve programların uygulanması sürecinde rol 

alacak, en nitelikli kesimi, hali hazırda lisans eğitimlerine devam eden üniversite öğrencileri 

oluşturmaktadır. Öte yandan, üniversite gençliği geleceğin potansiyel yaşlı adayları olarak, 

bugün toplumsal yaşlılık algısının biçimlenmesinde de, dinamik bir özne konumundadır. Bu 

nedenle; üniversite gençliğinin yaşlı bireylere yönelik görüş ve tutumlarını öğrenmek, artış 

gösteren yaşlı nüfusun taleplerine bilimsel ve mesleki çözümler üretebilmek açısından büyük 

önem arz etmektedir. 

Araştırmanın amacı: Bu araştırma, lisans eğitimlerine devam eden ve mezuniyet sonrası 

çalışma alanları içerisinde “yaşlılar” da bulunan, sosyal hizmet ve hemşirelik bölümü 

öğrencilerinin yaşlı bireylere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın yöntemi: Nicel araştırma metodolojisi takip edilerek gerçekleştirilen bu 

araştırmanın verileri, sistematik örnekleme yöntemiyle seçilen 318 kız, 82 erkek olmak üzere 

toplam 400 üniversite öğrencisinden elde edilmiştir.  

Araştırmanın bulguları: Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dörtte üçüne (%72; 

n:279) yakını yaşlı bireyleri “farklı” olarak nitelendirmiştir. Ayrıca öğrencilerin neredeyse 

yarısı (%49.1; n:191) “yaşlılar değişemez” sorusuna “katılıyorum” cevabını vermiştir. “Yaşlılar 

toplumda daha fazla güce sahip olmalıdır” sorusuna “katılmıyorum” cevabını veren 

öğrenciler, katılımcıların beşte ikisini (%40; n: 171) oluşturmaktadır. “Yaşlılar ilerleyen 

yaşlarda daha çok bilgeleşirler” sorusuna “katılmıyorum” yanıtını veren öğrencilerin oranı ise 

%47.7(n=186)’dir.  

Araştırmanın sonuçları: Elde edilen bulgulardan hareketle sosyal hizmet ve hemşirelik 

bölümlerinde eğitim görmekte olan öğrencilerin bir kısmının yaşlılar hakkındaki görüşlerinin 

olumsuz ön yargılar içerdiği saptanmıştır. Bu olumsuz ön yargıların ortadan kaldırılmasına 

yönelik bilimsel ve mesleki çalışmaların kısa bir zaman dilimi içerisinde yapılmaması 
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durumunun; gençlerin yaşlı bireylerle aynı ortamda yaşama isteklerini, onları ziyaret etme 

sıklıklarını, onlarla etkinlik yapma arzularını negatif yönde etkileyebileceği ve yaşlılara yönelik 

sosyal dışlanma süreçlerini tetikleyebileceği düşünülmektedir. 
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UYK2017-SS-38 

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLIYA VE YAŞLILIĞA BAKIŞ AÇISI:  TÜRKİYE 

VE JAPONYA KARŞILAŞTIRMASI 

İkuko MURAKAMİ 

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Gerontoloji Bölümü  

Mustafa ÇOBAN 

Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO 

Ahmet Melik BAŞ 

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Gerontoloji Bölümü  

Mübeccel EKERBİÇER 

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Gerontoloji Bölümü  

Gizem YÜCEL 

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Gerontoloji Bölümü  

Emine Kübra GÜNDEM 

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Gerontoloji Bölümü  

 

 

Hem Türkiye hem de Japonya, kırdan kente göç ve kentleşme ile aile yapısında meydana 

gelen büyük bir değişime uğramıştır. Çekirdek ailenin yaygın olması ve hane halkı sayısının 

azalması ile gençlerin günlük yaşamda yaşlı insanlar ile bir arada bulunma fırsatının azaldığı 

bilinmektedir. Bununla birlikte gençlerin yaşlıları yakından gözlemleme fırsatı da 

azalmaktadır. 

Günümüz dünyasında toplumun yaşlanması söz konusudur ve Japonya bu konuda çok 

ileridedir. Yaşlı nüfus oranı, gençlerinkine göre daha yüksektir. Yaşlıların tek kişilik hanede 

yaşadıkları ya da sadece yaşlı karı-kocadan oluşan hane sayısının arttığı görülmektedir. Bu 

durum, genel olarak Türkiye’den farklılık göstermektedir. Fakat Türkiye’de de gittikçe yaşlı 

nüfus oranı hızlıca artmaktadır. Özellikle ülkenin batısında veya kırsal kesimlerinde yaşlı 

nüfusu oldukça yoğundur. 

Hem Türkiye hem de Japonya, doğu kültürüne sahiptir ve birbirine yakın bir zaman diliminde 

modernleşmeye başlamıştır. Bu tip ortak noktaya sahip olan iki ülke arasında karşılaştırmanın 

yapılması her iki ülke için de faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda farklı iki 

toplumda yaşayan genç kuşak eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde yaşlıya ve yaşlılığa bakış 

açılarının ne olduğunu araştırarak karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır. Her iki ülkenin 

gençleri, özellikle öğretmen adaylarının bakış açılarının araştırılması ve karşılaştırılması, hem 

Türk toplumunda yaşlanma konusunda farkındalık oluşturmak için etkileyiciyken hem de her 

iki ülkede de kuşaklararası ilişkilerin sağlanması açısından düşündürücü olacaktır. 

23 sorudan oluşan anket formu hazırlanmıştır. Aktif yaşlanma, üretkenlik, insan ilişkileri, 

subjektif bakış açısı ve sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılım bağlamında hazırlanan 

sorular sorulmuştur. Veriler SPSS programı ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. 
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UYK2017-SS-39 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILIK KAVRAMI 

VE YAŞLILAR HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ 

Gülsüm YETİŞ 

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  

Perihan GÜRBÜZ 

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  

 

Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’ne göre ‘Çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin 

azalması’ olarak tanımlanan yaşlılık süreci bireyin gençlik döneminde rahatlıkla yapabildiği 

pek çok aktivitede zorlandığı ve/veya yapamaz olduğu bir zaman dilimi olarak görülmektedir. 

Batı toplumlarında yaşam evreleri ‘çocukluk’, ‘gençlik’, ‘erişkinlik’ ve ‘ihtiyarlık’ şeklinde 

parçalı biçimde algılanarak ihtiyarlık dönemi acizlik, yalnızlık ve düşkünlükle yakın anlam 

taşırken, diğer toplumların çoğunda ise hayat doğumdan ölüme kadar bir bütün olarak 

değerlendirildiğinden yaşlılar toplumdan ayrı görülmezler ve bakıma muhtaç olarak 

algılanmazlar. Eski çağlarda; yaşlılar çok saygı gören bireyler olarak görülürken, özellikle 20. 

Yüzyılda yaşanan modernleşme ve kentleşmenin getirdiği çekirdek aile yapısı yaşlıların 

statüsünü sarsmıştır. Günümüz toplumunda yaşlı denildiğinde tecrübe ve bilgelik gibi olumlu 

yönler çoğunlukla gözardı edilmekte ve bakıma muhtaç, yürüme güçlükleri olan, değişime 

kapalı, mutsuz, yalnız, sosyal ilişkileri zayıflamış bireyler akla gelmektedir.   

Sağlık alanında çalışanlar her yaş grubundan bireye bakım vermekle yükümlü olduğundan; 

sağlık hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilerin yaşlılık ve yaşlılar hakkındaki düşünceleri 

ve tercihleri önemlidir. Bu çalışmada amacımız; İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerinin yaşlılık kavramı, yaşlılık algısı, yaşlanma yaşı, yaşlılıkta tercih 

edilen yaşam alanı ve yaşlılara bakış açısı gibi konulardaki düşüncelerinin belirlenmesidir. 

Kesitsel ve tanımlayıcı türde yapılan araştırmanın örneklemini İnönü Üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 

Yüksekokuldan ve etik kuruldan gerekli yazılı izinler ve araştırmaya katılan öğrencilerden 

gönüllülük esasına dayanarak sözlü izinler alınmıştır. Araştırmada; araştırmacılar tarafından 

literatürden faydalanılarak oluşturulan anket formu kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan 320 öğrencinin % 76’sı 18-22 yaş aralığında, % 70.6’sı kız, %96.9’su bekar 

ve %82.2’sinin ekonomik durumu orta düzeydedir. Öğrencilerin %40.6’sı yaşlılık yaşının 65 

yaş ve üzeri olduğunu düşünmektedir.’ Şimdiye kadar yaşlı ile yaşadınız mı?’ sorusuna 

öğrencilerin %41.3’ü evet cevabını vermiştir. Öğrencilerim %57.8’i yaşlılar için en uygun 

yaşam alanının kendi evi olduğunu, %75.9’u yaşlandığında kendi evinde yaşamayı tercih 

edeceğini ifade etmiştir. Öğrencilere’yaşlılık kavramının kendilerine çağrıştırdığı ifadeler’ 

sorulduğunda; 1. Sırada şefkat(%63.8, 2. Sırada hastalık(35.3) , 3. Sırada güçsüzlük(%40.9) 

cevabını vermişlerdir. 
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UYK2017-SS-40 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILARA KARŞI TUTUMLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Emral GÜLÇEK 

Siirt Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik  Bölümü 

Meryem SALMAN 

Siirt Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Sosyal Hizmet Bölümü  

Rukuye AYLAZ 

İnönü Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü  

 Filiz POLAT 

Bitlis Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü  

 

İnsan yaşamında önemli bir evre olan yaşlılık dönemi gerek sosyal gerek sağlık bilimlerinin 

çalışma alanı kapsamında yer almaktadır. Bugünün hemşirelik eğitimi alan öğrencileri yakın 

gelecekte toplumdaki yaşlı bireylere hizmet sunan profesyonelleri oluşturacaklardır. Bu 

durum; geriatrik yaş grubunun, daimi bakım gereksinimi olan bir popülasyon olma özelliği ile 

birleştiğinde sağlık alanındaki öğrencilerin yaşlılara karşı tutumlarının bilinmesi önemli bir 

konu olmaktadır. 

Bu araştırma hemşirelik lisans programı öğrencilerinin yaşlılara karşı tutumlarını belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümünde 1,2,3 ve 4. sınıfta öğrenim 

görmekte olan 561 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek 

evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş olup, 472 öğrenciye ulaşılmış, veriler Aralık 2016-

Ocak 2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 

oluşturulan bilgi formu ve “Kogan Yaşlılara Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin 

frekans dağılımları ve yüzdelik oranları alınmıştır. Çalışmanın verileri t testi, ANOVA ve 

kruskal wallis testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Genel olarak yaşlılara karşı tutumlarının 

pozitif olduğu belirlenen öğrencilerin yaşlılara karşı tutum puan ortalamalarının 94.91 ± 11.1 

olduğu bulunmuştur. 

Öğrencilerin cinsiyeti ve çalışmak istedikleri yaş grubu ile YKTÖ arasında önemli bir ilişki 

saptanmıştır (p< 0.05). Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin mezuniyet sonrası çok düşük 

bir oranının yaşlı grup (%3.9) ile çalışmak istedikleri ve yaşlılığı daha çok “şefkat, bilgelik, 

bağımlılık,”olarak algıladıkları tespit edilmiştir. 

Çalışma sonuçlarının eğitim programlarının oluşturulmasına, gençlerin yaşlılık dönemine 

yönelik bilgi düzeylerinin artırılmasına ve yaşlı bakımına ilişkin hizmetlerin kalitesinde 

iyileşmeye katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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UYK2017-SS-41 

YAŞLILARDA SOSYAL AĞ KULLANIMI VE YALNIZLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ 

Velittin KALINKARA 

Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimleri MYO,  Malzeme ve Malzeme İşleme  

Teknolojileri Bölümü 

İsmail SARI 

Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimleri MYO, Bilgi Teknolojileri Bölümü  

 

Ülkemizde, bilgi teknolojilerindeki gelişmelere bağlı bilgisayar kullanımı 1990’lardan sonra 

hızla yaygınlaşmıştır. Teknolojik gelişmeler; kişisel bilgisayarları, oluşturdukları ağ (network) 

sistemleri ile birlikte kullanabilecekleri internet ismi verilen büyük bir dünyanın parçası 

şekline dönüştürmüşlerdir. Teknolojik gelişmeler aynı zamanda, diğer iletişim araçlarını da 

(televizyon, telefon vb.) geliştirdikleri yazılımlar ile bu ağ içerisine katarak, bilimsel bilginin 

toplumsal bir değere dönüşmesi anlamında katkı sağlamıştır. İnternet kullanımının, iletişim 

araçları arasında yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte “Sosyal Ağ” düşüncesi gelişmiştir. 

Sosyal ağ, bireylerin internet üzerinden iletişim kurabilmelerini, yazılı ve görsel paylaşım 

yapmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen yazılımlardır. Günümüzde Facebook, Twitter, 

Linkedln, Youtube yaygın olarak kullanılan sosyal ağ sitelerindendir. Sosyal medya 

uygulamaları arasında yer alan sosyal ağlar, kullanıcılara profil oluşturma ve görüntüleme, 

içerik yükleme, mesajlaşma, diğer insanlarla bağlantılar kurma ve mevcut sosyal 

bağlantılarını devam ettirme gibi olanakları sunmaktadır. Teknoloji ile sosyal etkileşimi içeren 

sosyal ağlar, internetin sunduğu hizmetler arasında en hızlı büyüyen alandır. Teknolojik 

gelişmeler nedeniyle iletişim biçimlerinin farklılaşması, yaşlı-genç kuşak arasındaki bağı 

koparmakta, yaşlı birey dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip edememektedir. 

Teknolojik gelişmelerden yararlanamayan yaşlı bir ölçüde izole olmakta, günlük yaşamın 

gerektirdiği pek çok aktiviteyi yapmada ve takip etmede zorlanmaktadır. Karşılaşılan 

zorlukların azaltılması ve bu konuda çözüm üretilebilmesi yaşlıların bilgisayarla tanıştırılması 

ve bilgisayarlara bağlı olarak gelişen sosyal ağ kullanımının belirlenerek çözüm yollarının 

üretilmesi ile mümkündür. Bilgisayar kullanarak sosyal ağa erişiminin sağlanması, yaşlı 

bireyin zihinsel olarak aktif tutulması, beyin fonksiyonlarının süreklileştirilmesi, yaşamla 

bağının güçlendirilmesi, toplumdan ve toplumsal yaşamdan kopmadan, sosyal ağ aracılığı ile 

yaşamın içerisinde kendini ifade edebilmesini sağlayacaktır.  

Denizli kentsel kesimde yapılan bu çalışmada sosyal ağları kullanan 60+ yaş bireylerin sosyal 

ağları kullanma amaçları ile yalnızlık arasındaki ilişkinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Araştırma sosyal ağları kullanan en az lise öğrenimi görmüş, kadın-erkek yaklaşık 200 birey 

üzerinde yürütülecektir. “Bireylerin sosyal ağ kullanım amaçları”nı belirlemek için alanyazın 

taraması ve içerik analizi sonucunda araştırıcılar tarafından 43 maddelik bir taslak 

oluşturulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla veriler üzerinde açımlayıcı 

faktör analizi uygulanacak, faktör yükü 0.5’in altında olan cümleler model kapsamından 
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çıkartılarak, geriye kalan sorular alt boyutlar olarak sınıflanacaktır. Yalnızlık durumunu 

belirlemede ise de Jong Gierveld ve van Tilburg (1999) tarafından geliştirilmiş “duygusal” ve 

“sosyal yalnızlığı” ölçen 11 maddelik “yalnızlık ölçeği” kullanılacaktır. Geliştirilen sosyal 

ağların kullanılma amaçları ölçeği ile yalnızlık ölçeği (duygusal ve sosyal) bulguları arasındaki 

ilişki araştırılacaktır. Araştırmada ayrıca sosyal ağ kullanım amaçları ve yalnızlık üzerinde yaş, 

cinsiyet, eğitim, gelir, en çok kullanılan sosyal ağların etkisi sorgulanacaktır. 
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UYK2017-SS-42 

AKTİF YAŞLANMA 

Belgin TURAN 

Dünya Yaşlılık Derneği 

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aktif yaşlanmayı, insanların yaşlanırken yaşam kalitesini 

arttırmak için sağlık, güvenlik ve katılım fırsatlarını optimum seviyeye çıkarılması süreci 

şeklinde tanımlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü aktif yaşlanma ifadesindeki “aktif” kelimesinin 

yalnızca bireyin fiziksel olarak kendine yetebilmesi değil, bu bireylerin sosyal, ekonomik ve 

kültürel yaşamın birer parçası olması anlamına geldiğine de dikkat çekiyor. Yaşlanma 

sorununa bakıldığında genelde; emeklilik, kronolojik hastalıklar, iş kaybı, yakın kaybı veya 

yoksullukla ilişkilendirdikleri görülmektedir. Bununla birlikte söz konusu araştırmalar 

yaşlanan bireyin ilerleyen dönemlerde görülen rol kayıplarıyla (entelektüel yeterlik veya 

sağlık) yaşlılığı tanımlamaya başlamıştır. Yaş almada bilindiği üzere birçok faktör önem arz 

etmektedir. Nedense yaşlanma ile hastalık birbirine karıştırılmaktadır. Bir insanın yaş alması 

‘hastalık’ olarak algılanmamalıdır. Birçok özellik örneğin; genetik özellikler, yaşanılan çevre ve 

çevresel faktörler, geçirilen kazalar, doğru beslenme, aktivite düzeyi, geçirilen hastalıklar 

yaşlanmanın şeklini ve hızını etkiler. Yaşlanmakla birlikte bir takım yeti kayıplarının yanı sıra 

kişinin bilgisi, becerisi ve tecrübesi artmaktadır. Fiziksel, ruhsal, zihinsel değişiklikleri 

getirmesi ile beraber sağlıklı yaş almış bir yaşlıda olaylara bakış açısında derinlik, deneyim, 

bilgelik ve muhakeme gücünü getirir. 65 yaş üzeri dinç yaşlıların kendi işlerinde halen devam 

ettiğini görmekteyiz. 80 yaşında bir sanat evinde, ofisinde, tarlasında sabah erkenden kalkıp 

işlerine başlayan akşam sağlıklı bir şekilde evine giden büyüklerimiz var. Aynı zamanda bu yaş 

almış büyüklerimizin gönüllü olarak çalıştırılmaları, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli 

etkinliklere katılmaları bilgi ve deneyimlerinin genç nesillere aktarılması konusunda projeler 

üretilebilir. Bir insanın ancak hayata dair umudu, hayalleri olmadığı zaman yaşlanır. Çünkü 

genç olmak öncelikle dinamik düşünmekle başlar. Böylece onları umutsuzluktan, 

amaçsızlıktan kurtararak yaşama dört elle sarılmalarını sağlayarak yaşlılarımızın hayat 

kalitelerini artırarak daha mutlu ve üretken olmalarını sağlayabiliriz. Aktif yaşlanmada 

“öğrenme” çok önemli bir araçtır. Öğrenmek genç kalmaktır ve üretmektir; örneğin; Mimar 

Sinan en büyük eseri, 86 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" diye takdim ettiği, Edirne’deki 

Selimiye Camiidir. Picasso 90’lı yaşlarında hala eser vermeye devam ediyordu. 80 yaşında 

Çin’li bir fotomodel halen sahnelerde görebiliyoruz. 100 yaşında yazılar yazmaya devam eden 

yazarlarımız, şairlerimiz saymakla bitmez. Yaşamın pek çok dönemi gibi yaşlılık da kendine 

özgü kayıplarının yanı sıra kazanımları olan bir dönemdir. Peki, yaşlılığın kriterleri neler? 

Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı kronolojik olarak ele almış yaşlılığın başlangıcını 65 yaş olarak 

belirtmiştir. Yaşlılığı; biyolojik, kronolojik, psikolojik ve sosyal olarak farklı alanlarda 

yorumlayabiliriz. Biyolojik yaşlılık; fonksiyonların azalması ve hücre kayıplarıdır. Kronolojik 
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yaş; doğumdan ölüme kadar bir yıllık birimler esas alınarak geçirilen yaş evreleri. Psikolojik 

yaş; kişinin hissettiği yaştır. Psikolojik yaş demişken 71 yaşındaki anneanne torununa diyordu 

ki, “yaşımı sorduklarında 18 diyorum. Hâlbuki içimi sorsalar 15 hissediyorum, utandığımdan 

diyemiyorum.”  

Sosyal yaşlanma; statü ve rol kayıpları diyebiliriz. Toplum yaşa bağlı olarak bireyleri sosyal 

yapının içine alır veya dışına atar. İlkokula başlama yaşı, işe girme yaşı, oy kullanma yaşı, 

evlilik zamanı gibi… 

Aktif yaşlanma bir süreçtir. Yaşlılara özgü bir durum değildir. Her birey bir gün yaşlanacağını 

kabul etmelidir. Fizyolojik yaşlanmayı önleyemeyiz ancak yaşlanma sürecinin bilincinde 

olarak sağlıklı yaşamayı, sağlıklı yaşlanmak için yaşam felsefesi haline getirmeliyiz. Amaç 

doğal bir süreç olan yaşlılığı, sağlığı koruyarak bedensel ve ruhsal uyum içinde yaşamaktır. 

Böylece insanların üretmeye devam etmeleri sürekli kılınarak sosyal yaşama katılım ve 

ekonomiye fayda sağlanacaktır. 
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UYK2017-SS-43 

ORTA YAŞ GRUBU BİREYLERİN YAŞLILIK DÖNEMLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERİ 

Fatma ARPACI 

Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü  

Tolga İLETMİŞ 

Necip Fazıl Kısakürek İHO, Ankara 

 

Orta yaş, genellikle bir geçiş dönemi olarak kabul edilir. Orta yaş döneminde insanda fiziksel, 

bilişsel, psikolojik ve sosyal özelliklerde değişiklikler yaşanmaktadır. Yaşlılık döneminde 

bağımsız olarak yaşamak ve günlük faaliyetlerini yerine getirmek isteyen bireyler, yaşamlarını 

zenginleştiren, onlara fayda sağlayan ve başkalarıyla iletişim kurmalarına olanak sağlayan 

beklentilere sahiptir. Orta yaş grubu bireylerin yaşlılık dönemlerine ilişkin beklentilerinin 

incelenmesi amacı ile planlanan çalışmanın evrenini oluşturan Sakarya ili, Pamukova 

ilçesinde yaşayan 45-59 yaş grubundaki bireylerden oranlı tabakalı örnekleme tekniğine göre 

356 kişi araştırmaya alınmıştır. Bireyin yaşlılık dönemine ilişkin beklentileri ölçeğine faktör 

analizi uygulanmıştır. Orta yaş grubu bireylerin yaşlılık dönemine ilişkin beklentilerinin (Likert 

tipi ölçek) değerlendirilmesinde cinsiyet durumu ve çocuk sahibi olma durumu değişkenine 

göre farklılaşması t testi; yaş grubu, eğitim durumu, medeni durum, bireyin aylık ortalama 

gelir miktarı, şuan birlikte yaşadığı birey ve yaşlandığında yaşamak istediği yer değişkenlerine 

göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Orta yaş grubu bireylerin yaşlılık 

dönemine ilişkin beklentilerini belirleyen alt ölçeklerin birbiri arasındaki ilişki korelasyon 

analizi ile incelenmiştir. Araştırma kapsamına alınan orta yaş grubu bireylerin %50,0'sinin 

kadın, %30,3'ünün ilkokul mezunu, %85,1'inin evli, %95,5'inin çocuk sahibi, %44,7'sinin aylık 

ortalama gelir miktarının 901-1700TL arasında olduğu bulunmuştur. Bireylerin %61,5'nin 

gelirinin giderini karşıladığını ifade ettiği, %52,0'sinin çalıştığı, %71,6'sının henüz bir yatırım 

planının olmadığı saptanmıştır. Bireylerin %51,7’sinin eşi ve çocukları ile birlikte yaşadığı, 

%61,8'inin ev sahibi olduğu, yaşlandığında kendi evinde yaşamak istediği (%83,7), eşinin 

kendisine bakmasını istediği (%44,7), yalnız kaldığında huzur evine gitmek istediği (%57,0) 

belirlenmiştir. Araştırmaya alınan orta yaş grubu bireylerin yaşlılık dönemlerine ilişkin 

beklentilerinin ortalamalarına göre en yüksek beklentilerinin yaşama ilişkin beklentilerinin 

olduğu (40,155±8,365), en düşük beklentilerinin ise fiziksel çevre ve konuta ilişkin 

beklentilerinin (13,621±2,855) olduğu bulunmuştur. Bireylerin ekonomik yaşama ilişkin 

beklentilerinin (F=9.553;p=0.000<0.05), sağlığa ilişkin beklentilerinin 

(F=17.645;p=0.000<0.05) ve beklenti toplam puanı ortalamalarının (F=10.753;p=0.000<0.05) 

yaşa göre;  sosyal yaşama ilişkin beklentilerinin (F=4.854;p=0.000<0.05), fiziksel çevre ve 

konuta ilişkin beklentilerinin (F=4.065;p=0.001<0.05) eğitim durumuna göre anlamlı farklılık 

gösterdiği saptanmıştır. Bireylerin ekonomik yaşama ilişkin beklentileri 

(t=2.225;p=0.027<0,05) ve yaşama ilişkin beklentileri (t=2.166;p=0.031<0,05) çocuk sahibi 
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olma durumuna göre anlamlı bulunmuştur. Bireylerin ekonomik yaşama ilişkin 

beklentilerinin (F=3.915;p=0.004<0.05) ve sosyal yaşama ilişkin beklentileri 

(F=2.654;p=0.033<0.05) bireyin aylık ortalama gelir miktarına göre farklılaştığı saptanmıştır. 

Bireylerin yaşlılık dönemlerine ilişkin beklenti düzeylerini belirleyen boyutlar arasındaki 

ilişkiler incelendiğinde; sağlığa ilişkin beklentiler ile ekonomik yaşama ilişkin beklentiler 

(r=0.637; p=0.000<0.05), sosyal yaşama ilişkin beklentiler ile sağlığa ilişkin beklentiler 

(r=0.285; p=0.000<0.05), fiziksel çevre ve konuta ilişkin beklentiler ile ekonomik yaşama 

ilişkin beklentiler (r=0.524; p=0.000<0.05) ve beklenti toplam puanı ile ekonomik yaşama 

ilişkin beklentiler (r=0.747; p=0.000<0.05) arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki 

bulunmuştur. Orta yaş grubu bireylerin yaşlılık dönemine ilişkin plan yapmalarının önemi 

çeşitli eğitim çalışmaları ile yapılmalıdır, bireyler bilinçlendirilmelidir. 
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UYK2017-SS-44 

MARMARİS’TE YAŞAYAN YAŞLI NÜFUSTA GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ 

Sema AKKAYA 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,  

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 

Zeki Atıl BULUT 

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü 

 

Yaşlılık dönemi insanlar için uğranılması kaçınılmaz bir süreçtir. Bu dönem ile birlikte, 

dönemin kendine has özellikleri ile karşılaşılması da kaçınılmazdır. Yaşlılığın normal sürecinde 

yaşanan fiziksel, psikolojik ve sosyal özelliklerdeki yetersizlikler kişilerin günlük yaşam 

aktivitelerinde de yetersizlikler ile sonuçlanmaktadır.  

Bu çalışma, Marmaris ilçesinde ev ortamında ve huzurevinde yaşayan farklı sosyoekonomik 

düzeydeki 65 yaş ve üstü yaşlı bireylerin temel ve enstrümental günlük yaşam 

aktivitelerindeki bağımlılık düzeyinin belirlenmesi amacıyla 152 bireyde yapılmış tanımlayıcı 

bir araştırmadır. Örneklem grubunun oluşturulmasında  “tesadüfi örnekleme” yöntemi 

kullanılmış, veri toplanmasında ise anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket uygulamasında 

yaşlılarla bire bir görüşülerek veriler toplanmıştır. Daha sonra toplanan veriler SPSS 18,0 

programına girilmiş ve değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplanması ve ki-kare testi 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler ışığında Marmaris ilçesinde yaşayan yaşlı bireylerin temel 

ve enstrümental günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık yaşamadıkları, cinsiyet faktörünün 

de bu noktada bir farklılık yaratmadığı görülmüştür. Temel günlük yaşam aktivitelerinde 

yürüyebilme, hareket edebilme ve idrar, gaita kontrolü en fazla oranda bağımlılık ihtiyacı 

duyulan aktiviteler iken,  enstrümental günlük yaşam aktivitelerinde ise alışveriş yapma ve 

ulaşım araçlarını kullanma en fazla bağımlılık ihtiyacı doğuran aktiviteler olarak tespit 

edilmiştir. 
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UYK2017-SS-45 

YAŞLILARDA NUTRİSYONEL DURUM İLE VUCUT ÖLÇÜMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

BELİRLENMESİ 

Zeynel Abidin ERBESLER 

Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 

 

Malnütrisyon, besin ögelerinin yetersiz alımı ve emilimi ile karakterize bir durumdur. Yaşlıda 

malnütrisyon olgusu, gençlerden daha karmaşıktır. Eşlik edebilecek hastalıkların ve ölüm 

oranının belirleyicisidir. Hastanede kalma süresinin artması, yaşam kalitesinin azalması, yara 

iyileşmesinde gecikme, enfeksiyon ve fonksiyonel kapasitedeki azalma gibi olumsuz sağlık 

durumları ile ilişkilidir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir çalışmada 

Malnütrisyon riski olan ile olmayan hasta grubunun hastanede yatış süreleri 

karşılaştırıldığında 18.9±19.1 ve 11.3±11.3 gün (p<0.001) bulunmuştur ve malnütrisyon riski 

olan grupta anlamlı olarak artmakta olduğu görülmüştür. Aynı klinikte 2008 yılında yapılan 

taramada Malnütrisyon riski olanlar ile olmayanlar hastane infeksiyonu geçirme oranı 

açısından karşılaştırıldığında yine anlamlı fark bulunmuştur. Yaşlı nüfus tüm dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de artmaktadır. Yetersiz beslenme prevalansı, evde yaşayan yaşlılarda %5-10, 

kurumda kalan yaşlılarda %30-60, hastanedeki yaşlılarda ise %35-65 olarak saptanmıştır. 

2002 yılında yayımlanan ESPEN (European Society of Clinical Nutrition and Metabolism) 

önerilerinde 65 yaş üzerindeki tüm bireylerin nütrisyonel açıdan rutin olarak taranması 

önerilmektedir. 2009 yılı ESPEN tarafından malnütrisyonla savaş yılı ilan edilmiştir.  

Tüm bu verilerden yola çıkarak toplumda yaşayan ve geriatri kliniklerinde yatan yaşlı 

bireylerin beslenme durumu taranmalı, riskli bireylerde detaylı değerlendirilme yapılarak 

tedavi planı geliştirilmelidir. 

Yaşlılarda beslenme durumunu olumsuz etkileyen faktörler arasında, yaşlanmayla birlikte 

olan fizyolojik değişiklikler, akut ve kronik hastalıklar, diş ve ağız sağlığı problemleri, fazla sayı 

ve çeşitte ilaç kullanımı, ekonomik sorunlar, tek başına alışveriş yapamama, yemek 

hazırlayamama ve yiyememe gibi çevresel etkenler önemli yer tutar. 

Yaşlılarda beslenme durumunun değerlendirilmesi, beslenme yetersizliği ve buna bağlı 

gelişebilecek hastalıkların tanımlanmasında önem taşır. Bu nedenle, özellikle geriatrik yaş 

grubunda beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan Mini Nutrisyonel Assesment 

(MNA) testi kullanılarak yaşlıların beslenme durumlarıyla antropometrik ölçümlerinin 

ilişkisini belirlemeyi amaçladık.  

Çalışmamızda geriatrik yaş grubundan 60 kişinin MNA skorları ile, Ağırlık, Boy ,Kalça çevresi, 

Kol çevresi, Baldır çevresi, Bel çevresi, Diz-topuk mesafesi, Deri kıvrım kalınlığı, Bel-Kalça 

oranı değerleri ölçülüp aralarındaki ilişki değerlendirilmiştir. MNA ile; diz/topuk oranı 

arasında r=0,423 bel/kalça oranı arasında r=0,307 kilo arasında r=0,313 0.05’e göre önemli 

ilişkiler tespit edilmiştir. Yaşlanmaya bağlı olarak vücut yağ ve yağsız dokudaki değişmenin 



 

71 
9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, 4-6 MAYIS 2017, KIRŞEHİR 

yanı sıra fizyolojik ve morfolojik değişiklikler nedeniyle boy uzunluğu ilerleyen bir şekilde 

kısalır.  Boyun kısalması da beden kitle indeksini etkiler.  Aynı BKİ değerine sahip yaşlı 

bireyler, genç bireylere göre daha çok toplam vücut yağına sahiptir. Bu nedenle yaşlılarda 

ağırlık ve BKİ’indeki değişiklikler sadece yağ depoları değil, yağsız doku kaybına da bağlıdır. 

Bu durum BKİ’nin beslenme durumunun değerlendirilmesindeki geçerliliğini azaltmaktadır. 

Beden kütle indeksi ve mortalite arasındaki ilişki iyi tanımlanmasına karşın, yaşlılar için en 

değerli parametre olması konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Yaşlılarda bel çevresi, 

şişmanlık ile ilişkili hastalıkların saptanmasında daha duyarlı bir ölçümdür. Beden kitle indeksi 

belirgin artmasa da toplam abdominal yağlanma risk tanımlayıcısıdır. Abdominal yağlanmayı 

tanımlamada en iyi göstergelerden biri de bel çevresinin ölçümüdür. Bizim çalışmamızda da; 

MNA ile Bel/Kalça çevresi oranı arasında anlamlı ilişki saptadık 

Yaşlılarda malnütrisyon, beraberinde önemli biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik 

sonuçları da getiren büyük bir sorundur. Malnütrisyon kendisini, kilo ve kas yoğunluğunun 

kaybı ile göstermekte, ve neticesinde de yaşlıların dirençlerinin düşmesine, düşme ve kalça 

kırıklarına, bu gibi durumlarda iyileşme sürecinin daha uzun olmasına, enfeksiyon artışına, 

gecikmeli yara iyileşmesine ve bası yaralarında artışa sebep olmaktadır. Bu gibi durumlar, 

daha uzun süreli hastane yatışlarına, tekrarlanan hastane yatışlarına, daha fazla ilaç 

kullanımına, bakım zorluğunun artması, bakım evlerine nakil olma, yaşam kalitesinin düşmesi 

ve daha fazla maliyet gibi olumsuz durumlarına yol açmaktadır. Ayrıca malnütrisyonun, ölüm 

bakımından da bağımsız risk faktörü taşıdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Çalışmamızda bu 

verilerin MNA ile anlamlı ilişkisi bulunduğundan (p<0,05) bu teste ilgili parametrelerinde, 

daha geniş çaplı araştırmalar yapılarak eklenmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. 
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UYK2017-SS-46 

YAŞLI BİREYLERDE MOTOR-MOTOR VE MOTOR-KOGNİTİF İKİLİ GÖREVLERİN 

YORGUNLUK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

Meral SERTEL 

Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü  

Sabiha BEZGİN 

Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü  

Elif SAKIZLI 

Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü 

Cevher DEMİRCİ 

Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü  

Tezel ŞAHAN YILDIRIM 

Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü  

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı yaşlı bireylerde motor-motor ve motor- kognitif ikili görevlerin 

yorgunluk ile ilişkisini incelemektir.  

