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AKTİF YAŞLANMA VE KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA

Dünyamız artan bir ivmeyle demografik yaşlanma sürecine girmiştir. Türkiye’nin içinde bulunduğu nüfus 
yapısına bakıldığında demografik değişimler bağlamında, genç toplum olma niteliğinin değişerek, yaşlı toplum 
olma özelliğine dönüştüğü görülmektedir. Yaşlı toplum niteliğine doğru bir eğilim,  uzun yaşamın getirdiği 
yalnızlık, yoksulluk, özürlülük, kronik hastalıklar, bakım ve destek gereksinimi; yaşlı sorunları ve yaşlılık 
hizmetlerinin tüm yönleri ile yeniden ele alınmasını gündeme getirmiştir.

Yaşlılık, engellenmesi mümkün olmayan biyolojik, kronolojik, sosyal ve kültürel yönleri olan bir süreçtir. 
Yaşlılar toplum için olgunluk ve dengelenme unsurudurlar. Aynı zamanda toplumun dil ve kültür aktarıcılarıdır. 
Onlar tecrübe paylaşımı ile deneme yanılma sürelerini ve maliyetlerini azaltır, gidilecek yer ve olunacak 
şey konusunda canlı birer örnek olarak önümüzde bulunurlar. Ancak yaşlılar çocuklar gibi incine bilirliği 
en fazla gruplardan biridir. Yaşlılık dönemi sevgi, saygı ve şefkat gerektirmektedir. Yaşlılarımız için yaşamı 
kolaylaştırmak ve hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sürdürmelerini sağlayacak kuşaklararası 
dayanışmayı tesis etmek birey, kurum ve toplum olarak hepimizin görevidir. Kuşaklararası dayanışma gerek 
üst kuşağın alt kuşağa çeşitli boyutlarda temin ettiği manevi ya da maddi kaynak aktarımı, gerekse bunun tam 
tersi yönde olanı, bireyin herhangi bir başka güvencesi olmaması durumunda topyekûn çaresizliğe düşmesini 
engelleyebilen önemli mekanizmalardır.

Bireyin fiziksel ve psikolojik rezervleri yaşlılık döneminde de aktif ve sağlıklı yaşam için birikim oluşturur. 
Diğer yandan erişilebilir sağlık hizmetleri ve koruyucu önleyici hizmetler sağlığın geliştirilmesinde ve aktif 
yaşlanmada önemli bir yere sahiptir. Günümüzde yaşlıların sağlıklı ve bağımsız bir yaşam sürebilmeleri için 
yaşlı dostu bir toplum organize etme ve kuşaklararası dayanışmayı oluşturmanın yanında aktif yaşlanmalarını 
sağlayacak bir bilincinde oluşturulması gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Aktif yaşlanma olgusuna ilişkin 
bilincin oluşturulmasıyla, yaşlıların yaşam kalitesini ve genel sağlığı artırmaya odaklanarak üretken, başarılı 
ve bağımsız bir yaşlanma gerçekleştirilebilir. Bu yüzden yaşlının da aktif yaşlanma sürecinde üstüne düşen 
görevi yerine getirmesi ve aktif yaşlanma algısını, toplum bilincinin bir parçası haline gelmesi gerekmektedir. 
Diğer yandan erişilebilir sağlık hizmetleri ve koruyucu önleyici hizmetler sağlığın geliştirilmesinde ve aktif 
yaşlanmada önemli bir yere sahiptir. Kongremiz ile aktif yaşlanma bilincinin oluşturulması ve kuşaklararası 
dayanışmaya ait yeni konu ve başlıkların açılıp tartışılması sağlanarak farkındalığın ortaya konulması, konuyla 
ilgili gündemin tartışılması ve bundan sonraki çalışmalara katkı sağlaması hedeflenmiştir.

 

Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN

KONGRE BAŞKANI
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ACTIVE AGING AND INTERGENERATIONAL SOLIDARITY 

Our world has entered into a process of demographic aging with an increasing acceleration. Looking at the 
population structure of Turkey, it is observed that the quality of being a young society is changing into an old 
society in the context of demographic changes. A tendency towards the quality of the old society, the loneliness 
caused by long life, poverty, disability, chronic diseases, the need for care and support have brought up the 
issue of addressing elderly problems and old-age services again from all the perspectives.

Aging is a process with biological, chronological, social and cultural aspects that cannot be prevented. Elderly 
are the elements of maturity and balancing for society. They are also the transmitters of language and culture 
of the society. They reduce trial and error durations and costs with experience sharing, and they stand as a 
live examples of where to go and what to do. However, the elderly are one of the most vulnerable groups like 
children. Old age requires love, respect and compassion. It is the duty of all of us as individuals, institutions 
and society to make life easier for our elderly people and to establish intergenerational solidarity that will 
enable them to live without needing anybody. Intergenerational solidarity is important mechanisms ensuring 
transfer of material and spiritual sources in different dimensions from the upper generation to lower one and 
vice versa, which may prevent sinking into despair in case individual doesn’t have any other assurance. 

Physical and psychological reserves of the individual create accumulation for active and healthy life in old 
age. On the other hand, accessible health services and preventive protective services have an important place 
in health promotion and active aging. Today, it is necessary to organize an elderly friendly society in order to 
enable the elderly to live a healthy and independent life and to be formed in a consciousness that will enable 
them to actively grow alongside the intergenerational solidarity.

A productive, successful and independent aging can be achieved by focusing on raising the quality of life and 
overall health of the elderly by creating awareness on the active aging phenomenon. Thus, the elderly should 
also be active in the active aging process and the active aging perception should be a part of the community 
consciousness. Nevertheless, accessible health services and preventive protective services have an important 
place in health promotion and active aging. The purpose of our congress is to create awareness of active aging, 
to open and discuss new topics related to creation of active aging awareness and intergenerational solidarity, to 
reveal the awareness, to discuss the agenda about the topic and to contribute to future studies. 

Assoc. Prof. Haluk ŞENGÜN

HEAD OF THE CONGRESS 



XIV

1. ULUSLARARASI AKTİF YAŞLANMA VE
KUŞAKLAR ARASI DAYANIŞMA KONGRESİ

1   INTERNATIONAL CONGRESS
ACTIVE AGING AND INTER-GENERATIONAL SOLIDARITY

ST

14 MART 2019
HİLTON OTEL ZEYTİNBURNU - İSTANBUL

14 MART 2019
HİLTON OTEL ZEYTİNBURNU - İSTANBUL

www.aktifyaslanmakongresi.org
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KONGRE BAŞKANI
Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN

(İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

DÜZENLEME KURULU 
Prof. Dr. Çetin YAMAN
Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ
Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ
Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ
Doç. Dr. Eray YURTSEVER
Doç. Dr. Ercan ŞAHBUDAK
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER
Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN
Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR
Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN
Dr. Öğr. Üyesi. Duygu AKSOY

 

SEKRETERLER
Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS
Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ
İsmail YAŞARTÜRK
Merve ÖZYILDIRIM
Perihan ABAY
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Prof. Dr. Charles CONWAY - Washington University
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KONGRE PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM
 

AÇILIŞ / OPENING
14 MART / MARCH 2019

 
KAYIT / REGISTRATION : 10:30 -14:30

 
10:15 – 10:30

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı / RespectandNationalAnthem
 

Açılış Konuşması / Opening Speech
Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN

Konferans Başkanı (Chair of Conference)
 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS
10:30 – 12:00

 
OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN

OTURUM 
Prof. Dr. Suphi VEHİD

Doç. Dr. Eray YURSEVEN
Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR

Dr. Öğr. Üyesi. Güven GÜNVER
 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
12:00 – 13:00 

 
SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM /SESSION  :  1
Tarih ve Saat/Dateand Time  :  14.03.2019 – 13:00 – 15:00
Salon A/Saloon A 
Oturum Başkanı(Head of Session)  :  Dr. Öğr. Üyesi. Nurten ELKİN

Büşra KALLİ, Pınar ATAK ÇAKIR, Amine 
ATAÇ

GENÇ ERİŞKİNLERDE FİZİKSEL UYGUNLUK 
DÜZEYİNİN UYKU VE YAŞAM KALİTESİ İLE 
İLİŞKİSİ
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Büşra KALLİ, Pınar ATAK ÇAKIR GERİATRİK BİREYLERDE SİGARA KULLANIMININ 
KOGNİTİF VE EMOSYONEL FONKSİYONLARA 
ETKİSİ

Çiğdem DEMİR ÇELEBİ, Müge YÜKSEL YAŞLILIK HİZMETLERİNİN ETKİLİLİĞİ İÇİN 
ZARURİ BİR ALAN: PSİKOLOJİK DANIŞMA VE 
REHBERLİK

Müge YUKAY YÜKSEL, Çiğdem DEMİR 
ÇELEBİ

BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABALAR İÇİN 
PSİKOEĞİTİM

Duygu AKSOY YAŞLI BİREYLERDE KUVVET ANTRENMANININ 
YAŞAM KALITESI ÜZERINE ETKISI

Erkan ÇAV AKTİF YAŞLANMA İÇİN “ULUSAL EVDE BAKIM 
SİSTEMİ”

Gamze ÜNVER,Halil İbrahim TUNA, 
Güler BALCI ALPARSLAN

GERİATRIK BIREYLERDE SANAL GERÇEKLIK 
UYGULAMASININ AĞRI, FONKSIYONEL 
BAĞIMSIZLIK VE DEPRESYON ÜZERINE ETKISI

Gülsüm Hatice YÜKSEL, Fuat Nihat 
ÖZAYDIN, Ayşe Nilüfer ÖZAYDIN

YAŞLILARDA UYGUNSUZ İLAÇ KULLANIMI: 
TOPLUM BAZLI BİR ÇALIŞMA

Nurten ELKİN AİLE HEKİMLİĞİNDE YAŞLI SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Şerif ESENDEMİR KENTTEKİ YAŞLILIK ALGISININ AKTİF YAŞLANMA 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Duygu KORKEM DEMANSLI GERİARTRIK BIREYLERIN DENGE 
DÜZEYLERININ YÜRÜYÜŞ VE GÜNLÜK YAŞAM 
AKTIVITELERI ÜZERINE ETKISI

Serap BAYRAM, Esra USTA, Özlem 
ALTINBAŞ AKKAŞ

TÜRKÇE’YE UYARLANAN MİNİ-COG TESTİNİN 
KURUMSAL BAKIM ALAN YAŞLI BİREYLERDE 
PSİKOMETRİK UYGUNLUĞU

Recep Enes ÇELİK, Elif ÖRSELOĞLU, 
Arzu ÇİLO, Büşra TERİM

 İLERİ GENÇ VE ORTA YAŞLI BİREYLERDE DENGE 
VE REAKSİYON ZAMANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ

Çetin YAMAN, Ümran SEVİL, Ayça 
GÜRKAN, Vasfiye BAYRAM DEĞER, 
Gülten HERGÜNER, Ali Serdar YÜCEL, 
Murat KORKMAZ

FİZİKSEL AKTİVİTENİN 50 YAŞ ÜZERİ 
DİYABET HASTALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 
UYGULAMALI ÖRNEĞİ
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Ali Serdar YÜCEL, Vasfiye BAYRAM 
DEĞER, Gülten HERGÜNER, Çetin 
YAMAN, Perihan ABAY, Yasemin 
KÜÇÜKÖZKAN, Murat KORKMAZ

YAŞLI BİREYLERE YÖNELİK EVDE BAKIM 
HİZMETLERİNDE FİZİKSEL ZORLUKLAR VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME 
ÇALIŞMASI

Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Vasfiye 
BAYRAM DEĞER, Ali Serdar YÜCEL, 
Perihan ABAY, Yasemin KÜÇÜKÖZKAN, 
Murat KORKMAZ

YAŞLI BİREYLERDE İLAÇ KULLANIMI VE YAŞAM 
KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Haluk ŞENGÜN AKTİF YAŞLANMA KAVRAMI VE DİNÇ YAŞLILAR

 
 SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM /SESSION  : 2
Tarih ve Saat/Dateand Time  : 14.03.2019 – 13:00 – 15:00
Salon B /Saloon B
Oturum Başkanı(Head of Session)  : Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL – Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN

Assylhan AYATOV, Meyramgul 
MARATEVA

ACTIVE AGING AND NEIGHBOURHOOD DESIGN

Liao KANG, Zhong JIE THE SOCIAL NEEDS OF THE ELDERLY AND THE 
IMPORTANCE O MASS OPEN SPACES ON ACTIVE 
AGING

Valentino FREIXA THE ROLE OF DISCRIMINATION PERCEIVED 
RELATED TO ACTIVE AGING

Ralf BORNER ACTIVE AGING, PREVENTIVE HEALTH AND 
DEPENDENCY: AMPLOYEES OF DIFFERENT 
GENDERS, DIFFERENT BEHAVIORS

Ahmed EL-MAHDI POLITICAL AND MENTAL FORMATS OF ACTIVE 
AGING

Lazar MARKOVIC ADAPTATION AND NON-ADAPTATION OF NEW 
TECHNOLOGIES TO ACTIVE AGING
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POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS
 
OTURUM /SESSION  : Poster Sunumlar/Poster Presantations
Saat ve Tarih  : 14.03.2019 – 13:30 – 16:30
Salon / Fuaye Alanı
Oturum Başkanları  : Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR
 

Deniz Ezgi BİTEK, Neşe ULUKOCA, Erdal TEKİN, Kezban GÜMÜŞ UMUCU,Şebnem TOSUN 
ERGİN 
ENGELLİ YAŞLI BİREYLER İLE AİLELERİNE YÖNELİK BİR PROJE ÖRNEĞİ “MUTLU 
İLKBAHAR PROJESİ”

Sinem KURTOĞLU, Bahar VARDIR İNKAYA 
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KENTTEKİ YAŞLILIK ALGISININ AKTİF YAŞLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Şerif ESENDEMİR

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Türkiye’deki sosyo-demografik dönüşüm hızlı kentleşmeyle birlikte son yıllarda farklı bir boyut kazan-
maya başlamıştır. Daha çok kırı mesken eyledikleri söylenen yaşlılar, göçle birlikte kentin gözle görülür önem-
li sakinleri olmuşlardır, fakat kentin aktif yaşlanma anlamında yaşlıların yaşayacakları/yaşlanabilecekleri ideal 
mekânlar olup olmadıkları hâlâ bir tartışma konusudur. Kentin yaşlılar için ideal bir mekân/yaş(lı) dostu ol-
ması şüphesiz ki sadece hep dillendirilen fiziksel çevrenin düzenlenmesiyle ilgili değildir, sosyal olarak kentte 
yaşayan insanların yaşlılık algısı da büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenledir ki bu çalışmada kentin 
yaşlı-dostu topluluklar aracılığıyla, yaşlılık algısı açısından, aktif yaşlanmaya bir katkısının olup olmadığı 
incelenmiştir. Kentteki yaşlılık algısı bağımsız bir değişken olarak ele alınıp farklı bileşenleriyle bağımlı bir 
değişken olan aktif yaşlanma üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 
Yaşlı-Dostu Kentler Perspektifi’nin 8 ana kriterlerinden biri olan saygı ve sosyal içerme başlığı altında, İstan-
bul örnek alınarak, yaşlı-dostu kapsayıcı hizmetler, halkın yaşlılık algısı, kuşaklararası ve aile içi etkileşim, 
halkın eğitimi, toplumsal ve ekonomik içerme kategorileri ele alınmıştır. Bunu desteklemek için de yaşlılık 
algısının dönemsel olarak dünden bugüne nasıl bir değişim gösterdiği kuramsal bir çerçeve de sunulmuştur. 
Kentteki yaşlılık algısının bütün bileşenleri dikkate alındığında genel itibariyle yaşlılara yönelik olumsuz/
negatif bir algının yaşlıların kente aktif yaşlanmasının önünde büyük bir engel teşkil ettiği sonucuna ulaşılmış-
tır. Bu engeli aşmak için de kentlerin sadece fiziki açıdan değil, aynı zamanda sosyal açıdan da yaş(lı) dostu 
kılınması gerektiğine dair bir hedef çalışmada ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Aktif Yaşlanma, Yaşlı-Dostu Kent, Yaşlı-Dostu Topluluklar, Yaşçılık, Gümüş Ekonomi ve 
Sosyal İçerme

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Türkiye’de 1980’den sonra kente artan göçe rağmen yaşlıların yerlerinde yaşamayı/yaşlanmayı tercih etme-
leri sonucunda yaşlılık daha çok kırsal bir nitelik taşımaktadır. Buna rağmen, kentte yaşayanların oranı gün 
geçtikçe artmaktadır. Dolayısıyla kentin sorunları yaşlıların meseleleriyle farklı bir boyut kazanmışlardır. Bu 
sorunların başında hızlı kentleşmeyle birlikte yaşlıya olan bakış açısındaki değişim gelmektedir. Söz konusu 
değişimi çalışmamızı gerektiren şey de kentte yaşlılık algısının sosyal içerme açısından aktif yaşlanmayı etki-
leyip etkilemediğidir. 

Kentte yaşlılık algısı, kuramsal olarak, Fisher’in Yaşlılığa Bakışın 4 Evresi ile Estes’in buna eklediği beşinci 
evre üzerinden, aktif yaşlanma ise DSÖ’nün yaşlı-dostu kentler rehberinde 8 kriter içerisinde saydığı saygı ve 
sosyal içermenin alt kategorilerine göre değerlendirilmiştir (Fischer, 1978, Estes, 2001 ve WHO, 2007). 
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Fischer’e göre yaşlılığa bakış dört evre geçirmiştir: 1. Evre: Kolonyal dönem (1607-1770), 2. Evre: Devrim 
dönemi (1770-1820), 3. Evre: Modern dönem (1820-1970), 4. Evre: Postmodern dönem (1970-) (Fischer, 
1978). Estes bunlara beşincisi olarak kapitalist evreyi de eklemiştir (Estes, 2001). 

Birinci evre gerontokrasi evresi olarak görülmektedir. Gerontokrasi, Türkçe’de “yaşlılar ihtidarı” anlamına 
gelen İngilizce’deki “gerontocracy” sözcüğüne dayanmaktadır. Bu tarz bir yönetim biçiminin sadece Batı’da 
değil, Sovyetler Birliği’nde modern zamanlara kadar sürdüğü iddia edilmektedir. 

Türklerin tarih boyunca yaşlılar iktidarı yerine meşverete/danışmaya dayalı bir yöntemi benimsendiklerini 
söyleyebiliriz. Cumhuriyet döneminde dahi mahalle bazında muhtarlara yardımcı olan ihtiyar heyetleri bunun 
bariz bir göstergesidir. Dahası, Anadolu’nun çoğu yerinde görülen aile içinde büyük evladın öne çıkarılması, 
yaşlanan ebeveyne bakımda bir sorumlulukla yürüyen bir sistemdir. 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde bir aşiret beyi olarak Ertuğrul Gazi ile birlikte hareket eden ve onun 
ölümünden sonra Osman Gazi’nin yanında yer alıp Osmanlı Beyliği’nin kök salmasına vesile olan kişinin 
adının Akçakoca olması büyük bir ipucu değil midir? Fatih Sultan Mehmet’in hocasının adının Akşemseddin 
olmasını da “ak”ı ak saçlı olmakla özdeş gördüğümüzde Türklerde gerontokrasiden öte ihtiyarların genelde bir 
danışman ve bilge rolünü oynadıklarını söyleyebiliriz. 

İkinci evre devrimlerle özdeşleştirilmektedir. Örneğin, 1789 Fransız İhtilâli, Avrupa ile sınırlı kalmayıp bütün 
dünyayı etkilemiştir. İhtilâl, özgürlük ve vatandaşlık hakları yönünde iyileştirmeler getirse de devrim değerle-
rinin yayılmasıyla birlikte gençler ön plana çıkarılıp ihtiyarlar hor görülmüştür. Örneğin, “Moruk”(old gaffer) 
ve “eski kafalı”(fogy) kavramlarının halk arasında yaygın olarak kullanılmaya başlanması bunun bariz bir 
göstergesidir. 

Üçüncü evre moderniteyle anılmaktadır. Fransız İhtilâli’nin devrim değerleriyle birlikte gençler karşısında 
arka plana atılan yaşlıların bir kıyaslama/karşılaştırma mantığıyla sorgulandığını görmekteyiz. Bu moderniz-
min kendini “öteki” üzerinden dualiteler kurmasıyla büyük bir benzerlik göstermektedir. Ki bu dönem, zaten 
batılı anlamda modern söylemin kurulduğu ve dünyanın gerisi üzerinde bir hegemonya kurmaya çalıştığı bir 
zamana denk gelmektedir. Genç versus yaşlı ve gerontokrasi/gelenek versus gençlik/modernlik en belirgin 
dualitelerdir. 

Bu evrenin en bariz özelliklerinden biri de gençlere dayalı birtakım sosyal hareketlerin farklı ülkelerde doğ-
masıdır. Örneğin, 1908’deki Osmanlı Genç Türkler Hareketi, 1930’daki Genç Amerika, 1931’deki Mazzini 
Genç İtalyası bunlardan birkaçıdır. Dahası, Osmanlı’nın “modern/genç” Batı karşısında “hasta adam” ve “yaşlı 
çınar” olarak resmedilmesi bu bağlamda okunabilir. 

Son evre postmodernizm ile anlatılmaktadır. Yaşlıların ve yaşlılığın artık bilimsel olarak gerontoloji tarafından 
ele alındığı bir evredir. Bu evrede yaşlılar ve yaşlılık gerontoloji tarafından bir sosyal mesele olarak görülmek-
te ve dolayısıyla artık bir devlet müdahalesinin gerektiği üzerinde durulmaktadır. 
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Estes, Fischer’in bu dört evresine beşince evre olarak kapitalist evreyi eklemektedir. Bu evrede artık yaşlılığın 
ticarileştirildiği, holdingleştiği (aging enterprise) ve tıp-endüstrisi kompleksinin (medical-industrial complex) 
bir parçası haline geldiğini belirtmektedir (Estes, 2001). Türkiye’de özellikle İstanbul’da 1980’de artan yaşlı 
bakım müesseselerinin artması yaşlılık ekonomisinin/endüstrisinin gelişmeye başladığına bir işaret gibi görül-
se de bunun henüz yaşlı bakımına artan talepten dolayı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki Türkiye’nin tıp-
endüstrisi kompleksinin bir pazarı olmayacağı anlamına gelmemektedir. Türkiye’nin yaşlı nüfusu arttıkça yaş-
lılara yönelik hizmetler çeşitleneceği gibi alım-satıma dayalı ürünlerin portföyü de/pazarı da çeşitlenecektir. 