Yöntemler: Çalışmamıza herhangi ortopedik veya nörolojik problemi ve kooperasyon sorunu 

olmayan 65 yaş üstü 231 birey dahil edildi. Bireylerin sosyo-demografik bilgileri hazırlanan 

değerlendirme formu ile alındı. Bireylerin yorgunluk şiddetleri, görsel analog skalası (VAS) ile 

10 cm’lik çizelge üzerinde hastanın işaretlediği yer cetvelle ölçülerek değerlendirildi. Mobilite 

sırasındaki dinamik dengeleri ise, zamanlı kalk yürü testi (ZKY), otur kalk testi kullanıldı. 

Testler görevsiz, kognitif ve motor ek görev verilerek tekrarlandı ve performanslar süre 

olarak ölçüldü. 

Sonuçlar: Çalışmaya dahil edilen bireylerin yaş, boy, kilo ve VKİ değerleri sırasıyla 70.66±5.94 

yıl, 163.97±0.08cm,76.73±12.08 kg, 28.66±4.84 kg/cm2 olarak bulundu. Bireylerin yorgunluk 

şiddeti ortalaması 3.73±2.76 cm olarak kaydedildi. Yapılan istatistik analiz sonucunda 

yorgunluk şiddeti ile görevsiz (r=0.210, p=0.001), kognitif (r=0.130, p=0.004)   ve motor 

(r=0.208, p=0.001) ek görevli ZKY testi ile pozitif yönde ilişki bulundu. Yorgunluk şiddeti ile 

görevsiz (r=-0.241, p=0.000), kognitif (r=-0.189, p=0.004) ve motor (r=-0.179, p=0.006)   ek 

görevli otur kalk testi arasında negatif ilişki bulundu.  

Tartışma: Çalışmamız sonucunda yaşlı bireylerde hem ek görevli hem de ek görevsiz dinamik 

dengelerinde yorgunluğun etkili olduğu bulunmuştur. Yaşlı bireylerin yorgunluğunun günlük 

aktiviteler üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve günlük yaşam aktivitelerinde 

yaralanmalardan korunmaları ve mobilitelerini devam ettirebilmeleri için ek görevli 

çalışmaların üzerinde durulması gerektiği düşünülmektedir. 
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UYK2017-SS-47 

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN KADIN VE ERKEK BİREYLERDE KAS 

KUVVETİ VE KİNEZYOFOBİNİN SAĞLIKLA İLİGİ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Alp ÖZEL 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu  

Eylem TÜTÜN YÜMİN 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu  

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, KOAH’lı bireylerde kas kuvveti ve kinezyofobinin yaşam kalitesi 

üzerine etkisini incelemekti. Yöntem: Bireylerin yaş, boy, kilo, medeni durum, eğitim 

durumu, sigara alışkanlığı gibi sosyodemografik bilgileri kaydedildi. Bireylerin ağrı durumu 

için vizüel analog skalası (VAS), kinezyofobi için TAMPA ölçeği (TKÖ), sağlıkla ilgili yaşam 

kalitesi için St. George Solunum Anketi (SGRQ) ve quadriceps kas kuvveti için dinamometre 

ile kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin 17’si (%37,8)’si kadın, 28’i (%62.2) erkek idi. Kadınların 

yaş ve vücut kütle indeks ortalaması sırasıyla,  71,59±4,84 yıl, 28.75±6,71 kg/m2, erkeklerin 

yaş ve vücut kütle indeks ortalaması sırasıyla 72.14±5,66 yıl,  26,53±3,91 kg/m2 idi. Sigara 

içme durumları incelendiğinde, kadınların 5’i (%29.4), erkeklerin ise 20’si (%71.4) hayatlarının 

bir döneminde sigara kullanmaktaydı. Kinezyofobi ortalamaları kadın ve erkelerde sırasıyla 

47.47±7.40, 41.89±7.65, SGRQ(Semptom) skorları kadın ve erkeklerde sırasıyla 75.97±15,87, 

63.89±18.54 idi. Yapılan istatistik analizde kadın ve erkekler de, kinezyofobi ve 

SGRQ(Semptom) arasında anlamlı fark olduğu gözlendi(p<0.05). Yapılan korelasyon 

analizinde, kadınlarda kinezyofobi ile SGRQ (aktivite), SGRQ(semptom), SGRQ(toplam) 

arasında, erkeklerde kinezyofobi ile SGRQ(aktivite), SGRQ (etki), SGRQ(toplam) arasında ilişki 

bulundu (p<005). Kadın ve erkelerde ağrı ile SGRQ parametreleri arasında ilişki gözlenmedi 

(p>0.05). Kadınlarda Quadriceps kas kuvveti ile SGRQ(etki),SGRQ(toplam) arasında anlamlı 

ilişki gözlendi (p<0.05) fakat erkeklerde kas kuvveti ile yaşam kalitesi parametreleri arasında 

anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05). 

Sonuç: KOAH’lı yaşlı bireylerde kinezyofobi yaşam kalitesini etkileyen önemli bir faktör olup. 

Yaşlı KOAH’lılarda yaşam kalitesini artırabilmek amacıyla fiziksel aktivitenin arttırılması, 

fizyolojik, emosyonel iyilik halinin takibi tavsiye edilmektedir. Konuyla ilgili yapılacak detaylı 

araştırmalara ihtiyaç vardır. 
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UYK2017-SS-48 

KADIN VE ERKEK YAŞLI KORONER ARTER HASTALARINDA VÜCUT KÜTLE İNDEKSİ, 

TAMPA VE YORGUNLUK ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Alp ÖZEL 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu 

Eylem TÜTÜN YÜMİN 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu  

 Meral SERTEL 

Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü  

 

Bu çalışmanın amacı, 65 yaş üstü koroner arter hastalığına sahip bireylerde vücut kütle 

indeksi, tampa ve yorgunluk arasındaki ilişkiyi incelemekti. 

Bireylerin sosyodemografik bilgileri kaydedildikten sonra, kinezyofobiyi değerlendirmek için 

TAMPA ölçeği, yorgunluk için yorgunluk şiddet ölçeği, vücut kütle indeksi için kilo/boy2 

formülü kullanıldı.  

Çalışmaya katılan bireylerin 19’u (%28,8)  kadın, 47’si (%71.2) erkek olmak üzere toplam 63 

birey dahil edildi. Kadınların yaş ve vücut kütle indeks ortalaması sırasıyla, 71,05±5,16 yıl, 

29.08±5,51 kg/m2, erkeklerin yaş ve vücut kütle indeks ortalaması sırasıyla 71.±4,97 yıl,  

27,48±3,82 kg/m2 idi. Sigara içme durumları incelendiğinde, kadınların 5’i (%26.3), erkeklerin 

ise 29’u (%61.7) hayatlarının bir döneminde sigara kullanmaktaydı. Kinezyofobi ortalamaları 

kadın ve erkeklerde sırasıyla 43.79±5.05, 42.09±5.99, yorgunluk skorları kadın ve erkeklerde 

sırasıyla 43.05±9.11, 39.30±10.75 idi. Yapılan istatistik analizde kadın ve erkekler de, 

kinezyofobi, yorgunluk, vücut kütle indeks değerleri arasında fark gözlenmedi (p>0.05). 

Yapılan korelasyon analizinde, kadınlarda ve erkeklerde vücut kütle indeksinin yorgunluk ve 

kinezyofobi ile ilişkili olmadığı gözlendi (p>0.05). Erkeklerde kinezyofobi ile yorgunluk 

arasında anlamlı ilişki bulundu (p<005). 

Koroner arter hastalığı olan yaşlı bireylerde,  bireye özel düzenli egzersiz programının 

verilmesi çok önemlidir. Egzersizlerin yorgunluk sınırında yapılması ve fiziksel aktivitenin 

arttırılması kinezyofobi açısından da önemlidir. Konuyla ilgili yapılacak detaylı araştırmalara 

ihtiyaç vardır. 
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UYK2017-SS-49 

YAŞLILARIN KAMUSAL AÇIK ALANLARI KULLANIM OLANAKLARI; İSTANBUL ÖRNEĞİ 

Deniz ARSLAN HİNDİOĞLU 
Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü  

 

Bireyin sağlıklı sosyal ve psikolojik gelişimi ancak kendinden başkasının varlığı ile mümkün 

olabilir. Böylelikle topluluklar oluşur ve bu topluluktaki bireylerin birbiri ile iletişim haline 

geçebilmesine olanak sağlayan ortak mekanlar var olur. Bu oluşum aynı zamanda yeni bir 

terimi ortaya çıkartır, “kamu”. Kamu kelimesi TDK. sözcüğünde “bir ülkedeki halkın bütünü, 

halk” olarak geçmektedir. Kelimenim etimolojisine bakıldığında da toplanmak, biriktirmek, 

bütün, tüm gibi anlamları taşıdığını görmekteyiz. Tarihte ile olarak özel ve kamu ayrımını 

Aristotales yapmıştır. Aristolales’e göre her birey iki platformda varlığını sürdürmektedir. Biri, 

kendi olan “idion”, diğeri kamusal olan “koinon”. İlk platformda birey yaşamsal faaliyetlerini 

sürdürürken, ikinci olan yani “koinon” da tüm bireyler için ortak olan alandan bahsedilir. Bu 

ortak alanda var olan herşey herkes tarafından görülür ve bilinir. Böylece kavramsal olarak 

“kamusal alanlar” oluşmuş olur.  Kamusal alanlar tüm topluluklarda ve tüm çağlarda özellikle 

kentlerde herzaman önemli mekanlar olmuştur. Agoralar, forumlar, bedestenler, bulvarlar, 

külliyeler, çarşılar, meydanlar, vb., gibi değişik adlarla değişik kültürlerde herzaman varlığını 

muhafaza etmiştir. Kamusal alanlar mekansal olarak kapalı ve açık olabilirler ve genellikle 

açık kamusal alanlar, sosyal dokunun gelişimi için önemli alanlarıdır. Yukarıda bahsedildiği 

üzere özellikle kentlerde, kamusal açık alanların rolü büyüktür. Kentte yaşayan insanların 

birbiri ile etkileşim haline geçebilecekleri, ortak olarak kullanabilecekleri ve fayda 

sağlayabilecekleri bu mekanlar “kentli”; kimliğinin oluşumunda da önemli rol oynamaktadır. 

Kente aidiyet, sağlıklı fiziksel ve sosyal çevre sağlama ve sağlıklı toplumlar yetiştirmede aktif 

rol üstlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında kamusal açık alan tasarımların da hangi kriterlere 

dikkat edileceği önemli bir nokta olmaktadır. Fiziksel mekanı, tasarım sürecinde şekillendiren 

genel kriterleri nasıl belirlemeliyiz? Tasarım sürecinde kullanıcı profilininasıl belirlemeliyiz? 

Normal olana göre mi? Bu aşamada sorulacak soru normal olan nedir? olmadır. Bir topluluğa 

baktığımızda farklı fiziksel özellikleri gösteren bireylerin bir araya geldiğini görmekteyiz. 

Normal olan da bu çeşitlilik değil midir? O halde uyguladığımız tasarımların bu çeşitliliği 

kapsaması gerekmektedir. Bu noktada “Evrensel Tasarım” kavramı öenmli olmaktadır. 

Evrensel tasarım; bir topluluğu oluşturan tüm bireyler; çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, engelli v.b. 

için ortak ihtiyaçlara cevap verebilen erişilebilir ve kullanılabilir ortak tasarımdır. İnsanların, 

yaş ortalamasında bakıldığında, hayatının farklı evrelerinde farklı fiziksel kapasitelere sahip 

olduğunu ve mekanları kullanım şeklinin de bu fiziksel kapasiteye göre değiştiğini çok rahat 

görebilmeteyiz. Bu çalışmada amaç, kamusal açık alanların tasarımında evrensel tasarım 

ilkelerinin önemini yaşlı bireyler üzerinden örneklem alarak irdelemek ve bu mekanlarının 

erişelebilirliğini/ kullanılabilirliğini sorgulamaktır. Bu kapsamda İstanbul ili özelinde farklı 
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sosyolojik ve ekonomik yapıya sahip üç farklı belde belediyesinin karşılaştırılması ile yaşlı 

bireylerinin kamusal açık alan kullanımı ve erişilebilirliği üzerinden niteliksel (gözlem ve anket 

çalışması) veri toplama yöntemi bilgiler toplanıp analiz edilmiştir. Sonuç olarak bu bilgiler 

ışığında yaşlı kentlinin kenti aktif kullanımı irdelenmiştir. 
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UYK2017-SS-50 

YAŞLILARIN KENTSEL AÇIK MEKÂN KULLANIMLARININ İNCELENMESİ: TRABZON 

KENTİ ÖRNEĞİ 

Tuğba DÜZENLİ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü  

Elif Merve ALPAK 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü  

 

Son yıllarda yaşlı nüfusunda görülen artış, yaşlıların sorunlarına önem verilmesi gerektiğini 

göstermektedir. Bu nedenle; yaşlılık döneminin tanınması, yaşlılar için özelleştirilmiş, onların 

fizyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinmelerini karşılayabilecek uygun kentsel mekânların 

yaratılması hem tasarımcılar hem kullanıcılar için önemlidir. İhtiyaçlara yönelik olarak 

düzenlenmiş kentsel açık mekânlar birtakım fiziksel ve psikolojik baskılar altında bulunan 

yaşlılar için büyük önem taşımaktadır. Sosyal bağları güçlendirmesi konusunda oldukça 

önemli yeri olan kentsel açık mekânların tüm yaş grubu ve kullanıcı tiplerini birleştirici rolleri 

bulunmaktır. Kentin bir parçası olan yaşlıların açık mekânlara katılımı ancak bu mekânların 

yaşlı ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmasıyla sağlanabilir. Bu çalışmada da amaç hangi 

kentsel açık mekânların yaşlılar tarafından ne kadar ve ne amaçla kullanıldığının 

belirlenmesidir. Diğer bir deyişle; yaşlılara uygun kentsel açık mekanlar için tasarım ölçütleri 

ortaya koymak, yaşlıların kentsel yaşama katılımlarını, kentsel aşık mekan kullanımlarını 

araştırmaktır. 

Çalışmada Trabzon kentinde yaşayan 125 yaşlı bireyle (65-75 yaş) anket yapılmıştır. İlk olarak 

kişilerin yaşları, cinsiyetleri, meslekleri ve yaşam güvenceleri olup olmadığı sorgulanmıştır. 

Daha sonra yaşlılara en çok hangi açık mekânları ne sıklıkta kullandıkları, bu açık mekânlarda 

neler yaptıkları sorulmuştur. Ayrıca buralara gitme nedenleri de sorgulanmıştır. Anketin bu 

kısmında 5’ li likert tutum skalası kullanılmıştır.  

Sonuçta, yaşlıların kentsel açık mekânlardan en çok parklarda vakit geçirdikleri, kentsel açık 

mekânları en çok arkadaşlarıyla birlikte olmak ve oturup dinlenmek için kullandıkları 

belirlenmiştir. Ayrıca bu mekânları tercih nedenlerinin ulaşılabilirlik, doğallık ve güvenlik 

olduğu da tespit edilmiştir. 
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UYK2017-SS-51 

KENT ÖLÇEĞİNDE HERKES İÇİN TASARIM:  ÖTEKİLEŞTİREREK DEĞİL 

ENGELSİZLEŞTİREREK 

Sibel DEMİRARSLAN 

Kocaeli Ünivesitesi, Kocaeli Ünivesitesi Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü  

 

Zaman zaman bir moda terim bulunmakta, özellikle mesleki ve ticari hayatta bu terimler 

kullanılarak adeta bir duygu sömürüsü ile gelir, kariyer, prestij gibi kazançlar elde edilmeye 

çalışılmaktadır. Örneğin, yıkıcı depremlerin yaşandığı ülkemizde “depreme dayanıklı” ibaresi 

bina satışında önemli bir etken olmaktadır. İnsanların bilinçaltı hassasiyetleri 

kullanılmaktadır. Bu konuda örnekler çoğaltılabilir. Ancak bu terimlerin içinde en 

hassaslarından birisi engelliliktir. Yıllarca ne denileceği üzerinde tartışılmış, sakat, özürlü, 

engelli terimleri üzerinde karar kılınmaya çalışılmıştır. Terimler üzerinde zaman kaybeden 

insanlar bu sırada manayı kaçırmaktadırlar. Her hangi bir konuda adının ne olacağından 

önemlisi neler yapılabileceği konusunda odaklanabilmektir. Farklı yerlerde tüm bu terimler 

kullanılmaktadır. Türkiye Sakatlar Derneği, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

Özürlü aylığı gibi… Sınıflandırılabilir bir kavram silsilesine sahip olan bu durumda birincisi 

doğuştan, ikincisi sonradan gelişen problemler; bu problemlerin geçici veya kalıcı durumu; 

belli dönemlerde herkeste bulunabilme olasılığı gibi özelliklere sahiptir.  Bu konu kapsamında 

kullanılan terim artık yaygın olarak engelli/lik terimidir. Engellilik terimi beraberinde engelsiz 

çevre ve engelliye özel mekânları tasarımlara ekleyerek çözüm olma ve sorunları yok etme iç 

rahatlığına kavuşma endişesini de taşımaktadır içten içe… Engelli tuvaleti, engelli rampası, 

engelli asansörü gibi… Bu ayırımlar yapıldığında farkında olmadan bir “ötekileştirme” 

yapılmaktadır. Engellilik durumunun geniş bir yelpazede herkes için yaşanılabilecek bir 

durum olduğunun akılda tutulması bilinç düzeyini geliştirecektir. Bu düşünceler ve yapılan 

felsefe fırtınaları ile “herkes için çevre”, “herkes için yaşanılabilir çevre” temaları gelinen son 

noktadır. Herkes doğuştan veya sonradan, kısmi veya tamamen, daimi veya geçici olmak 

üzere engelli adayıdır. Bu engelliliğin içerisinde önemli bir oranı da yaşlılık kapsamaktadır. Bu 

bağlamda çalışmada amaçlanan, Kocaeli ili İzmit merkez ilçe örnekleminde, yaşlılara sorun 

oluşturabilecek, kentsel/kamusal alanlarda problem oluşturabilecek uygulamalarının 

belirlenmesidir. Bu çalışmanın sonucunda herkesi günlük yaşama katabilmeyi sağlayacak, 

neler yapılabilir önerileri belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Yöntem olarak, Kocaeli ili, İzmit merkez ilçenin incelenmesi, fotoğraflarla durum tespiti, 

engelsiz yaşam çözümlerinin kapasitesi ve fayda alanı ele alınacaktır. 

Sonuç olarak, doğal bir yaşam sürecinin sonucunda kısmet olursa gelinen yaşlılığın bir eziyet 

değil, doğal ve huzurla, mutlulukla, sağlıkla yaşanabilmesini sağlamanın hedeflendiği, gerek 

tasarım gerek uygulamalarda koşturan bir yaşamın içinde ötekileştirilen kişilerin de var 

olması için gerekenin yapılmasının bir zorunluluk olduğu söylenebilmelidir. 
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UYK2017-SS-52 

YAŞLI BİREYLERİN “SAĞLIKLI” YAŞAM SÜREBİLMELERİ İÇİN MEVCUT DURUMUN, 

BİNA TİPOLOJİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ YAPILANLAR & YAPILABİLECEKLER 

Sibel DEMİRARSLAN 

Kocaeli Ünivesitesi, Kocaeli Ünivesitesi Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü  

 

Son yıllarda gelişen ve değişen farkındalık ile birlikte mimarlık terminolojisine dâhil olan yeni 

bir kavram bulunmaktadır, “herkes için mimarlık” . Eskiden, ağırlıkla engellilerin yaşantısını 

rahatlatmaya yönelik tasarımsal çözümler geliştirilmeye çalışılırken, aslında engelliliğin pek 

çok farklı durumda da yaşanabileceği görülmüş ve kavram içeriği genişletilmiştir. 

Yaşlılık, insanların belirlediği ve genel kabul görmüş bir takvim içerisinde yol alma, zamanı 

yaşama olarak değerlendirilebilir. Eşyanın tabiatında olan eskime durumu tüm canlılar için de 

geçerlidir. Canlılar için, yaş ilerledikçe bir takım sağlık sorunlarının baş göstermesi de genel 

olarak kaçınılmaz olmaktadır. Kişilerin geçmiş yaşamlarının etkisi, yedikleri, içtikleri, 

hayatlarını kazanma biçimleri, yaşam standartları, bulundukları coğrafya gibi pek çok 

unsurun hazırladığı ileri yaş gerçekleri, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak eksilebilmekte, 

değişiklik gösterebilmektedir. Yaşadıkları çevre ile fiziki ve sosyal ilişki kurmaları da 

etkilenmektedir. Geleneksel yaşam döneminde ailelerin büyük aile olarak yaşaması pek çok 

probleme çözüm olmaktaydı. Ekonomik paylaşımla gelen rahatlık, bebek doğumları, yaşlı 

bakımları gibi… Günümüz yaşamında ayrı kurulan ailelerde bu paylaşım gerçekleşememekte 

yerini yabancıl, samimiyetten uzak, sektörel çözümler almaktadır. Oysa ki mimarlığın ana 

teması, insanları huzurlu, mutlu yaşatmaktır ve bunu sağlayacak uygun mekânlar 

sunabilmektir. Bu içeriği gerçekleştirebilmek ne yazık ki öyle kolay bir çözüme sahip değildir.  

Bu çalışmada amaç, kültürle birlikte beklenilen ve yoğrulan her yaşa ama özellikle yaşlılığa 

uygun mimari tasarım yaklaşımlarında nelerin farkında olunması gerekliliğinin ortaya 

konulmasıdır. 

Yöntem olarak,  yaş almakta olan bireyler için ulusal ve uluslararası ölçekte yaşamlarını 

sürdürebilmeleri için geliştirilen bina tipleri tipoloji çalışması yapılacaktır. Huzurevi, emekli 

konakları, yaşlı köyleri vb. gibi… Böylece, hayatın bir evresi olan ileri yaş sürecini sıkıntı, 

hastalık, özlem, hüzün, kırgınlık gibi fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne zarar veren duygularla 

değil, daha mutlu, daha sağlıklı, daha endişesiz yaşanılabilmesi için neler yapılabilir, sorusuna 

cevap aranacaktır. 

Literatür taraması ve yapılan örneklerin irdelenmesi olarak geliştirilecek bu çalışmada, sonuç 

olarak, bireylerin standart bir yaşam sürebilmelerinin sadece yakın aile fertlerinin 

sorumluluğu olmadığı, siyasetten, çevreye; kent planlarından, bina ve iç mekân tasarımına 

kadar pek çok disiplini ilgilendirdiğinin de vurgulanması hedeflenmektedir. Ülke yönetimi 

bazında, yasal yaptırımların da destekleyeceği uygulamalar ile çözüm bulunabileceği açıktır. 

 



 

80 
9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, 4-6 MAYIS 2017, KIRŞEHİR 

UYK2017-SS-53 

BARINMA BAĞLAMINDA YAŞLILIĞA BAKIŞ 

Güzin DEMİRKAN TÜREL 

Aksaray Ünivesitesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi,Mimarlık Bölümü  

 

Bu çalışmada son on yılda Türkiye de yaşlı barınması konusunda nereye gelindiği özetlenerek, 

planlı ve plansız gelişmeler ve bunların olumlu ve olumsuz yanları irdelenerek yaşlı 

hastanelerinin yetersizliği vurgulanacaktır. Daha önceki çalışmalarda yaşlılık dönemini üç 

grupta ele alınmıştır. Bunların ilki emeklilikle başlayan genç yaşlılık dönemidir. 65 yaş 

dönemini kapsayan bu dönemin sorunu, gelirde azalma sonucu barınma ve konut sorunu 

olarak belirlenir. Diğeri fiziksel kayıpların başladığı 75 yaş dönemidir. Bu yaş dönemi yaşamını 

sürdürebilmesi için özel tasarımlı küçük konutlara gereksinim ortaya çıkmaktadır. Bunun için 

küçük konut sunumu, konutta dönüşüm gibi çözümler çalışıldı. Üçüncü dönem dediğimiz 80 

yaş üzeri yaşlılık için bakımevi ve yaşlı hastanesi gereksinimi de son yıllarda önem 

kazanmaktadır. Yaşlı barınması konusunda hedeflerin başında yaşlının kendi evinde mümkün 

olduğu kadar uzun süre yaşamasıdır. Bu aşamada sosyal hizmetlerin önemi çoktur. Eve 

hizmet götürme geniş kapsamda, özellikle ev ve kişisel temizlik, alışveriş, banka, sağlık 

alanlarda destek sağlanabilir. Gelişmiş batı toplumlarında bu çok yaygın bir modeldir. 

Kaynaklarda kırsal alandaki yaşlılara ulaşmaktaki güçlüklerinden bahsedilmektedir. Bizde ise 

bunlar büyük kentlerde ve çok sınırlıdır. Bu nedenle yaşlı barınması konusunda ekonomi öne 

çıkmaktadır. Yaşlı kişilerin küçük evlere veya huzurevine gitme nedenlerinin başında gelir 

durumu gelmektedir. Son yıllarda konut üretiminde alım gücü nedeniyle kolay satılabilen 

küçük konutlar aslında yaşlılar için kendiliğinden gelişen bir çözüm olmaktadır. 

Huzurevlerinin yardım anlayışı değişmiş artık daha nitelikli mekan ve hizmet sunan kurumlar 

haline gelmiştir. Halen çeşitlilik sunamamakla ve benzer tip binalar olmakla beraber tek kişilik 

odanın önemi anlaşılmış, otel ve hastaneden farklı olarak ev atmosferi sağlamasına 

çalışılmaktadır. Batı toplumlarında görülen az hizmetli huzurevine benzeyen yaşlı 

apartmanları örneğine henüz ülkemizde rastlanmamaktadır. Kendiliğinden oluşan yaşlı 

barınmalarına örnek, yazlık siteler, kaplıca ve sezon dışı kıyı otelleridir. Bunlar daha üst düzey 

gelir seviyesine sahip yaşlıların tercih ettiği yaşam tarzlarıdır. Giderek uzayan yaşlılık dönemi 

için yapılacak bakımevleri veya hastanelerin tasarım ölçütleri ve alternatiflerin araştırılması 

önemlidir. Huzurevleri sağlıklı yaşlıları kabul etmektedir. Bakıma gereksinimi olan yaşlılar için 

sayısı çok az ve özel sektöre ait yerler bulunmaktadır. Mevcut Hastanelerde uzun süreli yaşlı 

bakımı mümkün değildir. Sadece iyileşme umudu olan genç hasta yatırılmakta, durumu biraz 

düzeltilen yaşlı hasta ise eve yollanmaktadır. Bu hizmeti genelde yabancı uyruklu kadınlar 

oldukça yüksek ücretlerle yapmaktadır. Yaşlı bakımı istenmeyen bir iş olduğundan, bunun 

eğitimini almış kişileri ev ortamında çalıştırmak zordur. Bu nedenle yaşlı, eğitimsiz kişilerin 

elinde yeterli sağlık hizmeti alamamaktadır. Yaşlı hastaneleri normal hastanelerden ve 
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huzurevlerinden farklı olmak zorundadır. Bunlar oda çözümlerinde uzun süre 

kalınabileceğine göre tasarlanmalıdır. Yakınlarının kalabilmesi ve sosyal bir hayat 

sağlanabilmesi gerekir. Bu dönem sosyal güvence kapsamına alınıp kişilerin kendi maddi 

olanaklarıyla çözüm aramaya zorlanmamalıdır. Sorunun çözümü, yaşlı bakımın kurumlaşması 

ile mümkün olacaktır. 
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UYK2017-SS-54 

YAŞLILARIN MEKÂNSAL SORUNLARINA YÖNELİK TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR 

GELİŞTİRMEK ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Gizem ÖZKAN ÜSTÜN 

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü  

Pınar DİNÇ KALAYCI 

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 

 

Yaşlı bireyler artan yaşlarıyla birlikte fizyolojik sorunlar yaşamaktadır. Günlük yaşamlarında 

daha sağlıklı iken sürdürdükleri aktiviteler, zaman geçtikçe sekteye uğramakta ya da 

yapılamaz hale gelmektedir. Engelli bir bireyin yaşadığı sıkıntılara benzer sıkıntılar yaşayan 

yaşı ilerlemiş yetişkinler, ihtiyaçların karşılanamadığı, ergonomiden yoksun mekânlarda 

psikolojik sorunlarla da mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Tasarlanacak herhangi bir 

yapı yaşlı bireyin fizyolojik ve psikolojik çöküşlerinin önüne geçilmesi için belirli mimari 

kriterleri barındırmalıdır. Dünyada hızla artan tüketim beraberinde teknolojik gereklilikleri de 

büyütmekte ve gelişen teknoloji de tüketilmektedir. Teknoloji, sosyal ve fiziksel çevrenin 

gelişiminde rol oynamakla birlikte, bu denli hızla gelişirken, yaşı ilerlemiş bireyin konforunu 

artırıcı bir takım mimari önlemlerin teknoloji ile entegrasyonunun sağlanamaması da büyük 

bir sorundur.  Bu çalışmada, yaşlının mekânsal sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara yönelik 

teknolojik yaklaşımlar geliştirmek amaçlanmıştır. Konforu artıracak ve mevcut zorlukları en 

aza indirgeyecek teknolojik mimari çözümlemeler, mimari proje değerlendirme kriteri olarak 

sunulmaktadır. Bu yaklaşımlar geliştirilirken Geronteknolojinin önerdiği iyileştirici ve 

destekleyici araçlar ve süreçlerden yararlanılmıştır. Çünkü Geronteknoloji, yaşlı 

popülasyonun çevresel ve fizyolojik problemlerini, algısal ve duyusal kaybı ve beraberinde 

getirdiği psikolojik çöküntüyü telafi edebilmektedir. Geliştirilen teknolojik öneriler mimari 

kriterlere dönüştürülmüştür. Yaşı ilerlemiş bireyin mekânsal sorunları saptanmakta, çözüm 

önerileri sunulmakta, bu bağlamda örneklendirilmekte ve tasarımda kriter olarak nasıl 

ölçüleceği üzerine değerlendirme yapılmaktadır. Çalışmanın sonucunda, yaşı ilerlemiş 

yetişkinlerin kullanıcı olduğu her alanın çeşitli engeller arındırıldığında diğer tüm kullanıcılar 

için de konforun arttığı bir ortam haline geldiği gözlemlenmektedir. Yaşlı bireyin karşılaşacağı 

fiziksel ve psikolojik zorlukların çok iyi irdelenmesi ve bu sorunlara büyük ölçüde cevap 

verebilecek yeni tasarım kriterlerinin belirlenmesi gerektiği iddia edilmektedir. 
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UYK2017-SS-55 

YAŞLI KİŞİLERİN SAĞLIĞI VE ETKİNLİKLERİ İÇİN TERAPİ BAHÇELERİ 

Mükerrem ARSLAN 

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü  

Erdi EKREN 

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü  

 

Doğanın insan sağlığı üzerinde yarattığı olumlu etkileri tasarımda ele almak fikri, gerek doğu 

gerek batı kültürleri içinde, doğal çevrenin belirleyici ve düzenleyici etkisinden 

kaynaklanmaktadır. Özellikle doğal çevre ve tasarlanmış mekanların iyileştirme süresini 

hızlandırmada önemli rol oynadığının belirlenmesi, bahçelerin sağlık bakım mekanlarına 

dönüştürülmesinde etken olmuştur. Terapi bahçeleri, iyileştirme bahçeleri bu konuda yaygın 

olarak kullanılan tasarlanmış mekanlardır. Günümüzde yapılan birçok araştırma terapi 

amacıyla özel olarak tasarlanan bahçeler sayesinde kullanıcı gruplar üzerinde önemli 

sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir. Terapi bahçeleri, fiziksel ya da psikolojik sorunlar 

yaşayan hastaları bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak güçlendirerek yaşadıkları ağrıları, acıları 

ve stresi azaltmak amacıyla tasarlanan bahçelerdir. Bu bahçeler özellikle yaşlanmanın 

meydana getirdiği olumsuz etkilerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması ve yaşlı kişilerin 

toplumsal hayata daha etkin bir şekilde katılabilmesini sağlamak açısından önemlidir. Bu 

çalışma ile terapi bahçelerinin yaşlı kişilerin sağlığı ve etkinlikleri üzerine olumlu etkilerinin 

belirlendiği araştırma sonuçları aktarılarak, A.B.D, Japonya ve Avrupa ülkelerindeki terapi 

bahçeleri örnekleri verilecek,  ülkemizde özellikle kentsel mekanlarda terapi bahçelerinin 

tasarım kriterleri ve kullanımına ilişkin önerilere yer verilecektir. 
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UYK2017-SS-56 

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA 

Bahar TAYMAZ 

Yeditepe Üniversitesi, Antropoloji Bölümü  

Tolga TAYMAZ 

Amerikan Hastanesi, İstanbul 

 

Son 100 yıl içinde yakın çevresinde dört yıkıcı depremin yaşandığı İstanbul’da, deprem 

yönetmeliğine uygun olmayan konutların yeniden yapılmasını olası kılan kentsel dönüşüm 

projeleri hızla devam etmektedir. Kentsel dönüşüm, en temel ihtiyaçlardan birisi olan 

barınma ihtiyacına güvenilir bir çözüm sunuyor gibi görünmekteyse de birtakım sorunları 

beraberinde getirdiği bir gerçektir. Bu durum altyapı, çevre kirliliği, yoğun nüfus ve ulaşım 

gibi sorunlarla boğuşan büyük şehirlerdeki yaşam standartlarını daha da düşüren bir etken 

olmaktadır. Bu çerçevede kentsel dönüşüm sürecinin, toplumun her kesimindeki 

vatandaşlara aynı derecede fayda sağlamadığı görülmektedir. Özellikle yaşlı bireyler için uzun 

yıllar yaşanan konutu, eski alışkanlıkları, anıları ve yaşam deneyimini geride bırakmak, 

duygusal bir çöküş anlamına gelebilmektedir. Kentsel dönüşüm projelerinin, günlerinin 

büyük bölümünü evlerinde geçiren yaşlı bireylerin günlük yaşam aktivitelerine uygun bir 

şekilde düzenlenip düzenlenmediği ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha da 

önemlisi, kentsel dönüşümün çevrede yarattığı olumsuzluklar, yaşlı bireylerin evlerinin 

dışında geçirebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri zamanı da kısıtlamaktadır. Aynı sokakta 

birden fazla konutun yenilenmesi yaya kaldırımlarında yürümeyi fazlasıyla zorlaştırmakta, 

hafriyat kamyonları ve iş makineleri kontrolsüz şekilde sokaklara girip çıkmakta ve tüm 

vatandaşlar için büyük tehlike yaratmaktadır. İnşaat makineleri yaya kaldırımları, sokak ve 

caddelerin fiziksel yapılarını da bozmakta, sadece yaşlı bireylerin değil gençlerin de yürürken 

düşmesine neden olacak engebeler ve çukurlar oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, 

kentsel dönüşüm sürecinde yaşlı bireylerin konutları dışında geçirdikleri zamanı, fiziksel 

aktivitelerini ve dolayısıyla sosyalleşmelerini kısıtlayan unsurları teorik olduğu kadar görsel 

olarak da belgelemektir. Bu amaçla İstanbul’un en yoğun kentsel dönüşüm projelerinin 

gerçekleştiği Kadıköy ilçesinde Kasım 2016’da başlatılan araştırmanın bir yılı kapsayacak bir 

çalışma olması hedeflenmiştir. Araştırma, antropolojinin temel araştırma tekniği olan 

katılımlı gözlem ve görsel belgeleme teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde, 

belirlenen sokaklardaki fiziksel değişim, yaya kaldırımlarındaki bozulmalar ve özellikle yaşlı 

bireylerin düşmelerini kolaylaştıracak engeller belgelenecektir. Konut yenileme projelerinde 

yaşlı bireyler için sürdürülebilir bir yaşamın gerekliliği, bu konuda gereken önlemlerin 

alınması ve yaşlı bireyleri sosyal yaşamdan soyutlayacak engellerin ortadan kaldırılması 
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gerekmektedir. Araştırma DSÖ’nün başlattığı “Yaşlı Dostu Şehir” projesinin ülkemizde de 

uygulanabilmesi için geliştirilecek projelere katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 
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UYK2017-SS-57 

TRABZON İLİNDE BULUNAN RESMİ HUZUREVİ BAHÇELERİNİN PUANLAMA 

YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ 

Emine TARAKCİ EREN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı  

Mustafa VAR 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge ve Planlama  

Tuğba DÜZENLİ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı  

 

 

Bu araştırmada Trabzon ilinde bulunan resmi huzurevlerinin kentteki konumu, yakın çevre 

ilişkileri, ulaşılabilirliği, arazi plastiği, etkinlik mekânları, klimatik faktörleri, donatıları, su 

öğeleri, bitki ve yaban hayatı, varlığı, manzara, bahçesi, tasarım, güvenlik, konfor ve uygunluk 

özellikleri açısından incelenmiştir. Araştırmaya toplam iki huzurevi; Trabzon Köşk Huzurevi ve 

Trabzon Çamlık Huzurevleri dâhil edilmiştir. Kullanıcı bakımından özel bir grup olan yaşlıları 

barındıran bu kurumların dış mekânları en az kurum binası kadar önemlidir. Çünkü burada 

yaşayan yaşlılar bina içinde geçirdikleri zaman kadar bahçe de de zaman geçirmektedirler. 