Peki Türkiye’nin artan yaşlı nüfusuna rağmen yaşlıların aktif yaşlanması için kentlerimiz yeterince yaşlı-dostu 
mudur? Bu minvalde, İstanbul, DSÖ’nün yaşlı-dostu kentlerin 8 kriterlerinden biri olan saygı ve sosyal içerme 
açısından bir örnek olarak sunulmuştur. Bu başlık altında yaşlı-dostu kapsayıcı hizmetler, halkın yaşlılık algısı, 
kuşaklararası ve aile içi etkileşim, halkın eğitimi, toplumsal ve ekonomik içerme kategorileri incelenmiştir. 

Birincisi, Türkiye’de yaşlı-dostu kapsayıcı hizmetler bütün eksikliklerine rağmen her geçen gün artmakta-
dırlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2011 yılında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nü kurarak bu yıl T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde I. Yaşlılık Şurası’nı yapması, bu alanda 
umut verici bir adımdır. Ayrıca, söz konusu bakanlığın yaşlılara yönelik Yaşlı Yaşam Evi Projesi, Yaşlı Bakım 
Hizmetleri, Yaşlı Hizmet Merkezleri, Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu, Aktif Yaşlanma Stratejisi Belgesi, 
Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı, Yaşlı Destek Programı 
(YADES), Durum Tespit Çalışması gibi alt başlıklarda toplayabileceğimiz hizmetler yaşlı-dostu politikaların 
geçte olsa hayata geçtiklerinin birer işaretidirler (Yeşil ve Cengiz, 2018: 26). Burada önemli olan şey yaşlı-
dostu hizmetlerin artmasıyla birlikte yaşlıların aktif yaşama katılmaları ve dolayısıyla aktif yaşlanmalarıdır, 
çünkü yaşlıları kapsayan hizmetler ile aktif yaşlanmaları arasında doğru bir orantı vardır. 

İkincisi, Türkiye’de halkın yaşlılık algısının yukarıdaki tartışma bağlamında ele aldığımızda bütün dünyada 
artan yaşçılık(ageism) yaklaşımı/uygulamaları yüzünden değiştiği görülmektedir (Arun, 2018). Görsel ve ya-
zılı medya dilinin halkın yaşlılık algısını yönlendirdiği ve dolayısıyla yaşlıları aktif yaşlanmalarının önünde 
bir engel teşkil ettiği ortadadır. Özellikle, karikatürlerde yaşlıların “çirkin” ve “sorunlu” olarak sunumu halkın 
algısına etki etmektedir. 

Üçüncüsü, kuşaklararası ve aile içi iletişim, teknolojinin hızlı ilerlemesi karşısında farklı bir hâl almaya baş-
lamıştır (Kılıç, 2018). Ailenin yapısında bile büyük bir değişim görülmektedir. Geniş aileden çekirdek aileye 
geçiş kentleşmeyle birlikte hız kazanmaya başlamıştır. Başka bir deyişle, dede/nine ile torunun birlikte yaşa-
dıkları ailelerin yerini sadece baba/anne ile çocuğun yaşadıkları aileler almaya başlamıştır. Bu da aynı soydan 
olan bireylerin mekânın farklılaşmasından dolayı birbirlerinden yabancılaşmasını beraberinde getirmiştir. Ya-
bancılaşma da ne yazık ki beraberinde sosyal izolasyon ve yalnızlaşma getirerek aktif yaşlanmanın önünde bir 
engel teşkil etmeye başlamıştır.

Dördüncüsü, halkın eğitimi yaşlısına bakışını da etkilemektedir. Buna rağmen eğitim düzeyi kıra göre yük-
sek olan kentler de yaşlılık algısının çok daha pozitif olduğunu iddia etmek zordur. Bundan da anlaşılıyor ki 
halkın eğitimi, yaşlılık algısı ve yaşlıların aktif yaşama katılmaları noktasında tek başına yetmemektedir. Eği-
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timin toplumun din, kültür, sosyo-ekonomik durum gibi farklı bileşenleriyle birleşip topyekün bir toplumsal 
kalkınmanın aracı olması gerekmektedir. Bu nedenle, beşinci olarak, toplumsal içerme büyük bir önem arz 
etmektedir. Yaşlıların toplumun her katmanına katılımları sağlanarak aktifleşmeleri sağlanmalıdır. Bunun için 
de kentin yaşlı-dostu olması kadar topluluklar-dostu olması da gerekmektedir. Zira yaşlının sosyal hayatını 
ilgilendiren çoğu şey o kentte yaşayan bireylerle ve mensubu oldukları topluluklarıyla irtibatlıdır. Dolayısıyla 
yaşlı-dostu olan bireyler/topluluklar yaşlıların aktif olmaları noktasında daha büyük bir rol oynamaktadırlar. 

Son olarak, yaşlıların istihdamının ve aktifleşmesinin sağlanması için gümüş ekonominin gelişmesi gerekmek-
tedir (Demirbilek ve Öktem-Özgür, 2017). Buna rağmen belirli yaştan sonra iş bulmanın çok güç olduğunu ka-
bul etmek gerekir, çünkü iş dünyası genç insanları daha “üretken” görmekte ve dolayısıyla onların istihdamına 
öncelik vermektedir. Emeklilikle birlikte yapılabilecek işler daha çok yaşlıların aktif yaşlanması için gönüllü 
işler kategorisinde kalmaktadır. 

AMAÇ

Bu çalışma genç bir nüfusa sahip olmamıza rağmen gün geçtikçe artan yaşlı nüfusumuzun aktif yaşlanma-
sı için hızlı kentleşmeyle gelişen algının pozitif yönde seyretmesini amaçlamıştır. Bu nedenle, öncelikle bir 
durum tespiti/vaka analizi yapıp toplumda bir duyarlılık oluşturmayı hedeflemiştir. Ayrıca, yaşlıların kendi 
kendilerine yetebildiklerini ve dolayısıyla tecrübelerini kuşaklararası ilişkiler bağlamında genç nesillere akta-
rabileceklerinin önemine dikkat çekilmek istenmiştir. 

KAPSAM

Bu çalışma hızlı kentleşmeyle birlikte değişen yaşlılık algısının aktif yaşlanma üzerindeki etkisini İstanbul 
örneğinde sunmaktadır. Bu nedenle, çalışmanın alanı sadece İstanbul’u kapsadığı için çalışma, bütün kentleri 
temsil ettiği iddiasında değildir, ama İstanbul bir dünya şehri ve de Türkiye’nin bir aynası olduğu için konunun 
ehemmiyetine binaen önemli bir kesit sunmaktadır. 

YÖNTEM

Çalışmanın yöntemi öncellikle ikincil kaynaklar üzerinden bir durum tespiti yaparak vakayı ortaya koymak; 
sonrasında ise İstanbul’da yaşayan bir yaşlı, bakıcısı, konu uzmanı ve 4. göz dediğimiz bağımsız değerlendiri-
cinin görüşüne başvurarak nitel ve nicel bileşimi karma metotla verileri ortaya koymaktır. İstanbul örneğinde 
kişiler amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmişlerdir. 

BULGULAR

DSÖ’ünün yaşlı-dostu kentlerin 8 kriterlerinden biri olan saygı ve sosyal içerme başlığı altında İstanbul’da 
yaşlı-dostu kapsayıcı hizmetler, halkın yaşlılık algısı, kuşaklararası ve aile içi etkileşim, halkın eğitimi, top-
lumsal ve ekonomik içerme kategorilerinde Tablo 1’de görüldüğü üzere şu bulgulara ulaşılmıştır. 
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Tablo 1. Kategoriler 

Kategori Yaşlı Bakıcı Uzman 4. Göz Toplam 
(-)

Toplam 
(+)

Yaşlı-dostu Kapsayıcı 
Hizmetler

 -  +  +  -  2  2

Halkın Yaşlılık Algısı  -  -  -  -  4  0

Kuşaklararası ve Aile İçi 
Etkileşim

 +  +  -  +  1  3

Halkın Eğitimi  +  -  +  +  1  3

Toplumsal İçerme  -  +  +  +  1  3

Ekonomik İçerme  +  -  +  -  2  2

Genel Toplam 3(+), 
3(-) 

3(+), 
3(-) 

4(+), 
2(-) 

3(+), 
3(-) 

 11  13

Kaynak: (WHO, 2007)

Tablo 1’de bulgulara göre İstanbul’da yaşlıya saygı ve sosyal içerme konusunda genelde olumlu bir kanaat 
vardır. Böyle bir durumun olduğuna dair en çok uzman inanmaktadır (%66,7 +). Yaşlı, bakıcısı ve 4. göz bu 
konuda nötr kalmıştır (%50). En büyük sorun halkın yaşlılık algısında görülmektedir (%100 -). Halk eğitimi, 
toplumsal içerme, kuşaklararası ve aile içi etkileşimde denekler tarafından %75 oranında olumlu görüş beyan 
edilmiştir. 

SONUÇ 

Yukarıdaki bulgulardan yola çıkarak şu sonuçlara ulaşılmıştır. Kır-kent ayrımında kentte yaşlılığa dair genel 
bir kanaat olarak sunulan negatif algının olduğuna dair ön yargının doğru olmadığı görülmüştür. Yaşlılık algısı-
nın kırda-kentte yaşanılmasından/yaşlanılmasından daha çok din, kültür ve eğitim düzeyine göre şekilleneceği 
ortadadır. Yaşlılık algısına dair uzman görüşünün %66,7 oranında olumlu olması bunun en açık bir delilidir. Bu 
da göstermektedir ki aktif yaşlanmanın kentteki engellerini sosyal yönden daha çok fiziki çevre, ulaşım, park 
ve bahçeler gibi eksiklerde aramak gerekir. Bu şüphesiz ki bu, sosyal anlamda aktif yaşlanmanın önünde hiçbir 
engel olmadığı anlamına gelmemektedir. Burada sadece aktif yaşlanma önündeki fiziki ve sosyal engelleri bir-
likte değerlendirip kentleri her açıdan yaşlı-dostu ve hatta can-dostu kılmamız gerekmektedir. Elde edilen veri-
lerde %100 oranında halkın yaşlılık algısında negatif bir yaklaşımın olması hiç hayra alamet değildir. Bu algı-
nın neden oluştuğuna dair ciddi medya analizleri gerekmektedir, çünkü günümüz dijital çağında görsel, yazılı 
ve hatta sosyal medya üzerinden yaşlılara dair olumsuz yargıların oluşturulduğu gün gibi ortadadır. Özellikle 
karikatürlerle yaşlıların “çirkin” bir biçimde karikatürize edilerek aşağılandıkları görülmektedir. Bazı dizilerde 
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gelin-kaynana dayanışması yerine çatışması öne çıkarılarak kuşaklararası ve aile içi etkileşim baltalanmaya 
çalışılmaktadır. Bu çalışmamızda bu konuda %75 oranında olumlu bir yaklaşım ortaya çıkmış olsa da geriye 
kalan %25’lik bir oran da çok ciddi bir rakamdır, çünkü toplumun çekirdeği olan aile yapısında en ufak bir 
hareket toplumun genelinde önü alınamaz büyük sorunlar oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmamızda aktif 
yaşlanmanın kentte geniş toplumsal katmanlar tarafından benimsenmesi için aile-dostu politikaların gündem 
olması bir öneri olarak sunulmaktadır. Zira eğitimin ve sosyalleşmenin ilk başladığı yer olan ailenin hayatın 
her alanından ve aşamasında büyük ve önemli bir rolü vardır. 
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YAŞLI BİREYLERDE KUVVET ANTRENMANININ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Duygu AKSOY

Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Yaşlılık, bireylerin fizyolojik ve ruhsal güçlerini yavaş yavaş kaybetme durumu olarak tanımlanabilmek-
tedir. Bu çalışmanın amacı, yaşlı bireylerde kuvvet antrenmanının yaşam kalitesi üzerine etkisini incelemektir. 
Çalışmaya, 65 yaş üzeri gönüllü kadınlar katılmıştır. Katılımcılar, kuvvet antrenmanı (n=17) ve kontrol (n=18) 
grupları olmak üzere rasgele iki gruba ayrıldı. Katılımcıların demografik bilgileri kaydedildi. Antrenman ön-
cesi ve sonrası yaşam kalitesi Short Form-36 (SF-36) anketi uygulanmıştır. Kuvvet antrenmanı grubu toplam 
12 hafta ve haftada 3 gün kuvvet antrenmanı yaptı. Kontrol grubu ise hiçbir fiziksel aktiviteye veya antrenman 
yapmadı. Yaşam kalitesi anketi ön ve son test ortalamalarını test etmek için non-parametrik testlerden Wilco-
xon Sign Ranked testi uygulanmıştır (p<0.05). Kuvvet antrenmanı ve kontrol grupları arasında karşılaştırıl-
ma Mann-Whitney U Testine gore belirlenmiştir (p<0.05). Kuvvet antrenmanı grubunun ön test ve son test 
sonuçlarına göre, SF-36 yaşam kalitesini alt birimlerinde fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, genel sağlık, sosyal 
fonksiyon, duygusal fonksiyon, mental sağlık, fiziksel sağlık ve SF-36 toplam skor değerlerinde istatistiksel 
olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Kontrol grubunun SF 36 alt ölçek ve toplam skor değerlerinde anlamlı 
bir fark bulunmamıştır. Gruplararası karşılaştırmada SF 36 alt ölçekleri fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, genel 
sağlık, sosyal fonksiyon, duygusal fonksiyon, mental fonksiyon, fiziksel sağlık ve toplam skor sonuçlarına 
göre son test sonuçları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Sonuç olarak, yaslı bireylerde 12 haftalık kuvvet 
antrenmanı yaşam kalitesi açısından pozitif değişime neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Kuvvet Antrenmanı, Yaşam Kalitesi

GİRİŞ

Hayatın doğal süreci olarak her birey doğar, büyür ve ölür. Yaşlılık, tüm organ sistemlerinde yapısal ve fonk-
siyonel değişiklikler ve bunun sonucu olarak da başlıca aerobik kapasite, kas kitlesi ve kas gücünde azalma ile 
tanımlanmaktadır (Curfman,1993). 

Sağlıklı ve mutlu bir yaşlılık dönemi geçirebilmek için yaşlıların kendilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. 
Bununla birlikte yaşlılar özellikle fiziksel aktivite, beslenme ve bazı olumsuz alışkanlıklara karşı önceden bazı 
tedbirler almalıdırlar. 

Yaşlanma ile bireylerin fiziksel ve zihinsel durumlarında değişiklikler meydana gelmektedir. Fizyolo-
jik yaşlanma, yapısal ve fonksiyonel değişimleri içermektedir. Bu değişimler arasında, aerobik kapasitenin 
düşmesi, hafıza gücü zayıflaması, vücut duruşunun değişmesi, derinin elastikiyetini kaybetmesi, kırışıklıkların 
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oluşması ve yaşla beraber hücre kayıpları bulunmaktadır. Psikolojik yaşlanma ise, kişilerin duygularında, algı-
lamalarında ve davranışlarında oluşan değişimlerdir (Soyuer ve ark. 2008).

Yaşlılık dönemi fiziksel aktivite ve spor yönünden olabildiğince yüksek düzeyde geçirmek bireyin yaşam ka-
litesini yükseltecektir (Rejeski ve ark.2002).

Yaşam kalitesi; bireylerin yaşadıkları kültür ve değerler içerisinde amaçları, beklentileri, ilgi alanları, standart-
ları doğrultusunda hayattaki durumlarını nasıl algıladıklarıdır. Bu fiziksel sağlık, psikolojik durum ve sosyal 
ilişkileri de içine alan çok geniş kapsamlı bir tanımlamadır (WHO,1997). 

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, yaşlı bireylerde kuvvet antrenmanının yaşam kalitesi üzerine etkisini incelemektir. 

MATERYAL ve METOT

Çalışmaya, Amerika Birleşik Devletlerinde yasayan 65 yaş üzeri toplam 35 gönüllü kadın katılmıştır. Katılım-
cıların çalışmaya dahil edilme kriterleri arasında ciddi bir görme rahatsızlığı olmamaları, ciddi bir hastalığı 
(Yüksek tansiyon, KOAH, kalp rahatsızlığı, psikolojik rahatsızlık, alzheimer, parkinson, vb.) olmamaları yer 
almıştır. Katılımcılar, kuvvet antrenmanı (n=17) ve kontrol (n=18) grupları olmak üzere rasgele iki gruba ay-
rıldı. Katılımcıların demografik bilgileri kaydedildi. Antrenman öncesi ve sonrası yaşam kalitesi SF-36 anketi 
uygulanmıştır. ölçek toplam 36 maddeden oluşmakta ve bunlar 8 alt boyutun ölçümünü sağlamaktadır. Bunlar, 
Fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, vücut ağrısı, genel sağlık, yaşama gücü, sosyal fonksiyon, duygusal fonksiyon 
ve mental sağlık olarak belirlenmiştir. Ayrıca fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, vücut ağrısı, genel sağlık, yaşama 
gücü, sosyal fonksiyon ve duygusal fonksiyonun toplamı olan fiziksel sağlık alınarak değerlendirilmiştir. Alt 
ölçekler sağlığı 0 ile 100 arasında değerlendirmektedir ve 0 en kötü sağlık durumunu gösterirken, 100 en iyi 
sağlık durumuna işaret etmektedir (Koçyigit ve ark, 1999).

Kuvvet antrenmanı grubu toplam 12 hafta ve haftada 3 gün kuvvet antrenmanı yaptı. Kontrol grubu ise hiçbir 
fiziksel aktiviteye veya antrenman yapmadı. Antrenmanlar, 10 dakıka ısınma, 20 dakika kuvvet antrenma-
nı, 10 dakika soğuma olarak yapıldı. Antrenmanlar için küçük el serbest ağırlıkları, sandalye, top ve kuvvet 
antrenmanı lastikleri kullanılmıştır. Antrenmalarda, önemli buyuk kas grupları calıstırıldı. Haftada 3 kez, her 
hareket için 8 tekrar ve 2 set verildi. Son haftalarında 10 tekrar, 2 set olarak antrenman tamamlandı. Yaşam 
kalitesi anketi ön ve son test ortalamalarını test etmek için non-parametrik testlerden Wilcoxon Sign Ranked 
testi uygulanmıştır (p<0.05). Kuvvet antrenmanı ve kontrol grupları arasında karşılaştırılma Mann-Whitney U 
Testine gore belirlenmiştir (p<0.05).

BULGULAR

Kuvvet antrenmanı grubunun ön test ve son test sonuçlarına göre, SF-36 yaşam kalitesini alt birimlerinde 
fiziksel fonksiyon (t=-2.483, p=.013), fiziksel rol (t=-2.671, p=.011), genel sağlık (t=-2.812, p=.007), sosyal 
fonksiyon (t=-2.178, p=.031), duygusal fonksiyon (t=-2.085, p=.041), mental sağlık (t=-2.267, p=.018), fizik-
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sel sağlık (t=-2.042, p=.041) ve SF-36 toplam skor (t=-2.565, p=.010) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar bulunmuştur. Kontrol grubunun SF 36 alt birimlerinde fiziksel fonksiyonlar (t=-.080, p=.913), 
fiziksel rol (t=-565, p=.572), vücut ağrısı (t=-1.045, p=.300), genel sağlık (t=-1.355, p=.257), yasama gücü 
(t=-1.233, p=.214), sosyal fonskiyon (t=-.212, p=.897), duygusal fonksiyon (t=-.597, p=.582), mental fonk-
siyon (t=-1.030, p=.321), fiziksel sağlık (t=-1.453, p=.167), SF-36 toplam skor (t=-.595, p=.554) bir fark bu-
lunmamıştır. Gruplararası karşılaştırmada SF 36 alt ölçekleri fiziksel fonksiyon (t=-2.422, p=.013), fiziksel rol 
(t=-2.085, p=.042), genel sağlık (t=-2.733, p=.012), sosyal fonksiyon (t=-2.254, p=.018), duygusal fonksiyon 
(t=-2.633, p=.011), mental fonksiyon (t=-2.734, p=.005), fiziksel sağlık (t=-2.003, p=.046) ve toplam skor (t=-
2.738, p=.010) sonuçlarına göre son test sonuçları arasında anlamlı fark bulunmuştur.

SONUÇ

Sonuç olarak, yaşlı bireylerde 12 haftalık kuvvet antrenmanı yaşam kalitesi açısından pozitif değişime neden 
olabilir.
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TÜRKÇE’YE UYARLANAN MİNİ-COG TESTİNİN KURUMSAL BAKIM ALAN YAŞLI 
BİREYLERDE PSİKOMETRİK UYGUNLUĞU

Serap BAYRAM1, Esra USTA2, Özlem ALTINBAŞ AKKAŞ3

1-2Düzce Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Düzce / Türkiye
3Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Düzce / Türkiye 

Öz: Yaşlanmayla birlikte görülen demansın erken tanılanabilmesi için bilişsel işlevdeki bozulmanın uygun 
araçlarla taranması gerekmektedir. Bu çalışma Mini-Cog’un Türkçe versiyonunun kurumsal bakım alan yaş-
lılarda bilişsel taramalarda kullanılmak üzere psikometrik uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 
Çalışma bir ilde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı üç kurumsal bakım merke-
zinde Şubat 2019 yılında yapılmıştır. Çalışmanın başlangıcında hekim tarafından konulmuş tıbbi tanısı olma 
durumu kriter olarak alınarak Demanslı (D=19) ve Demanslı Olmayan (ND=80) gruplar oluşturulmuştur. Veri 
toplama aracı olarak Mini-Cog Testi ve Mini Mental Durum Değerlendirme Testi (MMT) kullanılmıştır. Ölçe-
ğin dil geçerliği ve kültürel adaptasyonu yapıldıktan sonra güvenirlik ve geçerlik analizi yapılmıştır. Duyarlı-
lığı ve özgüllüğü test etmek için ROC eğrisi analizi, ayırt ediciliğe karar vermek ve test tekrar test güvenirliği 
için Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Değerlendiriciler arası güvenirlik Kappa analizi ile test edilmiştir. 
D grup ve ND gruplarının Mini-Cog ve MMT puanları arasında pozitif ve anlamlı korelasyon görülmüştür 
(p<0,01). Mini-Cog’un duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %90 ve %83 bulunmuştur. Kesme noktası bu çalış-
ma için 2,5’dir. Mini-Cog puanının değerlendiriciler arası güvenirliği yeterli düzeyde bulunmuştur (K=0,58, 
p<0,01). D grupta Mini-Cog puanı için 2 hafta sonra yapılan test-tekrar test geçerlik düzeyinin yeterli olduğu 
görülmüştür (r=0,98, p<0,01). Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, Mini-Cog’un kabul edilebilir bir duyarlılı-
ğa, özgüllüğe sahip olduğunu ve MMT ile önemli ölçüde uyumlu olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Demans, Bilişsel Değerlendirme, Mini-Cog, Güvenirlik ve Geçerlik