Ayrıca bu kurumların kendi imajlarını ve prestijlerini de sağlamalarına destek olacak, eksik 

yönlerinin belirlenip, geliştirmesi gerekliliği de tartışılmaz bir gerçektir. Dış mekân 

değerlendirmesinde kullanılabilecek çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi 

puantaj tablosu ile değerlendirmektir. Bu yöntem özellikle mekânların çeşitli kriterlerce 

değerlendirilip, puanlanması sonucuna dayanmaktadır. Bu amaçla huzurevi dış mekânlarının 

değerlendirilmesine yönelik bir puantaj tablosu oluşturulmuş kentteki konumu, yakın çevre 

ilişkileri, ulaşılabilirliği, arazi plastiği, etkinlik mekânları, klimatik faktörleri, donatıları, su 

öğeleri, bitki ve yaban hayatı, varlığı, manzara, bahçesi, tasarım, güvenlik, konfor ve 

kullanıcıya uygunluk özelliklerine göre huzurevi bahçeleri için genel bir değerlendirme 

yapılmıştır. Buna göre sözü edilen bu özelliklerin huzurevi bahçelerinde bulunup 

bulunmamasına göre huzurevlerine puanlar verilerek her bir kategoriden aldıkları puana 

göre birbirleriyle kıyaslanmış ve böylece her iki huzurevi bahçesinin fiziksel açıdan olumlu ve 

olumsuz özellikleri ortaya konulmuştur. 
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UYK2017-SS-58 

ELAZIĞ, MALATYA VE TUNCELİ İLLERİNDE BULUNAN HUZUREVLERİ, BAKIMEVLERİ 

VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İkuko MURAKAMİ 

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Gerontoloji Bölümü  
Ercan TUNÇ 

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Gerontoloji Bölümü  

 

Yaşlılara hizmet veren birimlerin temel amacı içinde yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi 

vardır. Bu amaca hizmet eden alanların fiziki durumlarının iyileştirilmesi, teknik, personel 

durumu ve teknik materyal durumlarının güçlendirilmesi yönünde çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Bunların düzeltilmemesi yaşlıların aktif yaşlanmasının önünde bir engel olarak gösterilebilir.  

Özel engelli bakım merkezlerinde yapılan bir memnuniyet araştırmasında engellilerin; %32’si 

hizmet aldıkları kurumlarda kalmak istemedikleri, %17.5’i kazaya maruz kaldıkları, %54’ü 

spor yapma imkânı bulamadıkları ve %30’u ise iş ve uğraş terapisi için uygun malzemeye 

erişmediklerini vb. belirtmektedir.  

Bu görüşler doğrultusunda Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde bulunan huzurevleri, 

bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinin fiziki, teknik, personel durumu ve teknik 

materyal durumları üzerine yaşanan ortak sorunlara yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Bu araştırmada, mülakat ile birlikte ön görüşmeler sonrasında hazırlanan soru formu 

uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi, kuruluşu üzerinden bir yıl geçmesi şartıyla ve ön 

görüşmeler sonrasında alınan sözlü izinler ile kabul edilen kurumlardan oluşmaktadır. 

Araştırma, Ocak ve Şubat 2013 tarihinde, Elazığ’da 2 özel kurum ve 1 devlet kurumu, 

Malatya’da 1 devlet kurumu ve Tunceli’de ise 1 devlet kurumunda yapılmıştır.  

Sonuç olarak, devlet ve özel kurumların yaşlılara verdiği hizmetler yönünden farklılıklar 

görülmüştür. Özel kurumlarda, kalabalık oda sayısının fazla olmasına karşın devlet 

kurumlarında az kişilik odalar fazlaca bulunmaktadır. Banyo ve tuvaletlerin tüm kurumlarda 

benzer sorunlara sahiptir. Sosyal olanaklar bakımından devlet kurumlarının özel bakım 

merkezlerine göre daha fazla etkinlikler uygulamaktadır. Özel kurumlarda kurum içinde 

uygulanan etkinlikler fazladır. Teknik materyale erişebilirlik konusunda ise devlet 

kurumlarında daha fazla imkan sağlandığı görülmektedir. 
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UYK2017-SS-59 

YAŞLI KULLANICI ODAKLI MEKÂN TASARIMI: BİR FARKINDALIK ATÖLYESİ 

Erkan AYDINTAN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü  

Muteber ERBAY 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü  

Filiz TAVŞAN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü  

Dilara ONUR 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü  

Aylin ARAS 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü  

Burcu EFE ZİYREK 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü  

Pınar KÜÇÜK 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü  

 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı kişilerin toplam nüfus içindeki oranı artmış ve 

yaşlanmaya bağlı hassasiyetler, istek ve ihtiyaçlar, pek çok farklı disiplin açısından üzerinde 

önemle durulması gereken bir konu haline gelmiştir.  

Yaşlılar üzerine yapılan çalışmaların genellikle sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, geriatri, 

halk sağlığı, hemşirelik alanlarında yoğunlaştığı, ancak mekân tasarımı özelinde yetersiz 

kaldığı görülmektedir. Oysa günümüzde pek çok yaşlı bireyin içinde yaşadıkları mekânların 

nitel ve nicel düzeyde gerekli şartları sağlamaması sonucu hem fizyolojik, hem de psikolojik 

ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamadığı bilinmektedir. Ayrıca yaşadıkları mekânlar ve 

kullandıkları mobilyalar çoğu zaman ergonomik olarak kendilerine uygun tasarlanmadığından 

bu ortamlarda günlük ihtiyaçlarını gidermekte güçlükler yaşamaktadırlar. Bu nedenlerle 

çağdaş toplumlarda yaşlı bireyler için kullanıcı odaklı mekânların tasarımının ivedilikle ele 

alınması gerekmektedir.   

Bu bakış açısı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde bir atölye çalışması 

yapılmış ve öğrencilerden yaşlı bireyler için günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mekân 

tasarlamaları istenmiştir. Yapılan çalışma ile bu özel kullanıcı gurubu için mekân tasarımı 

yapılırken dikkat edilmesi gereken bir takım faktörler olduğu konusunda bir farkındalık 

yaratılması amaçlanmıştır.  

Çalışmanın ilk aşamasında öğrencilerden öncelikle yaşlı kullanıcılar hakkında bilgi 

edinebilmeleri için çeşitli ön araştırmalar yapmaları istenmiş, daha sonra yaşlı kullanıcılar 

hakkında çeşitli tasarımlar ve sunumlar yaptırılmış, son olarak ise evrensel tasarım 

konusunda uygulamalı bilgiler verilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ana çalışmaya 

geçilmiş, tanıdıkları yaşlı bir birey için mekân tasarlamaları istenmiştir. Bu aşamada yüz yüze 
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görüşme tekniğini kullanarak, yürütücüler tarafından hazırlanan anket ile tasarımı yapılacak 

mekânın kullanıcısı olarak düşündükleri yaşlı bireyin ihtiyaçları ve istekleri konusunda daha 

detaylı bilgi sahibi olmaları istenmiştir.  

Yapılan çalışmada, tasarımcı adaylarının, özel bir kullanıcı gurubu olan yaşlı bireyler ile 

doğrudan bir deneyim yaşayarak empati kurabilmelerini ve evrensel tasarım konusunda 

farkındalığa sahip olmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Atölye çalışmasında yaşanan süreç ve 

ortaya çıkan ürünler irdelendiğinde istenilen amaca ulaşıldığı görülmüştür. Çalışmanın 

sonuçlar kısmında ise, yaşlı kullanıcılar için tasarlanacak mekânların bireyin fizyolojik ve 

psikolojik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi açısından ne tür özelliklere sahip olması gerektiği 

konusunda edinilen izlenimlere yer verilmiştir. 
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UYK2017-SS-60 

YAŞLI YERLEŞİMLERİNDE ÇEVRE VERİLERİNİN TASARIM KRİTERLERİNE ETKİSİ 

Zeynep NASÖZ 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
Feride ÖNAL 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü  

 

Yaşlılık, insan yaşamının geç döneminde fiziksel ve psikolojik olarak değişmenin yaşandığı bir 

evre olarak tanımlanmaktadır. Yaşlanan bireylerin çoğunluğu doğup büyüdüğü yerde ya da 

alıştığı, ait olduğu toplumsal çevrede hayatlarını sürdürme isteğindedirler. Yaşlı bireylerin, 

diğer yaş gruplarına göre daha az yaşam çevrelerini değiştirmeleri, bulundukları çevrenin ve 

yaşadıkları mekanın, psikolojik, fiziksel ve çevresel koşullarının kendileri için daha uygun 

olması ile kendilerini güvenli hissederek yaşamalarına olanak sağlamaktadır.  

 

Yapılan araştırmalar; yaşam sürelerinin uzaması ile birlikte ülkemizde ve dünyada yaşlı 

nüfusunda büyük bir artış olduğunu göstermektedir. Artan yaşlı nüfus sosyal, ekonomik, 

mekansal sorunları ve gereksinimleri de beraberinde getirmiş olup, yaşlılar için tahsis edilen 

konut ya da kurumların da geliştirilmesine neden olmuştur. Bu bağlamda yaşlı bireylerin 

kendileri için tasarlanan konutlarda ve mekanlarda ergonomik koşulların sağlanmasının yanı 

sıra, mekansal algılanabilirliğin yüksek tutulması, mekan içerisinde kişiselleştirme 

olanaklarının aranması, ulaşılabilir olması, mekan içinde ve çevresinde fiziksel ve duygusal 

olarak güvende olması, sosyal iletişime olanak sağlaması ve yapıların psikolojik açıdan ne 

hissettirdiği de önem kazanmaktadır. 

 

Çalışmada; dünyada ve Türkiye’de yapılmış ve kullanılmakta olan örnek projelerin 

incelenmesi, birbirleriyle karşılaştırılması, yapıların öngörülen program ve tasarım kriterleri, 

çevresel ve mekansal algı açısından uygunluğu, ergonomik olması ve gereksinimleri ne 

derecede karşıladığı ortaya koyulmaktadır. Türkiye’deki örnekler, İstanbul ili, Kadıköy 

ilçesinde bulunan huzurevlerini kapsamaktadır. Kadıköy ilçesinde yer alan mevcut binaların 

kullanımı ile bu amaca hizmet etmek için inşa edilen binalar arasında karşılaştırmalar 

yapılmaktadır. Bu kapsamda; mekanın sosyal, fiziksel ve psikolojik olarak yeterliliği, 

mekanların işlevlere ne kadar cevap verebildiği, bulunduğu çevre ile sorgulanmaktadır. 

Araştırmada; seçilen yapıların mimari özellikleri, plan, kesit, cephe, fotoğraflar ile tanıtılarak, 

konum açısından çevre ile kurduğu ilişki değerlendirilerek, mekanların algılanmasındaki 

etkenler ve yaşlıların psikolojilerine etkisi kullanıcılarının saptamaları üzerinden 

irdelenmektedir. Çalışma anket, görüşme, mekanların gözlemlenmesi ve fotoğraflama 

teknikleri kullanılarak yapılmaktadır. Görüşmeler belirli yaş grubundan olan yapıların 

kullanıcılarının yanı sıra, aynı yaş grubundaki diğer yaşlılar ile de gerçekleştirilmektedir. 



 

91 
9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, 4-6 MAYIS 2017, KIRŞEHİR 

Anketlerde kullanım memnuniyeti, mekanın yeterliliği ve mekandan beklentilerine ilişkin 

sorular yer almaktadır.  

 

Sonuç olarak, artan yaşlı nüfusu ile beraber yaşlıların barınma sorunlarının önem kazandığı 

ve hayatı idame ettirme süreçlerinde yaşlı yerleşimlerinde çevresel verilerin tasarım 

kriterlerine etkisinin önemi ortaya konulmaktadır. 
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UYK2017-SS-61 

YERİNDE YAŞLANMA ÖLÇEĞİ”NİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ 

Velittin KALINKARA 

Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler MYO, Malzeme ve Malzeme İşleme  

Teknolojileri Bölümü 

Şahin KAPIKIRAN 

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü  

 

Türkiye’de yaşlı sayısının giderek artması yaşlıların bakım ve barınma yeri yetersizliği 

sorunlarını gündeme getirmektedir. Sınırlı sayıdaki bakım evleri ve huzurevlerinin yetersizliği 

sonucu yeni çözümlerin üretilmesine gerek bulunmaktadır. Bu sorunu derinleştiren en 

önemli faktörlerden biri yaşlıların eskiden beri yaşadıkları yaşam alanlarının daralmasıdır.  

Daralma sonucu eski mahalle kültürü yok olmaya başlamıştır. Tanıdık bir çevrede yaşayan 

yaşlıların yakın çevreden daha fazla sosyal destek almaları ve ihtiyaçlarını kendilerinin 

gidermeleri onların yaşadıkları çevreden memnuniyetini artırabilmektedir. Bu bağlamda 

yaşlıların pahalı olan kurum bakımı yerine geçmişten bu yana yaşadıkları çevrede yaşamlarını 

sürdürebilmelerinin sağlanması önemlidir. “Yerinde yaşlanma” kavramı uzmanlaşmış bir 

kuruma taşınmak yerine, bağımsızlığını sürdürmek için evde kalmayı teşvik edecek bir 

durumu tanımlamaktadır. Dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus artışı ile birlikte 

hükümetler ve organizasyonlar yerinde yaşlanma konusuna ilgiyi artırmışlar ve bu konuda 

çok sayıda toplumsal araştırma gerçekleştirmişlerdir. Bu ülkelerde yerinde yaşlanmayı 

destekleyecek yeni teknolojiler üretilmekte, yaşlının sağlığını izlemek ve uzaktan bakımını 

sağlamak için yollar aranmaktadır. Yaşlının mümkün olduğu kadar uzun süre alışık olduğu 

çevrede yaşayabileceği ve bağımsızlığını sürdürebileceği sistemlerin kurulması - kentsel 

düzenlemelerin sağlanması önemlidir. Bireyin koşullar ne olursa olsun tanıdık bir çevrede 

yaşaması, hizmet alması, hizmetlere kolay ulaşabilmesi memnuniyeti ve yaşam tatminini 

artırarak onu yaşama bağlamaktadır. Bu nedenle de yaşlı bireylerin uzun süredir yaşadıkları 

çevreden memnuniyetlerini belirleyecek bir ölçme aracına gereksinim bulunmaktadır.  

Araştırmanın Amacı: Anılan gerekçeler ışığında bu çalışmanın amacı, yaşlının yaşadığı 

çevreden memnuniyet düzeyini belirlemeye yönelik “yerinde yaşlanma ölçeği” geliştirmektir.  

Araştırmanın Yöntemi: Çalışmanın verileri,  60 yaş ve üzerindeki 115 kadın ve 74 erkekten 

oluşmaktadır. Veriler Türkiye’nin yedi bölgesinde kırsal ve kentsel kesimde yaşayan toplam 

189 yaşlı bireyden toplanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan 

yerinde yaşlanmayı ölçtüğü varsayılan 62 maddelik bir ölçme aracı ile toplanmıştır.  

Araştırmanın Bulguları: Çalışmanın verileri SPSS paket programı ile faktör analizi kullanılarak 

yapılmıştır. Bir dizi analiz sonucunda 15 maddeden oluşan üç faktörlü bir ölçme aracı elde 

edilmiştir. Faktör analizi uygulamasında verilerin yorumlanması için varimax eksen döndürme 

tekniği uygulanmıştır. 15 maddeden oluşan ölçme aracında birinci faktör için 7,281, ikinci 

faktör için 1,851 ve üçüncü faktör için 1,759 eigen değerleri elde edilmiştir.  Maddelerin tüm 
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ölçek içindeki varyansı birinci faktör için % 23.01,  ikinci faktör için % 20.63 ve üçüncü faktör 

için % 18.93 olmak üzere toplam % 62.58 açıklayıcılık düzeyine ulaşmıştır. Üç faktörlü yapının 

itemlerin faktör yükleri .50’nin üstündedir. Daha sonra LISREL paket programı ile, ölçeğin 

uygun bir yapı olup olmadığını belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. X2=(87, 

N=189)138.37, RMSEA=.056, SRMR=.052, CFI=.98, NNFI =.98 ve GFI=.91 CI  = 0.38-73 ile 

mükemmel ve iyi düzeyde uyum değerlerine ulaşmıştır. Elde edilen 15 maddeli ölçeğin 

güvenirliği için hesaplanan cronbach alfa katsayısı faktör bir için .85, faktör iki için .84 ve  

faktör üç için  .85 ve tüm ölçek için .90 olarak elde edilmiştir. Araştırmanın Sonuçları: 

Sonuçta, yaşlı bireylerin uzun süredir yaşadıkları çevreden memnuniyet düzeyini ölçmek 

amacıyla, güvenilirlik ve geçerliği yüksek bir “Yerinde Yaşlanma Ölçeği” geliştirilmiştir.  
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UYK2017-SS-62 

TELE-GERİATRİ 

Fatma HASTAOĞLU 

Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü 

Mukadder MOLLAOĞLU 

Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

 

Bu derlemede; gerek tele sağlık gerek yaşlılık alanlarında ülkemizde ve dünyada yapılmış 

çalışmalar taranarak, ülkemizdeki tele sağlık uygulamaları ve uzaktan yaşlı takip sistemlerinin 

değerlendirilmesi, tele-geriatrinin sağlık hizmetlerindeki yeri ve öneminin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Derlemenin oluşturulması için yaşlı bireylerde tele-tıp uygulamalarıyla ilgili 

“Telemedicine, Telehealth ve Geriatri ” anahtar kelimeleri ile “Pubmed” ve “Science Direct” 

veri tabanlarında yayınlanmış araştırmalar taranmıştır. Yapılan tarama sonucunda konuya 

ilişkin çok sayıda makaleye ulaşılmıştır. Ulaşılan tüm makalelerin yaşlıların uzaktan takibi 

başlıkları altındaki bilgileri değerlendirilip derleme çalışması oluşturulmuştur.  

Yaşlılık dönemi; fonksiyonlarda azalmaya bağlı olarak bağımlılığın arttığı, toplumun kültürel 

değerlerinin ve geleneksel geniş aile yapısının değişmesi sonucu statü kaybının görüldüğü, 

emeklilik ve üretkenliğin kaybına bağlı ekonomik gücün azaldığı ve sosyal sorunların geliştiği 

bir dönemdir. Tele-sağlık ve özellikle tele-hemşirelik uygulamalarındaki artış, kronik 

hastalıkları olan ya da uzun dönem bakım/ takip gerektiren hastaların bakımlarının daha 

düzenli ve rahat sürdürülmesi, taburculuk sonrası bakımın sürdürülebilmesi, hastaların 

özellikle fiziksel koşullar nedeniyle sağlık takibinden yoksun kalmasının önlenmesi ve dünya 

genelinde giderek artan yaşlı popülasyonuna verilen bakımın iyileştirilmesi gibi önemli 

avantajlar sağlamaktadır(Ersoy, Yıldırım, Aykar, & Fadıloğlu, 2015) Yaşlı veya gebe hastaların 

tedavi ve izlemleri ile sağlık merkezlerinin bulunmadığı bölgelerde yaşayanlar için tele-tıp 

uygulamalarının oldukça faydalı olduğu görülmüştür (Işık & Güler, 2010)  

Sonuç olarak; yaşlanan dünyada ve ülkemizde ileri yaşla artış gösteren kronik hastalık 

yükünün azaltılması, hasta sonuçlarının iyileştirilmesi, tedavi ve bakım uygulamalarının 

etkinliğinin artırılması ve artan sağlık gücü gereksiniminin etkin şekilde kullanılması için tele-

tıp uygulamalarının geliştirilmesi ve benimsenmesi gerekmektir.  Tüm bu çalışmalar geriatrik 

bireylerde tele-tıp uygulamalarının hastaneye yatışların ve maliyetin azalması, hasta 

memnuniyetinin artması ve aile üyelerinin bakım yükünün hafiflemesi gibi birçok avantajı 

bulunduğunu göstermiştir. 

 

 

 

 

 



 

95 
9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, 4-6 MAYIS 2017, KIRŞEHİR 

UYK2017-SS-63 

YAŞLI BİREYLERDE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN YAŞAM DOYUMU ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Gülay GÜNAY 

Karabük Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 

Ayfer AYDINER BOYLU 

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 

 

Yaşlanma, ilerleyen zamanla birlikte ortaya çıkan ve kaçınılmaz değişikliklerle seyreden 

karmaşık bir olaydır. Sanayileşmenin ortaya çıkardığı önemli değişimlerle birlikte, 

teknolojinin insan yaşamına sağladığı kolaylıklar ve özellikle tıbbi teknolojide yaşanan 

gelişmeler ile sağlıklı yaşlanma konusunda bireylerin gün geçtikçe bilinçlenmesi, beklenen 

yaşam süresini uzatmıştır ve genel olarak tüm dünyada yaşlı nüfus oranının artmasına neden 

olmuştur. Yaşlanma ile birlikte bireyler fizyolojik, biyolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve 

kültürel açıdan pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Psikososyal değişiklikler göz 

önüne alındığında bireyin toplumsal etkinliği ve gücü, prestiji, yakın ilişkileri, cinsel aktivitesi, 

saygınlığı, sosyal yaşantısı ve destekleri azalmakta; etkin rolü kaybolurken daha edilgen bir 

pozisyona yönelmektedir. Birey kendi ihtiyaçlarını karşılayıp diğer insanlara yardım ederken, 

giderek tüketen ve yardıma muhtaç insan durumuna gelebilmektedir. Öte yandan yaşın 

ilerlemesi ile birlikte ortaya çıkan bu sorunlar yaşlı bireylerin yaşam doyumları üzerinde de 

olumsuz etkilere sahip olmaktadır. Yaşlı bireylerde yaşam doyumunu; fiziksel ve maddi iyilik 

hali, sosyal yaşama katılım, boş zaman aktivitelerine katılım, psikolojik durum, duygusal 

durum, aile ve arkadaşlar arasındaki ilişkiler, politik faktörler, ekonomik faktörler gibi birçok 

faktör etkilemektedir. Yaşlı bireylerin yaşam doyumunu etkileyen önemli faktörlerden biri de 

sosyal destek ihtiyaçlarıdır. Yaşlının çevresindeki eş, aile ve arkadaşlarından oluşan sosyal ağ, 

bireylerin sevgi, bağlılık, benlik saygısı ve bir gruba ait olma gibi temel sosyal gereksinimlerini 

karşılar. Fiziksel ve psikolojik sağlığını olumlu yönde etkiler. Sosyal desteğin azalması, 

yaşlılarda yalnızlık duygusuna ve sonuçta bedensel ve ruhsal sağlık sorunlarına yol açabilir. 

Bu nedenle bu çalışmada yaşlı bireylerin algıladıkları sosyal destek düzeyinin yaşam 

doyumları üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemine Ankara’nın 

merkez ilçelerinden Çankaya ilçesine bağlı farklı sosyoekonomik düzeydeki 60 ve daha yukarı 

yaş grubunda olan bireyler arasından sistematik örnekleme yöntemi ile seçilen 516 kişi 

alınmıştır. Araştırmanın verileri demografik bilgi formu, Sosyal Destek Ölçeği (Krepi, 1993) ve 

Diener,  Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeği 

kullanılmıştır. Yaşlı bireylerin yaşam doyumları üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi 

için tek yönlü varyans analizi ve basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Tek yönlü 

varyans analizi sonuçlarına göre, yaşlı bireylerin birlikte yaşadıkları bireyler (p<0.001), 

çocuklarını görme sıklıkları (p<0.001)  akrabalarını görme sıklıkları (p<0.001) ve yaşam 

doyumları arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlı olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda 



 

96 
9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, 4-6 MAYIS 2017, KIRŞEHİR 

algılanan sosyal destek düzeyi yaşam doyumunun önemli bir yordayıcısı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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UYK2017-SS-64 

YAŞLILARIN BARINMA İHTİYACINA ALTERNATİF OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞLI 

KÖYLERİ 

Aybala DEMİRCİ AKSOY 

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ensitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü   

Gülay GÜNAY 

Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü  

 

Yaşanılan yer, konut özellikle yaşlı bireyler açısından yaşam kalitesinin önemli bir boyutunu 

oluşturmaktadır. Aynı zamanda Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci basamağında yer 

alan barınma ihtiyacı yaşlı bireylerin güvenlik ihtiyacını karşılayan temel bir ihtiyaçtır. Türkiye 

İstatistik Kurumunun son verilerine göre, Türkiye’de yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2015 

yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi olmuştur. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014 

yılında % 8 iken 2015 yılında %8,2’ye yükselmiş ve yaşlı nüfusun %43,8‘ini erkek nüfus, 

%56,2’sini kadın nüfus oluşturmuştur.  En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla 

%30,4 ile Monako, %  26,6 ile Japonya ve %21,5 ile Almanya olmuş; Türkiye bu sıralamada 

167 ülke arasında 66. sırada yer almıştır. Gerek TÜİK gerekse Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından ülkemizin önümüzdeki 25 yılda tüm dünyada yaşlı nüfusun en hızlı artacağı ikinci 

ülke olacağı tahmin edilmektedir. Sağlıklı yaşam için gereken birinci basamak hizmetlerin ve 

yaşam alanlarının önemine dayanarak, DSÖ bu konuyla ilgili bir program geliştirmiş ve taraf 

ülkelere bu konuda yaklaşımlarına ilişkin öneriler sunulmuştur. Bu amaçla yaşlı bireyin 

güvenle yaşamasına olanak sağlayan “Yaşlı Dostu Şehir”, “Yaşlı Dostu Çevre” “Yaşlı Dostu 

Bina”, “Yaşlı Dostu 1.Basamak Hizmetleri” gibi kavramların gereklerinin yapılacağı şartların 

sağlanması hedeflenmiştir. Nüfusu hızla artan yaşlı bireyler için bakım ve barınma 

sağlayabilecek uygulanabilir konut alternatiflerinden biri de emeklilik köyleridir. Avusturya, 

İngiltere gibi ülkelerde artan yaşlı nüfus için emeklilik köyleri uygulanabilir bir barınma 

alternatifi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, yaşlı bireylerin güvenle yaşamasına 

alternatif olabilecek yaşlı köyleri dünya genelinde incelenerek ülkemiz için alternatif olma 

durumu değerlendirilecektir. 
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UYK2017-SS-65 

BİR RİND’İN YAŞLANMA SENDROMU 

Maksut YİĞİTBAŞ 

Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  

 

Yahya Kemal, modern Türk şiir geleneğinin yirminci yüzyıldaki önde gelen şairlerindendir. 

Paris’te geçirdiği ilk gençlik yıllarında, aldığı eğitim ve kültüre bağlı olarak hem millet 

mefhumunu hem de edebiyatı kendine problem edinen Beyatlı, Anadolu’da gelişen Türk-

İslam medeniyetinin şairi olmaya karar verir. Yurda döndükten sonra İslâm diniyle biçimlenen 

Türklüğün fikir ve tarih bağlamında şiirler söyler. Onu ve şiirini farklılaştıran en önemli husus 

medeniyetimizi mekân, millet ve tarih bilinciyle şiir geleneğimize bağlamasıdır.  

Beyatlı’nın şiirlerinde yaşına bağlı olarak algısı ve ifade biçimi değişiklik gösterir. Gençlik 

yıllarında Nevyunanilik ile ilişkili biçimde değerlendirdiği Türk medeniyetini, yaşının kemale 

erdiği yıllarda daha gerçekçi bir düzlemde ele alır. Cedlerin mağfiret iklîmine girmiş gibi 

hissetmeye başlar, Süleymaniyede Bayram Sabahı’nı, Atik Valde’den İnen Sokakta veya 

Kocamustapaşa şiirlerini bu inançla dile getirir. Zamana ve mekana sinen millî bilinç ve ruhun 

izlerini eserlerine yansıtmaya çalışır.  

Millet ruhunun somut biçim aldığı mekanı sanat eserine dönüştüren şairin iç dünyası 

yaşamının sonlarına doğru farklı bir boyut alır. Dünya ötesi yolculuğun millet ve mekan 

bağlamında şiirlerini yazar. Eylül Sonu, Rindlerin Akşamı, Rindlerin Ölümü ve Yol Düşüncesi 

yaşlanma ve ölüm psikolojisini yoğun biçimde yaşadığı şiirlerinden bir kaçıdır. Sunacağımız 

bildiride adını andığımız şiirlerden hareketle Yahya Kemal Beyatlı’da yaşlanma sendrm unun 

şiir diline yansıyışı irdelenecektir. 

 

Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

Desteklenmiştir. Proje No: FEF.E2.17.023 
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UYK2017-SS-66 

İNSAN HAYATININ DEĞERİ VE YAŞLILIK SORUNU 

Şamil ÖÇAL 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Felsefe Bölümü 

 

Dünyamız canlılık ve hayat ile anlam kazanan bir yerdir. haytaın olmadığı bir dünya, donuk ve 

zevksiz bir yer olurdu. Bu sebeple hayat evrenin temel dinamiklerinden biridir. Başka bir 

deyişle hayat evrenin en önemli unsurlarından biridir. Genelde canlılının özelde ise insan 

hayatı bir bütündür. Dolayısıyla, insan hayatı bir bütün olarak tüm evrelerinde saygıyı ve 

korunmayı hak eder. Anne karnında cenin iken başlayan bu hayat ölümle sonlanır. Ancak 

insanın bizzat insan olmasından kaynaklanan bir değeri vardır. Bu değer bu hayatın tüm 

evreleri için geçerlidir. Cenin halindeki insan, gelecekteki toplum için, devlet için ya da 

insanlık için veyahutta ailesi için göstereceği yararlılıklar göz önünde bulundurulmadan 

bizatihi kendinden dolayı değerli olduğu gibi, hasta bir insan,  bırakın insani fonksiyonları 

canlılık fonksiyonlarını bile en alt düzeyde yerine getirebilen bir insan; ve aynı şekilde artık 

toplumda ve ailede fonksiyonelliği kalmamış olarak kabul edilen yaşlı bir insan da aynı 

derecede değerlidir ve hayatı her türlü tehlikelere karşı korunmaya değerdir. Günümüzde 

insan üretkenliği, fonksiyonelliği ve yararlığı çerçevesinde önemsenmektetir. Hastaların, 

delilerin ve yaşlıların hatta çocukların durumu bize buna dair önemli ipuçları vermektedir.  

Bu bildiride değer bakımından insan hayatının evreleri ele alınacak ve bu bakımdan yaşlıllığın 

değeri ve insan hayatının bütünü içindeki yeri tartışılacaktır. Bunu yaparken daha çok hayatın 

parçalara ayırılmasının sakıncaları ele alınacak ve hayatın bir bütün olarak değerlendirmenin 

önemi üzerinde durulacaktır. Konunun tartışılmasında felsefi argümanlara müracaat 

edilecektir. 
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UYK2017-SS-67 

ANTİK YUNAN SANATINDA YAŞLI FİGÜRLERİ 

Işık Adak ADIBELLİ 

Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü  

 

Kökenleri Demir çağına kadar inen Yunan Sanatı Doğu uygarlıklarının da etkisi ile Arkaik 

dönemle birlikte kendini göstermeye başlamıştır. Bu dönemin boyalı vazoları üzerindeki 

figürler ve heykeltıraşlık eserleri Demir Çağının şematik ve stilize uygulamalarının gelişme 

aşamasındaki örnekleri olarak karşımıza çıkar. Özellikle heykellerde sadece anatomik 

özelliklerin ve elbise kıvrımlarının gelişimi dönemin ilerleyişini belirler. Arkaik devir heykel 

sanatında karşımıza çıkan Kore (kız) ve Kuros (erkek) heykelleri oldukça genç 

görünümlüdürler. Dönemin ilerleyen aşamalarında ve sonlarında vazolar üzerinde görülen 

yaşı biraz daha ilerlemiş figürlerin yapımın da bir gelişim söz konusudur. Siyah figür 

tekniğinde boyanmış kaplarda özellikle Zeus gibi daha olgun tanrıların sakallı olarak 

gösterilmektedir. Kırmızı figür tekniğinin uygulanmaya başlaması ile birlikte hareket ve 

anlatım kabiliyeti artar ve kaplar üzerinde görülen yaşlı figürlerinin işlenişinde, saçların 

beyaza boyanması veya başın üst kısmının kel olması gibi, değişikler göze çarpar. Pers 

savaşlarının etkileri ile biçimlenen Klasik dönemle birlikte ise hem heykel sanatı hem de 

vazolar üzerinde görülen resim sanatı büyük bir gelişim geçirir.  Figürlerin anatomik özellikleri 

ile birlikte yüz ifadeleri anlatılmak istenen olayın içinde hareketlerle uyumlu bir hale getirilir. 

Sahnelerde daha çok mitolojik olaylar işlenmektedir. Ve sahnelerin kahramanları daha çok 

idealize edilmiş tanrılar, yarı tanrı kahramanlar ve bunların yanı sıra yardımcı figürlerden 

oluşmaktadır. Özellikle büyük boyutlu heykeltıraşlık eserlerinde görülen en yaşlı figürler uzun 

sakalları ve heybetli cüsseleri ile gösterilen olgun tanrılardan oluşmaktadır. Vazolarda ise az 

da olsa belirgin bir şekilde yaşlı olduğu vurgulanan figürler sahnelerde işlenmeye başlar. 