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsanların daha uzun yaşamasına yardımcı olan sağlık hizmetleri sonucu yaşlılar daha sağlıklı olurken, demans 
prevalansının yaşla birlikte artması beraberinde zorlukları da doğurmaktadır (Ødbehr ve ark., 2015). Altmış 
beş yaşın üzerindeki bireylerin yaklaşık % 10’unda demans görülürken, bu oran 85 yaşın üzerindeki bireylerde 
yaklaşık %50’dir.1 

Demans, sosyal veya mesleki işlevsellikte yeterli olabilmek için sahip olunması gereken entelektüel yetenek-
lerin ciddi kaybını içeren kazanılmış organik zihinsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Disfonksiyon çok 
yönlüdür ve hafıza, davranış, kişilik, yargı, dikkat, mekansal ilişkiler, dil, soyut düşünce ve diğer yönetici iş-

1  http://www.alzheimersweekly.com/2013/07/10-types-of-dementia.html#Alzheimers 



Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Suphi VEHİD   
Davetli Konuşmacı

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Dr. Öğr. Üyesi Güven GÜNVER
Davetli Konuşmacı

Doç. Dr. Eray YURTSEVEN
Davetli Konuşmacı

Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR
Davetli Konuşmacı

32

TAM METİNLER SUNUMLAR

levleri etkiler. Günümüzde demansın önlenmesi ve tedavisi yoktur. Sağlık profesyonelleri demansın değişken 
seyri sırasında hastanın durumunun korunmasını amaçlayan bir bakım yaklaşımı içindedirler (Ødbehr ve ark., 
2015). 

Demansın önlenmesinin vasküler sağlık ile bağlantılı olduğunun ortaya konulması taramaların önemini gös-
termiştir (Llewellyn ve ark., 2010). Hemşireler ve diğer gerontoloji uzmanları, bilişsel işlevdeki bozulmayı 
tarama ve erken tanılamanın önemini vurgulamışlardır (Foreman ve ark., 2003). İyi bir bilişsel değerlendirme 
aracı: beş dakikadan daha kısa bir sürede uygulanmalı, kullanıcı dostu olmalı, psikometrik olarak yeterli olma-
lı, eğitim gerektirmemeli, dil engeli ya da kültürel önyargılar içermemelidir (Cordell ve ark., 2013). 

Ülkemizde ve dünya genelinde bu tarama testlerinden en çok kullanılanı Mini Mental Durum Değerlendirme 
Testidir (MMT-Mini Mental State Examination). Fakat MMT testinin tanısal değeri eğitim ve dilden etkilen-
mektedir. Borson ve arkadaşları (2000) tarafından geliştirilen Mini-Cog testi ise Amerikan Ulusal Yaşlanma 
Enstitüsü tarafından 2015 yılında birincil bakımda sağlık profesyonellerinin bilişsel değerlendirme yapma-
sına yardımcı olmak amacıyla kullanılmasını önerdiği interaktif bir testtir. Gedik (2015) tarafından yapılan 
çalışmada MMT ve Mini-Cog testi arasındaki kappa uyumu iyi düzeyde (0,79) olarak saptanmıştır. Mini-Cog 
testinin duyarlılığı %87, özgüllüğü %95 olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, Mini-Cog testinin Türkiye’de yaşlı 
popülasyonunda bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesinde geçerli bir tarama aracı olduğunu göstermiştir. 

AMAÇ 

Bu çalışma Mini-Cog’un Türkçe versiyonunun MMT ile kurumsal bakım alan yaşlılarda bilişsel taramalarda 
kullanılmak üzere psikometrik uygunluğunu değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. 

KAPSAM

Çalışma Türkiye’nin kuzey batısında yer alan bir ilde 2019 yılı Şubat ayında yürütülen kesitsel bir çalışmadır. 
Çalışma grubunu, çalışmanın yapıldığı dönemde bu ilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne 
bağlı üç kurumsal bakım merkezinde yaşayan yaşlı bireyler oluşturmuştur (N=231). Araştırmada örneklem 
yöntemine gidilmeyip, örneklem grubuna 60 yaş ve üzeri olan, kendisi ve yakını tarafından çalışmaya katılma-
sına olur verilen ve araştırmaya alınma kriterlerine uyan yaşlılar alınmıştır. Çalışmanın başlangıcında hekim 
tarafından konulmuş tıbbi tanısı olma durumu kriter olarak alınarak Demanslı (D) ve Demanslı Olmayan (ND) 
gruplar oluşturulmuştur. Demansı olmayan yaşlılar içinden, son bir ay içinde merkezi sinir sitemini etkileyen 
ilaç kullanan, inme vb nörolojik hastalık öyküsü olan, Parkinson hastalığı olan, beyin tümörü veya beyin cer-
rahisi geçiren, depresyon veya diğer belirgin psikiyatrik hastalığı olanlar dışlanmıştır. Demansı olan yaşlılar 
içinden depresif hastalık teşhisi olan, şizofren veya epilepsi olan, serebrovasküler kaza öyküsü veya test so-
nuçlarını etkileyebilecek iletişim zorluğu olanlar dışlanmıştır. Bu aşamadan sonra, bu kurumlarda bakım alan 
D grup 19 yaşlı, ND grup 80 yaşlı olmak üzere 99 kişilik araştırma örneklemi oluşturulmuştur. 
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YÖNTEM

Testin Hazırlık Aşaması

Veri toplama sürecinden önce Mini-Cog testinin geliştiricisi S. Borson’dan e-posta yolu ile ölçeğin kullanımı 
için izin alınmıştır. Mini-Cog testi hem Türkçe hem İngilizce bilen iki öğretim elemanı (halk sağlığı hemşire-
liği öğretim üyesi ve iç hastalıkları hemşireliği öğretim görevlisi) tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Sonra iki 
farklı tercüman tarafından İngilizce’ye geri çevrilmiştir. Mini-Cog’un orjinal versiyonunda yer alan üç madde-
lik hatırlama kelimelerinde ikisi Türkçe’de günlük kullanımda yaygın olarak kullanılmadığı için değiştirilerek 
Portakal ve Güneş olarak kullanılmıştır. 

Ölçüm Araçları

Veriler Türkçe MMT ve Mini-Cog uygulanarak, araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yapılarak toplan-
dı. Yaşlıların günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık düzeyleri Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi 
(BGYA) ve Enstrümantal Günlük Yaşam Aktiviteleri (EGYA) ile değerlendirildi. 

Mini-Cog Testi: Borson ve arkadaşları (2000) tarafından geliştirilen Mini Cog testi bilişsel bozukluğu değer-
lendirmek için kullanılan üç kelime hatırlama testi ve saat çizme testinin (SÇT) birleşiminden oluşmaktadır. 
Bireye birbiriyle alakasız üç kelime söylenir ve bu üç kelimeyi daha sonra tekrarlaması istenir. Üç kelimeyi 
tekrarladıktan sonra bu üç kelimeyi aklında tutması daha sonra bu kelimeleri tekrarlamasının isteneceği söyle-
nerek saat çizme testine geçilir. SÇT için kişiye üç dakika süre verilir ve saati çizdikten sonra önceden söyle-
nen üç kelimeyi tekrarlaması istenir. Mini Cog değerlendirilirken üç kelime hatırlamada hatırlanan her kelime 
için bir puan (0-3puan) verilir. Eğer hasta üç kelimeyi de hatırladıysa demans olmadığı düşünülür. Eğer 1-2 
kelime hatırladıysa SÇT’sine bakılır. Saat doğru çizilmişse normal saat (2 puan) demans değil, saat bozuk ise 
anormal saat (0 puan) demans olarak düşünülür. Toplam puanlama üç kelime hatırlama ve saat puanının topla-
mından (0-5 puan) oluşmaktadır. Üçten küçük puan demans taraması yapılmasını bilişsel bozukluk olasılığını, 
dört ve dörtten büyük puan bilişsel bozukluk olmadığını gösterir. 

Mini Mental Durum Değerlendirme Testi (MMT): Folstein ve arkadaşları (1975) tarafından geliştirilen bu 
kısa tarama testi demans taraması için en sık kullanılan testtir.. Toplam puanın 24-30 arasında olması normal, 
18-23 puan arasında olması hafif demans, 17 puan ve altı ciddi demans ile uyumludur. Türk toplumunda ideal 
eşik değer 23/24 seçilerek hafif demans tanısında geçerli ve güvenilir bir testtir (Güngen ve ark., 2002). 

İstatistiksel Analiz

Katılımcıları (D ve ND grup) demografik değişkenler açısından karşılaştırmak için Mann Whitney U testi ve 
ki-kare testi kullanılmıştır. Duyarlılığı ve özgüllüğü test etmek ve en uygun kesme değerini elde etmek için 
ROC eğrisi analizi gerçekleştirilmiştir. Ayırt ediciliğe karar vermek ve test tekrar test güvenirliliği için Pearson 
korelasyon testi kullanılmıştır. Değerlendiriciler arası güvenilirlik Kappa analizi ile test edilmiştir. 
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Etik Konular

Çalışmanın amacı katılımcılara açıklanmış ve yazılı onamları alınmıştır. Demanslı gruptaki yaşlıların yakınla-
rından çalışmaya katılım izni alınmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için bir üniversitenin Girişimsel Olmayan 
Sağlık Araştırmaları Etik Kurulu’ndan (Tarih: 18/06/2018, Karar No: 2018/118), Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Müdürlüğü’nden yazılı izin alınmıştır.

BULGULAR

Toplam 99 yaşlı (19 D, 80 ND) bu çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. D grubu 80,63±7,80 yaş ortalamasında, 
%73,7’si kadın, %47,4’ü okur-yazar olmayan, 23,42±26,51 aydır kurumsal bakım alan yaşlılardan oluşmuş-
tur. ND grubu 73,91±7,73 yaş ortalamasında, %61,3’ü erkek, %44,3’ü ilkokul mezunu, 28,11±24,13 aydır 
kurumsal bakım alan yaşlılardan oluşmuştur. D ve ND grup kurum, cinsiyet, yaş ortalaması ve aktivite indeksi 
puanları yönünden farklıdır (Tablo 1).