Bunlar arasında yaşlılığın kişileştirildiği sahnelerde Herakles ve Geras’ın işlendiği örnekler 

dikkat çekicidir.  

Helenistik Devirde ise değişen sosyal ve siyasi yapı ile sanat anlayışında da değişiklikler 

görülür. Boyalı vazolar bu dönemde daha sade ve farklı bir anlayışla bezenirken heykel sanatı 

hem işleniş hem de hareket açısından daha abartılıdır. Ayrıca konu ve figürlerde de çeşitlilik 

artmıştır. Bu anlayış çerçevesinde idealize edilmiş tanrı ve yönetici heykellerinin yanı sıra 

realist etkide yapılmış filozof, hatip, şair, sporcu ve diğer sıradan insanların heykellerinin de 

yaygınlaştığını görürüz. Bunlar arasında çoğunlukla filozof heykellerinde, çökük yanaklar, 

derin kırışıklar ve sarkık adaleler gibi ölçülü yaşlılık özellikleri görülürken, günlük hayattan 

yaşlı ve fakir insanların aşırı ve düşkün halleri insanı rahatsız edici şekilde heykel sanatına 

yansımıştır. 

Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

Desteklenmiştir. Proje No: FEF.E2.17.012 [06] 
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UYK2017-SS-68 

ESKİ YUNAN VE ROMA EDEBİYATINDA YAŞLILIK PORTRESİ 

Cemil KOYUNCU 

Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü  

 

Eskiçağ yazarları, günümüzde olduğu gibi insan ömrünü gençlik, orta yaş ve yaşlılık gibi 

evrelerle adlandırmış ve bu evrelerin fiziksel özelliklerine bağlı olarak dış görünümlerini ve 

karakteristik özelliklerini eserlerinde işlemişlerdir. Bu makalenin amacı Yunan ve Roma 

edebiyatında yaşlılık hakkında dağınık halde bulunan Latince ve Yunanca metinleri makalenin 

ilgili kısımlarında kullanarak, Antik Roma ve Yunan devletinde yaşlıların durumu ile idari ve 

sosyal yaşamdaki konumlarını karşılaştırmalı olarak incelemek ve yorumlamaktır. Yöntem 

olarak, Hem Yunan hem de Roma edebiyatındaki yazarların yaşlı veya yaşlılıkla ilgili olan 

metinleri edebi türlere göre incelenmiş ve bu konuyla ilgili orijinal Latince ve Yunanca 

pasajların çevirileri yapılarak irdelenmiştir.  

Eski Yunan ve Roma döneminde bütün yazın türlerinde; komedya, satir, tragedya, felsefe, 

destan ve diğer şiir biçemlerinde yaşlılığın hem fiziksel görünümü hem de duygu durumu ile 

ilgili metinlere ulaşabiliyoruz. Bu metinlere göre yazarların hitap ettikleri hedef kitlenin 

isteklerine göre eserlerinde yaşlıları farklı şekilde ele aldıkları görülmüştür: komedya ve satir 

türünde yaşlılığı basmakalıp karakterler olarak abartılı bir biçimde ele alınıp komedi unsuru 

olarak kullanılmıştır, tragedyada ya da destan türünde ise bireysel karakterler olarak 

bağımsız şekilde değerlendirilmiştir. Ahlak felsefecileri yaşlıların durumlarını ciddi şekilde 

irdeleyip sorunlarına çözümler bulmaya çalışmışlardır. Platon’un Devlet adlı eserinde 

yaşlıların başta eğitim ve dini olmak üzere birçok kamusal görevlerde yer almalarını 

öğütlenmiştir. Roma’lı devlet adamı, yazar Cicero’nun bu alandaki en kapsamlı eseri olan De 

Senectute’de felsefi yaklaşımla yaşlılığın avantajlarını ön plana çıkarmış ve deneyimin 

getirdiği bilgelik dolu yaşlılığı övmüştür. Edebi metinlerden, Yunan ve Roma döneminde 

yaşlılar devlet yönetiminde ve başta eğitim olmak üzere sosyal yaşamda görev aldıkları 

görülür, hatta bu görevlerden bazılarına ömür boyu atanmışlardır. Roma devletinde de 

yaşlıların doğru karar verebilme yeteneğine sahip olduğu ve deneyimin topluma faydalı 

olduğuna inanılırdı. Bu yüzden yaşlı kimseler de devlet idaresinde, cumhuriyet döneminin en 

önemli kurumlarından birisi olan danışma meclisinin (senato) üyeleri olarak görev 

yapmışlardır. Ancak Romalılar bu kimselere sadece yaşlı olduğu için değil, tüm hayatı 

boyunca, erdemli bir yaşam sürdüğü ve kendini her zaman geliştirdiği için bu görevleri 

vermiştir. Ancak bu şekilde onun deneyimine ve bilgeliğine güvenileceğine inandılar. Sonuç 

olarak Eski Yunan ve Roma toplumunda yaşlıların yerinin birbirine benzediği, toplum 

yaşamında daha çok aktif işlerde değil de deneyimlerinden ve düşüncelerinden 

faydalanabilecek idari görevlerde bulunduğu, eğitimci ve danışılan özellikleriyle saygı 

gördüklerini söyleyebiliriz. 
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Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

Desteklenmiştir. Proje No: FEF.E2.17.030 
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UYK2017-SS-69 

OSMANLI UYGULAMASINDA YAŞLILIK SİGORTASI 

Mehmet AYKANAT 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD  

Tuba AYKANAT 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Adalet MYO 

 

Sigortalı belirli bir yaşa ulaştığında kendisine yaşlılık aylığı bağlanmasını sağlayan sisteme 

yaşlılık sigortası denilmektedir. Sosyal sigortaların özelliği gereği yaşlılık sigortası, günümüzde 

zorunlu bir sistemdir. Yaşlılık sigortasına hak kazanan kişilere yaşlılık aylığı bağlanmakta ve 

toptan ödeme yapılmaktadır. 

Osmanlı Devletinde günümüz sosyal sigortalarına benzer şekilde, zorunlu ve mevzuata 

dayanan bir sistem kurulması Tanzimat sonrası dönemde oluşmuştur. Tanzimat öncesinde 

ise kanunlaştırma çalışmaları henüz başlamamış olsa da çalışanlara sosyal güvence 

sağlamaya yönelik çeşitli uygulamalar vardır. 

Tanzimat öncesinde yaşlılara güvence sağlayan en önemli kurumlar yardımlaşma 

sandıklarıdır. Fütüvvet geleneği, Ahilik ve loncaların kendi mensupları için sağladığı 

güvenceler görülmektedir. Yine yeniçeriler, orta sandığı adı verilen yardımlaşma sandıklarına 

sahiptir. Askeri sınıf olarak adlandırılan kamu çalışanlarına ilişkin olarak da emeklilik 

uygulamaları yapıldığı görülmektedir. Bu uygulamaların eksikliği zorunluluk özelliğine sahip 

olmaması ve hukuki düzenlemelere dayanmamasıdır. Emeklilik hakkı yaşlılık sebebiyle değil 

maluliyet sebebiyle verilen bir yetki olmuştur. Yani kişi belirli bir yaşa ulaşmış olsa da çalışma 

güç ve yeterliliğine sahipse emeklilik hakkı verilmemiştir. Ancak genç olmasına rağmen 

çalışma gücünden düşmüşse, emeklilik hakkına sahip olmuştur. 

Tanzimat sonrasında ise askeri sınıfı oluşturan seyfiye, ilmiye ve kalemiye sınıfları için ayrı 

ayrı hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Genellikle “tekaüd nizamnamesi” adıyla yapılan bu 

düzenlemelerde emeklilik şartları, ödenecek yaşlılık aylıkları, kurulacak sandıklar ve bu 

sandıkların yönetimi gibi konularda düzenlemeler yapılmıştır. Askeri sınıf en önemli çalışan 

kesimini oluşturduğu için bu düzenlemeler kamunun önemli bir kısmına ilişkindir. Bu 

düzenlemelerde kıdem sebebiyle, maluliyet sebebiyle ve yaşlılık sebebiyle emeklilik hakları 

tanınmıştır.  

Tanzimat sonrası tekaüt nizamnameleri ile Osmanlı Devletinin sistemli bir sosyal güvenliğin 

adımlarını attığı görülmektedir. Maaşlardan sandıklar için zorunlu olarak prim kesilmesi bu 

nizamnameler ile getirilmiştir. Emeklilik hakkı, hukuki güvenceye kavuşturulmuştur. Şartları 

sağlayanların talep hakkı ortaya çıkmıştır. Böylece günümüz emeklilik sistemlerine yakın bir 

sistem oluşturulmuştur. 
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UYK2017-SS-70 

YAŞLI BAKIMI ÖĞRENCİLERİNİN YATAĞA BAĞIMLI HASTALARA BAKIM VERMEYE 

HAZIR OLUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Demet ÇAKIR   

Amasya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü  

Zehra İNCEDAL    

Amasya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü  

Arslan SAY  

Amasya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü  

 

Amaç: Doğuştan beklenen yaşam süresinin uzaması, tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler ile 

birlikte hayat standartlarının yükselmesi, erken tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelere 

hastalıklara bağlı ölümleri azaltmaktadır. Bununla birlikte yaşam süresinin uzaması kronik 

hastalıkların görülme sıklığını artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı yaşlı bakım programında 

okuyan öğrencilerin kronik hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı olan hastalara bakım 

vermeye hazır olma durumlarını belirlemektir. Yöntem: Araştırmanın Amasya Üniversitesi 

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakım programında okuyan toplam 131 

öğrencileri üzerinde yapılması planlanmış; okula devam eden, çalışmaya katılmayı kabul eden 

87 öğrenciye anket formları uygulanmıştır (Ulaşılma oranı %66,4). Veriler araştırmacılar 

tarafından hazırlanmış anket formu (sosyodemografik özellikleri içeren) ve 1986 yılında 

Archbold ve Stewart tarafından geliştirilen Türkçe geçerlik güvenilirliği Karaman ve 

Karadakovan 2014 yılında test edilen “Bakım Vermeye Hazır Oluşluk Ölçeği” kullanılarak 6-17 

Şubat 2017’ de toplanmıştır. Ölçekte 8 madde ve ek olarak bakım vericilere özel daha iyi 

hazır olmak istedikleri alanı sorgulayan bir madde daha vardır. Ölçekte hiç hazır değilim, 

yeterince hazır değilim, kısmen hazırım, oldukça hazırım, tamamen hazırım şeklinde 0-4 

aralığında değişen 5’li likert tipi değerlendirme kullanılarak her soruya verilen cevapların 

hepsinin ortalamaları hesaplanır. Ölçekten alınabilecek toplam puan 0-32 arasındadır. 

Ölçekten alınan puanlar bakım vericilerin bakım vermeye daha çok hazır hissettiklerini, düşük 

puanlar daha az hissettiklerini gösterir. Araştırmadan elde edilen veriler, bilgisayarda SPSS 

programında değerlendirilmiş, yüzdelik hesaplaması yapılmıştır. Çalışma için kurumdan 

gerekli izinler alınmıştır.  Sonuç: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin sosyodemografik 

özellikleri incelendiğinde; yaş ortalaması 20,49±2,03 olup, %71,6’ sı kız, %28,4’ ü erkektir. 

Öğrencilerin %44,3’ ü yaşlı bakımı programına isteyerek geldiğini, %38,6’ sı daha önce yatağa 

bağımlı bir hastaya bakım verdiğini ifade etti. Öğrencilerin %70,5’ i hastane, %10,2’ si 

huzurevi, %2,3’ ü bakımevi, %4,5’i rehabilitasyon merkezinde çalışmak istediğini belirtirken 

%9,1 ‘i herhangi bir birimde çalışabileceğini söyledi. Öğrencilerin Bakım Vermeye Hazır 

Oluşluk Ölçeğinden alınan puan ortalaması da 20,89±4,46 idi. 
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UYK2017-SS-71 

GERONTOLOJİK SOSYAL HİZMETTE YAŞLI BAKIM İLKE VE MODELLERİ 

Gülsüm ÇAMUR DUYAN 

Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü  

İshak AYDEMİR 

Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü  

 

Yaşlanma, bireyin fiziksel, bilişsel ve ruhsal yönden değişime uğraması olup; yaşlanma 

bireysel olmakla birlikte, toplumsal değerler ve diğer etkenler de sosyal yaşamda yaşlı ve 

yaşlılığa verilen değeri de belirlemektedir. Yaşlılık sadece biyolojik bir olay olmayıp, aynı 

zamanda toplumsal ve kültürel bir olaydır ve yaşlılık zamana ve toplumdan topluma farklılık 

göstermektedir. 

Yaşlılık, durağan ve değişmez bir yaşam dönemi değildir. Beraberinde yeni sosyal sorunlar ve 

yaşama dair farklı algılar gerektirir.  Sosyal yaşam içinde genel anlamda yaşlı denilince; 

bakıma muhtaç, yürüme güçlükleri olan, değişime kapalı, mutsuz, yalnız ve sosyal ilişkileri 

zayıflamış bireyler akla gelebilmektedir. Tecrübe ve bilgelik gibi yaşlılığın olumlu yönleri göz 

ardı edilerek sürekli yaşlılık ile ilgili olumsuzluklara vurgu yapılmakta, aktif ve sağlıklı yaşlılık 

süreci geçiren çok sayıda yaşlı değerlendirme dışı tutulmaktadır.  Bu açılardan yaşlılık ele 

alındığında yaşlanmaya bakış açısı yaşlıya bakım sağlamanın ötesinde, toplumla bütünleşme, 

kaybolan statü ve rollerin yeniden kazanımı, işlevlerin artırılma olarak adlandırılmaktadır. 

Oysa ki yaşlıya ve yaşlanmaya bakış sosyal içermeden doğru olmalıdır. Yaşlı birey toplumsal 

yaşamdan kopmadan, rollerini içinde bunduğu koşul ve durumlara uygun olacak şekilde 

yeniden kurarak yaşamını sağlıklı olarak devam ettirmek durumdadır. Yaşlılık sürecinde 

temel amaç, sağlıklı yaşlanmayı sağlamaktır. Dünya genelinde yaşlılık ve sorunlarının 

gündeme gelmesi ile birlikte sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma gibi 

kavramlarda kullanılmaya başlanmıştır. Sağlıklı yaşlanma bir son değil; tıbbi, psiko-sosyal ve 

bakım boyutları olan bir süreçtir.  

Bu çalışmada amaç; gerontolojik sosyal hizmet uygulamaları çerçevesinde yaşlı bakım model 

ve ilkelerini sağlıklı yaşlanma (başarılı) kavramı çerçevesinde ile tartışılmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, 4-6 MAYIS 2017, KIRŞEHİR 

UYK2017-SS-72 

ALZHEİMER HASTALIK SÜRECİNDE BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN YAŞADIKLARI 

GÜÇLÜKLER ve SOSYAL HİZMET 

Sezen SONER 

Hacettepe Üniversitesi, İİBF Sosyal Hizmet Bölümü 

Serdar AYKUT 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü  

 

Bilimsel buluşlar ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ilerleyen tıp sonucunda insan ömrü 

geçmiş dönemlere göre artış göstermektedir. Artan insan ömrü de daha önceleri çok fazla 

dikkat çekmeyen, yaşa bağlı unutkanlık ya da bunama olarak nitelendirilen ve demans 

hastalıkları içerisinde bulunan Alzheimer hastalığı gibi hastalıkları daha görünür hale 

getirmektedir. 

İçinde bulunulan ortam, yaşanılan ekonomik ve psiko-sosyal sorunlar sebebiyle birçok 

insanın unutkanlıktan yakındığı bilinen bir gerçektir. Ancak yaşanılan her tür unutkanlık da 

demans değildir. 

Friedenberg’e göre (2003, s.632), yaşlandıkça herkes bellek kusuru yaşamaktadır. Eşyaların 

konuldukları yerler hatırlanamayabilir. Randevular, tanıdık insanların isimleri ve son 

zamanlarda ziyaret edilen yerler geçici olarak unutulabilmektedir. Ancak, anahtarın 

bırakıldığı yeri unutmak bellek kusuru iken anahtarın ne için kullanıldığını unutmak 

demanstır.  

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir raporda Dünya genelinde 2015 yılında 46,8 Milyon 

Demans vakası bulunduğu ve 2050 yılında da bu sayının artarak 131,5 milyona çıkmasının 

öngörüldüğü belirtilmektedir (Öztürk, 2015). Bu da Demans ve Alzheimer hastalığına verilen 

önemin arttırılması gerekliliğini göstermektedir.  

Alzheimer Association’a göre demans spesifik bir hastalık değildir, günlük yaşamı etkilemeye 

yetecek derecedeki zihinsel gerileme için kullanılan ve geniş bir semptom yelpazesini 

tanımlayan genel bir terimdir. Demansın birçok çeşidi vardır. Alzheimer hastalığı da en yaygın 

görülen türüdür.  

Alzheimer hastalığı; bellek, düşünce ve davranış problemlerine yol açan ve bütün yaşlanan 

nüfusu etkileyen dünya çapında bir hastalık olarak tanımlanabilmektedir (Alzheimer’s 

Association, Marchesi, 2011, s.5). Ulusal Yaşlanma Enstitüsüne göre de; hastalık, bellek ve 

düşünme becerilerini yavaş yavaş yok eden ve hatta en basit görevleri yerine getirebilme 

yeteneğini de olumsuz etkileyen geri dönüşsüz, ilerleyici bir beyin bozukluğudur (National 

Institute on Aging). 

Hastalık, yapısı gereği, sadece hastayı değil hem hastayı hem de çevresini olumsuz olarak 

etkilemektedir. Progresif özelliği ve henüz bir tedavisinin olmaması da hastalığı 

zorlaştırmakta ve bakım verenler üzerindeki olumsuz etkilerini arttırmaktadır. Bakım verenler 

süreçten; psikolojik, fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak etkilenmektedirler ve kendi yaşam 
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kaliteleri düştüğü gibi verdikleri bakımında kalitesi düşmektedir. Bakım verenlerin sosyal, 

fiziksel ve psikolojik sorunlarıyla baş edebilmek için bu sorunların nedenleri de ortaya 

konmalıdır. Bu nedenler kişiden kişiye farklılık gösteren bireysel faktörler ve çevreden 

kaynaklanan psikososyal faktörler olmaktadır. Bu çalışma, Alzheimer hastalık sürecinde 

bakım veren aile üyelerinin yaşadıkları güçlükleri belirlemek ve çözüm önerileri sunmak 

amacıyla yapılmıştır. 
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UYK2017-SS-73 

EVDE BAKIM HİZMETİNDEN YARARLANAN 65 YAŞ ÜSTÜ BİRYELERİN GÜNDÜZ 

BAKIMEVİ VE HUZUREVİ AÇILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: KİLİS ÖRNEĞİ  

Yadigar POLAT 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, SHMYO, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü  

Melek ÖZTÜRK 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, SHMYO, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü  

Gülistan YURDAGÜL 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, SHMYO, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü  

N.NESRİN İPEKÇİ  

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, SHMYO, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü  

 

Yaşam, her dönemde kendine özgü özellikleriyle değerlidir. Doğumdan itibaren, bireylerin 
gereksinimleri göz önünde bulundurularak sosyal devlet tarafından sağlanacak hizmetler ve 
kişilerin bilinçlendirilerek bu hizmetlerden yararlanır hale gelmeleri hem sağlıklı, hem de 
nitelikli bir yaşamın vazgeçilmez koşulları olmaktadır. 

Amaç: Bu araştırma; Kilis il merkezinde evde bakım merkezine başvuran yalnız veya eşi ile 
yaşayan 65 yaş ve üzeri yaşlıların, sağlık bakım gereksinimlerini tespit etmek ve Kilis ilinde 
gündüz bakımevi veya huzurevi açılmasına ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla 
planlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışma, evde bakım birimine başvuran 65 yaş üstü yalnız ve eşi ile yaşayan 
bireyler üzerinde yürütülmüştür.  Veriler her yaşlı için evde bakım ekipleri ile evlerine gidilip 
tek tek sorular sorularak toplanmıştır. Her bir soru yaşlıya yüksek sesle okunmuş, 
anlaşıldığından emin oluncaya kadar okunmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın 
yapıldığı tarihlerde Evde bakım birimine kayıtlı yalnız ve eşi ile yaşayan 82 yaşlı birey 
bulunmaktaydı. Bunlardan anket için ulaşıldığında evde bulunmayan, vefat eden yaşlılar 
olmuştur. Bu kayıpların sayısı 13’tür. Yaşlılardan 5’inde ağır işitme kaybı olduğu için 
değerlendirmeye alınmamıştır. 64 yaşlı bireyin anketleri değerlendirmeye alınmıştır. 
Örnekleme yöntemine gidilmeyip, evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiştir. 

Sonuç: Araştırmaya alınan yaşlıların %60.9’u kadın, %46.9’u 65-74 yaş grubunda ve % 65.6’sı 
okur yazar değildir. Yaşlıların %68.8’i evli ve %46.6’sının aylık geliri 500-999 Tl arasındadır. 
Yaşlı bireylerin %43.7’sinin 5 ve üzerinde çocuk sahibi olduğu ve %91.8’inin çocukları 
tarafından ziyaret edildiği saptanmıştır. Yaşlıların %46.8’i yalnız yaşamaktan korktuğu, 
%75.0’ının yalnız yaşamaktan memnun olmadığı tespit edilmiştir. Yaşlıların %57.8’i kendi 
ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmekte ve %40.5’i sağlıkla ilgili TA ölçtürme, enjeksiyon 
yaptırma vs, sosyal ilişkiler, günlük ihtiyaçlar gibi ihtiyaçların tümünü karşılamakta güçlük 
çektiğini ifade etmektedir. Araştırmaya katılan yaşlıların %64.1’i gündüz bakım evlerinde 
kalabileceklerini, %74.6’sı gece gündüz hizmet veren bir kurumda kalabileceklerini 
belirtmişlerdir. Yaşlıların %70.3’ü Kilis’te huzurevinin açılmasını istemekte ancak  %54.7’si 
huzurevlerinde kalmak istememektedir. 
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UYK2017-SS-74 

YAŞLIYA EVDE BAKIM HİZMETİ VEREN BİREYLERDE YAŞAM DOYUMU, BAKIM YÜKÜ 

VE TÜKENMİŞLİK 

Velittin KALINKARA 

Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimleri MYO, 

 Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü  

Işıl KALAYCI 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

 

Yaşlanma ve yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan kronik hastalıklar nedeniyle bireyler 

bakımlarını kendileri karşılamakta zorluk yaşamakta ve yardıma gereksinim duymaktadır. 

Yaşlı nüfusun giderek artması da (% 8.4), bakım yükünü giderek artırmaktadır. Ülkemizde 

yaşlıların bakımı genellikle aileler tarafından verilmekte ve bakım verme aile içi sorumluluk 

olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, yaşlanma ile ortaya çıkan sorunlar yalnızca yaşlıyı değil, 

ona bakım veren aile üyelerini ve yakınlarını da doğrudan etkilemektedir. Bakım verme, 

büyük oranda samimiyet ve sevginin artması, bakım verme deneyimi sayesinde anlam bulma, 

kişisel gelişim, yakın ilişkilerin gelişmesi, diğer bireylerden sosyal destek alma, kendine saygı 

duyma, kişisel doyum sağlama gibi olumlu özelliklerin yanında birçok güçlüğün de 

yaşanmasına yol açabilmektedir. Yapılan çalışmalar yaşlılara bakım veren bireylerin, yalnızca 

yaşlının bakım sorumluluklarını yerine getirmede zorlanmadıkları, aynı zamanda kişilik 

değişiklikleri, yorgunluk, uyku bozuklukları gibi fiziksel ve duygusal sorunlar yaşadıkları ve bu 

durumun bireylerde bakım yükünü artırdığını ve bakım vermede güçlüklere yol açtığını 

göstermektedir. Yük, bakım verenin üstlendiği bakımın ortaya çıkardığı fiziksel yorgunlukların 

yanında, ruhsal sıkıntı, fiziksel sağlık sorunları, ekonomik sorunlar, sosyal sorunlar, aile 

ilişkilerinin bozulması ve kontrolün kendisinde olmadığı duygusu yaşama gibi öznel ve nesnel 

olumsuz sonuçlardır. Bakım verme güçlüğü, yaşlı, kronik hastalığı veya yetersizliği olan aile 

üyesine bakım hizmeti veren bireyin zorlanması, gerilmesi, kendini baskı altında hissetmesi 

ya da bakım yükü altına girmesi ile ortaya çıkmakta, bu durum tükenmişliğe neden 

olmaktadır. “Bireyde ruhsal ve fiziksel açıdan enerjinin tükenmesi” olarak ifade edilebilecek 

olan tükenmişlik, özellikle yaşlıya bakan bireyin yaptıkları ve gösterdiği çaba takdir 

edilmediğinde daha da artmaktadır. Bu durum yaşlıya bakan bireyin kendini yalnız 

hissetmesine neden olmakta, başkalarından yardım alamadığında da tükenmişlik 

artmaktadır. Bu çalışma Denizli ve Isparta illerinde yaşlıya bakım hizmeti veren bireylerin 

yaşam doyumu, bakım verme yükü ve tükenmişliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamına evde yaşlı bakım hizmeti veren 300 gönüllü birey 

alınmıştır. Bireylere Diener, Emmans, Lorsen ve Giffin (1985) tarafından geliştirilen “Yaşam 

Doyumu Ölçeği (YDÖ)”, Novak ve Guest (1989) tarafından geliştirilen “Bakım Verenlerin Yükü 

Ölçeği (BYÖ)” ve Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen “Maslach Tükenmişlik 

Envanteri (MTE)” uygulanmıştır. Araştırma sonucunda yaşlıya bakım veren bireylerde 
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tükenmişlik ile yaşam doyumu ve bakım yükü arasındaki ilişki korelasyon analizi ile 

araştırılmıştır. Yaşam doyumu ve tükenmişlik puanı üzerinde bakım yükünün etkisi ise 

(zaman-bağımlılık yükü, gelişimsel yük, fiziksel yük, sosyal yük ve duygusal yük alt boyutları) 

regresyon analizi ile belirlenmiştir. Yaşam doyumu, bakım verme yükü ve tükenmişlik 

üzerinde bağımsız değişkenlerin (yaş, yaşlıya yakınlık, sağlık ve çalışma durumu, bağımsızlık 

durumu) etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarının yaşlı bakım hizmeti veren bireylerin 

yaşam doyumunun artırılmasında, bakım yükünün azaltılmasında, yaşlı bakım hizmeti veren 

kurumların şekillenmesinde ve sosyal politikaların oluşturulmasında yararlı olacağı 

düşünülmektedir. 
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UYK2017-SS-75 

EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN BİREYLERİN BAKIM ALMA NEDENLERİNE GÖRE 

BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Emre ADIGÜZEL 

Kahramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu  

Nilüfer ACAR TEK 

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü   

 

Evde bakım hizmeti alan 90 erkek ve 119 kadın olmak üzere toplam 209 evde bakım hastası 

dahil edildiği bu çalışmada katılımcıların beslenme durumlarının değerlendirilmesinde Mini 

Nütrisyonel Değerlendirme (MNA) testi kullanılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 

76,0±15,23 olarak saptanmıştır. Komorbiditenin yaygın olduğu katılımcılarda en sık görülen 

hastalıkların sırasıyla hipertansiyon (%44,5), serebrovasküler olay (SVO) (%25,8), kalp-damar 

hastalıkları (%23,9), diyabet (%21,5), demans (%20,6), kırıklar (%17,2), dekübit (%16,3) ve 

osteoporoz (%15,3) olduğu belirlenmiştir. Hastalıklara göre beslenme durumlarının 

değerlendirilmesinde her hastalık için iki grup oluşturularak karşılaştırma yapılmıştır. SVO, 

demans ve basınç ülseri varlığının MNA puanını anlamlı derecede düşürdüğü saptanmıştır 

(p<0,05). Çeşitli derecede kırıkları olan bireylerin MNA puanları ise vücudunda kırık olmayan 

bireylere göre anlamlı derecede yüksektir (p<0,05). Kırıkları olan bireylerin diğer kronik 

hastalıklara sahip olmamasından dolayı beslenme durumlarının olumsuz yönde etkilenmediği 

düşünülmüştür. Ayrıca dekübitli bireylerde malnütrisyon görülme sıklığı %85,3 olarak 

saptanmıştır. Malnütrisyon görülme sıklığı bakımından dekübiti sırasıyla demans (%81,4), 

SVO (%64,8), osteoporoz (%62,5), kalp-damar hastalıkları (%62,0) ve hipertansiyon (%54,8) 

takip etmiştir. Sonuç olarak evde bakım hastalarında malnütrisyon sıklığının oldukça yüksek 

olduğu ve erken dönemde beslenme müdahalesinin hastaların yaşam kalitesini olumlu yönde 

etkileyeceği düşünülmektedir. 
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UYK2017-SS-76 

EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN YAŞLI BİREYLERİN GENEL BESLENME ÖZELLİKLERİ VE 

YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Emre ADIGÜZEL 

Kahramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu  

Nilüfer ACAR TEK 

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü   

 

Evde bakım hizmeti alan 173 yaşlı bireyin genel beslenme özelliklerine göre yaşam 

kalitelerinin değerlendirildiği çalışmada katılımcıların yaş ortalaması 81,6±7,10 olarak 

saptanmıştır. Katılımcıların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesinde Kısa Form-36 (SF-36) 

yaşam kalitesi ölçeği kullanılmıştır. SF-36 puanları fiziksel ve mental bölüm puanları olmak iki 

özet başlık altında değerlendirilmiştir. Erkeklerin fiziksel ve mental bölüm puanları 

kadınlardan yüksek olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0,05). Aynı 

şekilde evli bireylerin fiziksel ve mental bölüm puanları bekarlardan yüksek olup aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamsızdır (p>0,05). Bireylerin genel iştah durumu iyi, orta ve kötü olmak 

üzere üç grupta değerlendirilmiştir. Genle iştah durumunun 'kötü' olduğunu bildiren 

bireylerin fiziksel ve mental bölüm puanları diğer bireylere göre anlamlı derecede düşük 

bulunmuştur (p<0,05). Çiğneme ve yutma güçlüğü yaşayan bireylerin ve nütrisyon desteği 

alan bireylerin fiziksel ve mental bölüm puanları diğer bireylere göre oldukça düşük 

bulunmuştur (p<0,05). Elde edilen bu sonuçlar evde bakım hizmeti alan yaşlı bireylerde genel 

beslenme özellikleri ile yaşam kalitesi arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir. 
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UYK2017-SS-77 

KONUT SİRKÜLASYON ALANLARINDA YAŞLI BİREYLERİN DÜŞME RİSKİNİN 

AZALTILMASI 

Kadir ÖZKAYA 

Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimleri MYO, 

 Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü 

 

Ortalama insan ömrünün uzamasının sonucu olarak, bütün toplumlarda yaşlı nüfusta görülen 

artış, yaşlıların sorunlarına önem verilmesi gerektiğini göstermektedir. Yaşlıların karşılaştığı 

en önemli sorunlar düşme ve yalnızlıktır. Bunlardan düşme ev kazalarının önemli bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Yaşlılar ev kazalarından en çok etkilenen ve zarar gören toplum 

kesimidir. Hastalık olmasa bile yaşlanma ile ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler yaşlıyı 

etkilemektedir. Görme ve işitme gücünün azalması, karanlığa uyumun zayıflaması, kas 

kuvveti ve koordinasyonunun yetersiz hale gelmesi, unutkanlık, erken yorulma vb. durumlar 

ileri yaşlarda kaza riskini artırmaktadır. Yaşlılık döneminde kazalar, artan bir şekilde sakatlık 

ve ölüm nedeni olmaktadır. Zamanlarının büyük bir kısmını evde geçirmeleri nedeniyle de 

yaşlılar ev kazalarına daha fazla maruz kalmaktadır.  

Evde meydana gelen kazalar içinde düşme, yaşlılarda en sık yaralanma nedenidir. Yaşlılığın 

getirdiği yetersizlikler, çevrenin oluşturduğu engeller ve riskler nedeniyle özellikle düşme 

kazaları artmaktadır. Altmış beş yaş üzeri bireylerin yaklaşık 1/3’ü her yıl en az bir kez bu 

olumsuzluğu-kazayı yaşamaktadır. Türkiye’de yaralanmaların çoğunluğunun evde meydana 

geldiği; kazaların oluş nedenleri incelendiğinde büyük kısmına, bilgisizlik, tedbirsizlik, ihmal 

gibi önlenebilir insan hatalarının neden olduğu görülmüştür. Oysa iç mekanda yapılacak 

küçük düzenlemeler ve desteklerle kazalar ve bunlara bağlı yaralanmalar önemli ölçüde 

azaltılabilir. Yaşlı bireylerde çoğu düşme bireysel ve çevresel faktörlerin birleşimi ile meydana 

gelir. Mekanın ergonomik düzenlenmesi ile düşme riski önemli ölçüde azaltılabilecektir. 

Konut içindeki mobilyaların uygun biçimde düzenlenmemesi, yetersiz aydınlatma, uygun 

olmayan donanım ve malzeme seçimi başlıca kaza nedenleridir. Yaşlıların bağımsızlığını 

arttırmak ve kaza oranını düşürmek için gerek mimari gerekse konut içi düzenleme açısından 

pek çok faktörün dikkate alınması gereklidir. Yapılan çalışmalarda yaşlıların kaza nedenleri 

arasında yetersiz aydınlatma, kaygan yer döşemeleri, donanımın yerleştirilme biçimi gibi 

konut içi faktörlerin yer aldığı belirtilmiştir. Literatürde iç mekanının düzenlenmesi ile ilgili 

yapılan araştırmalarda, mekanların genel olarak düzenlenmesi tartışılmış ve kontrol listeleri 

bu yönde oluşturulmuştur. Ancak, iç mekanda en çok kazaların yoğunlaştığı yerler olan 

sirkülasyon alanları ile ilgili özel düzenleme ve kontrol listesinin oluşturulmadığı görülmüştür.  

Sirkülasyon alanları, mekanlar arasında ve mekan içerisinde mobilya etrafındaki yürüyüş ve 

hareket alanlarını ifade eder. Bu çalışmada; mekanlarda hareketin yoğunlaştığı geçiş yolları 

ve geçiş yolları üzerinde kullanılan mobilyaların biçimsel özellikleri değerlendirilmiştir. Bu 
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alanlarda bireyin düşme riskini azaltıcı düzenlemelerinin yapılması ve düşme sırasında 

darbeye bağlı zarar görmemesi için mobilya formları ile ilgili öneriler, bu çalışmanın 

kapsamını oluşturmaktadır. Yaşlı bireyin yaşam kalitesinin artırılması ve bağımsız yaşamın 

desteklenmesinde sirkülasyon alanlarındaki düzenlemelerin önemli katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, 4-6 MAYIS 2017, KIRŞEHİR 

UYK2017-SS-78 

SİVAS İLİNDE YAŞAYAN BİR GRUP YAŞLININ DÜŞMELERE İLİŞKİN RİSK FAKTÖRLERİ 

VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Hesna GÜRLER 

Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

Tülay FERTELLİ 

Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

Fatma ÖZKAN TUNCAY 

Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

 

Dünya genelinde 65 yaş üstü bireylerin yıllık düşme oranının %30–40 olduğu ve yaşlılık 

döneminde görülen düşmelerin morbidite ve mortalitenin en önemli nedenleri arasında yer 

aldığı bildirilmektedir. Düşme riski altındaki bireylerin ve düşme risk faktörlerinin sistematik 

ve kapsamlı olarak belirlenmesi yaşlılarda düşmelerin önlenmesindeki ilk adımdır.   

Araştırma Sivas ilinde yaşayan bir grup yaşlının düşmelere ilişkin risk faktörleri ve bilgi 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya Sivas ilinde yer alan bir Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı olan 65 yaş üzeri 294 

birey alınmıştır.  Veri toplama amacıyla araştırmacılar tarafından literatür taraması sonucu 

oluşturulan Tanıtıcı Özellikleri Belirleme Formu, Düşme Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Formu 

ve Düşmelere Yönelik Bilgi Belirleme Formu kullanılmıştır.  

Örneklemde yer alan bireylerin yaş ortalamasının 72.4±6.72, %52’sinin kadın olduğu, 

%43.2’sinin okuryazar olmadığı belirlenmiştir. Yaşlı bireylerin yarıdan fazlasının (%54.6) 

yaşlılık döneminde en az bir kez, ev dışında (%56.2) ve ayak kayması/takılması (%51.5) 

nedeniyle düştüğü, %87.4’ünün düşmelere ilişkin herhangi bir bilgi almadığı bulunmuştur. 

Bireylerin düşmelere ilişkin ortalama risk faktörü sayısının 15.57±3.88 olduğu, bireylerin 

çoğunda (%77.2) ayak ve bacaklarda ağrı, göz problemi (%66), kronik hastalığa sahip olma 

(%68.4) gibi biyolojik; evin içinde ayağınıza takılabilecek küçük paspas/kabloların olması 

(%53.4), banyo zeminin kaygan olması (%61.4) gibi çevresel ve egzersiz yapmama (%82) ve 

düşme korkusu yaşama gibi davranışsal düşme risk faktörleri olduğu saptanmıştır. Yaşlı 

bireylerin düşmelere ilişkin bilgi düzeyi ortalamasının 8.15±1.7 olduğu, %77.6’sının düşmeleri 

yaşlılık dönemin kaçınılmaz bir sonucu olarak gördüğü ve %28.9’unun düşmemek için dikkatli 

olacaklarını ifade ettikleri belirlenmiştir.  

Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda çalışmaya katılan yaşlı bireylerin düşme 

risklerin yüksek, bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu, yaşlılık döneminde düşmelerin kaçınılmaz 

olduğunu düşündükleri belirlenmiştir.  
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UYK2017-SS-79 

YAŞLI BİREYLERDE DÜŞME VE KAZALAR 

Sevil BİÇER 

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

Gökçe DEMİR 

Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü  

 

Günümüzde tıp ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak yaşam süresi uzamakta ve bu 

durum yaşlı nüfusun artmasına neden olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde 2000-2030 

yılları arasında 65 yaş ve üzeri yaşlı insan sayısının yaklaşık olarak 3 kat artarak %59’dan 

%71’e çıkması beklenmektedir. Türkiye’de gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ve 

yaşlanma sürecinin hızlı olduğu ülkelerden biridir. Mevcut demografik eğilimler, 21. yüzyılın 

dünyadaki demografik gelişmelere benzer bir süreçten geçen Türkiye’de de yaşlı yüzyılı 

olacağını göstermektedir. Yaşlanma süreci bireysel farklılıklar göstermesine karşın, yaşlı 

bireylerde bilişsel sorunlar, yürüme ve denge sorunları, inkontinans, sağlık problemlerine 

bağlı sorunlar ve düşmelere bağlı yaralanma ve kırıklar oldukça sık görülmektedir. 

Yaşlanmanın getirdiği fiziksel, duygusal, sosyal bazı sorunlar düşmelere yatkınlığa ve düşme 

sıklığının artmasına yol açmaktadır. Yaşlı erişkinlerde ölüm nedenleri arasında kazalar beşinci 

sırada yer almakta, düşmeler ise bu kazaya bağlı ölümlerin 2/3’ünü oluşturmaktadır. Evde 

yaşayan yaşlıların yaklaşık 1/3’ü her yıl en az bir kere düşmektedir. Yaşlılarda düşme 

durumunu araştırmak üzere yapılan çalışmalarda düşme prevalansının %13 ile %55,6 

arasında değiştiği, düşme durumunun caddede, hasta odasında, hasta banyosunda, baş 

dönmesi, bayılma, çevre ilgili kazalar, yürüme ve denge bozuklukları, halsizlik ve vertigo 

nedeniyle meydana geldiği belirtilmiştir. Yaşlılarda düşmeye bağlı yaralanmalar ve ölümler, 

özellikle gelişmiş toplumlarda yaşlı nüfus için büyük bir halk sağlığı problemi oluşturmaktadır. 

Düşmenin fiziksel ve psikolojik sonuçları olabilmektedir. Fiziksel sonuçlar, yüzeyel kesik ve 

çürüklerden kalça kırığı gibi ciddi yaralanmalara kadar değişebilmektedir. Her düşme 

yaralanma veya ölümle sonuçlanmamakla birlikte, yaklaşık olarak düşmelerin yüzde 4’ ü kırık, 

%11’ i kafa travması, yumuşak doku yaralanması ve laserasyonlar gibi diğer ciddi 

yaralanmalarla sonuçlanmaktadır. Yaşlılarda meydana gelen düşmelerin neden olduğu ciddi 

yaralanmalar, bakım süresini uzatmakta, tıbbi bakım ve tedaviye olan ihtiyacı artırmakta ve 

sağlık bakım harcamalarını etkileyerek sağlık bakım maliyetini arttırmaktadır. Psikolojik 

sonuçlar ise, yaralanmaya bağlı ağrı ve rahatsızlığa eşlik eden anksiyete, depresyon, özgüven 

kaybı ve düşme korkusu gibi sorunlardan oluşmaktadır. Literatürde yaşlıların bir çoğunun 

düşme korkusu yaşadığı, düşme korkusu prevelansının daha önce düşme olayı deneyimleyen 

bireylerde daha yüksek olduğu, düşme korkusunun da en az düşmeler kadar sağlık bakım 

maliyetini arttırdığı, bireyin duygu ve davranışlarında önemli farklılıklar yaratarak günlük 

yaşam aktivitelerini gerçekleştirme yeteneğini azalttığı, fiziksel aktiviteleri kısıtlayarak 
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fonksiyonel gerilemelere, sosyal katılımda sınırlamalara ve yaşam kalitesinde azalmaya 

neden olduğu, özellikle yürüme ve banyo yapma aktivitelerinde tam yardıma ihtiyacı olan 

yaşlıların, aktivitelerinde bağımsız olan yaşlılara göre düşmekten daha çok korktukları 

bildirilmektedir. Düşmeler yaralanmaların yanında, fiziksel fonksiyon ve yaşam kalitesinde 

ciddi bozulmalara, mobilitenin kısıtlanmasına, günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılığa ve 

bakımevine yerleştirme ihtiyacında artışa yol açarak yaşlı bireyin bağımsızlığını tehdit 

etmektedir. Düşmeler, kadınlarda erkeklere nazaran daha fazla olup, yaşla birlikte artış 

göstermektedir. Bir yıl içinde en az bir kez düşen yaşlı oranı 65 yaş üzerinde % 28-35 iken, 75 

yaş üzeri grupta bu oran % 32-42’ ye yükselmektedir. Düşme nedeniyle hastaneye başvuru 

oranları 85 yaş üzeri grupta 65-69 yaş arasındaki gruba göre 6 kattan daha fazladır.  

Yaşlanma ile kas gücünün azalması, yürüme bozuklukları, görme bozukluğu, dengesizlik gibi, 

kronik hastalık ve ilaç kullanımı gibi kişisel faktörlerin yanında, uygun olmayan ayakkabı ve 

kıyafetler, yürüme yardımcıları ve çevresel faktörler de (zayıf aydınlatma, kaygan ve düz 

olmayan zeminler, dağınık halılar, banyo güvenlik donanımlarının eksikliği), düşmeye zemin 

hazırlamaktadır. Yaşlılarda düşme nedenleri ve risk faktörleri yapılan çalışmalara göre farklılık 

göstermekle birlikte, bu konuda yapılan bazı araştırmalarda sosyo-demografik değişkenler, 

ileri yaş, akut ve kronik sağlık problemleri, baş dönmesi, halsizlik, fiziksel aktivite, alt 

ekstremite problemleri, denge kaybı, yürüme bozuklukları, idrar ve gaita inkontinansı, görme 

kaybı, mobilite kısıtlılığı, kognitif bozukluklar, konfüzyon, sedatize/hipnotize ve diyabet 

ilaçları ve postüral hipotansiyon gibi faktörlerin yaşlılarda düşme riskini artırdığı bildirilmiştir. 

Ülkemizde 65 yaşındaki bireylerde görülen düşmelerin %60’ının ev ortamında, %30’unun 

toplumsal alanlarda, %10’unun sağlık bakım kurumlarında meydana geldiği saptanmıştır. 

Yaşlıların karşılaştığı düşmelerin önemli bir bölümünü ev kazaları oluşturmaktadır. Yaşlılarda 

ev ortamında meydana gelen kazaların çoğu kolayca gözden kaçabilen ancak kolaylıkla 

giderilebilecek tehlikelerden kaynaklanmaktadır. Kazaların oluş nedenleri incelendiğinde; 

büyük kısmına bilgisizlik, tedbirsizlik, ihmal gibi önlenebilir insan hatalarının sebep olduğu 

görülmüştür. Oysa evde yapılacak küçük düzenlemeler ve destekler ile kazalar ve bunlara 

bağlı yaralanmaların önemli ölçüde azaltılacağı belirtilmektedir. Yaşlılarda düşme ve kazalara 

neden olan risk faktörlerinin belirlenmesi ve önlemeye yönelik koruyucu stratejilerin 

geliştirilmesi son derece önemlidir. Düşmeyi önleme ve sıklığını azaltmada, tıbbi girişimler, 

çevresel düzenlemeler, eğitim ve egzersiz programları ile yardımcı aletler kullanılmaktadır. 

Bu girişimlerdeki amaç tekrarlayan düşme sayısını azaltıp, hastalık ve ölüm oranlarını 

düşürmektir.  Yaşlı güvenliğinde en önemli koruyucu uygulamalardan biri, yaşa bağlı ortaya 

çıkan fizyolojik yetersizlikleri gidermeye yönelik yardımcı araçların (işitme aygıtı, gözlük, 

baston vb.) sağlanmasıdır. Yaşlı bireylerde düşme ve kazaları önlemek için, gözlüklerin 

camları çizik, kırık olmamalı, temiz olmalı ve çerçevesinin burun üzerine, sapının kulak 

arkasına tam olarak oturması sağlanmalıdır. Baston, tripod (üç ayaklı baston) ve yürüteç gibi 

kullanılacak destekler, vücut ağırlığının bir kısmını alır yer ile temas yüzeyini genişletir ve 

dengenin sağlanmasında, düşmelerin önlenmesinde çok yararlıdır. Bu nedenle yaşlıların 

sağlık durumlarına göre devamlı ya da yürüyüşlerde ve alışverişlerde bu destekleri kullanımı 

çok önemlidir. Bu desteklerin elle tutulan bölümleri avuç içine yerleşebilir nitelikte, gövdesi 
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sağlam, uç kısımları kaymayacak maddeden yapılmalıdır. Sık tekrarlayan düşme eğilimini 

azaltmak için çevre düzenlemeleri yapılmalıdır. Çoğu düşmede rol oynayan dış etkenlerin 

değerlendirilip uygun çevresel düzenlemenin yapılması yaşlının düşme riskini azaltır ve 

yaşam kalitesini arttırır. Çevresel düzenlemeler, düşmeyi önlemede önemli bir konudur. Bu 

çerçevede banyo, tuvalet ve oda zemininde kaygan olmayan döşemeler kullanılmalı; halı ve 

kilimler de kaymayacak şekilde düzenlenmelidir. Koridor ve odalarda yeterli ışıklandırma 

yapılmalı, gerekirse gece lambası kullanılmalıdır. Elektrik düğmeleri ulaşılabilir yerde 

olmalıdır. Tuvalet ve banyoda tutunma çubuklarının olmalıdır. Yatak ve sandalye boyunun 

çok alçak ya da çok yüksek olmaması gerekir; özellikle sandalye arkaları çok alçak 

olmamalıdır ve sandalyelerin kol dayama bölgesi olmalıdır. Mobilyaların yerleşimi düzenli 

olmalıdır. Merdivenlerin çok yüksek olmaması ve merdiven kenarlıklarının olması 

gerekmektedir. Yürümeye yardımcı araç kullanan yaşlı bireylere aracı nasıl kullanacağı 

anlatılmalıdır. Yaşlı bireyin ayağına uygun sert tabanlı terlik ya da ayakkabı giymesi 

sağlanmalıdır. Kullandığı ilaçların yan etkileri hakkında da bireylerin farkındalığı 

arttırılmalıdır. Yaşlı bireylerde çoklu ilaç kullanımının azalması düşme riskini belirgin olarak 

azaltmaktadır. Diğer uygulama ise evde kazalara yol açabilecek koşulların belirlenerek 

ortadan kaldırılmasıdır. Yaşlı ve birlikte yaşadığı bireyler yaşanan ortamda, düşmeye neden 

olacak ne kadar risk faktörü olduğunun farkında olmayabilir. Bu amaçla güvenlik listelerinden 

faydalanabilir. Güvenlik listesi evin bir köşesine asılarak yaşlının ve çevresindekilerin bu 

konuda bilinçlendirilmesi ve belli aralıklarla gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. Böylece birçok 

kaza nedeninin önceden belirlenmesi ve giderilmesine yardımcı olunabilir. Sonuç olarak, 

yaşlılarda düşmelerin önlenmesi, günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili bağımlılık durumunu 

azaltacak, yaşam kalitesini arttıracak ve sağlık bakım maliyetini düşürecektir. Yaşlı bireylerde 

düşme ve kazaların günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılığa neden olduğu ve yaşam 

kalitesini önemli ölçüde azalttığı sonucu göz önünde bulundurularak, düşme ve kazalara 

neden olan faktörlerin belirlenmesi ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması büyük önem 

arz etmektedir. 
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UYK2017-SS-80 

YAŞLANMADA FİZİKSEL AKTİVİTE ve EGZERSİZİN YERİ 

Galip AKIN 

Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 

 

Yaşlılık yaşam sürecinin bir parçasıdır. Yaşamın her döneminde olduğu gibi yaşlanma da, 

birbirini takip eden birikimli ve kompleks olaylar sonucu meydana geldiğinden yaşlanma 

durdurulamaz, fakat yavaşlatılabilir. Yaşlanma bir biyolojik olaydır. Her canlı gibi insanın da 

genetik yapısına ve çevresel koşullarına bağlı olarak ortalama bir yaşam süresi 

bulunmaktadır. Günümüz bilgi birikimi ve teknolojisiyle birinci etmen olan, insanın genetik 

yapısını şu anda değiştirmek mümkün değildir. Fakat son yıllarda aktiviteyle meydana gelen 

değişikliklerin genetik yapı üzerine de etkili olabildiği görüşü sıklıkla ifade edilmektedir. 

Böylece fiziksel aktiviteyle birlikte gözlenen olumlu değişmeler, yıllar içinde kaçınılmaz olarak 

gelen yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Öte yandan insanın karakter ve özelliklerinin ortaya 

çıkmasında temel rol oynayan ikinci etmen olan çevresel koşulları düzenlemek, geliştirmek, 

daha kaliteli bir yaşam sürecek ortam koşullarını oluşturmak mümkündür.  

İnsan gerekli önlemleri alarak, projeler hazırlayarak, havası, suyu ve toprağı temiz, yaşama, 

çalışma ve dinlenme alanları oluşturarak, buralarda sağlıklı mutlu ve uzun bir ömür sürebilir. 

Bunun yanında çevresel koşullar içerisinde yadsınamaz bir öneme sahip olan beslenme ve 

yaşına, cinsiyetine çalışma şekline uygun düzenli egzersizler yaparak, sağlığını ve yaşam 

isteğini artırarak, uzun ve mutlu bir yaşam sürebilir. Özellikle yaşlının vücudunu oluşturan 

organ ve sistemlerin yapı ve fonksiyonlarında gerileme ve reaksiyon sürelerinde uzamalar 

başladığından, yapılacak egzersizlerin çeşidi, niteliği ve süresi çok önem taşır. Yapılacak 

egzersizlerle vücut yapısı ve fonksiyonları korunduğu gibi organ ve sistemlerin koordinasyon 

içinde verimli çalışması sağlanarak yaşlanma yavaşlatılabilir. Ancak yapılan egzersizlerden 

yeterince yararlanılabilmesi için, bir spor hekimine başvurarak, yapılacak egzersizin yaşlıyı 

uygun olması sağlanmalıdır. Burada her yaşlının yapabileceği egzersiz çeşidinin olduğu her 

zaman bilinmelidir. Yapılacak egzersizler dikkatle seçilip uygun koşullarda yapıldığında, 

yaşlının bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik halinde (sağlıklı olma) olmasını 

sağlar. Özellikle de bağışıklık sistemini güçlendirerek kalp ve damar hastalıkları, şeker 

hastalığı gibi kronik hastalıklara, kanser ve verem, kolera, veba gibi akut ve bulaşıcı 

hastalıklara karşı vücudu korur. Günümüzde çevre kirlenmesi, hormon ve antibiyotik 

kullanımı ile GDO’lu besinlerin piyasaya sürülmesi, büyük sağlık sorunları yaratmaktadır. Bu 

literatür çalışmasında yaşlı ve yaşlanma tanıtılarak, yaşlanmayı geciktiren önlemler 

sıralanacak, bunlardan egzersizin önemi ve değeri bir plan dahilinde tartışılacaktır. 
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UYK2017-SS-81 

ERZİNCAN’DA YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN OBEZİTE DEĞERLERİ 

Sevda ÖZÜTÜRKER 

Erzincan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 
 Başak KOCA ÖZER 

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü  
 

Yaşlanma, morfolojik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerdeki gerilemenin birikimli ve kompleks 

bir biçimde ortaya çıkmasıdır. Yaşlanmayla birlikte sindirim sisteminde de gerilemeler 

gözlenir. Metabolik ve hormonal gerilemeler, fiziksel aktivitenin azlığı yaşlılarda obeziteye 

sebep olabilmektedir. Obezite günümüzde oldukça yaygın bir halk sağlığı sorunu haline 

gelmiştir. Obezite ile mortalite arasında bir ilişkinini olduğu, beden kitle endis değerinin 

arttıkça mortalite oranın arttığı bilinmektedir. Araştırmamız Erzincan’da yaşayan 65 yaş ve 

üzeri 173 kadın ve 133 erkek birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bireylerden ağırlık ve boy 

uzunluğu ölçüleri alınmış, beden kitle endis (BKE) değerleri hesaplanmıştır. Araştırma 

bulgularımıza göre kadınlarda BKE değerleri 27,96,  erkeklerde ise 24,94’tür. Kadınların 

%2,3’ü zayıf, %34,7’si normal kilolu, %27,2’si aşırı kilolu, %22’ si I. derece obez, %11,6’sı II. 

Derece obez ve %2,3’ü III. derece obezdir. Erkeklerde ise bulgular %0,8’i zayıf, %53,4’ü 

normal kilolu, % 36,1’i aşırı kilolu, %7,5’i I. derece obez, %2,3’ünün II. derece obezi 

gösterirken, III. derece obez bireye rastlanmamıştır. Yaşam beklentisinin ve ömür 

uzunluğunun belirgin şekilde artış gösterdiği ülkemizde değişen beslenme ve yaşam 

koşullarıyla birlikte obezitenin de bölgelere, cinsiyete ve yaşa göre farklı örüntülerde artış 

göstermesi bu konunun halk sağlığı, beslenme, antropoloji ve sosyoloji disiplinleri açısından 

daha ayrıntılı ele alınması ve yeni politikalar üretilmesi konusunu güncel tutmaktadır. 
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UYK2017-SS-82 

VAN/DİLKAYA HÖYÜĞÜ ORTAÇAĞ YAŞLILARINDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 

Ahmet Cem ERKMAN 

Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü 

 

Tarımın gelişmesi, hızlı nüfus artışı ve tarım köylerinin yayılması gibi sonuçları doğururken, 

toplumların beslenme biçimleri, besin hazırlama teknikleri, tükettikleri besinlerde bu süreç 

içinde değişikliğe uğradı. Bunun doğal sonucu olarak da eski Anadolu toplumlarının ağız ve 

diş sağlıklarının yanı sıra genel sağlık yapıları da bu oranda farklılaştı. Diş çürükleri 

vücudumuzun patoloji çerçevesi içinde en sık araştırılan ve özellikle eski insan toplulukları 

gündeme geldiğinde karşımıza ilk çıkan ve muhtemelen de en yaygın olan hastalıklardan 

birisidir.  

Van-Dilkaya Ortaçağ halkının yaşlı bireylerine ait dişler bu toplumun yaşlılarının beslenme 

tarzı ve besin türleri ile olan yakın ilişkilerine bir bakış açısı sunmaktadır. Erken Demir 

Çağından Osmanlı İmparatorluğuna kadar yaklaşık 2500 yıllık bir yerleşim görmesi nedeniyle 

Dilkaya Höyüğü şimdiye kadar yapılan sistematik kazılar içinde belki de en dikkat çekici 

olanlarından bir tanesidir. Van Gölünün doğu kıyısında terk edilmiş yerleşim alanı olan 

Dilkaya’da yaş artışına paralel olarak özellikle kök çürüklerinde artış olduğu görülmüştür. 

Yaşlı bireylerde çok yaygın bir sorun olan periyodontal doku kaybının kök çürüklerinin ortaya 

çıkmasına zemin hazırladığı muhakkaktır. Dilkaya’da kök çürükleri, dişleri bant şeklinde 

çevrelediği gibi,  derin dentin dokularına kadar da ilerleyerek diş kırıklarına neden olmuştur. 

Genel olarak, yaşlanma ile ilgili olarak muhtemelen tükürük akış hızının azalması, oral 

mukoza, kaslarda atrofi veya tat duyusunun azalmasının sonucu olarak ağızda periyodontal 

hastalığın ve kök çürüklerinin oluşum hızını arttırdığı düşünülmektedir. Bütün bu faktörler 

yaşlı bireylerde çiğneme ve dolayısıyla beslenme bozukluklarına neden olduğundan diğer 

hastalıklara uygun ortamları da hazırlamış olmalıdır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte diş taşlarının 

da etkisiyle periyodontal rahatsızlıklar meydana gelmiş ve pulpaya kadar ilerleyen aşınmalar, 

apseye ve derin çürüklerin oluşumuna uygun ortamı yaratmıştır. Genellikle her bir toplulukta 

diş aşınma ritmi farklıdır ve yaşa bağlı aşınma hızı bir kültürden diğerine değişiklik 

göstermiştir. Bu nedenle Dilkaya topluluğu içinde sınırlı kalmak koşulu ile ölüm yaşı 

belirlenirken kullanılabileceği dikkatleri çekmiştir. Diş aşınması ile yenilen besinlerin niteliği 

ve hazırlanışı arasında çok sıkı bir bağ vardır. Meydana gelen aşınma derecesi Dilkaya 

toplumunun tarım ağırlıklı bir beslenme biçimini yansıtmaktadır. Diş kaybına neden olan 

faktörler yaş ile çok güçlü bir korelasyona sahiptir. Dilkaya toplumunda yaşla birlikte 

antemortem diş kayıpları arasında doğru bir orantı mevcuttur. Yirmili yaşlara kadar düşük 

seviyede olan diş kayıpları bu yaşlardan sonra hızlı bir artış göstermiştir. 
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UYK2017-SS-83 

YAŞLILARDA DEJENERATİF EKLEM HASTALIKLARI 

Nevin GÖKSAL 

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Adli Bilimler Anabilim Dalı, Ankara  

 

Yaşlanma; zamanın ilerlemesiyle organizmanın tüm hücre, doku ve organlarının 

fonksiyonlarının azalmasıyla ortaya çıkan olağan bir süreçtir. Yaşlanma ile beraber iskelet 

sisteminde de birtakım değişiklikler meydana gelmektedir. Özellikle yaşlı bireylerde, iskelet 

sisteminde dejeneratif eklem hastalıkları olarak bilinen, osteoartrit ve romatoid artritin  

görülme sıklıkları artmaktadır. Dejeneratif eklem hastalıkları, iskelette, kemik kütlesinde 

azalma, kemik kalitesinde ve mikro yapısında bozulma olarak karakterize edilir. Osteoartrit, 

daha çok yaşlılarda görülen, eklem kıkırdağında erozyon, eklem kenarlarında kemik 

hipertrofisi (osteofitler), subkondral skleroz, sinovyal membran ve eklem kapsülünde 

biyokimyasal ve morfolojik değişikliklerle karakterize dejeneratif bir eklem hastalığıdır. 

Romatoid artrit, eklemleri çevreleyen sinoviyal zar ve zarın içinde yer alan sinoviyal sıvıyı 

etkilemesi sonucu kemik ve kıkırdak dokuda ağrı, sertlik, şişlik ve hareket sisteminin kaybına 

neden olan rahatsızlıktır. Araştırmamızda, Neolitik (Çayönü, Aşıklı Höyük), Orta Tunç Çağı 

(Diyarbakır/Salat Tepe), Demir Çağ (Van Karagündüz, Hakkâri), Roma (Büyüksaray/Eski 

Cezaevi, Börükçü), Geç Roma-Geç Bizans (Adramytteion /Örentepe), Bizans (Symra Agorası, 

Nif,  Tios, Tlos), Geç Bizans (Kuşadası/Kadı Kalesi), Geç Bizans-Orta Çağ (Giresun Adası), Orta 

Çağ (Eski Van Kalesi, Minnetpınarı, Erzurum/Güllüdere) ve 19. yy. (Mersin/Kelenderis) 

toplumlarına ait paleoantropolojik çalışmalar incelenmiştir.  Eski Anadolu toplumlarında 

dönemlere göre, dejeneratif eklem hastalıklarının görülme sıklığı ve nedenleri 

değerlendirilmiştir. Neolitik dönemden günümüze Eski Anadolu toplumlarında ortalama 

ölüm yaşının 45 yaş altında olması ve bu yaş üzeri bireylerin sayısının azlığı, çalışmada 

toplumlar arası istatistiksel bir karşılaştırma yapılmasına olanak sağlamamıştır. 

Araştırmamıza göre; Eski Anadolu toplumlarında, dejeneratif eklem hastalıklarının özellikle 

40-60 yaş bireyleri etkilenmiştir. Osteoartrit ve romatoid artrite, erkek bireylerde kadın 

bireylerden daha fazla rastlanılmaktadır. Eski Anadolu toplumlarında geçim ekonomileri bağlı 

olarak bireylerin, günlük fiziksel aktiviteleri de çeşitlilik göstermektedir. Dejeneratif eklem 

hastalıklarının gelişmesinde, toplum bireylerinin yaptıkları işe bağlı olarak bazı eklem 

bölgelerini uzun süreli aşırı kullanmalarının da etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 
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UYK2017-SS-84 

ESKİ ANADOLU TOPLUMLARINDA YAŞAM UZUNLUĞU 

Seçil SAĞIR 

Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü 

 

Birçok faktörün etkisiyle değişebilen (genetik, beslenme, halk sağlığı ve çevresel faktörler vs.) 

yaşam uzunluğu, Anadolu’da yaşayan toplumlarda da dönemlere ve bölgelere göre 

farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada Anadolu’da Neolitik dönemden 19.yy’a kadar 

yaşamış olan populasyonların bebek ve çocuk ölüm oranları ve ortalama yaşam uzunlukları 

değerlendirilmiş, elde edilen bulguların sebeplerinin tartışılması amaçlanmıştır. Çalışma için 

ülkemizde gerçekleştirilen arkeolojik kazılardan ele geçirilen insan iskeletlerine ait 

demografik veriler ve istatistiksel analizler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bulgular 

göstermiştir ki, Neolitik dönemden Anadolu Ortaçağ’ına kadar yaşam uzunlukları ve çocuk 

ölümleri düzensiz bir seyir izlemekte, Neolitik dönemden 19. Yüzyıla kadar Anadolu 

toplumlarında ortalama yaşam uzunlukları düzensiz ancak yavaş bir artışla 32 yıldan 40’lı 

yaşlara uzanmaktadır. Çocuk ölüm oranları ise Neolitik’ten 19. Yüzyıla kadar % 25-% 44 

oranlarında değişkenlik gösterir. 

Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

Desteklenmiştir. Proje No: FEF.E2.17.024 
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DEREKÖY VE ATTEPE (GEÇ DOĞU ROMA) İNSANLARI’NDA YAŞA BAĞLI SOSYO-

EKONOMİK DEĞİŞİM 

Serkan ŞAHİN 

Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü  

 

Kütahya Müzesi Müdürlüğü tarafından Kureyşler Barajı Kurtarma Kazılarından (Kütahya) 

çıkarılan Geç Doğu Roma dönemi Attepe ve Dereköy iskeletleri paleopatolojik açıdan 

incelenmiş ve her iki toplumdaki erişkin bireylerin yoğun günlük aktiviteleri arasında kol ve 

bacak gücüne dayalı, yüksek çaba gerektiren ağır yük kaldırma ve taşıma faaliyetlerine ait 

izler gözlemlenmiştir. Osteoartirit, eklem kıkırdağının zarar görmesi ve yok olması sonucunda 

kemiklerde gözlemlenen değişimlerdir. Eklemlerde yer alan kıkırdak birey yaşlandıkça 

değişim göstermeye başlar ve bireyin rahat hareket etmesini engeller. Dereköy insanlarında 

tespit edilen periferal osteoartritin yaşla beraber görülme oranının arttığı gözlemlenmiştir. 

Orta erişkinlerde osteoartrit görülme oranı %50 olmasına rağmen yaşlılarda bu oran %100’e 

çıkmaktadır. Attepe insanlarında da periferal osteoartrit görülme oranı yaşla beraber 

artmaktadır. Osteoartrit görülme oranı, genç erişkinlerde %25, orta erişkinlerde %21,43 

olmasına rağmen yaşlılarda bu oran %64,71’e çıkmaktadır. Entosopati, tendonlar ve 

ligamentlerin kemiklere temas ettikleri bölgelerde ortaya çıkan ve çıkıntı, sırt, mahmuz gibi 

şekillerde olan, düzensiz kemik oluşumlarıdır. Entosopatiler de osteoartrit gibi bireyin 

hareketlerini kısıtlar ve yaşam kalitesinde düşüşe neden olur. Her iki toplum entosopati 

açısından incelendiğinde ise toplumlarda yaşla beraber entosopati görülme oranının arttığı 

gözlemlenmiştir. Dereköy insanlarında orta erişkinlerde entosopati görülme oranı %30 

olmasına rağmen yaşlılarda bu oran %60’a çıkmaktadır. Attepe Toplumu’nda da entosopati 

görülme oranı yaşla beraber artmaktadır. Entosopati görülme oranı genç erişkinlerde %50, 

orta erişkinlerde %35,21 olmasına rağmen yaşlılarda bu oran %82,35’e çıkmaktadır. Bütün bu 

bulgular Dereköy ve Attepe toplumlarındaki yaşlıların, hayatlarının erken dönemlerinde 

muhtemelen tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlerde çalıştıkları ancak yaşamlarının ilerleyen 

kısımlarında, eklemlerinde ve tendonlarında ortaya çıkan patolojik olgular nedeniyle yaşam 

kalitelerinin düştüğü ve toplumun ekonomisine destek veremediklerinden toplumdan 

soyutlanmak zorunda olduklarını işaret etmektedir. 

Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

Desteklenmiştir. Proje No: FEF.E2.17.017 
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UYK2017-SS-86 

YAŞ İLE KAFATASI VARYASYONLARININ İLİŞKİSİ 

Yarenkür ALKAN  

Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü 

 

Geçmişte yaşamış insan popülasyonları arasındaki genetik yakınlığı tahmin etmek, gen 

akışının, popülasyon kökeninin ya da uzun mesafeli göçlerin rekonstrüksiyonunu ortaya 

koymak (Stojanowski ve diğ., 2006), biyolojik ilişkilerle birlikte bölgeler arasındaki ilişkileri 

belirlemek (Hanihara ve diğ., 2003) için yapılan biyolojik uzaklık analizleri, bireyler ya da 

popülasyonlar arasındaki kafa ve/veya dişten gelen fenotipik data kullanarak yapılır (Buikstra 

ve diğ., 1990; Stojanowski ve Schillaci, 2006). Diş varyasyonlarının cinsiyetle ilişkisi olmasına 

karşın kafatası varyasyonlarının hem cinsiyet hem de yaşla ilişkisi araştırmacılar tarafından 

çalışılmıştır (De Stefano ve Hauser, 1989; Brasili-Gualandi ve Gualdi-Russo, 1989; Berry, 

1975; Corruccini, 1974; Perizonious, 1974). Biyolojik uzaklık çalışmalarına hangi yaş 

gruplarının dahil edilmesi gerektiği, genç erişkin ya da 45 yaş üstü yaşlı bireylerin çalışmaların 

sonucunu etkileyip etkilemediği tartışma konusu olmuştur.  

Bu çalışma kapsamında Van Kalesi Höyüğü, Karagündüz, Dereköy, Attepe ve Tokul 

topluluklarına ait toplam 331 adet birey ve 29 özellik incelenmiştir. Eski topluluklar için 45 

yaş ve sonrası yaşlı olarak kabul edildiğinden incelenen bireyler 45 yaş öncesi ve sonrası 

olarak 2 gruba ayrılmıştır. Kafatası varyasyonları ile yaş grupları arasındaki ilişki X² testi ile 

araştırılmıştır. Buna göre, Karagündüz topluluğunda lambdada wormian (X²:4,646, df:1, 

p:0,031) ve supraorbital foramen (X²:7,414, df:1, p:0,006), Van Kalesi Höyüğü topluluğunda 

coronal suturda kemikçik (X²: 3,962, df:1, p:0,047) ve huschke foramen (X²:9,529, df:1, 

p:0,002), Attepe topluluğunda supraorbital notch (X²:4,898, df:1, p:0,027) ve Tokul 

topluluğunda palatin torus (X²:5,402, df:1, p:0,020) dışındaki varyasyonlarla yaş grupları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Genel olarak karakter 

kategorilerine göre yaşın etkisi incelendiğinde, erişkin dönemdeki periosteal kemik 

gelişiminin devamıyla ilişkili olarak yaşın ilerleyişi ile birlikte aşırı kemikleşmeye bağlı 

(hyperostotik) karakterlere doğru eğilim varken daha genç yaşta kemikleşme azlığına bağlı 

(hypostotik) karakterlere doğru bir eğilim mevcuttur. 