Tablo 1. Örneklem Grubunun Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı

Özellikler D ND p

n % n %

Kurum
Rehabilitasyon
Yaşam Merkezi
Huzurevi

18
1
0

94,7
5,3
0,0

31
28
21

38,8
35,0
26,3

0,000*

Cinsiyet
Kadın
Erkek

14
5

73,7
26,3

31
49

38,8
61,3

0,009**

Eğitim durumu
Okur-yazar değil
Okur-Yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise ve üstü

9
3
5
1
1

47,4
15,8
26,3
5,3
5,3

15
16
35
6
7

19,0
20,3
44,3
7,6
8,9

0,149*

Yaş, yıl (Ort±SS) 80,63±7,80 73,91±7,73 0,002***

Kurumsal Bakım Alma Süresi, Ay 
(Ort±SS)

23,42±26,51 28,11±24,13 0,457***

BGYA (Ort±SS) 24,47±27,58 74,81±28,05 0,000***

EGYA (Ort±SS) 1,00±1,94 5,43±2,54 0,000***

*Pearson Chi Square, ** Fisher Exact Test, *** Mann Whitney U test
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Mini-Cog ve MMT puan ortalaması D grupta sırasıyla 1,00±1,63 ve 8,84±9,86 iken, ND grupta sırasıyla 
3,84±1,40 ve 25,50±5,89 bulunmuştur. İki grup arasında Mini-Cog ve MMT alt boyut ve toplam puanları açı-
sından istatistiksel fark vardır (Tablo 2).

Tablo 2. Demanslı ve Demanslı Olmayan Gruplarda Bilişsel Değerlendirme Araçlarından Alınan De-
ğerler

Ölçek Puanları D ND İstatistik* p

Ort. SS Ort. SS

Mini-Cog 1,00 1,63 3,84 1,40 -5,515 0,000

MMT Yönelim 1,79 3,07 8,58 2,76 -5,892 0,000

MMT Kayıt-Hafıza 1,42 1,43 2,95 0,35 -6,815 0,000

MMT Dikkat-Hesap 1,21 2,07 3,91 1,86 -4,500 0,000

MMT Hatırlama 0,63 1,01 2,41 0,90 -5,603 0,000

MMT Lisan 3,79 3,58 7,99 1,42 -4,577 0,000

MMT Toplam 8,84 9,86 25,50 5,89 -5,468 0,000

*Mann Whitney U test

D grup ve ND gruplarının Mini-Cog ve MMT puanları arasında ilişki incelendiğinde, her iki grupta da pozitif 
ve anlamlı korelasyon görülmüştür (Tablo 3). Mini-Cog puanının değerlendiriciler arası güvenirliği yeterli 
düzeyde bulunmuştur (K=0,58, p<0,01). D grupta (19 kişi) Mini-Cog puanı için test-tekrar test geçerlik düze-
yine 2 hafta sonra bakılmıştır. Korelasyon sonucu geçerlik düzeyinin yeterli olduğunu gösterilmiştir (r=0,98, 
p<0,01).

Tablo 3. Demans ve Demans Olmayan Grupta Değişkenlerin Korelasyonu

Değişkenler Mini-Cog MMT

Mini-Cog
Demans

1 0,865**

Mini-Cog
(Demans Olmayan)

1 0,706**

 ** p≤ 0,01 

 ** p<0,01
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Mini-Cog’un duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %90 ve %83 bulunmuştur. Kesme noktası bu çalışma 2,5’dir. 
MMT için duyarlılığı ve özgüllük ise sırasıyla %84 ve %85 bulunmuştur.

Şekil 1. Mini Cog ve MMT’nin ROC Analizi Karakteristikleri

TARTIŞMA

Başka toplumlarda geliştirilen ölçüm araçlarının psikometrik özelliklerini farklı toplulukve kültürlerde kul-
lanmadan önce değerlendirmek gerekir. Bu çalışmada, temel amaç Mini-Cog testinin kültürel olarak uygun 
ve geçerli bir bilişsel test olduğunu ve Türk yaşlılarda uygulanabilirliği ve yorumlanabilirliğini göstermektir. 
Türkçe Mini-Cog testinin psikometrik uygunluğu daha önce belirlenmiş olsa da (Gedik 2015) kurumsal bakım 
alan demanslı ve demanslı olmayan yaşlılarda belli kriterler altında tekrar sınanmasına gereklilik olduğu inan-
cı bu çalışmanın gerçekleştirilmesine öncülük etmiştir. Bu çalışmada Mini Cog’u doğrulamak için D ve ND 
grupları oluşturulmuştur. Tanı almış D grup için sonuçlar Mini-Cog testinin uygulanabilirliğini göstermiştir. 
Bununla birlikte, MMT ile eşzamanlı geçerlik hesaplanarak kontrol edilmiştir. D ve ND grup için MMT ve 
Mini-Cog skorları arasındaki korelasyon bunu önemli düzeyde doğrulamıştır (r=0,87, p<0,01). Mini Cog’un 
geçerliği ile ilgili önceki çalışmalarda da bilişsel taramada ayırt edici değerini doğrulamıştır (Holsinger ve ark., 
2012; Kamenski ve ark., 2009; Michieletto ve ark., 2005; Milian ve ark., 2012; Pe´rez Mojica ve ark., 2014; 
Trongsakul ve ark, 2015; Rezaei ve ark., 2018). Ancak bazı çalışmalarda yeterli olmadığı ve daha ayrıntılı bir 
metodoloji kullanarak daha fazla araştırma yapılması gerektiği de belirtilmiştir (Carnero Pardo ve ark., 2013; 
Costa ve ark., 2012; Fage ve ark., 2015). Mini-Cog’u MMT’ye karşı test eden önceki çalışmalar (Costa ve ark., 
2009; Pe’rez-Mojica ve ark., 2014; Trongsakul ve ark., 2015) gibi bu çalışmada eş zamanlı geçerliği değer-
lendirmek için MMT kullanılmıştır. Bunun nedeni Türkiye’de yaşlılarda bilişsel değerlendirmede en yaygın 
kullanılan araç olmasıdır. Farklı çalışmalarda Mini-Cog’un duyarlılığı 0,66 ile 0,99 arasında ve özgüllüğü 1 ile 
0,73 arasında bildirilmiştir (Fage ve ark., 2015; Kamenski ve ark., 2009; Pe´rez-Mojica ve ark., 2014; Rezaei 
ve ark., 2017). Bu çalışmada ise duyarlılık ve özgüllük sırasıyla, %90 ve %83 bulunmuştur. Bu sonuç önceki 
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çalışma sonuçlarına benzerdir. Ancak testin kesme noktası bu çalışmada orjinal çalışmalardan (Borson ve ark., 
2000; Borson ve ark., 2003) farklı olarak 2,5 olarak belirlenmiştir.

On dokuz demanslı yaşlı ile 2 hafta sonra tamamlanan Mini-Cog’un test tekrar test korelasyon katsayısı 
0,98’dir. Türkçe Mini-Cog’un değerlendiriciler arası güvenirlik katsayısı da bunu destekler niteliktedir (K= 
0,58, p<0,01). 

Sonuç olarak, bu çalışma Mini-Cog’un kabul edilebilir bir duyarlılığa, özgüllüğe sahip olduğunu belirlemiştir. 
İkinci olarak MMT ile genel olarak aynı düzeyde bilişsel durumu ortaya koymaktadır. Değerlendiriciler arası 
ve test tekrar test güvenirliği yüksektir. Türkçe Mini Cog’un kurumsal bakım alan yaşlının bilişsel değerlen-
dirmesinde MMT’ye benzer güvenilir ve geçerli bir test olarak kabul edilebilir. 
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YAŞLILIK HİZMETLERİNİN ETKİLİLİĞİ İÇİN ZARURİ BİR ALAN: PSİKOLOJİK DANIŞMA 
VE REHBERLİK

Çiğdem DEMİR ÇELEBİ1, Müge YÜKSEL2

1-2 Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı, dünyada ve Türkiye’deki yaşlı nüfusun durumuna ve yaşlılara sunulan hizmetlere 
psikososyal açıdan ışık tutmak ve özellikle yaşlılara sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamala-
rına ilişkin bilgi vererek yaşlılık hizmetlerini psikolojik açıdan ele almaktır. Çalışmada veriler, literatür tara-
ması modeli kullanılarak edinilmiştir. Genel olarak yaşlılığın tanımı, dünyada ve Türkiye’de yaşlılığın durumu 
ile yaşlılara sunulan psikososyal hizmetler hakkında bilgi verilmiş; psikolojik danışmanlık ve rehberlik uygu-
lamalarına değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık Hizmetleri, Psikolojik Danışma, Rehberlik

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Yaşlanma; “ilerleyen, birikimsel ve kompleks olaylar sonucu oluşan biyolojik bir olay” olarak betimlenmekte 
ve döllenmeyle başlayıp birikimli ve ağırlaşarak ilerleyen, yaşamın sonlanmasında önemli rol oynayan bir 
süreç olarak tanımlanmaktadır (Akın & Emiroğlu, 2006; Akın, Gültekin ve Koca, 2012). Yaşlılık dönemindeki 
en somut ve belirgin değişiklikler doku ve organlarda gözlemlenmekte olup literatürdeki tanımlarda, genellikle 
yaşlanmanın fiziksel boyutu üzerinde durulmaktadır ancak yaşlılık psikolojik ve sosyal değişimleri de içinde 
barındıran bir olgudur (Yertutan, 1991). Psikolojik açıdan yaşlılık dönemi; bireylerde meydana gelen ruhsal 
değişimler ve spesifik psikiyatrik tanıları da içine alarak incelenirken, bilişsel özellikler açısından yaşlılık 
dönemi bilgi işleme hızı, dikkat, kısa ve uzun süreli bellek, konuşma gibi alanlarda incelenmektedir (Cangöz, 
2009). Ayrıca yaşlı bireylerin, çevresel aktivitelerinde de farklılıklar yaşanmakta, yaşam kalitesi etkilenmekte 
ve sosyal anlamda kendisine ihtiyaç duyulduğunu hissetmek istemektedir (Görgün-Baran, 2005). 

Yaşlılıkla ilgili psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmaları, diğer gelişim merhalelerinde yapılan psikolo-
jik danışma faaliyetlerinde olduğu gibi; uyum sağlayıcı, yöneltici, ayarlayıcı, önleyici, gelişimsel, tamamlayıcı 
ve kriz odaklı olarak ele alınabilir (Gladding, 2013). Yetişkinlik döneminde uygulanan psikolojik yardımla 
yaşlılığa hazırlanan birey, bu dönemde yaşayabileceği olası problemlerin de farkında olur ve bu süreçten daha 
az etkilenir. Ayrıca rehberliğin çocukluk döneminden ergenliğe geçişe yönelik yaptığı hazırlık faaliyetlerinin 
benzeri yetişkinlikten ileri yetişkinliğe geçiş sürecinde menopoz ve andropoza hazırlık olarak bireylere prog-
ramlar, seminerler ve bilgi verici danışmanlık hizmetleri aracılığıyla sunulabilir. Bu bakımdan, önleyici ve 
uyum sağlayıcı rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri önem kazanmaktadır. Bu dönemde bireyi güçlü 
kılmak için farkındalığının artırılması ve yeni bir yaşam planı da hazırlanabilmektedir. Yaşlılara hizmet verilen 
kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma merkezlerinde, ayarlayıcı rehberlik kapsamında çalışma plân ve 
programları hazırlanarak yaşlılara maksimum fayda sağlayacak uygulamalar belirlenebilir. Yaşlılara gelişimsel 
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rehberlik hizmetleri bağlamında da hayatın bütün dönemlerini içeren yöneltici ve gelişimsel hizmetler sunu-
labilir. Bunlar; çalışma hayatından emekliliğe geçiş, kariyeri yeniden gözden geçirme, çocukların evlenerek 
yuvadan ayrılmasından sonra tekrar çift hâline gelebilme gibi konuları içerebilir. İlerleyen yaşla beraber aza-
lan bilişsel işlevler, yaşlıların yetişkinlik yıllarında karşılaştıkları problemleri çözmede gerekli manevraları 
yapmalarına olanak tanımayabilir. Kriz odaklı rehberlik çalışmaları kapsamında yaşlılara, âni kayıplar ve âni 
beliren hastalıklarla başa çıkma becerileri kazandırılabilir (Demir-Çelebi, & Yukay- Yüksel, 2014).

AMAÇ ve KAPSAM

Yaşlı bireylerin huzurlu bir ömür sürmeleri için yaşlıyla ilgili bütün sistemlerin birlikte çalışmaları önem-
li bulunmaktadır (MacAdam, 2008). Yaşlı bireyin yaşlılık dönemine hazırlanması, kendini birçok bakımdan 
güçlendirmesi ve yaşadığı uyum problemleri ve diğer psikolojik sıkıntılarının atlatılması bakımından psikolo-
jik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de önemlidir. Yaşlının güçlendirilmesi ve mutlu bir hayat sürdürmesi 
için psikolojik danışmanlara büyük roller düşmektedir. Bu çalışmada, yaşlılar için psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik hizmetlerinin önemine dikkat çekilerek dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfus, yaşlıların yaşadıkları 
problemler, yaşlılara sunulan hizmetler ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik uygulamalarına yer verilmiştir. 
Çalışmanın sonunda, Türkiye’deki yaşlıların durumu psikolojik yönden ele alınarak tartışılmıştır.

YAŞLILIK HİZMETLERİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK ÇALIŞMALARININ 
YERİ VE ÖNEMİ

Endüstri devrimi ile birlikte insanların belli alanlarda uzmanlaşması ve bilgiyi tek boyutlu olarak ele alması 
yaygınlaşmıştır. Pozitif bilimler, sadece kendi alanlarıyla ilgili bilgi sunan bilim dalları halini almıştır. Post-
modern gelişmelerle endüstrileşme devrimi öncesindeki bütüncül yaklaşım yeniden canlanmaya başlamış, sis-
temler arası iş birliğinin önemine yapılan vurgu artmıştır.

Bilimlerin bütüncül bir anlayışla ele alınması sağlık alanına da yansımıştır. Bütüncül tıp yaklaşımı adıyla ele 
alınan akım bireyi sadece bedensel değil, ruhsal ve sosyal olarak da incelemeyi öne sürmüştür. Bu yaklaşı-
ma göre hekimin bireyi parça- bütün anlayışıyla değerlendirmesi, teşhis koymadan evvel tüm parçaları göz 
önünde bulundurması beklenmektedir. Hastalıkların ancak bu şekilde doğru bir biçimde tedavi edilebileceği 
düşünülmektedir (Yılmaz ve Erdem, 2016).

Bütüncül tıp yaklaşımı, hastalıklar ortaya çıkmadan evvel önleyicilik çalışmaları ve hatta sağlığın geliştiril-
mesi açısından da önemlidir. Felitti ve arkadaşları tarafından 1998 yılında yayınlanan the Ace Araştırması’na 
katılan 9508 kişiden elde edilen verilere göre hastalıklarla çocukluk çağı travmaları arasında önemli bir ilişki 
olduğu ortaya koyulmuştur. Özellikle kapl hastalıkları, bağımlılık, fiziksel aktivite ve obezite ile çocukluk çağı 
olumsuz yaşantılarının anlamlı ilişki ortaya koyduğu; bu tür yaşantıların bireyin yaşam süresini de yordadığı 
bilgisi ortaya koyulmuştur.

Bireyin biyopsikososyal bir varlık olarak ele alınması ve psikolojik yaşantıların bireyin yaşamını her yönden 
etkilemesi dolayısıyla bireyle gerçekleştirilen psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarının önemi açıkça 
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görülmektedir. Bireylerin ruh sağlıklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, potansiyellerinin gerçekleştirilmesi 
ve problemlerinin çözülmesi açısından psikolojik danışma ve rehberlik alanı önemli bir görev üstlenmektedir.

YAŞLILARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PSİKOLOJİK DANIŞMA ve  
REHBERLİK UYGULAMALARI 

Yaşlılarla psikolojik danışmanlık uygulamaları 1970’lerden itibaren önem kazanmıştır. Gerek bireysel, gerek 
grupla psikolojik danışmada birçok kuramsal temelden faydalanılmıştır. Kaygusuz ve Kalkan (2008), yaşlılara 
uygulanan psikolojik danışmanlık yaklaşımlarını a) Psikodinamik yaklaşım, (b) Destekleyici yaklaşım, (c) Bi-
lişsel- davranışçı yaklaşım, (ç) Grupla psikolojik danışma ve (d) Aile danışmanlığı olmak üzere beş ana grupta 
toplarken; Göka ve Aydemir (2000), bu yaklaşımları dört genel kategori altında ele alıp bu kategorileri kendi 
içinde gruplara ayırmaktadır. Göka ve Aydemir (2000) tarafından sınıflanan yaşlılık danışmanlığı kategorileri 
aşağıdaki gibidir:

• Bireysel dinamik psikoterapiler
• Kısa süreli (zaman sıralı) psikoterapi
• Psikoanalitik (içgörü yönelimli) psikoterapi
• Dinamik olmayan psikoterapiler
• Destekleyici psikoterapi
• Bilişsel-davranışçı terapi
• Seks terapi
• Yaşamı gözden geçirme terapisi
• Aile terapisi
• Grup psikoterapileri

DÜNYADA YAŞLILARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBER-
LİK ÇALIŞMALARI

Yaşlılarla psikolojik danışmanlık uzmanlığının yaklaşık yirmi yıllık bir geçmişi vardır. Son yıllarda yaşlılara 
sunulan danışmanlık uygulamalarında birtakım standartlar geliştirilmiştir. Yaşlılarla ilgili konularda uzman-
laşmanın yaşlı kişilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet edip edemeyeceği sorusu hâlâ bu alanda hizmet 
verenlerin tartışmalarının odak noktasıdır (Myers, 1995). 

Dünyada yaşlılara yönelik gerçekleştirilen psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarının özellikle Amerika 
Birleşik Devletleri’nde uzmanlaşma alanı olarak gerçekleştirildiği görülmektedir. Amerikan Psikoloji Birliği 
(American Psychological Association) 2010 yılında geropsikoloji alanının özel uzmanlık alanlarından biri ola-
rak kabul etmiştir. 2012 yılında yaşlılara yönelik gerçekleştirilecek psikoloji çalışmalarının aciliyeti olduğunu 
vurgulayan birlik, 2014 yılında Yaşlı Yetişkinlere Yönelik Psikoloji Uygulamaları Kılavuzu (Guidelines for 
Psychological Practice with Older Adults)nu yayınlamış, sayıları günümüzde yaklaşık 700 olan geropsikolog-
ların 2020 itibariyle en az 5000 olması gerektiğini vurgulamıştır. Geropsikoloji alanının yine ABD’de özel bir 
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uzmanlık alanı olması dolayısıyla üniversitelerin bu alana özgü lisansüstü programlar açtıkları görülmektedir. 
Bununla birlikte sadece yaşlılara psikolojik danışma hizmeti sunan merkezler de dikkat çekmektedir.

TÜRKİYE’DE YAŞLILARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REH-
BERLİK ÇALIŞMALARI

Türkiye’de gerçekleştirilen yaşlıya yönelik psikolojik danışma çalışmalarının daha çok teorik kapsamda geliş-
tiği görülmektedir. Oysa Demirdiş (2010) tarafından gerçekleştirilen ve yaşlıların psikolojik danışma ve reh-
berlik ihtiyaçlarının ortaya koyulduğu bir araştırmada yaş ilerledikçe ve medeni durumda yalnızlaşma arttık-
ça, rehberlik ve psikolojik danışma ihtiyaçlarının arttığı bilgisine ulaşılmıştır. Aynı araştırmada akrabalarının 
yanında barınan yaşlıların rehberlik ve psikolojik danışma ihtiyaçları en yüksek düzeyde iken, eşiyle beraber 
yaşayan yaşlıların rehberlik ve psikolojik danışma ihtiyaçları en düşük düzeyde olduğu bulunmuştur. Buna 
rağmen Türkiye’de yaşlılara yönelik psikolojik danışma programlarının etkililiğine yönelik gerçekleştirilen 
az sayıda çalışmaya ulaşılmaktadır (Demir- Çelebi, & Yukay-Yüksel, 2018; İnel- Manav, 2018; Ercan- Şahin, 
2015; Siviş, 2005; İslam, 1987). Yaşlılara hizmet veren huzurevlerinde psikologların görev yaptığı görülmek-
tedir. Ancak bakım veren bir kurumun dışındaki yaşlıların nadiren psikolojik danışma hizmeti aldığı görülmek-
tedir. Kadıköy Belediyesi bünyesinde çalışmaları yürütülen Sosyal Yaşam Evi’nde bireysel ve grupla psiko-
lojik danışma uygulamalarının gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bununla birlikte sadece yaşlıya özel olmayan 
ancak psikolojik danışma hizmeti veren özel ve belediye psikoloji danışma merkezlerinin de yaşlı danışanları 
kabul ettikleri bilgisine ulaşılmaktadır.

SONUÇ 

Yaşlıların sosyal ve psikolojik yönden geliştirilmesi için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin 
artırılması gerekmektedir. Yetişkin bireyin yaşlılığa hazırlanması, yaşlının yaşadığı problemlerle başa çıkması, 
yaşlı bakımı yapan profesyonel elemanlar ve aile bireylerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, yaşlıların 
toplumla uyum içinde huzurla yaşamalarını kolaylaştıracaktır. Yaşlılara sunulan psikolojik danışmanlık ve reh-
berlik hizmetlerinde yaşlılara bireysel ve grupla psikolojik danışma verilebileceği gibi; gençlerle yaşlıları bir 
araya getiren çalışmalar, yaşlıların hobi alanlarını kullanmasının sağlanması, kariyer plânlamalarının gözden 
geçirilmesi gibi rehberlik etkinliklerine de yer verilebilir (Demir- Çelebi, & Yukay- Yüksel, 2014).

Türkiye’de oluşturulacak yaşlı psikolojik danışmanlığı hizmetlerinde kültürel ögelerin göz önünde bulundu-
rulması önemlidir. Batı literatüründe geliştirilen uygulamaların birebir bu hizmetlere eklemlenmesi yerine, 
kültürel süzgeçten geçirilerek bütünleştirmenin sağlanması ve hatta kültürel motifleri içeren yeni uygulamala-
rın oluşturulması yaşlıların ruh sağlığı gelişimlerine büyük fayda sağlayabilir.