Corruccini (1974) 40 yaş öncesi ve sonrası gruplar arasında önemli farklılıklar bulduğunu 

ifade ederken, Berry (1975) huschke foramen dışında diğer özelliklerin istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığını belirtmiştir. Perizonious (1979) ve Cosseddu ve diğ. (1979) de 

varyasyonların yaştan etkilenmediğini vurgulamışlardır. Scarsini ve diğ. (1980) de yine 40 yaş 

öncesi ve sonrası grupları arasında bazı hypostotik ve hyperostotik özelliklerin farklılık 

gösterdiğini belirtmişlerdir. Axelsson ve Hedegaard (1985) palatin torus’un yaşla farklılık 

gösterebileceğini, Cesnys (1982) ise bazı özellikler için yaşın önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Araştırmacılar yaş ve kafatası varyasyonları arasındaki ilişki için farklı görüşlere sahip olsa da 
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genel kanı, yaşın varyasyonların görünümünde önemli bir faktör olmadığı yönündedir. Bu 

çalışmanın sonucunda da her topluluk için farklı varyasyonların istatistiksel olarak anlamlı 

sonuç vermesi yaşın kafatası varyasyonları için önemli bir faktör olmadığı fikrini 

desteklemektedir. Ayrıca eski topluluklar çalışılırken 60 yaş ve üstü bireylere az rastlanması 

biyolojik uzaklık çalışmalarında yaşın etkisini azaltmakta ve yaşlı bireylerin çalışmanın dışında 

kalması için bir neden teşkil etmemektedir. Buna karşın biyolojik uzaklık çalışmalarında yaşa 

bağlı bir çalışma yapılacaksa yaş etkisi öncelikle örneklem içerisinde istatistiksel olarak 

değerlendirilmelidir.  

Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimince 

FEF.E2.17.004 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
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UYK2017-SS-87 

CİNSİYETİN YAŞLI AYRIMCILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ 

Seher ÇEVİK 

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

Ebru GÜL 

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

Gürkan ÖZDEN 

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

 

İleri yaştaki bireylere yönelik önyargıyı ifade eden tutum ve davranışlar yaşlı ayrımcılığı 

olarak tanımlanır. Bugün dünya üzerindeki toplumların çoğunda yaşlı bireyler ayrımcılığa 

uğramaktadır. Toplumun ve profesyonellerin yaşlılığı algılayışları, bakış açıları ve önyargıları 

yaşlılara sunulan hizmetlerin kalitesini etkilemektedir. Sağlık hizmetleri verilirken yaşlı 

bireylerin en fazla etkileşimde bulunduğu sağlık personeli hemşirelerdir. Bu nedenle de 

hemşirelerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları, hasta bakımına yön veren ve bakım kalitesini 

etkileyen önemli bir etmeni oluşturmaktadır. Geleceğin sağlık profesyonelleri olan hemşirelik 

öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları ise onların gelecekte yaşlılara verecekleri 

bakım ve hizmetin niteliğini etkileyecektir. Bu çalışma cinsiyetin yaşlı ayrımcılığı üzerindeki 

etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, İnönü 

üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü öğrencisi olan 239 kişi ile yapılmıştır. 

Veriler Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ) ve araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel 

bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelik, ortalama, 

standart sapma, bağımsız gruplarda t testi, Oneway ANOVA testi kullanılmıştır. Çalışmanın 

%51.9’ unu kadınlar oluşturmaktadır. Öğrencilerin %56.5’ i şimdiye kadar bir yaşlıyla yaşadığı 

ve bu kişinin %18.4 ile en fazla babaanneleri olduğu bulunmuştur. Katılımcıların %67.4 anne-

babası ile birlikte yaşamak istediğini, %63.2 si ise yaşlıların olduğu bölümlerde çalışmak 

istediğini belirtmiştir. Anne- baba ile birlikte yaşama isteğinin sebebi yakında olduklarında 

onlarla daha rahat ilgilenebilme olanağıdır. Aynı şekilde yaşlılarla çalışmak isteyen hemşirelik 

öğrencilerinin %42.7’ si yaşlıların bedensel ve psikolojik desteğe daha çok ihtiyacı olduğunu 

düşünmüştür. Ayrıca katılımcılara göre yaşlılık; şefkat, güçsüzlük, yalnızlık ve hastalık 

ifadelerini çağrıştırmaktadır. Araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin YATÖ toplam puan 

ortalamasının 83.8±10.6, yaşlıların yaşamını sınırlama alt boyut puan ortalamasının 31.5±5.0, 

yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık alt boyut puan ortalamasının 31.7±5.7 ve yaşlıya yönelik 

olumsuz ayrımcılık alt boyut puan ortalamasının 16.0±3.7 olduğu ve yaşlı ayrımcılığına ilişkin 

olumlu tutuma sahip olunduğu saptanmıştır. Ayrıca aynı evde yaşamak ile olumlu ayrımcılık 

alt boyutu arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05). Katılımcıların cinsiyet, anne-baba ile 

yaşama ve yaşlılarla çalışma isteği ile ölçek ortalama puanı ve ölçek alt boyutları arasındaki 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0.05).Çalışma sonuçlarına göre 

hemşirelik öğrencilerinin yaşlılığa karşı olumlu tutuma sahip olduğu ve yaşlılarla çalışmak 
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istediği bulunmuştur. Ayrıca hemşirelik eğitiminde yaşlılığa ilişkin konulara daha çok yer 

verilmesi, yaşlı bakımının önemi ve yaşlı hastayla çalışmanın incelikleri ve iletişimin önemi ile 

ilgili eğitimlerin arttırılması ve daha büyük ve farklı gruplar ile araştırma yapılması 

önerilebilir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI İSTİSMARINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Hande ŞAHİN 

Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü  

Sibel ERKAL 

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü  

 

Son yıllarda dünya boyutunda tartışılan önemli konular arasında olan yaşlı istismarı, 

psikososyal boyutları olan bir sorundur. Uluslararası Yaşlı İstismarının Önlenmesi Kuruluşu ve 

DSÖ Toronto Deklerasyonu “Güven beklentisi olan herhangi bir ilişkide yaşlıya zarar veren 

veya strese sokan tek ya da tekrarlayan uygunsuz davranışlarda bulunulmasını” yaşlı istismarı 

olarak tanımlamaktadır. İstismar fiziksel, duygusal, cinsel ya da ekonomik olabilir, aynı 

zamanda ihmale de dönüşebilir. Yaşlı nüfusun toplam nüfusa olan oranının artmasıyla yaşlı 

istismarı artış göstermekte ve yaşlıları inciten, yaralayan, yaşama alanlarını daraltan bir sorun 

olmaya devam etmektedir. Dünya genelinde yaşlı istismarının görülme sıklığı %1 ile %35 

arasında değişen oranlara sahiptir. Yaşlı istismarı konusu, Türkiye Yaşlılık Eylem Planı 

Çalıştayı’nda ele alınmış, sonuçları doğrultusunda; yaşlılara yönelik her türlü istismar ve 

şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yaşlılarla çalışan uzmanlar, yargı, emniyet 

mensupları, yaşlı bakımevlerinde çalışan idareciler ve çalışan personelin ve yaşlıya bakım 

veren ailelerinin eğitimi konusunda ayrıntılı öneriler yapılmıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 

okuyan öğrenciler de mezun olduktan sonra çeşitli alanlarda yaşlı bireyler ile çalışmalar 

yürütmektedirler. Bu nedenle öğrencilerin yaşlı istismarı konusundaki düşünceleri oldukça 

önemlidir. Bu çerçevede bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşlı istismarına 

ilişkin düşüncelerini belirlemektir. Araştırmada verilerin toplanmasında anket tekniği 

kullanılmıştır. Ankette öğrencilerin kişisel bilgilerini belirlemeye yönelik sorular (cinsiyet, yaş 

vb) ile yaşlı istismarına yönelik düşüncelerini belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. 

Araştırmaya Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet Bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler 

arasından rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 317 

öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri 10.10.2016 ile 28.10.2016 tarihleri arasında anket 

formunun araştırmacılar tarafından öğrencilere yüzyüze uygulanması ile toplanmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde betimsel istatistiklerin yanı sıra değişkenler arası ilişkiler için t 

testi ve varyans analizi gibi parametrik testler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, üniversite 

öğrencilerinin yaşlı istismar düzeylerinin oldukça düşük olduğu ve olumlu yaklaşım içerisinde 

oldukları belirlenmiştir. Diğer taraftan, kız öğrencilerin ve evinde bir yaşlı yaşayan 

öğrencilerin yaşlı istismarına yönelik daha olumlu yaklaşım içerisinde oldukları tespit 

edilmiştir. 
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YAZILI BASINDA FİZİKSEL ŞİDDET MAĞDURU YAŞLILAR 

Hande ŞAHİN 

Kırıkkale Üniversitesİ Sağlık Bilimleri Fakültesİ Sosyal Hizmet Bölümü  

Hurrem Sinem ŞANLI 

Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü  

 

Yaşlılık, önüne geçilmesi mümkün olmayan biyolojik, kronolojik yönleri ve sorunları olan bir 

süreçtir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılığı bireyin çevreye uyum yeteneğinde azalma olarak 

ifade etmekte ve 65 yaşı yaşlılığın başlangıcı, 80 yaş ve üstünü ileri yaşlılık evresi olarak kabul 

etmektedir. Yaşlılık dönemi; fonksiyonlarda azalmaya bağlı olarak bağımlılığın arttığı, 

toplumun kültürel değerlerinin ve geleneksel geniş aile yapısının değişmesi sonucu statü 

kaybının görüldüğü, emeklilik ve üretkenliğin kaybına bağlı ekonomik gücün azaldığı ve sosyal 

sorunların geliştiği bir dönemdir. Bu dönemdeki fiziksel ve sosyal değişimlerle birlikte 

yaşanılan ekonomik güçlükler yaşlı bireyin şiddete uğrama ihtimalini gündeme 

getirebilmektedir. Her toplumda, her kültürde ve her ekonomik düzeyde görülebilen şiddet 

sadece aile içinde ya da genel nüfusta değil, sağlık ve sosyal hizmetlerin verildiği kurumlarda 

da görülen fiziksel ve psikolojik olarak yaşlıya zarar verme ve ondan faydalanma şeklinde 

kendini gösteren ciddi toplumsal bir sorundur. Uzun yıllar göz ardı edilen yaşlı şiddeti gittikçe 

artan bir sorun olarak tüm dünyada görülmektedir. Ancak çoğu zaman şiddete uğrayan kişi 

tarafından inkâr edilmekte veya kabullenilmiş bir davranış şekli olarak kişi hayatını bu şekilde 

sürdürmektedir. Yaşlı bireye bakan veya yaşlının güvendiği bir konumda olan kişi tarafından 

yaşlıya kasıtlı olarak ağrı, acı verici her türlü bedensel uygulama fiziksel şiddet olarak kabul 

edilmektedir. Tokat, tekme ve yumruk atmak, sarsmak, hırpalamak, boğaz sıkmak, bağlamak, 

saç çekmek, herhangi bir cisim atmak, kesici ve delici aletler ya da ateşli silahlarla yaralamak, 

işkence yapmak, sağlıksız koşullarda yaşamaya zorlamak, sağlık hizmetlerinden yararlanmayı 

engellemek ve öldürmek gibi eylemler fiziksel şiddet tanımına dahildir. Fiziksel şiddet 

mağduru yaşlılar ile ilgili yazılı basında çıkan haberlerin retrospektif olarak incelenmesi 

amacıyla yapılan bu çalışmada tirajı en yüksek 4 gazete araştırma kapsamına alınmıştır. 

Çalışmanın örneklemini bu gazetelerde yer alan fiziksel şiddet mağduru yaşlılar 

oluşturmaktadır. Farklı gazetelerde yer alan aynı haber ya da haftanın farklı günlerinde tekrar 

yayınlanan aynı haber bir kez ele alınmıştır. Buna göre 80 habere ulaşılmış, taranan haberler 

mağdurun cinsiyeti, yaşı, şiddeti uygulayan kişi, şiddet nedeni, haberin geçtiği şehir, fiziksel 

şiddet olayının sonucu değişkenlerine göre gruplandırılmış ve yüzdelik olarak 

değerlendirilmiştir. Araştırma verilerine göre fiziksel şiddete uğrayan yaşlılar arasında 85 ve 

üzeri yaş grubunda olanlar, kadınlar, eşi tarafından şiddete maruz kalanlar, parasının alınması 

amacıyla şiddet görenler ve uğradıkları fiziksel şiddet sonucu yaralananlar önde gelmektedir. 
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Haberin konu olduğu iller sıralamasında ise; İstanbul ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla 

Adana ve İzmir izlemektedir.  
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UYK2017-SS-90 

YAŞLI PENCERESİNDEN YAŞLI AYRIMCILIĞI: BURSA VE YALOVA ÖRNEĞİ 

Recep YILDIZ 
 Yalova Üniversitesi, Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  

 Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı  
Gözde ÖMEROĞLU 

Yalova Üniversitesi, Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  
 Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı  

Nur TERİM 
Yalova Üniversitesi, Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

 Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı  

 

Araştırmanın problemi, toplumdaki yaşla ilgili inanç ve kurallar bütününün getirdiği sorunlar 

sonucu yaşlının toplumdan soyutlanması ve ilişkilerinin kısıtlanmasıdır. Amacı da yaşlı 

ayrımcılığının yaşlılar üzerindeki etkilerini ve karşılaştığı ayrımcılığa karşı yaşlıların 

geliştirdikleri tedbirlerinin işlevselliğini, yaşlı ile ileri yaşlı bireyler, cinsiyet ve sağlık durumları 

değişkenleri çerçevesinde tespit edebilmektir. O nedenle çalışma, “yaşlı ayrımcılığına maruz 

kalmanın sağlık problemi yaşama ile yaşamama, cinsiyet ve yaş bağımsız değişkenlerine göre 

gösterdiği farklılıkları” test etmektedir. Amaç ve hipotezi çerçevesinde öncelikle yaşlı, yaşlılık, 

yaşlanma, yaşlılıkta ortaya çıkan fizyolojik ve psiko-sosyal değişiklikler ve yaşlı ayrımcılığının 

yaşlılar üzerindeki etkilerinin tespiti için literatür tarama tekniğiyle teorik çerçeve 

hazırlanmıştır. Sonrasında çalışma alan araştırması ile tamamlanmıştır. Evrenini Bursa ve 

Yalova’da yaşayan ve örneklemini de basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle anket uygulanan 

65 yaş üstü 435 yaşlının oluşturan araştırmada veriler, araştırmacılarca hazırlanan anket 

formu aracılığı ile ve yine araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşmeyle toplanmıştır. Elde 

edilen veriler SPSS for Windows 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiş, frekans değerleri 

ve değişken arasındaki ilişkileri bulmak için çapraz tablo değerleri kullanılmıştır. Araştırmada 

bağımsız değişkenler (yaşlı ile ileri yaşlı bireyler, cinsiyet ve sağlık durumları) ile bağımlı 

değişkenler (ankete katılan yaşlı bireylerin yaşlılığı ve çevresinin nasıl tanımladıkları, ne tür 

ayrımcılıklara ve izole edilişlere maruz kaldıkları ve ayrımcılığı aşmada başvurdukları çözüm 

yolları)  arasında yaşlı ayrımcılığı açısında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırmada 

yaşlı bireyler, yaşlanma nedeniyle çevrelerinde maruz kaldıkları ön yargıları aşmak için 

başvurdukları tedbirleri, yaşlıların kurum bakımı yerine ailede bulunma, yazılı ve görsel 

medyayı takip etme, aktifleştirici etkinliklere katılma, sorunlara yönelik girişimcilik göstererek 

örgütlenme, dış görünüşe gençlik kazandırma, otoriteyi arttırmak için mal varlığı birikiminde 

bulunma temalarıyla dile getirilmişlerdir. 

 

 

 



 

133 
9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, 4-6 MAYIS 2017, KIRŞEHİR 

UYK2017-SS-91 

EMEKLİLİK HAYATINDA UYUM SORUNU VE EMEKLİLİK EĞİTİMİ 

Cemalettin İPEK 

Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü  

 

Bireyler hayatları süresince karşılaştıkları her yeni duruma karşı uyum sorunu 

yaşayabilmektedirler. Örneğin, bir çocuk ilk defa okula başladığında, bir eğitim 

kademesinden bir başka eğitim kademesine geçtiğinde, eğitim, askerlik ya da iş için 

ailesinden ve şehrinden ayrılarak bir başka yerde yaşamaya başladığında bu sorunu az çok 

yaşayabilmektedir. Benzer şekilde, bireyler öğrencilik dönemlerini tamamlayıp iş hayatına 

başladıklarında, bekârlıktan evliliğe geçip kendi ailelerinden bağımsız bir aile kurduklarında 

da belirli bir süre uyum sorunuyla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bireylerin hayatlarında 

uyumsuzluk sorunu ile baş başa kalabilecekleri bir başka örnek ise meslek hayatlarını 

tamamlayarak emeklilik hayatına geçişlerinde karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde okula yeni 

başlayan bir öğrenci belirli bir süre oryantasyon eğitimine alınmaktadır. Aynı şekilde 

üniversiteye yeni başlayan öğrenciler oryantasyona tabi tutulmakta, işe yeni başlayan 

bireylere de oryantasyon eğitimi verilmektedir. Öte yandan evlenerek yeni aile kurmayı 

planlayan gençler için evlilik eğitimi programları uygulanmaktadır. Ancak meslek hayatını 

tamamlayarak emeklilik hayatına başlayacaklara her nedense bir eğitim programının 

uygulanmasının gerekli olduğu düşünülmemektedir. Oysa çalışma hayatından ayrılıp 

emeklilik hayatına geçenlerin, bu yeni duruma uyum sağlamaları sanıldığı gibi kolay 

olmamaktadır.  Emekli olan bireylerin, bir yandan çalışma hayatında sahip oldukları görev, 

statü, hak ve alışkanlıklarından vazgeçmeleri, diğer yandan da yeni rol ve görevleri 

benimseyip üstlenmeleri gerekmektedir. Emekliler yeni rol ve görevlerini benimsemedikleri 

durumda kendilerini üretkenlikleri azalmış, yaşlı ve işe yaramaz bireyler olarak 

algılayabilmekte, buna bağlı olarak, değersizlik duygusu yaşayan emeklilerin ruh sağlıkları 

bozulabilmektedir. Bu bildiride, bireyin emekliliğe, her şeyini tükettiğini hissettiği bir son 

olarak değil, yeni rol ve görevlerle hayatında yeni bir başlangıç olarak bakabilmesine, 

dolayısıyla emeklilik hayatına daha kolay uyum sağlayabilmesine katkı sağlayacak bir 

emeklilik eğitimi modeli sunulmaktadır. 
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UYK2017-SS-92 

GELECEĞİN YAŞLILARINA ROBOTLAR MI BAKACAK?  

Sema OĞLAK 

Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 

Ayşe CANATAN 

Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü  

 

Dünya nüfusu küresel yaşlanma gerçeği ile karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler, 2050 yılında 

tüm dünyada 65 yaş üstü nüfusun %181 artarken, 15-64 yaş arasındaki nüfus artışının 

yalnızca %33 düzeyinde olacağını tahmin etmektedir. Yaşlı nüfus günümüzde gelişmiş 

ülkelerin öncelikli sosyal politika gündemi olmakla birlikte, 2050 yıllarında gelişmekte olan ve 

gelişmemiş ülkelerin de çok ciddi anlamda yüz yüze kalacakları önemli konular arasında yer 

alacaktır.   

Bakım işgücünün, artan yaşlı nüfusun gerisinde kalması ile birlikte, yaşlı bakımında robot 

kullanımı, gerek finansman gerekse insan kaynaklarının yetersizliğine bir çözüm olması 

yanında yaşlının taşınması, kaldırılması gibi ağır işlerin yapılması, bakıcıların kaza ve 

yaralanma risklerinin azaltılmasında da önemli bir destek olarak görülmektedir.  

Son yıllarda yaşlılara yönelik robot araştırmaları önemli ivme kazanmış olup daha ucuz, 

fonksiyonel ve tüketicinin kolaylıkla benimseyebileceği düzeylere gelmiştir. Günümüzde 

Japonya’da robot bakıcı piyasasının son birkaç yıl içinde 140 milyar dolardan 1 trilyon dolara 

çıktığı tahmin edilmektedir. 

Geliştirilen robotlar, yaşlıların rahatlıkla konuşabilecekleri, sorunlarını anlatabilecekleri 

şekilde dizayn edilmekte (yaşlıların yalnızlığının giderilmesi), bunun yanında oyun, dans ve 

sohbet edebilmektedirler. Her ne kadar insani dokunuştan uzak, soğuk ve yapay olmalarına 

karşın, gelecekte robot kullanımının; en iyi çözüm olması yanında zorunlu olarak kullanımının 

artacağı tartışılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, yaşlı bakımında bakıcı işgücüne alternatif olarak robotların kullanımının 

yaygınlığı, işlevlerinin genişliği ve ülkelerin bu yöndeki çözümleri genel çerçeveden ele alarak 

değerlendirilecektir. 
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UYK2017-SS-93 

YAŞLI BAKIMINDA ERKEK BAKICILAR; GEREKÇELERİ VE ROLLERİ 

Ayşe CANATAN 

Gazi Üniversitesi, Edebiyat Bölümü, Sosyoloji Bölümü  

Sema OĞLAK 

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 

 

Yaşlı bakımı, gerek uluslararası gerek ulusal düzeyde yüksek düzeyde cinsiyet ayrımcılığı olan 

bir alan olarak büyük oranda kadınlar tarafından yerine getirilmektedir. Kadın hakları 

savunucuları toplumsal cinsiyet ayrımcılığı temelinde bakımın yalnızca kadın sorumluluğu 

olmadığını savunmaktadırlar. Öte yandan, çok fazla beceri-bilgi gerektirmeyen uzun sureli 

bakım sektöründe, bakım işgücü eksikliği sıklıkla yaşanan bir konudur. Son yıllarda erkeklerin 

toplumsal rollerindeki değişimi yanısıra, artan işgücü eksikliğine yönelik olarak erkek bakıcılar 

henüz oldukça düşük oranlarda olmakla birlikte, hem kurumsal hem de aile bireyi bakım 

alanında yer almaya başlamıştır. Örneğin, kamu kurumlarında erkek bakıcılar; Japonyada 

%10, İsveç %11 iken; aile bireylerinin bakımında erkek bakıcıların oranı ABD’de %30 

civarındadır. Türkiye’de cinsiyet ayrımcılığının ya da cinsiyetçi taassubun bakım sektörüne 

yansıması olarak erkek yaşlılara erkek bakıcı çalıştırma eğilimi artmaktadır. Yaşlıların yaşam 

biçimleri de bu eğilimi artırmaktadır. Yaşlının bakımında erkek bakıcının tercih edilme 

nedenleri olarak; a) fiziksel olarak güçlü olmalarının yaşlıların taşınmasında, kaldırılmasında 

kolaylıklar sağlaması; b) bakım işinin toplumdaki düşük statü algısının azalacağına inanılması; 

c) erkeklerin bu alanda varlığı ile bakım ücretlerinin yükseleceği inancı olduğu ileri 

sürülmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de evde yaşlının bakımında ücretli ya da aile üyesi bireyleri 

(kocası, oğlu) tarafından bakılan yaşlıların çalışma nedenleri ve rollerini araştırmak, erkek 

bakıcıların bu alandaki çalışmaları ile ilgili bir çerçeve sunmaktır.   

Ankara ve İstanbul’da 2010-2011 yılları arasında evde yaşlı bakımını yerine getiren toplam 15 

erkek bakım elemanına yarı yapılandırılmış sorularla yüzyüze görüşme tekniği uygulanmıştır. 

Yaptığı işe ne zaman başladığı, yaptığı işle ilgili düşünceleri ve işle ilgili karşılaştıkları zorluklar 

ve bunların çözümünün neler olabileceği hakkında sorular yöneltilmiştir. Yaşlı bakım işinde 

bakıcı olarak yer alan erkekler, yaptıkları işi ekonomik nedenler ve ailevi nedenlerle 

yaptıklarını belirtmişlerdir. İki temel ekonomik neden öne çıkmıştır. İş bulma zorluğu ve elde 

edilen aylık gelirin neredeyse net iki asgari ücret düzeyinde olmasıdır. Göçmen olarak bu işi 

yapanların ise aynı zamanda barınma ihtiyaçlarını da giderme imkanına sahip olduklarını 

belirtmişlerdir.   Yüzyüze yapılan görüşmelerle elde edilen bilgiler, evde yaşlının bakımında 

erkek yaşlının kişisel bakımında, kaldırma ve taşınma konusunda daha fazla erkek bakıcıların 

tercih edildiği yabancı uyruklu ve daha düşük ücretle çalıştırdıkları görülmüştür. Diğer 
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yandan, erkek bakıcılar, ekonomik nedenlerle bakım işini yerine getirmelerine rağmen, 

yaptıkları işin “kadın işi” olduğunu düşünmektedirler. Banyo yaptırma, alışveriş yapma, ev 

dışında eşilik etme gibi rolleri daha fazla üstlenmektedirler.  

Ülkemizde erkek bakıcıların bakım işgücü alanında çalışmasının teşvik edilmesi, bakım 

sektörünün güçlenmesi yönünden ve toplumsal cinsiyete dayalı işgücü ayrımcılığı hakkında 

bir farkındalık oluşturmak açısından önemli görülmektedir. 
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III. YAŞ GRUBU MÜŞTERİLERİNİN, HİZMET KALİTE ALGILARI: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ 

Enis Baha BİÇER 

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü 
Pamuk ÖZGÜN OVA 

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü  
 

 

Sağlık kurumları, sağlık hizmetlerin devamlılığı ve ertelenemez olması, koruyucu, tedavi edici, 

rehabilitasyon ve geliştirici hizmetlerin üretildiği topluma hizmet eden kurumlar olması gibi 

özelliklerden dolayı diğer işletmelerden veya kurumlardan farklı özelliklere sahiptir. Sağlık 

kurumlarının amaçlarını en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için, finansal performanslarının 

iyi olması ve bu durumun sürdürülebilir olması büyük önem taşımaktadır.  Bu nedenle sağlık 

kurumlarının finansal performansının sürekli ölçülmesi, değerlendirilmesi ve buna göre 

stratejiler geliştirmesi gerekmektedir.  

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine dayanarak 

yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle ülkemizin nüfusu 78 milyon 741 bin 

kişidir. Buna göre 2015 yılı itibarı ile 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payı %8,2 

olmuştur (Tuik, 2016). Nüfus içerisinde ileri yaş grubundaki bireylerin bu şekilde hızla artarak 

büyük oranda yer alması; aynı zamanda ilerleyen yaş ile ortaya çıkan sağlık problemlerini ve 

sağlık alanına ayrılan ekonomik payı da arttırmaktadır (Kalınkara, 2011). Son yıllarda insanları 

seyahate yönelten etkenlerden biri de ‘sağlık’tır. Sağlık Turizmi, seyahat etmek suretiyle 

kişilerin bulundukları bir yerden, sağlık amacı ile başka bir yere seyahat etmesi ile oluşan 

turizm şekli olarak tanımlanmaktadır (Şahin ve Tuzlukaya, 2013). Dünya’da ve Türkiye’de 

sağlık turizmi; medikal turizm, termal turizm, yaşlı ve engelli bakım turizmi, spa ve wellness 

turizmi gibi alanlarda çeşitlenerek özellikle üçüncü yaş turizmi içinde yer almaya başlamıştır. 

Üçüncü yaş turizmi ile ileri yaş grubundaki bireylerin turizm sektörü içerisinde dolaşımı ile 

turizm sektörünün ürettiği mal ve hizmetleri talep ederek, geçici, süreli konaklamalarından 

kaynaklanan ilişkiler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Özdipçiner, 2004). Turizmde, özellikle 

sağlık turizminde ileri yaş ve engelli popülasyonun önemini anlayan Sağlık Bakanlığı, Sağlık 

Turizm Daire Başkanlığı altında 2013-2017 vizyonunda da “Türkiye’de Sağlık Turizmini 

Güçlendirmek’’ hedefine yönelik stratejileri ile de Termal Turizm ve ileri yaş bireylerine ait 

düzenlemeleri de öncelik kapsamına almıştır (Tengilimoğlu ve Özdemir, 2013). Bu çalışma ile 

ülkemizde giderek önemi artan Sağlık Turizmi alanındaki termal turizme kaynak sağlayan 

Sivas ilimize ait termal tesisleri ziyaret eden ileri yaş grubundaki bireylere anket uygulanarak; 

konukların demografik ve sağlık durumları tespit edilerek; ilişki kalite ve hizmet kalite algıları 

değerlendirilmiş ve konukların tatmin düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 

örneklemini 58’i kadın 72’si erkek olmak üzere 130 birey oluşturmaktadır. Çalışmamız 

01/03/2016 ve 01/06/2016 tarihleri arasında yapılarak verilerimiz SPSS (ver.22,0) 
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programına yüklenerek değerlendirilip; ileri yaş sağlık turizmi müşterilerinin Sivas ilindeki 

termal işletmelerdeki hizmetlerin kalite, memnuniyet ve memnuniyetsizlik düzeyleri 

saptanmıştır 
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Erdinç KALAYCI 
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Yaşlılık, bireyin hayatında yeni bir sürecin başladığı ve bu süreçle birlikte birçok sorunun da 

yaşandığı bir dönemdir. Bu sorunlardan bazıları; bireyin bedensel ve zihinsel fonksiyonlarında 

yaşanan gerilemeler, sağlığın, üretkenliğin, statünün, gelir durumunun, eş, arkadaş gibi 

sosyal çevre ile olan yakın ilişkilerin azalması olarak sıralanabilir. Bireyin kendi hayatında 

yaşamış olduğu bu sorunların yanında yaşlılık süreci ile birlikte toplumda da yaşlı bireyler 

birçok sorun ile karşı karşıya kalmaktadır. Toplumun sosyokültürel yapısı, bireylerin ve 

toplumun yaşlılığa olan bakış açısı, davranış ve tutumları yaşlı bireylere sunulan hizmete de 

yansımakta ve bahsedilen sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlardan biri de özellikle ileri 

yaşlarda ortaya çıkan “yaşlı ayrımcılığı” dır. Bireylerin ırk, dil, din, etnik köken ve 

cinsiyetlerine bağlı olarak haksız bir ayrım yapmak ya da onları birbirinden farklı görmek 

ayrımcılık olarak tanımlanmaktadır. Yaşlı ayrımcılığı ise bireylerin yaşlarına göre 

genellemelerden kaynaklanan bir ayrımcılık türüdür. Bu ayrımcılık türü yaşlanma süreci ve 

dolayısıyla yaşlı bireyleri işe yaramaz olarak tanımlamakta, üretkenlik konusunda yetersiz 

olarak görmektedir. Yapılan bu yaşlı ayrımcılığı ile yaşlı bireylerin “tecrübe ve bilgelik” gibi 

olumlu özellikleri önemsenmemekte ve en önemlisi yaşlı bireyler toplum tarafından sosyal 

dışlanmaya maruz bırakılmaktadır. Sosyal hizmet, toplumda dışlanmış, dezavantajlı ve güçsüz 

sayılabilecek bireyler ve gruplarla çalışmayı içerir. Yaşlı ayrımcılığı ise bu dışlanma ve 

eşitsizliğin en belirgin göstergelerinden biridir. Yaşlı ayrımcılığı, büyük ölçüde sosyal sistemler 

içinde kurumsallaştırılmış yaş ile ilgili önyargılara dayanmaktadır. Yaşlı bireyleri etkileyen 

eşitsizlikler, yalnızca kronolojik yaşla ilgili değildir, aynı zamanda bireylerin kimliğini oluşturan 

cinsiyet, etnik köken, sınıf ve engellilik durumları ile de ilgilidir. Maddi kaynaklardaki 

yetersizlik ve bu kaynakların dağılımdaki dengesizlik ve gelir eşitsizliğine ilişkin sorunlar 

yaşlıların çoğunun karşılaştıkları sorunlardır Yine de, ayrımcılığın bir belirleyicisi olarak yaş, 

bütün yaşlı bireylerin karşılaştığı dışlanmanın en belirgin ve sık rastlanan biçimidir. İnsan 

hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik 

durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde problem çözmeyi, güçlendirmeyi ve 

özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin 

teorilerden yararlanarak insanların çevreleriyle etkileşim noktalarına müdahale eden bir 

meslek olarak sosyal hizmet, kadın, çocuk, yaşlı, engelli, mülteci, sığınmacı, evsizler ve 

yoksullar gibi birçok müracaatçı grubu ile çalışmaktadır. Dolayısıyla temelinde insan hakları 

ve sosyal adalet bileşenlerinin olduğu bir disiplinde, toplumda bireylere yönelik yapılan baskı, 
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önyargı, ayrımcı tutum, ötekileştirme gibi durumlarda sosyal hizmet uzmanının rol ve 

sorumlulukları önemlidir. Bu çalışmada yaşlı ayrımcılığı kavramı incelenerek bu bağlamda 

sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumlulukları değerlendirilecektir. Yaşlı ayrımcılığı 

bağlamında sosyal hizmet alanına katkı sağlayacak bu çalışmanın uygulama sürecinde sosyal 

hizmet uzmanlarına ve multi-disipliner çalışmalarda meslek elemanlarına rehberlik etmesi 

bakımından faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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UYK2017-SS-96 

SOSYAL BAKIM SİGORTASI 

Nazmiye Tuğba BAHAR 

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Geronotloji Bölümü  

 Berkay ENGİN 

Ulusal Yaşlılık Konseyi 

 

Ülkemiz için çok bu gün ve gelecekte çok İhtiyaç az edecek olan bu konsepti hangi yetkiliye 

anlattıysam harika bir düşünce olarak nitelendirmiş ama ortaya 2005 yılından bu güne kadar 

bir çalışma gerçekleşmemiştir. Memleketimiz için son derece önemli olan bu çalışma olan  

konsep Sosyal bakım sigortasının amacı, bakıma muhtaçlıkta ortaya çıkan sosyal, psişik ve 

ekonomik riskleri azaltmaktır (Oyen/Löhe 1996) . Hastalık, kaza, emeklilik ve işsizlik 

sigortalarının yanına beşinci sütun olarak (Mascher 1994: 97) eklenmesi halinde SBS, her 

türlü bakıma muhtaçlıkta bireye maddi ve maddi olmayan desteklerin verilmesini sağlayarak, 

bakıma muhtaçların “sosyal ölüler” haline gelmelerini önleyecektir. SBS’nin amacı bakımla 

ilişkili masraflara ortak olarak, bakıma muhtaç bireyin ve ailesinin ekonomik yükünü 

hafifletmektir (Verbraucher Zentrale 1999) . Tıbbi tedavi kapsamına giren bakım 

hizmetlerinin hastalık veya kaza sigortaları tarafından karşılanacak olan masrafları bakıma 

muhtaç kişinin ekonomik dezavantajlarının önlenmesine yardım edecektir. 
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UYK2017-SS-97 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AFETLERİN YAŞLI NÜFUS ÜZERİNE ETKİLERİ VE ALINACAK 

ÖNLEMLER 

Nehir VAROL 

Ankara Üniversitesi, Beypazarı Meslek Yüksekokulu   

Timur GÜLTEKİN 

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü  

 

 

Yaşlılık 65 yaş ve üstü bireyleri ifade etmektedir. Fakat artık günümüzde bu yaş aralığı 

tartışılır hale gelmiştir. Bunun nedeni yaşam beklentisinin giderek artmasından dolayıdır. 

Geçmişte yaşam beklentisi Üst Paleolitik dönemde yaklaşık 30 yaş iken günümüzde 80’li 

yaşlarda olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde 65 yaş ve üstü yaşlı nüfus oranı toplam nüfus 

içindeki oranı % 8,2 dir. Yaş ile birlikte insan vücudunda fizyolojik ve morfolojik bazı 

değişimler meydana gelmektedir. Bu değişimler sonucu insanın bazı doğal etkenlere karşı 

direncinin de azaldığını görebilmekteyiz.  

Geçmişten günümüze insanlar çok farklı türdeki afetlere maruz kalmaktadır. Kadın, çocuk, 

yaşlı ve engellilerin afetlerden en çok etkilenen gruplar olduğu da bir gerçektir. Yaşlı insanlar, 

sosyo-ekonomik durumlarına ve sağlık durumlarına göre göre farklılıklar gösterse bile;  birçok 

acil duruma karşı savunmasız ve kırılgan olabilirler. Acil durumların erken aşamalarında, yaşlı 

insanlar fiziksel olarak genç ve orta yaşlılara göre daha atıl olabilirler. Daha sonrasında ise 

yardımlara ulaşmada sıkıntı çekebilirler. Dolayısıyla Afet Risk Yönetiminde zarar 

görebilir/kırılgan grupların içerisinde yer almakta olan yaşlıların afet risklerine karşı 

korunması, farkındalıklarının artırılması, yapılan afet risk planlarında bu gruplara yönelik 

tedbirlerin yer alması önemli bir husustur. Tüm afet risk yönetimi politikaları, planları, karar 

verme süreçleri ve eğitim faaliyetleri bireylerdeki farklılıklar da göz önünde bulundurularak 

yapılmalıdır. 

Günümüzdeki insan hareketlerini ve insanların yaşam alanlarını göz önünde bulundursak 

olası afetlerde can kaybı ve afetlerden sonraki dramlar daha artacaktır. Bu araştırmanın 

amacı olası afetler neticesinde can kaybı ve dramların en aza indirilmesi konusunda neler 

yapılması gerektiğini ortaya koymak yaşlıların sağlık, sosyal güvenlik ve bakım konusunda 

sosyal ve ekonomik gereksinimleri ve beklentilerini de en iyi şekilde karşılayabilmek için bir 

yol haritası çıkarmaktır. Bu amaç kapsamında geçmişten günümüze ülkemizde meydana 

gelen doğal afetler ve bu afetlere insanların tepkisi ve özellikle de yaşlılar üzerine olan 

etkileri ortaya koyarak deneyimler elde etmektir. 
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UYK2017-SS-98 

TUFAN ÇARK MODELİ 

Berkay ENGİN 

Ulusal Yaşlılık Konseyi 

Demografik ve sosyal değişimlere bağlı olarak belediyeciliğin anlam ve sorumluluk alanları 

değiştirmektedir. Bölge halkına yönelik hizmetlerin türü, kapsamı ve hedef grupları yerel 

yönetimlerin demografik ve sosyal değişimleri algılama ve değerlendirme yeteneklerine 

bağlıdır.  

 

Yaşlılıkla bağlantılı problemlerin çözümünde TUFAN ÇARK MODELİ Aydın ve Nazilli’de 

denenmiş, bu sınavların her ikisinden de başarıyla çıkmıştır. Olgunlaşma sürecini geride 

bırakarak Türkiye genelinde uygulamaya konulacak duruma gelmiştir. 
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UYK2017-SS-99 

TÜRK HUKUKUNDA YAŞLILAR 

Zahide YUVAKGİL 

Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yalı Sağlığı ve Bakımı  

Rahşan ÇEVİK AKYIL 

Adnan Menderes Üniversitesi, Söke Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü  

  

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya nüfusu yaşlanma eğilimi göstermektedir. 

Türkiye nüfusu da giderek yaşlanmaktadır. Yaşlı nüfus artışı ile birlikte,  yaşlılar için yapılan 

sağlık ve bakım maliyetlerinin devletler üzerine olan yükü ve çalışma çağındaki her yüz kişiye 

düşen yaşlı sayısını ifade eden “bağımlılık oranı” na vurgu yapılmaktadır. Ancak, yaşlı nüfusun 

temel haklarını talep eden sosyal bir topluluk olduğunun farkına da varılmalıdır. İnsan 

yaşamının bir evresi olan yaşlılığa özgü sorunların çözülmesi ve yaşlıların insan onuruna 

yaraşır bir hayat sürmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu 

bağlamda; “sosyal devlet” ilkesini benimsemiş Türkiye’ de yaşlı haklarının mevcut durumu ve 

yaşlılara yönelik yapılması gereken yasal düzenlemelerin incelenmesi amacı ile bu çalışma 

yapılmıştır. 

Yaşlı haklarına yönelik incelemelere; eski toplumların kanunlarındaki yaşlıları kapsayan 

düzenlemeler incelenerek başlanmıştır. Orta Asur ve Hitit kanunlarından örnekler verilmiştir. 

Devamında yaşlıların ele alındığı uluslararası belge ve sözleşmelere değinilmiştir. Bu 

kapsamda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Yaşlılık İlkeleri ve Yaşlılık 

Asamblelerine yer verilmiştir. Son olarak da ülkemizde yaşlı haklarının mevcut durumuna,  

yapılan ve yapılması gereken düzenlemelerden bahsedilmiş ve Devlet Planlama Teşkilatı 

tarafından yayınlanan Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planında ve 

kalkınma planlarında yaşlılara yönelik planlanan politika ve hedeflere yer verilmiştir. 1982 

Anayasasında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, İş Kanununda, Türk 

Ceza Kanununda, Türk Medeni Kanununda, Belediye Kanununda ve Büyükşehir Belediye 

Kanununda yer alan yaşlıları kapsayan yasal düzenlemeler, yaşlılara yönelik yönetmelikler ve 

genelgeler; “pozitif statü hakları” arasında sayılan sağlık hakkı, konut hakkı, sosyal güvenlik 

hakkı, çalışma hakkı gibi başlıklar altında incelenmiştir. 

Tartışma ve sonuç bölümünde ise Türkiye’deki mevcut yaşlı hakları ve düzenlemeler diğer 

ülkelerdeki mevcut yaşlı hakları ve düzenlemeler ile karşılaştırılmış, mevcut düzenlemelerin 

olumlu yönlerinden ve eksikliklerden bahsedilmiş; düzenlemeler ile ilgili önerilere yer 

verilmiştir. Türkiye’de son dönemlerde yaşlı politikalarına yönelik gösterilen çaba artsa da 

geliştirilmelidir. Türkiye’nin giderek yaşlanan bir ülke olduğu göz önünde bulundurularak, 

yaşlılara yönelik politikalar sadece sosyal yardım, bakım ve barınma ile sınırlı tutulmamalıdır. 

Birleşmiş Milletler Yaşlı İlkelerinde de yer aldığı gibi yaşlıların aktif ve sağlıklı yaşlanmaları, 

topluma, iş gücüne katılımı ve sosyal güvenliğe sahip olmaları için geliştirilecek yaşlılık 



 

145 
9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, 4-6 MAYIS 2017, KIRŞEHİR 

politikalarında bütüncül bir yaklaşım sergilenmelidir. Ayrıca yaşlı bireylerin ihmal ve 

suistimale uğramalarının engellenmesi için özel yasalar geliştirilmelidir. 
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UYK2017-SS-100 

TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMÜ ÇERÇEVESİNDE İŞGÜCÜNÜN 

YAŞLANMASI SORUNU  

Davuthan GÜNAYDIN 

Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi,  

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 

 

Bu çalışma nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak işgücünün yaşlanmasının Türkiye için bir sorun 

teşkil edip etmediği eğer böyle bir sorunla karşı karşıya kalma olasılığı varsa bugünden 

alınması gerek önlemlerin neler olabileceği sorularına cevap aramaktır. Nüfusun demografik 

özellikleri emek arzının da temel belirleyicisi olan aktif nüfusun yapısını belirler. Bu nedenle 

demografik yapıda meydana gelen değişimler aynı zamanda emek piyasasının da 

etkilenmesine neden olacaktır. Özellikle son 50 yıldır yaşanan demografik dönüşüm gelişmiş 

ve gelişmekte olan pek çok ülkede nüfusun yaşlanmasına dolayısıyla yaşlı işgücü oranının 

artmasına neden olmaktadır. Daha çok gelişmiş ülkeler için bir sorun gibi görünen bu durum, 

demografik geçiş sürecini tamamlamaya başlayan bütün ülkeler için yakın bir gelecekte sorun 

olmaya başlayacaktır. Demografik geçiş sürecinin son evresinde olan Türkiye de nüfusun 

yaşlanması sorunu ile karşı karşıyadır. Mevcut nüfus yapısı ile genç nüfus açısından 

Avrupa'nın en yüksek oranlarına sahip olsa da nüfusun yaşlanması sonucu kaçınılmaz bir 

gerçek olarak durmaktadır. Nüfusun yaşlanmasının en önemli sonucu emek talebini 

karşılayacak yeterli genç iş gücüne ulaşmanın zorluğudur. Bu durum talebin ancak yaşlı iş 

gücü ile karşılanması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Fakat yaşlı iş gücünün genel genel 

olarak; uzun süreler emek piyasasında kalmak istemediği, değişen teknolojilere ayak 

uydurmadaki zorlukları ve mevcut eğitim seviyelerinin değişen teknolojileri karşılamadığı 

bilinmektedir. Özellikle Türkiye'nin mevcut istihdam yapısı göz önüne alındığında, nüfusun 

yaşlanmasına bağlı olarak artan yaşlı iş gücünün pek çok sorunları da beraberinde getireceği 

açıktır. Özellikle kadınların işgücüne katılım oranlarının benzeri gelişmişlik seviyesine sahip 

pek çok ülkenin altında olması, mevcut işgücünün eğitim seviyesinin düşük olması, emek 

piyasasının ihtiyaçları ile örtüşmeyen mesleki eğitim sistemi ve tarımsal istihdam oranlarının 

yüksekliği gibi sorunlar, işgücünün yaşlanması durumunda Türkiye'nin birçok sorunla karşı 

karşıya kalmasına neden olacaktır. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkeler yaşlanan işgücünün 

emek piyasasında daha fazla kalması için politik uygulamaları hayata geçirmekte, fonlar 

ayırmaktadır. Türkiye'nin de öngörülebilir bu durumla baş etmesi ve sorunun yapısal bir hale 

gelmeden çözümü için gerekli düzenlemeleri yapması gerekmektedir. Bu kapsamda, 

öncelikle yaşlı işgücünün değişen emek piyasası koşullarında rekabet edebilirliğini arttırmak 

için mesleki eğitimin her yaşta “yeniden öğrenme” felsefesi içerisinde yaygınlaştırılması; bu 

maksatla özel sektörün teşvik ve sübvanse edilmesi, yaşlıların daha uzun süre istihdamda 

kalmalarını sağlamak maksadıyla çalışma koşullarının iyileştirilmesi, “insana yakışır iş” 



 

147 
9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, 4-6 MAYIS 2017, KIRŞEHİR 

kapsamında emek piyasasının tüm unsurlarının yeniden düzenlenmesi ve özellikle kadınların 

işgücüne katılımını arttırıcı önlemlerin öncelikle alınması gerekmektedir. 

Bu çalışma Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere Katılım destek programı 

kapsamında desteklenmiştir. 
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UYK2017-SS-101 

TÜRKİYE’DE 1994’TEN GÜNÜMÜZE EKONOMİK SOSYAL POLİTİKALARDA 

EMEKLİLİĞE BAKIŞ 

Mahinur ŞAHBAZ 

Emekliler Dayanışma Sendikası 
 

 

Bu bildirinin amacı 1994’ten günümüze ekonomik sosyal politikaların; sosyal haklarda ortaya 

çıkardığı hak kayıplarını somut biçimde ele alarak eleştirel bakış açısı ile ortaya koymaktır. 

 

Ekonomik sosyal haklar birlikte anlamlıdır. Birisi olmazsa diğeri anlamını kaybeder denir. 

Emeklilik ekonomik sosyal haklar grubu içinde düşünülür. Klasik haklar, burjuvazinin hukuki 

eşitlik istemi ile dile gelmiş, feodalitenin yıkılıp yeni bir düzenin kurulması ile hukuken 

bağlayıcı metinler haline dönüşmüştür. 1994 sonrasını anlayabilmek için dünya kapitalist 

sermaye birikimi süreci 1970’ten beri içsel çelişkilerinin artması nedeniyle kâr oranlarının 

düşme eğilimi göstermesinin neden olduğu durağanlığa ve kriz sistem bu yapısal krizini 

atlatamamış ve 2007-2008 yılında dünya ölçeğinde sarsıcı ve ne kadar süreceği belli olmayan 

tarihinin en büyük krizi içine girmiştir. 

 

Gelişmiş kapitalist ülkelerin krizi çözmek ve yaygınlaştırarak etkisini hafifletmek için, düşen 

kâr oranlarının ortaya çıkardığı atıl sermayeyi kâr oranlarının daha yüksek olduğu ülkelere 

yönlendirmesiyle başlayan yeni liberal süreç halen gelişmiş kapitalist ülke sermayesinin 

girdiği her ülkeyi kendi gereksinimine göre şekillendirmesiyle devam etmektedir. Bu 

politikaların 1980’lerde az gelişmiş ülkelerin sermaye birikim sürecine yansımaları 

uluslararası borç krizine yol açmış, Uluslararası Para Fonu IMF ve DB sermaye birikimi 

sürecinin yeniden düzenlenmesi için “yeni liberal, yeniden yapılandırma politikaları olarak 

adlandırılan bir dizi istikrar ve yapısal uyum programları uygulamaya konmuştur. Bu 

uygulamalar ile yeniden düzenlenen üretim süreci, dolaşım süreci ve emek süreci düşen kâr 

oranlarının tekrar yükseltilmesinin önünü açmıştır. 

 

Yeni istikrar ve uyum programları sadece ulusal ve uluslararası düzeydeki sermayenin kâr 

oranlarının düşme eğilimini engellemek için; ticaret ve mali sermayenin serbestleşmesi, 

kamu harcamalarının yeniden dağılımı, devlet düzenlemelerinin azaltılmasını (deregülasyon) 

içeren devleti küçültme politikaları ve sermayenin ekonomik faaliyetlerini teşvik etmek, 

ekonomik sorunları gidermekle kalmayacak aynı zamanda toplumsal sınıflar arasında 

bölüşümü sermaye sınıfı lehine yeniden düzenleyerek ideolojik/ politik dönüşümü ve 

uluslararası sermaye ile bütünleşmeyi de içerecektir. Kapitalist üretim biçiminin krizini 

gidermek amacıyla uygulamaya konulan yeni liberal istikrar ve yapısal uyum programları hem 

sermaye emek çelişkisini içeren sınıf mücadelesinin hem de sermayenin içsel çelişkisinin bir 
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parçasıdır. Dünya kapitalizminin bir parçası olan Türkiye ekonomisi 1980’lerden itibaren yeni 

bir sermaye birikimi modeline geçmiştir. 1990’lardan itibaren de şiddeti gittikçe artan kriz 

içinde yaşamaktadır. Krizin atlatılması için dünya kapitalizminde yeni bir birikim ve 

düzenleme biçiminin hakim olmaya başlaması, İthal İkameci Sanayileşme politikalarının 

sermaye birikimi modelini tıkama noktasına getirmesi, Türkiye ekonomisini de IMF ve 

DB’sının çerçevesini çizdiği 24 Ocak kararlarıyla yeni liberal yeniden yapılandırma 

politikalarına yöneltmiştir. Dünya kapitalist sistemi ile hızlı bir biçimde bütünleşmeyi 

amaçlayan yeniden yapılandırma öngörülmüş. 1994’teki 5 Nisan Kararları, 1999’da ve 2001 

yılında kabul edilen programlar bu yapısal dönüşümün bir gereği olmuştur. 5 Nisan Kararları 

devletin ekonomik rolünün daraltılması, tarım reformu, SGS’nin yeniden düzenlenmesidir. 

IMF reçeteleri ile uygulamaya konulmuş, faiz ödemeleri ve askeri harcamalar dışındaki 

yatırım, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamusal alanlarda kısıntıya gidilmiş, SGS yeniden 

düzenlenmesi devletin kontrol ettiği sosyal güvenlik fonlarının özel sektör tarafından daha 

düşük maliyette kullanılması amaçlanmış, fonların sermaye birikimini hızlandırarak 

değerlenme krizine çözüm olacağı beklentisine yol açmıştır. Kamu kesimi yeniden 

yapılandırılarak ekonomik kalıcı dönüşümler devletin toplumsal kesimlere olan taahhütlerini 

yeniden gözden geçirmesini, çalışan kesimlere olan teşvik, destekleme ve emeklilik fonu gibi 

sosyal-siyasi ilişkileri toplumun aleyhine yeniden yapılandırırken kamu maliyesini ve para 

otoritelerinin teknik işlevlerini ve sorumluluklarını sınırlayarak ulusal mali ve finans 

piyasalarını tamamen dış sermayenin denetimine açmıştır. İstikrar politikaları ile beraber 

yapısal dönüşümün sürdürülmesi çerçevesinde sosyal güvenliğe yönelik yapısal uyum 

politikaları takvime bağlanmış. Uygulanan ekonomik politikalar krizi çözemeyince istikrar, 

fiyat istikrarsızlığı aracılığıyla gelir dağılımı bozularak sağlanmış. Çalışan kesimlerden kaynak 

aktarılarak sermaye birikimi gerçekleştirilmeye çalışılmış. Bunun sağladığı rahatlama geçici 

olmuştur.  
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UYK2017-SS-102 

TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE YAŞLILIK; BİR TOPLUMSAL ÜRETİM BİÇİMİ OLARAK 

KAPİTALİZM VE YAŞLILIK 

Veli GÜNER 

Wilhelm Wolff Toplum Araştırmaları Derneği 

 

Kapitalist üretim ilişkilerinde toplumsal değişimi sağlayan iktisadi yasanın, toplumun itici 

gücünün ne olduğu, bu yasanın toplumu nasıl değiştirdiğini, kuramsal olarak ortaya koyarak 

çözümlemeye çalışacağız; üretim biçiminden bağımsız olan, doğal nüfus yasasının ancak 

bitkiler ve hayvanlar için söz konusu olduğunu, kapitalist üretim tarzında nüfus hareketlerinin 

sermaye birikim yasalarınca belirlendiğini, kapitalist toplumların yeniden üretiminin 

sermayenin yeniden üretimi ile dolayımlandığını göstermeye çalışacağız. Bu çözümleme ve 

tespitlerimizle, toplumun tüm kesimlerinin, ancak sermaye ve onun bileşeni olarak devlet ile 

ilişkilenebildiği koşullarda varlığını sürdürebildiği, aksi durumda yok olup gitmek zorunda 

oldukları sonucunu göstermeye çalışacağız. Kapitalizm de tüm mülkiyet sermayeye 

dönüşmüş ve sermaye sahipleri dışındakiler mülksüzleştirilerek işçi sınıfının bir unsuru haline 

dönüştürülmüşlerdir. Üretim araçlarına sahip olmadığı için, emek gücünü, bir meta olarak 

satmak zorunda olan herkes, bu metaı satamasa bile işçi sınıfının bir parçasıdır. Sermaye 

birikimi, faal olarak çalışan işçi sınıfının sömürülmesiyle gerçekleşmez, bu basit yeniden 

üretimdir; birikimin olabilmesi için sömürülen artı-değerin, sermayeye eklenmesi gerekir. Bu 

da, yeni işçi istihdamı demektir. Birikim için ihtiyaç duyulduğunda istihdam edilecek yedek 

sanayi ordusu,  kapitalist devlet tarafından şu ya da bu biçimde beslenir. Yaşlı nüfus da, 

emek-gücünü tüketmiş toplum kesimi olarak, yedek sanayi ordusunun bir kategorisini 

oluşturur. Birikim koşulları gerektirdiği durumlarda, ihtiyaç duyulan emek-gücü, yedek sanayi 

ordusunun diğer kesimlerinden karşılanamıyor ise, yaşlı nüfus devreye sokulur. Özellikle 

sömürü koşullarının, yağma koşullarına dönüştüğü kriz dönemlerinde, faal emek ordusunun 

sömürüsü katlanır, yedek sanayi ordusunun beslenme maliyetleri kısılır, emeklilik  ücretleri 

düşürülür, bu da, bu kesimlerin genç nüfustan çok daha düşük ücretlerle istihdam 

edilmesinin önünü açar. Ayrıca, özellikle savaş koşullarında, genç nüfus silah altına 

alındığında, yaşlı nüfus işe sevk edilir. Sermayenin bu oyununu ancak zor bozabilir; işçi 

sınıfının faal emek ordusu örgütlendiğinde, grev silahını kullanarak kendisine dayatılan 

sefalet koşullarını hafifletebilir; aynı şekilde yedek sanayi ordusunun dip tortusu olan yaşlı 

nüfus da, çok büyük bir oy kitlesine sahip olduğundan, oyu silah olarak kullanıp sefalet 

koşullarını hafifletebilir. Ancak, bir bütün olarak toplumsal kurtuluş, mevcut nüfus yasasını 

değiştirmekte, yani sermaye ilişkilerinden kurtulmakta yatar. 
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UYK2017-SS-103 

ÖĞRENCİ DANIŞMANLAR PROJESİ: SERVİS ÖĞRENME DENEYİMLERİ 

Meryem GÜRLER 

Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,  

 Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü   

Güney GÜRSOY 

Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,  

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü   

Ayşe SALAR 

Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,  

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü   

 
 

Günümüzde hızla artan toplumsal değişim, sosyal sistem yani toplum içinde birbiri ile ilişkili 

unsurları doğrudan etkilemekte ve yeni yönelimleri gerekli kılmaktadır. Toplumların önemli 

unsurlarından birileri de yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç hasta insanlardır. Gelişen bilgi ve 

teknoloji ile sağlığın iyileştirilmesi buna bağlı olarak da yaşlı nüfusunun dünya çapında arttığı 

görülmektedir. Türkiye, uluslararası parametrelere göre henüz yaşlı sayılmamasına rağmen 

2023 yılında "çok yaşlı" ülkeler arasına gireceği öngörülmekte ve yaşlı nüfusun yüzde 10'u 

aşması beklenmektedir. Bu gerçek göz önünde bulundurulduğunda yaşlıların sadece sağlık 

hizmetleri yönüyle ihtiyaçlarının giderilmesinin yanında her türlü zihinsel, duyuşsal ve 

psikomotor ihtiyaçlarının da göz önüne alınarak toplumda “Aktif Yaşlı” olgusunu oluşturmak 

gerekmektedir. Aktif yaşlı olgusunu oluşturulmasında en önemli sağlık ekibi üyelerinden birisi 

de yaşlı bakım programı mezunlarıdır. Bu çalışma ile temel amaç, yaşlı bakımının tek yönlü 

sadece ilaç yada fiziksel ihtiyaçların giderilmesi olarak değil yaşlıların hayat kalitesini 

arttıracak birçok aktivitenin bu sürece nasıl dahil edileceğini göstermekte ve öğrencilerin 

profesyonel bir kontrol altında olaylara müdahalesini uygulamalı olarak sağlamaktır. 

Araştırma nitel araştırma olarak tasarlanmış olup durum çalışması niteliğindedir. Çalışma 

grubunu,  benzeşik örnekleme yöntemi kullanılarak,  uygulamaya katılan ve SHMYO’den 

mezun olabilecek öğrenciler oluşturacaktır. Odak grup görüşmesi kapsamında öğrenci ve 

yaşlı profillerine bağlı oluşturulacak iki farklı 5’er kişilik öğrenci grupları ile çalışılacaktır. 

Verilerin toplanmasında araştırmacılar ve öğrenciler tarafından geliştirilecek olan demografik 

özellikleri belirleme formu, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve gözlem formu 

kullanılacaktır. Sonuç olarak yaşlı bakım programı öğrencilerinin eğitim süresince aldıkları 

derslerdeki kazanımlar doğrultusunda yaşlı bakımını planlama ve uygulama becerisi ile 

yaşlıların bu desteğe zihinsel, duyuşsal ve psikomotor uyumlarının tespit edilmesi 

hedeflenmektedir 
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UYK2017-SS-104 

YAŞLILARDA İŞİTME VE İŞİTME REHABİLİTASYONUNUN ÖNEMİ 

Mustafa AVCU 

Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı   
 

 

İşitme Kaybı işitme duyusunu sağlayan dış, orta, iç kulak yapıları ile işitme yollarının ve işitme 

korteksinin herhangi bir yerinde oluşan patolojiler işitme kaybına neden olur. Periferal işitme 

sisteminde oluşan sorunlar işitme kaybı, santral sistemde oluşan sorunlar ise santral işitme 

bozukluğu olarak adlandırılır. Yaşlı nüfus oranı bakımından Türkiye'de yaşlı sayısının ilerleyen 

yıllarda çok fazla artacağı ve Türkiye'nin "çok yaşlı" ülkeler arasında olacağı rapor edilmiştir. 

Genel olarak ülkemizde işitme kaybı olan yaşlı bireylerin %90’ının işitme cihazı kullanmadığı 

belirlenirken, kullananlar %7'yi geçmemiştir. Dikkat çekici durum ise, işitme cihaz 

sektöründeki gelişmelere rağmen cihaz kullanım oranlarında belirgin yükselme 

gözlenmemesidir. İlerleyen yaşla birlikte tüm işitme sistemi de değişime uğramaktadır. Ancak 

ileri yaşlarda kulak ve işitme sorunlarinin daha sık görüldüğü ve etkisinin daha fazla olduğu 

alan iç kulaktır. Koklear işitme kayıpları olarak adlandırılan iç kulak işitme sorunlarında en 

önemli risk faktörü ise yaştır. Presbiakuzi adı verilen işitmenin ilerleyen yaşla birlikte giderek 

azalması, iç kulakta biyolojik yaşlanmaya bağlı olarak tüylü hücre harabiyeti ile karakterizedir. 

İşitme kaybının derecesini, konfigürasyonunu ve konuşma üzerine etkisini anlamak için 

işitme testlerinden yararlanılır. Özellikle tonal odyometri ve konuşma odyometrisi incelenir. 

Bu tetkiklerde saptanabilen yaşa bağlı işitme kayıplarının en önemli özelliği, özellikle saf ses 

işitme eşiklerinde düşüş, işitme duyarlılığında azalma, konuşmayı anlamama ve özellikle 

gürültülü ortam içinde konuşmayı ayırt etme sorunlarıyla karakterizedir. İşitme kaybı daha 

çok bilateral, simetrik ve kokleadaki hasarlara bağlı olarak oluşan sensorinöral ve yüksek(tiz) 

frekanslarda daha belirgindir. İşitme kaybı, tinnitus (çınlama), dolgunluk, baş dönmesi gibi 

kulak ile ilgili sorunlar da özellikle yaşlı nüfus içerisinde yaşam kalitesini, bilişsel fonksiyonları, 

duygusal ve sosyal durumlarını önemli derecede etkilemektedir ve kişilerin bağımsız olarak 

hareket etme yeteneklerini kısıtlamaktadır. Günümüzde yaşa bağlı gelişen işitme 

kayıplarında hava yolu ve kemiğe yerleştirilen işitme cihazları ve koklear implant 

uygulamaları başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Bu nedenlerle yaşlılık döneminde biyolojik, 

psikososyal, duygusal, bilişsel değişimlere bağlı olarak yaşanan sorunlar, işitme kaybı ve 

doğası ile beraberinde getirdiği tüm sorunlar bir arada değerlendirilmeli; konu ile birinci 

dereceden alakalı aile hekimleri, kulak burun boğaz uzmanları ve diğer temel bilim uzmanları 

ile birlikte multidisipliner bir çalışma içinde ele alınmalı; işitme kaybı rehabilitasyon 

programları içerisinde, odak noktası olan bireyin etrafındaki uzmanlar kadar aile ve yakın 

çevrenin desteği de tam olarak sağlanmalıdır. 

 



 

153 
9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, 4-6 MAYIS 2017, KIRŞEHİR 

UYK2017-SS-105 

TÜRKİYE’DEKİ YAŞLILARIN 1993-2013 YILLARI ARASINDA YAŞADIKLARI AİLE 

YAPILARININ DEĞİŞİMİ 

Faruk KESKİN 

Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Nüfusbilim Anabilim Dalı  
 

Çalışmanın amacı, hanelerde yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin yaşadıkları aile yapılarını ve bu 

yapıların 1993-2013 yılları arasındaki değişimlerini belirlemektir. Türkiye’de 90’lı yıllardan 

bugüne sağlık alanında büyük gelişmeler yaşanmış, bu gelişmelerle birlikte doğuşta yaşam 

beklentisi kadınlarda 81’e, erkeklerde ise 75’e yükselmiş ve artan ömür süreleriyle ilişkili 

olarak nüfus içinde yaşlıların payı artmış, hanelerde yaşayan yaşlıların sayısı da bu artıştan 

etkilenmiştir. Türkiye’de 65 yaş ve üstü nüfusun tüm nüfusa oranı, 2014 yılında ilk defa yüzde 

8’e yükselmiş, bu oran, yaşlı bireylerin yaşadığı hanelerin hanehalklarını oluşturan kişileri ve 

konutlarının yapılarını incelemeyi gerekli kılmıştır. Bu inceleme için Türkiye genelinde 5 yılda 

bir Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafında yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık 

Araştırması (TNSA) 1993, 1998, 2003, 2008 ve 2013 hanehalkı üyesi veri setleri kullanılarak 

hanelerde yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin aile yapıları, seçilmiş değişkenler için incelenmiş 

ve bu özelliklerin değişimleri saptanmıştır. Değişen aile ve hanehalkı yapıları ve yaşlı nüfusun 

oranındaki değişimin ışığında, bu çalışmada farklı hanehalkı kompozisyonlarında yaşayan 

yaşlılar belirlenmiş ve bu aile tiplerdeki değişimler 1993-2013 yılları arasında takip edilmiştir. 

Yaşlıların yaşadıkları aileler, tek kişi, karı-koca, çekirdek, geçici geniş, ataerkil geniş ve diğer 

olmak üzere incelenmiş, yıllar içinde yaşlıların dahil oldukları bu sınıflandırmalardaki 

değişimler belirlenmiştir. Bu belirlemelere göre yıllar içinde yaşlıların yalnızlaştığı, tek başına 

veya sadece eşiyle yaşayan yaşlıların arttığı, geniş ailede yaşayan yaşlıların azaldığı özellikle 

bölgesel olarak yaşlıların farklı aile tiplerinde yaşadığı belirlenmiştir. 
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UYK2017-SS-106 

YAŞLANAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ 

A.Murat ÖZER 

Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

Hava Trafik Kontrolörleri; radarlar, ekranlar, elektronik sistemler ve haberleşme sistemlerini 

kullanarak, hava araçlarının, bir noktadan ulaşmak istedikleri başka bir noktaya 

gerçekleştirecekleri uçuşlarının öncelikle emniyetli olarak gerçekleşmesi için tüm aşamalarını 

yönetirler. Hava Trafik Kontrolörü, pilotlara telsiz aracılığıyla tavsiye, bilgi ve talimatlar iletir 

ve kendi kontrol sahasındaki onlarca hava aracına aynı anda hava trafik kontrol hizmeti 

sağlayarak onların emniyetli ve düzenli bir şekilde uçmalarını sağlar. Sonuçta hava trafik 

kontrolörlüğü bilgi, beceri, dikkat, koordinasyon gerektiren ciddi bir meslek grubudur. Bu 

mesleği sorunsuz gerçekleştirebilmek için yeterlilik lisanslarının yanında, düzenli olarak belirli 

aralıklarla sağlık muayenelerinden geçip, tam olarak sağlıklı olduklarını belgeleyen sağlık 

lisansı da almak zorundadırlar. Ülkemizdeki mevcut düzenlemeye göre, Hava Trafik 

Kontrolörleri, sağlıklı oldukları sürece görevlerini aktif olarak 65 yaşına kadar 

yapabilmektedirler. 1967 tarihli ABD federal yasası, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı (sexism, 

racissm) gibi, 40 yaşın üstündeki insanlar için çalışma ortamlarında yaş ayrımcılığını da 

(agizm) yasaklamıştır. Ancak 1986 yılında bu yasaya bir istisna getirilmiştir. Üç meslek 

grubuna; pilotlara, hava trafik kontrolörlerine ve güvenlik personeline yaş ilerlemesinden 

dolayı ayrımcılık yapılması, hukuki mantık açısından meşru görülmüştür.  

Performansı azaltan tüm unsurların çok ciddiye alındığı havacılık dünyasında pilotların ve 

kontrolörlerin hangi yaşa kadar aktif görev yapabileceği konusunda uzun yıllardır 

tartışılmalar yapılmaktadır. Bir yanda kontrolörlerin yaşının ilerlemesiyle ilgili kognitif ve 

psikomotor yetersizlikler gösterdiklerini kanıtlarıyla ortaya koyarak yaşlanan kontrolörlere 

bazı kısıtlamalar getirilmesini savunan radikaller; diğer yanda ise artık yaşlıların eskisi kadar 

yaşlı olmadığını ve beklenen yaşam süresinin eskisinden çok daha uzun olduğunu, bu 

nedenle üst yaş limitlerinin daha yukarılara çekilmesi gerektiğini savunan yenilikçiler 

bulunmaktadır. 

Yaş ilerlemesiyle birlikte bazı yetilerde kayıplar olabilir. Mesela, modern sistemler ve yeni 

teknik gelişmelere adaptasyonda, bunların öğrenilmesinde yaşı ileri insanlar zorluk çekebilir. 

Tehlikeli durumlarda dikkat, algı, bilgi işleme ve karar verme süreçlerinde yavaşlama olabilir. 

Stresli ve karmaşık durumlarda, fiziksel dayanıklılığı sürdürme ve yorgunlukla mücadele 

konularında ileri yaşlarda performans daha azalır. Yaş ilerlemesine bağlı gelişen fizyolojik ve 

psikolojik bozuklukların, tıbbi inkapasitasyona dönüşme olasılığı fazladır.  Yaşın ilerlemesiyle 

birlikte bilişsel ve psikomotor davranışlardaki gerilemelerin, uçuş emniyeti açısından bir risk 

oluşturduğu ileri sürülmektedir. Bu görüş kanıtlarıyla beraber doğru bir düşüncedir. Ancak 

yaşlılık kavramının keskin bir sınıra oturtulması ve performansın da sadece bu sayısal değer 
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üzerinden değerlendirilmesi, eksiktir. Uçuş emniyeti açısından performansı azaltan aynı risk 

faktörlerinin genç insanlarda da olma olasılığı vardır. Performansı azaltan birinci faktör yaş 

değildir. Örneğin stres, kişiler arası iletişim ve uyum sorunları, düşünüş ve davranış 

bozuklukları, yaştan daha önde gelen faktörlerdir. Sonuç olarak çalışanları sadece yaş kriteri 

ile değil, bilimsel olarak sağlık/performans verileriyle değerlendirmek daha akılcıdır. Önemli 

olan yaş değil, özellikle kritik durumlarda deneyim ve doğru kararı verebilme yetisidir. Bu 

nedenle genç ya da yaşlı tüm kontrolörlerin yetersizliği varsa, bu durum uçuş hekimi 

tarafından değerlendirilerek belirlenmeli, idare tarafından karara bağlanmalıdır. Havacılıkta 

önemli olan uçuş emniyetidir ve yaş da dahil olmak üzere bütün değerlendirmeler, bilimsel 

olarak konunun uzmanı kişilerce gerçekleştirilmelidir. 
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B - POSTER SUNUMLAR 
 

UYK2017-PS-01 

KUŞAKLARARASI İLETİŞİM AÇISINDAN TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÖNEMİ 

Fahri ÖZSUNGUR 

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü  

Hülya ÖZTOP 

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 

 

 

Bu makalede kuşaklararası iletişim açısından teknoloji kullanımının önemi üzerinde 

durulmuştur. Kuşaklararası iletişimde teknoloji kullanımını etkileyen teorik yaklaşımlar 

incelenmiş, sosyal sınıflar ve grupların kuşaklararası iletişimdeki önemi açıklanmıştır. 

Teknoloji kullanımının yaşlıların iletişimi üzerindeki etkileri yalnızlık, sosyal destek, bireylerin 

ihtiyaçları ve yaşam tatminleri, başarılı yaşlanma konuları kapsamında değerlendirilmiştir. 

Makalede hızla gelişen teknoloji ile birlikte kuşaklararası iletişime engel oluşturan yaş 

ayrımcılığı konusuna da  yer verilmiştir. Tüm bu değerlendirmeler ışığında teknolojinin yaşlı 

bireylerin günlük işlerini kolaylaştırdığı ve sosyal iletişimlerini güçlendirdiği, böylece 

kuşaklararası iletişime önemli düzeyde katkı sağladığı sonuçlarına varılarak, kuşaklararası 

iletişimin güçlendirilmesinde teknoloji kullanımına ilişkin yaygın eğitimin önemi 

vurgulanmıştır. 
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UYK2017-PS-02 

ULUSAL BÜYÜK ANNELER-BÜYÜK BABALAR GÜNÜ 

M. Serhat ÖZTÜRK 

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü  

Tuğçe TÜRTEN KAYMAZ 

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü   

İmatullah AKYAR 

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü   

 

Aile, bireyler arasındaki ilişkilerin gelişmesini ve sürdürülmesini sağlayan kurumlardan biridir 

ve aile, üyelerinin her biri açısından ekonomik, sosyal ve psikolojik nitelikli bir dayanışma 

sistemidir. Günümüzde değişen aile yapısı ve yaşam tarzı nesillerin birbirleriyle ilişki, iletişim, 

rol ve beklentilerinde değişimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sanayileşme 

devrimleriyle birlikte ailenin yapısında meydana gelen değişimler büyük ebeveynlerin 

torunlarından ayrı yerlerde yaşamaya başlamasına ve parçalanmış ailelerin sayısında 

artışların meydana gelmesine sebep olmuştur. Ailelerde nesillerin birbirinden uzaklaşmaları 

sonucu yetişkinler bir taraftan iş hayatının getirdiği zorluklar, diğer taraftan büyük 

ebeveynlerine yardımcı olma ve çocuklarını yetiştirme konusunda problemlerle 

karşılaşmıştır. Bu değişiklikler torunların ve yetişkinlerin büyük ebeveynlerden ayrı 

ortamlarda daha fazla zaman geçirmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla nesillerin birbiriyle 

iletişiminin süresinde, sıklığında ve niteliğinde azalmalar meydana gelmiştir.  Yaşlı nüfusun 

artmasının yanı sıra aile yapısının değişmesi, kadının çalışma hayatına daha çok girmesi 

nedeniyle yaşlıların giderek yalnızlaşması ve nesiller arası dayanışmanın zayıflaması 

nedeniyle 2012 yılı Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından “Aktif Yaşlanma ve 

Nesiller Arası Dayanışma Yılı” olarak kabul edilmiştir. Bu tema ile üretken, başarılı ve 

bağımsız bir yaşlanma ve yaşlanmakta olan nüfusun daha genç nesilden, genç neslinde de 

önceki nesillerden destek görmesi hedeflenmiştir.  Nesiller arası dayanışmayı artırmak 

amacıyla 1965 yılından buyana yılın farklı zamanlarında birçok ülkede Büyük Ebeveynler 

Günü, bazı ülkelerde ise Büyük Anneler ve Büyük Babalar Günü kutlanmaktadır. Örneğin 

Polonya’da 1965 yılından bu yana 21 Ocak Büyük Anneler, 22 Ocak Büyük Babalar günü 

olarak kutlanmaktadır. Ayrıca Büyük Ebeveynler Günü Avustralya, Kanada, Estonya, Fransa, 

Almanya, İtalya, Pakistan, Polonya, Singapur, Güney Sudan, Tayvan, Büyük Britanya, Amerika 

Birleşik Devletleri ve Hong Kong’da da kutlanmaktadır. Nüfusun yaşlanmasının sosyo-

ekonomik yapıya etkileri, kurumsal ve evde bakım gereksinimlerinin değerlendirilmesi, 

sağlıklı yaşam süresinin uzatılması, yaşlıların toplumsal yaşama katılımının sağlanması ve 

yaşlının yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yaygınlaştırılması yaşlanma 

olgusunun etkilerinin ülke için probleme dönüşmeden çözümlenmesine ve yaşlanma ile ilgili 

politikaların geliştirilmesine önemli katkıda bulunacaktır.  Bu doğrultuda yaşlıların yaşam 

kalitesinin artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapan birçok sivil toplum kuruluşu ve 
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organizasyonların desteğiyle oluşturulan Yaşlılık Platformu değişen nüfus yapısının getirdiği 

sorunları dikkate alarak zayıflayan nesiller arası dayanışmanın artırılması ve sürdürülmesi 

amacıyla “Büyük Anneler-Büyük Babalar Günü’’nün her yıl ‘Ekim ayının ikinci Pazar günü’ 

olarak kutlanması projesini gündeme getirmiştir.  Bu bağlamda Yaşlılık Platformu Türkiye’de 

nesiller arası dayanışma konularında bilgi ve uygulamaların belirlenmesi, geliştirilmesi ve 

toplumun farkındalığının artırılmasını hedeflemektedir. Böylece aile bireylerin yaş aldıkça 

davranışlarında bağımsızlaşmayı öğrenmesi ve gelecekte daha güçlü nesillerin yetişmesi için 

“Büyük Ebeveynler Günü”nün yaşama geçirilmesi önerilmektedir. Şunu da belirtmek gerekir 

ki; büyük ebeveynler günü kutlamasının amacı yaşlanma konusuna olan duyarlılığı artırmanın 

yanı sıra giderek yaygınlaşan neo-politikalar karşısında hem yaşlı bireyin hem de yakınlarının 

bağlarını güçlendirmektir. 
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UYK2017-PS-03 

YAŞLILIĞA BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN BİR İŞİTME KAYBI TÜRÜ: PRESBİAKUZİ 

Deniz Uğur CENGİZ 

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü 

Murat KILIÇ 

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü  

 

İşitme kayıpları, konjenital (doğumsal) ve akkiz (sonradan) olarak görülmektedir. Bu 

kayıplardan biri olan Sensorianöral Tip (SNİK) işitme kaybı koklear veya retrokoklear (koklea 

ötesi) bir patolojiden köken almaktadır. Bu kayıpların yaklaşık %90’ı koklear kaynaklıdır. 

Yetişkinlerdeki sensörinöral tip işitme kayıpları çocukluk döneminden gelen kayıplar 

olabileceği gibi nörolojik, vasküler, hematolojik, enfeksiyöz, sistemik hastalıklar, tümörler, 

otoimmün hastalıklar, gürültü ve yaşlılığa bağlı oluşur. Yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan 

işitme sorunları ‘presbyacusis’ Presbiakuzi olarak adlandırılır. Presbiakuzi kelimesinin kökeni 

‘presby’dir ve Yunanca ‘yaşlı’ anlamına gelir. ‘Cusis’ kelimesi ise yine Yunanca bir kelime olup 

‘işitme’ anlamındadır. Presbiakuzi; ileri yaşlarda, yaşlanmaya bağlı olarak görülen ayrıca iç 

kulakta yaşlanma diye de adlandırılan büyük bir oranda yüksek frekansları tutan iki kulakta 

da görülen bilateral simetrik bir işitme kaybıdır ve sensörinöral tiptedir. Sensörinal kelimesi 

hem sensör bölgenin (kokleanın) hem de nöral bölgenin (akustik sinir liflerinin) harabiyeti 

anlamına gelmektedir. Presbiakuzisi olan kişilerin en çok yakındıkları konu gelen sesleri 

duydukları ancak anlayamadıkları yönündedir. Bu kişilerin işitme eşiklerine bakıldığında 

düşük frekanslardaki (bas) sesleri işitmelerinin normal veya normal kabul edilebilen sınırlar 

içinde olduğu, yüksek frekanslardaki (tiz) sesleri ise işitmekte zorlandıkları ya da 

işitemedikleri gözlenmektedir. Konuşma frekansları olan 500 Hz ile 2000 Hz arası seslerin 

duyulması hastalığın başlangıç evresinde sağlam kaldığından kişide presbiakuzinin varlığı geç 

fark edilir. İşitme kaybının yavaş ilerlemesinden dolayı hastalar bu durumu başlangıçta 

önemsemeyerek duruma adapte olurlar. İşitme kaybı, konuşma frekanslarını da kapsamaya 

başladığında ise hastalar duyamama ve duyduğunu anlayamama sorunlarıyla karşı karşıya 

kalmaktadırlar. İşitme kaybı yaşla paralel olarak ilerlediğinden hastanın çevreyle olan ilişkisini 

kısıtlar ve bunun sonucunda hastanın çevreden kopması ile depresyona meyil ve şüphe 

duygusunda da artış gözlerir. Yaşlı popülasyondaki işitme kayıplarının önemli bir kısmı işitme 

cihazları, orta kulak implantları, yardımcı dinleme aletleri ve koklear implantlar ile 

karşılanabilir. Seçilecek yöntem işitme kaybının tipine, işitme kaybının şiddetine, kişinin tıbbi 

durumu ve tercihlerine göre belirlenir. 
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UYK2017-PS-04 

YAŞLILIĞA BAĞLI İŞİTME KAYBINDA İŞİTME CİHAZI KULLANIMI 

Deniz Uğur CENGİZ 

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü  

Elif ÖZDEMİR 

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü  

Hatice Kübra ÇETİN 

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji  Bölümü 

Büşra Nur BEYCİOĞLU 

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü  

Murat KILIÇ 

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü  

 

Yaşlılık sözlük anlamı olarak yaşlı olma, ilerleyen yaşın etkilerini gösterme hali olarak 

tanımlanmaktadır. Yaşlılık; fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirilmesi gereken 

bir süreçtir. Yaşlanmayla beraber vücut sistemlerinde fizyolojik ve morfolojik bozulmalar 

meydana gelmektedir. Buna bağlı olarak metabolik, kardiyovasküler, nörolojik sorunlarla 

birlikte duyusal yeteneklerde zayıflamalar görülür. Yaşlılığa bağlı işitme duyusundaki azalma 

genellikle iç kulaktaki dejenerasyona bağlı olarak başlangıçta yüksek frekansları, ilerleyen 

evrelerde konuşma frekanslarını (500,1000,2000Hz) içeren alçak frekansları da etkilediği için 

daha geç fark edilmektedir. İşitme kaybı ilerledikçe hastaların duyma yetisinde azalma 

meydana gelmektedir. Duyma yetisinde ki bu azalmayla beraber hastalar çevredeki konuşma 

seslerini ayırt etmede zorlanmaktadır. Bu soruna sıklıkla tinnitus da eşlik etmektedir. Tüm 

bunlar hastanın sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu şikâyetleri ortadan 

kaldırmak için medikal ve cerrahi tedavi yapılamayan hastaların işitme cihazı ile rehabilite 

edilmesi gerekmektedir. İşitme cihazı, hastanın duyamadığı sesleri toplayıp işlemler ve işitme 

kaybının derecesine göre hastanın daha rahat duyacağı seviyeye yükseltir. Hastaların işitme 

cihazından memnun kalabilmeleri için cihaz kullanmaya psikolojik olarak hazır olmaları, 

gerçekçi beklentilerinin olması, anatomik olarak uygun olmaları ve cihazı kabullenmeleri 

gerekmektedir. Hastaların memnuniyeti sağlandıktan sonra işitme cihazını hayatlarının bir 

parçası olarak görmeleri ve düzenli olarak kullanmaları halinde kendilerini, sürekli iletişim ve 

etkileşim halinde olan toplumun bir parçası olarak hissedecek ve dışlanma hissi ortadan 

kalkacak, sosyal refah düzeyleri yükselecektir. 
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UYK2017-PS-05 

YAŞLILIK VE VERTİGO 

Deniz Uğur CENGİZ 

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü 

Muzaffer MUTLU 

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü  

Murat KILIÇ 

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü  

 

Yaşlılık; sözlük anlamı olarak yaşlı olma, ilerleyen yaşın etkilerini gösterme hali olarak 

tanımlanmaktadır. Yaşlanma, fizyolojik olarak kaçınılmaz olağan bir süreçtir. Yaşlanmanın 

etkileri kişinin aktiviteleri için kısıtlayıcı olabilir. Yaşlanma ile bireylerde sıklıkla denge 

problemleri görülebilmektedir. Bu problemlerin başında Vertigo (Baş dönmesi) gelmektedir. 

Vertigo, vücudun denge sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya çıkan baş 

dönmesidir. Belirtileri; baş dönmesi, halsizlik, şiddetli baş ağrısı, mide bulanması ve 

bayılmadır. Vertigo bir hastalık değil bir hastalık belirtisidir. Dengenin sağlanmasında iç kulak 

birinci dereceden sorumlu organdır. Bunun yanı sıra dengenin sağlanmasında gözler, eklem 

ve kaslar, beyin ve omurilik birbirleriyle bağlantılı ve uyumlu olarak çalışmaktadır. Bu 

organları etkileyen hastalıkların birçoğunda vertigo ortaya çıkmaktadır. En sık görüleni iç 

kulaktan kaynaklı başın pozisyona bağlı vertigodur. Baş hareketleri ile ortaya çıkar ve şiddetli 

dairesel dönme ile kendini gösterir. İç kulaktaki vestibüler sistem, denge mekanizmalarının 

kontrolündeki en önemli sistemdir. Vestibüler sistem başın pozisyonundaki her değişimin 

algılanmasını ve dengenin düzenlenmesi için veri oluşturulmasını sağlar. Yaşlanma, vestibüler 

fonksiyon üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Vestibüler nükleustaki nöronal kaybın 40 

yaşından sonra belirli bir oranda oluştuğu belirtilmektedir. Yaşlı hastalar vestibulo-okülar 

reflekste azalmalar göstermeye eğilimlidirler. Vestibüler rehabilitasyon, vertigoya bağlı 

denge bozukluğunun tedavisinde kullanılmaktadır. Vestibüler rehabilitasyonun amaçları; baş 

dönmesini azaltmak, dengeyi düzeltmek, vestibulo-oküler refleksi düzelterek düşme riskini 

azaltmak, postüral kontrol ve okülomotor becerilerin kazanılmasını sağlamaktır. Vestibüler 

ve denge rehabilitasyonunda kullanılan çeşitli teknikler adaptasyon egzersizlerini, düzeltme 

egzersizlerini, denge egzersizlerini, yürüyüş egzersizlerini ve genel yaklaşımları içermektedir. 
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UYK2017-PS-06 

YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR 

Nurlana BAHRAMLI 

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 

Bu çalışmada, yaşlılara yönelik sosyal politikalar ele alınmaktadır. Yaşlılara yönelik 

sosyal politikaların ne anlama geldiği ve bu politikalara ihtiyaç duyulmasının 

nedenleri ortaya konduktan sonra, yaşlılara yönelik sosyal politika uygulamalarına 

yer verilecektir. En nihayetinde ise, yaşlılara yönelik sosyal politikalar, İsveç, 

Almanya, İngiltere ve İtalya gibi farklı refah devletleri sınıflandırmasına dâhil edilen 

ülkeler açısından ele alınmaktadır. 

Yaşlılara yönelik olarak üretilen/üretilmesi düşünülen politikalar, sosyal politika 

alanındaki en önemli konulardan biri olarak bilinmektedir. Dünya ölçeğinde gözle 

görülen bir şekilde yaşlıların sayısındaki artış, yaşlılara yönelik sosyal politikalara 

daha önem vermeye yol açmaktadır.  

“Yaşlılık” diye bilinen dönem, insanlar için uğranılması kaçınılmaz bir sürece işaret 

etmektedir. Bu dönem ile birlikte, dönemin kendine has özellikleri ile karşılaşılması 

da muhakkak olmaktadır. Bu anlamda, yaşlılık döneminde fiziki güçsüzlüklerden 

başlayan ve diğer çeşitli zayıflıklara uzanan bir güçten düşme ile karşı karşıya 

kalınmaktadır. Bu bakımdan yaşlılar, yemek yeme, temel ihtiyaçlarını giderme, alış-

veriş yapma, insanlarla ilişki kurma, sokağa çıkma, yürüme gibi en  basit ihtiyaçlarını 

gideremeyecek duruma gelmektedir. İşte bu noktalarda yaşlıların desteklenmesi 

gündeme gelmektedir.  

Yaşlılara dönük sosyal politikalar, bu desteğin somut/pratik “sosyal” yönü olarak 

bilinmektedir. Bu çerçevede, bakım hizmetleri, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve 

çeşitli emeklilik sistemleri yolu ile yaşlılara yönelik sosyal politikalar 

geliştirilmektedir ve uygulanmaktadır.  

Yaşlılara dönük sosyal politikalarda emeklilik sistemi ön planda olmakla birlikte, 

bakım hizmetleri, sosyal hizmetler ve sosyal yardım gibi yöntemler de önemli bir 

destek niteliğine sahiptirler. Ancak bu durum, ülkeler arasında farklı şekil ve 

derecelere sahiptir.  

Emeklilik sistemleri, özellikle 1990’lı yıllarla birlikte reformlara tabi tutulmak 

suretiyle cömert olmaktan daha az cömert olmaya doğru kaymıştır. Bunun anlamı, 

sosyal politikalardaki “yaşlıyı merkeze alan” yapının sekteye uğramaya başlamasıdır.  

Yaşlılara dönük sosyal politikalarda, devlet, yerel yönetimler ve aile gibi aktörlerin 

etkisi, ülkeler açısından farklı derecelerde görülmektedir. Kimi ülkelerde devlet ön 

planda iken, kimisinde yerel yönetimler ve kimisinde de aile merkezdedir.  
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İtalya gibi henüz tam anlamıyla refah seviyesini diğer ülkeler seviyesine çıkaramayan 

ülkelerde, çeşitli kurumsal düzeylerde zayıf koordinasyonun varlığı, bölgeler 

arasında var olan büyük farklılıklar ve hakların dağınık bir yapı seyretmesi söz 

konusu olabilmektedir. Bu husus, Türkiye’deki yapıyı da çağrıştırır niteliktedir.  

Yaşlılara yönelik sosyal bakım hizmetleri, gittikçe “karma bakım modeli” şeklini 

almaktadır. Bu çerçevede, bakım hizmetinde, bir yandan kamu (merkezî/yerel) 

gerek finans gerekse direkt hizmet anlamında devrede iken, diğer yandan aile gibi 

yaşlının yakın çevresi de katkı sağlamaktadır.  

Emeklilik yaşı, gittikçe artmaktadır. Bunun yanında, yaşlılara yönelik olarak, çalışma 

hayatında kalmalarına dönük teşvikler göze çarpmaktadır.  

İtalya’da, yaşlılara yönelik sosyal politikalar, İtalyan refah devleti mantığının bir 

parçası olarak gösterilen “klientalist” (kayırmacı) anlayışın içinde işlemektedir. Bu 

husus, Türkiye’deki halîhazır duruma da işaret etmektedir.  
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UYK2017-PS-07 

YAŞLILIKTA ENGELSİZ KONUT: YAŞLILIK VE HER YAŞA UYGUN KONUT TASARIM 

KRİTERLERİ 

Sibel DEMİRARSLAN 

Kocaeli Ünivesitesi, Kocaeli Ünivesitesi Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü 

 

Mimarlık, ihtiyaçlara, arzulara ve beklentilere uygun tasarımlar gerçekleştirmek, böylece 

insanların içerisinde bulunmakla huzur bulacakları mekânlar oluşturmayı hedefleyen bir bilim 

dalıdır. Bunun en önemli girdisi elbette kullanıcının bilinmesi ve tanınmasıdır. Bu bağlamda 

ele alındığında geçmiş yaşamlar, ergonomi, kültürel veriler (dil, din, örf, adet, gelenek, 

görenek, eğitim, alışkanlıklar gibi), yaşamı kazanma biçimleri / hâkim iş kolları,  bulunulan 

coğrafya ve diğer öz bilgilerin daha net kotarıldığı görülür. Kullanıcının bilinmediği 

durumlarda ise ne yazık ki ortalama mekân tasarımları yapılmaktadır. Kullanıcının bilinmesi 

ile birlikte insanların tüm biriktirdikleri ve dolayısıyla beklentileri bilinmektedir. Başta ırklara 

bağlı olmak üzere, yaşanılan coğrafya, yaşam faaliyetleri gibi etkenlerin belirlediği vücut 

ölçülerinin incelenmesi ve standardize edilmeye çalışılması sonucunda ise ergonomi bilimi 

devreye girmiştir. Bilim çalışmaları ilerledikçe, insanların yaşam evrelerinde de ihtiyaçlarının 

farklılaştığı görülmüştür. Kültürel özelliklere bağlı olarak değişen ilişkiler içerisinde örneğin; 

Türklerin yaşlılara tutumu ile Japonların, Almanların tutumları farklı farklıdır. Türkiye’de en 

çok sirkülasyonu olan bina türü konuttur. Konut tasarımı modadan etkilenmekte, rant amacı 

ile farklı isim, farklı malzeme, farklı tasarım yaklaşımları gibi sunumlarla konut satışlarının 

yapılması sağlanmaktadır. Genelde konutu sattıran özellikler bellidir ve bu veriler arasında ne 

yazık ki yaşlılara hitabeden imkânların bulunmadığı görülmektedir. Örneğin, rezidans, park 

evi, konak gibi isimler, veya dubleks, tripleks konut, kapalı konut yerleşimleri gibi isim veya 

havuzlu, göletli projeler gibi, spor salonu, spa imkanları, misafir ağırlama olanakları gibi 

yenilikler ile süslenen konutlarda engelliden ve engellenmişten bahseden nerdeyse hiç 

yoktur.  Bu çalışmanın amacı bebeklik, çocukluk, gençlik gibi evrelere ayrılan yaşam 

döngüsünde insanların ileri yaşlarda sağlık, beceri, refleks, hareketlilik, hafıza gibi 

durumlarında ki kayıpları sonucunda ihtiyaçlarında olabilecek değişikliklerdir. Unutulmaması 

gereken önemli bir konu, binaların ve çevrelerin insanları hasta edebileceğidir. Literatürde 

hasta bina sendromu olarak bilinen bir olgu mevcuttur. Çalışmada, insanların kalesi olarak 

hissettikleri bina türü olan, konut plan tiplerinin incelenmesi, tasarım sürecinde önemsenen 

ve önemsenmeyen konularla birlikte ele alınmaya çalışılacaktır. İleri yaştaki kullanıcılar için 

mekân düzenlemelerinin önemi, ev kazalarına neden olabilecek durumlar için 

yapılabileceklerin ve alınabilecek önlemlerin mekân bazında irdelenmesi planlanmaktadır. 

Bunu sağlayabilmek için yöntem olarak; literatür çalışması ile birlikte piyasaya arzı olan konut 

tiplerinden seçilen bir örneklem grubunun yaşlı kullanıcılar bağlamında incelenmesi ve 

irdelenmesi hedeflenmektedir. Sonuç olarak, çalışmada piyasaya sunulan konut projelerinin 
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satış kriterleri ile herkese uygun bir tasarım olup olmadığının belirlenen örneklem üzerinde 

çalışılması ile yaşlılıkta konut, mekân ihtiyacının kriterleri için bulguların belirlenmesi 

hedeflenmektedir. Engelsiz tasarım konusunda herkesin bir fikri olduğu günümüzde, 

gerçekte neler yapıldığı ve neler yapılabileceği bina geneli ve konut özelinde ele alınarak, 

öneriler sunulacaktır. 
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UYK2017-PS-08 

 
YAŞLILARIN GÖZÜNDEN GEÇMİŞ, ŞİMDİ VE BELİRSİZLİK; NİTEL BİR ARAŞTIRMA 

Zeyneb ÇİFTCİ 

Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, RPD Bölümü  

 

Bireyler yaşamlarını devam ettirdikleri süre boyunca belirli tecrübeler ve tercihler 

yapmaktadır. Tecrübelerin en yoğun olarak biriktiği yaşlılık dönemi fiziksel, psikolojik ve 

sosyal boyutlarıyla bireyleri daha genç olanlara göre algılarında, düşünce biçimlerinde ve 

yaşamı değerlendirmelerinde farklılık olabileceği düşünülmektedir. Fizyolojik boyutuyla 

yaşlılık, kronolojik yaşla birlikte görülen değişimleri ifade ederken, psikolojik boyutuyla 

yaşlılık, algı, öğrenme, psikomotor, problem çözme ve kişilik özellikleri açısından insanın 

uyum sağlama kapasitesinin kronolojik yaş ilerledikçe değişimini ifade etmektedir, sosyolojik 

açıdan ise yaşlılık bir toplumda belirli yaş grubundan beklenen davranışlar ve toplumun o 

gruba verdiği değerlerle ilgilidir (Birren J.E, 1982). Kronolojik olarak yaşlanma ise Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO)’nün yaptığı bir sınıflandırmaya göre; 45-59 yaş arası orta yaş, 60-74 yaş 

arası yaşlılık, 75-89 yaş arası ileri yaşlılık, 90 ve üstü ise ihtiyarlık kategorisine alınmıştır (EYH, 

2012).  

 

Araştırmanın amacı aynı yerleşim yerinde yaşamlarını sürdüren yaşlı bireylerin; geçmiş, 

şimdiki ve gelecek ile ilgili algılarının araştırılmasıdır. Araştırma Kayseri’nin Sindelhöyük 

mahallesinde yaşayan 65 yaş üzeri 40 yaşlı birey ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

nitel analiz boyutunda değerlendirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun hazırlanmasında kolay anlaşılabilecek 

sorular yazma, odaklı sorular hazırlama, açık uçlu sorular sorma, yönlendirmekten kaçınma, 

alternatif sorular hazırlama, farklı türden sorular yazma ve soruları mantıklı bir biçimde 

düzlenme dikkate alınmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Bu teknik, özel bir konuda 

derinlemesine soru sorma ve cevap eksik veya açık değilse tekrar soru sorarak durumu daha 

açıklayıcı hale getirip cevapları tamamlama fırsatı vermesi açısından avantajlıdır (Çepni, 

2007). Görüşmeler araştırmacı tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış 13 farklı sorudan 

oluşmaktadır. Geçmiş, şimdiki ve gelecek yaşantılara ilişkin sorular; Geçmiş zaman soruları 

Yaşadığını yerin dışına çıktınız mı?-Yaşantınız boyunca çevrenizdeki insan sayısı azaldı mı?-

Çocuklarınızı istediğiniz standartlarda yetiştirdiniz mi?-Çocuklarınızla ilgili pişmanlıklarınız var 

mı?-Daha önce hiç okula gittiniz mi, gitmek ister miydiniz?-Geçmişe yönelik en büyük 

pişmanlığınız nedir? Şeklinde iken şimdiki zamanı kapsayan sorular: Yaşadığınız yerin 

imkânları sizin için yeterli mi?-Çevrenizde aile üyelerinizden kimleri görmek sizi mutlu eder?-

Günlük yaşantınızda neler yaparsınız?-Geriye dönüp baktığınızda şuan kendinizi olmak 

istediğiniz yerde görüyor musunuz?-Gençlik ideallerinize ulaşabildiniz mi?-Yaşantınızı nasıl 

ifade edersiniz?-Kendinizi hiç yaşlı hissettiğiniz oldu mu? şeklindedir. Gelecek zaman soruları 
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ise: Yaşadığınız yerin dışına çıkmak isteseydiniz nereye giderdiniz?-Geriye neler bırakmak 

istersiniz? şeklinde sorular belirlenmiştir. Anlaşılmakta zorlanılan sorularda araştırmacı ifade 

şekillerini değiştirerek aynı soruyu yönlendirmiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

168 
9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, 4-6 MAYIS 2017, KIRŞEHİR 

UYK2017-PS-09 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAŞLILIK KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR 

YOLUYLA BELİRLENMESİ 

Tunahan KARGI 

Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, RPD Bölümü  

 

 

Sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, erken tanı ve tedavi yöntemlerinin 

uygulanıyor olması, sağlığı koruyucu ve geliştirici önlemlerin artmış olması, sağlıklı yaşam 

tarzının desteklenmesi ve benimsenmesi gibi faktörlerin etkisiyle dünya nüfusu içinde, yaşlı 

nüfus oranı artmaktadır (Özdemir, Akdemir ve Akyar, 2005). 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 

(TUİK) verilerine göre yaşlı nüfusu Türkiye nüfusun %8,2’sini oluşturmaktadır. 

Yaşlılık, önüne geçilmesi mümkün olmayan biyolojik, kronolojik ve sosyal yönleriyle 

problemlere sahip olan, tüm yaşam faaliyetlerinde, üretkenlik, yeterlilik, bireysellik ve 

bağımsızlıkta azalmaları beraberinde getiren bir süreçtir. (Çilingiroğlu ve Demirel, 2004). 

Yaşlı nüfusunun giderek artmasıyla birlikte yaşlılığın getirdiği biyolojik, kronolojik ve sosyal 

problemlerin giderek artmasıyla yaşlıların doğrudan etkileşime geçtiği meslek grubunun 

sağlık çalışanları olduğu düşünülebilir. Bu bağlamda bu araştırma ile sağlık çalışanlarının 

“yaşlılık” kavramına yönelik algılarının metafor yoluyla belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Metaforlar, bir kişinin bir kavramı ya da olguyu algıladığı biçimde, benzetmelere başvurarak 

ifade etmesi şeklinde tanımlanabilir  (Aydın, 2010). Araştırmada nitel araştırma 

yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmış olup araştırmaya katılan sağlık 

çalışanlarından “Bana göre yaşlılık ………. gibidir. Çünkü ………...” cümlelerini tamamlamaları 

istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Olgubilim deseni, 

farkında olduğumuz ama derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara 

odaklanmaktadır (Aküzüm, Karabıyık ve Saraçoğlu, 2016). İçerik analizinde ise amaç, 

toplanan verileri benzerliklerine göre belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya 

getirilmesi ve verilerin okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenip yorumlanmasıdır 

(Aküzüm, Karabıyık ve Saraçoğlu, 2016). Araştırmaya 82 sağlık çalışanı katılmış olup bu 

metaforlar 6 tema çerçevesinde toplanmıştır. Bu temalar birikim, doğa, duygu, nesne, 

pasiflik ve zaman ifadesidir. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılacaktır. 
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UYK2017-PS-10 

ALZHEİMER HASTA YAKINLARININ SOSYAL, PSİKOLOJİK VE DEMOGRAFİK OLARAK 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Duygu GÜLGEN 

Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü  

 

Alzheimer hastalığı (AD), bilişsel işlevlerde bozulma, günlük yaşam aktivitelerinde azalma ve 

davranışsal ve psikolojik bozukluklarla sonuçlanan ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. 

Geri dönüşsüz ve ilerleyici bilişsel yıkımın yol açtığı klinikle, hastanın ve hasta yakınlarının 

uyumu ve idame edilmesi oldukça güçtür. Alzheimer hastalığına özgü etiyolojik neden henüz 

kesin olarak bilinmemektedir. Ancak hastalığın oluşumunda ailesel yatkınlık, kromozom 

anomalileri, kromozom defekti, virüsler, otoimmun bozukluklar, asetilkolin metabolizması ile 

ilgili bozukluklar, kafa travmaları, diyette alınan kalsiyum, magnezyum gibi elementler, 

alüminyum toksisitesi gibi genetik ve çevresel birçok faktörün rol oynadığı ileri 

sürülmektedir. Ayrıca sinirler arasındaki iletişimi sağlayan asetilkolin üretiminde azalma ve 

bunlar arasındaki dengede bozulmanın da hastalığın oluşumunda etkili olabileceği ileri 

sürülmektedir. Beyin dokusunda asetilkolin üretiminde rol oynayan asetilkolin transferaz 

enziminin aktivitesindeki azalma, yeni bilgilerin öğrenilmesi ve hatırlanmasında önemli rol 

oynayan bu enzimin üretilmesini azaltır. Alzheimer hastalığında görülen bellek kaybı ve 

öğrenme yeteneğindeki azalma bu enzimin eksikliği ile açıklanabilmektedir. 

Alzheimer hastalığı klinik olarak ‘’hafif’’, ‘’orta’’ ve ‘’şiddetli’’ dönem olarak üç evreye ayrılır. 

Davranışsal ve psikolojik semptomlar Alzheimer'li hastaların birçoğunda görülür ve 

yakınlarına fazlasıyla rahatsızlık verir. Alzheimer hastalarında davranış bozuklukları genellikle 

başkaları tarafından gözlenebilen, genellikle dışa dönük davranışlardır. Hasta bu 

değişikliklerden şikâyet etmeyebilir, hatta bu semptomları kendi tanımlayabilir. Kişilik 

değişiklikleri demansın en erken belirtileri olabilir. Hastalar başlangıçta anhedoni, irritabilite, 

dikkat bozuklukları gösterirler. Apatik görünüm içinde, yakınları ile duygusal bağlantıları 

kopmuştur. 

Bu araştırma, Alzheimer hastalarına bakım verenlerin yaşadıkları güçlükleri belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı olarak 50 bakım veren ile yapılan araştırmada, veri toplama 

aracı olarak, araştırmacı tarafından ilgili literatür incelerek geliştirilen veri toplama formu 

kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde Spss proğramı kullanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre bakım verenlerin % 58’i psikolojik yıpranmışlık 

yaşamaktadır. Bakım verenlerin %46 sı sosyal kaygı yaşamaktadır. Bakım verenlerin % 42 si 

on beş saatin üzerinde zamanlarını ayırıyorlardır. Bakım verenlerin %100’ü devletten destek 

almıyorlardır. Alzheimer hastası dışında bakım verilen bir başka kişinin olması ile ailede 

güçlük yaşaması arasındaki fark; bakım verenin bakımda sorun yaşaması ile bilgi gereksinimi 

olma durumu arasındaki fark ve bakım verenin ekonomik durumunun hastalık nedeniyle 

etkilenmesi ile ailede güçlük yaşaması arasındaki fark önemli bulunmuştur.  
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Sonuçlar doğrultusunda; 

• Bakım verenlerin hastalarını gereksinim duydukça ve/veya sürekli bırakabilecekleri 

kurumlar açılması, bakım verenlere yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin 

yaygınlaştırılması, 

• Bakım verenlerin bakım nedeniyle yaşadıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik olarak 

kurumsal uygulamaların başlatılması ve geliştirilmesine yönelik girişimlerin yapılması 

önerilmektedir Sadece bir hastalık olmayıp yaşadığı çevreye olan etkisi ile toplumsal bir 

sorun haline gelmeye başlayan Alzheimer hastalığı ile ilgili yapılacak geniş kapsamlı 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 