Türkiye’de yaşlıya yönelik psikolojik danışma hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının rolü büyüktür. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’na bağlı yaşlıya hizmet veren kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygula-
malarına yer ve zaman ayrılması ile bu kurumlarda psikolojik danışmanların görevlendirilmesinin yaşlıların 
ruh sağlığı gelişimleri açısından faydalı olacağı söylenebilir. Gerek yaşlı bakımı yapan kuruluşlarda psikolojik 
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danışma ve rehberlik servisinin kurulması, gerekse yaşlıya hizmet veren başlı başına bir kurum oluşturulması 
(yaşlı danışma merkezi gibi) bu konuda atılacak önemli bir adımdır. Verilecek hizmetin verimli olabilmesi 
için psikolojik danışmanların amaca uygun bir biçimde eğitilmeleri gerekir. Böylece psikolojik danışmanlar 
aracılığıyla toplumda yaşlıların durumuna ve uygun yaklaşım tarzlarına ilişkin farkındalık sağlanabilir. Bu 
şekilde hem yaşlı birey hem de yaşlı bireylerle yaşayanlara kolaylıkla ulaşılarak ailelerin refah düzeylerine 
olumlu yönde katkı sunulabilir. Yaşlıya verilen hizmetlerin gözden geçirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması, 
kaçınılmaz olan yaşlılıkta tüm bireylerin mutlu bir toplumda yaşamasını kolaylaştıracaktır.
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GERİATRİK BİREYLERDE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMASININ AĞRI, FONKSİYONEL 
BAĞIMSIZLIK VE DEPRESYON ÜZERİNE ETKİSİ

Gamze ÜNVER1, Halil İbrahim TUNA2, Güler BALCI ALPARSLAN3

1-2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Eskişehir / Türkiye
3Selçuk Üniversitesi, Akşehir Kadir Yallagöz SYO, Konya / Türkiye

  

Öz: Giriş: Yaşlanan popülasyonun sağlık sorunları ile baş etme ve ekonomik yükünü azaltmak için akıllı 
uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Literatürde sanal gerçeklik (SG) ile ilgili yapılan çalışmaların daha çok 
inme ve nörolojik hastalıklara yönelik ve bir rehabilitasyona ihtiyaç duyan hastalar üzerinde yapıldığı gö-
rülmektedir. Ülkemizde SG uygulamalarının tıbbi alanda etkinliğini gösteren çalışmaların yetersizliği dikkat 
çekicidir. Amaç: Bu çalışma, bir sanal gerçeklik deneyiminin huzurevinde yaşayan geriatrik bireylerde ağrı, 
depresyon ve fonksiyonel yeterlilik üzerine etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Yönetem: Dans hareketleri içe-
ren bir sanal gerçeklik videosu deney grubu katılımcılara uygulanmıştır. Her video 3 dakika sürmekte ve yaşlı 
birey 3’er dakikalık periodlar ile sabah kahvaltısını yaptıktan en az 30 dakika sonra ve akşam yemeğinden en 
az 30 dakika sonra uygulamaya alınmıştır. Sabah ve akşam 15 dakika olmak üzere günde 2 kez 3 hafta boyun-
ca toplam 9 gün uygulama yapılmıştır. Uygulama toplam 3 hafta sürmüştür. Deney grubuna sanal gerçeklik 
uygulaması tamamlandıktan 1 hafta sonra ve 1 ay sonra ölçekler uygulanmıştır. Kontrol grubuna da ölçekler 
aynı zamanlarda doldurulmuştur. Bulgular: Deney grubunda 1.hafta ile 1.ayda alınan geriatrik ağrı ölçeği 
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Deney grubunda 1.ayda geriatrik ağrı 
ölçeği puanı, 1.haftadaki puana göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktür (p=0,000). Deney gru-
bunun süreç içerisinde geriatrik depresyondan aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
tespit edilmiştir (p=0,001). Deney grubunda 1.hafta ve 1.ayda geriatrik depresyon puanı, uygulama öncesi 
puana göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktür. Hastaların fonksiyonel bağımsızlık değerleri 
uygulama öncesi, 1. Hafta ve 1. Ay sonu değerleri arasında farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Sonuç ve 
Öneriler: Bu pilot çalışma, sanal gerçeklik oyun sisteminin semptom yükü azaltmada yaşlı yetişkinler için 
etkili bir uygulama olabileceğini göstermektedir. Sanal gerçeklik oyunları yaşlı bakım merkezlerinde, huzur 
evlerinde, hastanelerde kolayca uygulanabilir. Gelecek çalışmaların daha büyük örneklem grubu ve uygulama 
süresindeki değişiklikler ile yapılması önerimizdir.

Anahtar Kelimeler Geriatri, Sanal Gerçeklik, Geriatrik Ağrı, Geriatrik Depresyon, Fonksiyonel Bağımsızlık

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Artan yaşam beklentisi ve azalan mortalitenin bir sonucu olarak nüfusun dramatik yaşlanması küresel bir fe-
nomen haline gelmiştir (1). Nüfusun yaşlanmasının 2050 yılında zirveye çıkacağı ve 60 yaş ve üstü nüfusun, 
toplam nüfusun 1/4’ üne denk geleceği tahmin edilmektedir (2). Yaşlılık ve kronik hastalıklar nedeniyle kronik 
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ağrısı olan bireylerde uyku bozuklukları, fonksiyonel yeti yitimi, geriatrik depresyon, sosyal ilişkilerin azalma-
sı, sağlık kurumlarından fazla yararlanma ve dolayısıyla sağlık harcamalarında artış görülmektedir. Hareket, 
yük kaldırmak, uzun süre aynı vücut pozisyonunda kalmak ağrıyı tetikleyen faktörlerdir (3-8). Kronik ağrı 
yaşlılıkta önemli bir problemdir. Huzurevinde yaşayan yaşlı insanlarda kronik ağrı daha yaygındır ve % 83 ile 
% 93 arasında değişmiştir (9, 10). Türkiye’de yaşlılarla yapılan bir çalışmada; huzurevinde kalan yaşlıların 
%59.6’sı, evinde kalan yaşlıların da %48.2’si son bir haftadır ağrısının olduğunu ifade etmiştir (11). Bunun ya-
nında depresyon yaşlılarda en sık görülen problemlerdendir (12). Depresyonu olan yaşlı kişilerde fonksiyonel 
bozukluklar görülebilir ve artan intihar düzeyi olabilir (13, 14). Huzurevlerinde yaşayan yaşlıların depresyon 
riskinin, toplumdaki yaşlılara göre 3 ila 4 kat daha yüksek olduğu bildirilmiştir (15). Yaşlılar genellikle depre-
sif belirtileri yaşlanma sürecinin normal bir parçası olarak görür ve onu büyük ölçüde görmezden gelirler (16).

Geriatrik bireylerde günlük yaşam aktivitelerini etkileyen önemli bir sorun da fonksiyonel bağımsızlık düze-
yinde azalmadır. Kronik hastalıklar ve yaşlanma süreci, yaşlanan bireyin toplumda bağımsız ve fonksiyonel 
olarak yetersizliği ile sonuçlanmaktadır (3, 5). Huzur evinde yaşayan yaşlı kişiler daha yüksek fonksiyonel 
bağımlılık riski gösterirler ve toplumda yaşayan sakinlere göre fiziksel ve bilişsel gerileme gösterirler (17). 

Huzurevi sakinlerinin yaklaşık % 48’i huzurevinde kalmaya başladıktan sonra net bir şekilde bilişsel bir düşüş 
yaşamaktadır. Bilişsel düşüş yaşamanın sebebi olarak da genel sağlık sorunları ile birlikte, huzurevi tarafından 
sağlanan zayıf çevresel uyaranlar ve bakım eksikliği sebep olarak gösterilebilir (18).

Son zamanlarda sarkopeni riskini azaltmak, günlük yaşam aktivitelerindeki performansı arttırmak, düşme ris-
kini azaltmak ve bu kişilerde fonksiyonel gerileme ve depresyonun önlenmesi için fiziksel aktivite ve fiziksel 
egzersizin önemini vurgulanmaktadır (19). Yaşlanan popülasyonun sağlık sorunları ile baş etme ve ekonomik 
yükünü azaltmak için akıllı uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır (6). Geleneksel terapiye ek olarak “sanal ger-
çeklik” (SG) temelli bakım araştırmacıların ilgisini çekmiştir (20-25). SG temelli bakımın temel özelliği, has-
taların sanal ortamda kendi performans seviyelerini belirlemelerine ve duruşlarını ayarlamalarına izin veren 
bireyselleştirilmiş bir uygulamadır (26). SG bu nedenle bakım profesyonellerinin bire bir denetim ihtiyacını 
azaltan bir öz-rehabilitasyon aracı olarak araştırılmıştır (22, 25, 27). Ayrıca ekipman mevcutsa, hastalar uygun 
bir yerde bir tıbbi bakım merkezine gerek duymadan SG uygulamasını her an yapabilirler. Bazı yayınlarda 
sanal gerçeklik uygulamalarının kişilerin aktif katılımını sağladığı ve yaşlılığa bağlı gelişen denge sorunları, 
fonksiyonel bağımlılık, depresyon ve ağrı yönetiminde başarılı bir motivasyon sağlayabildiği bildirilmiştir 
(14, 20, 21, 28-34). 

Literatürde SG ile ilgili yapılan çalışmaların daha çok inme ve nörolojik hastalıklara yönelik ve bir rehabili-
tasyona ihtiyaç duyan hastalar üzerinde yapıldığı saptanmıştır (20-25, 27-29, 35-37). Literatürde yaşlıda ağrı, 
fonksiyonel yetersizlik ve depresyona yönelik yapılan çalışmalar da göze çarpmaktadır (4, 14, 20, 28-34, 37, 
38). Ülkemizde SG uygulamalarının tıbbi alanda etkinliğini gösteren çalışmalar vardır ancak yetersizdir (4, 37, 
39). Bu konu ile ilgili yapılan bir sistematik derleme de literatürdeki boşluğu ortaya koymaktadır (40). Yaşlı 
popülasyonunun hızla arttığı bilinmektedir ve huzurevlerindeki yaşlı popülasyonun giderek artacağı tahmin 
edilmektedir. Hemşirelik bakımı uygulamasına yaşlıların aktif katılımını sağlamak, ağrı ve depresyon gibi 
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fonksiyonel bağımsızlığı etkileyebilecek semptomları azaltmak, motivasyonu arttırmak, bireyler arasında ve 
sağlık profesyoneli ile iletişimi arttırmak amacıyla SG uygulamalarının kullanılabileceği düşünülmektedir.

Bu çalışma SG uygulamalarının içeriğinde yer alan oyunları kullanılarak yaşlılara egzersiz yaptırılması ve so-
nucunda ağrı, depresyon ve fonksiyonel bağımsızlıkları üzerine olan etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmış-
tır. Çalışma sonuçlarına göre etkin sonuçlar elde edilmesi durumunda programların yaşlılara bakım veren hu-
zurevi, gündüz bakım evleri gibi alanlarda kullanımını arttıracağı, evde bireysel egzersiz uygulaması yapmak 
isteyen yaşlılara öneri olarak sunulabileceği ve hemşirelik literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı

Bu çalışma, bir sanal gerçeklik deneyiminin huzurevinde yaşayan geriatrik bireylerde ağrı, depresyon ve fonk-
siyonel yeterlilik üzerine etkisini belirlemeyi amaçlamıştır.

Bu araştırma herhangi bir rehabilitason programına alınmamış yaşlılara yönelik yapılmıştır.

Bu araştırmada yaşlının fiziksel egzersizi kendi başına yapabilmesi ve egzersizi devam ettirebilmesi sağlan-
mıştır.

Bu araştırmada uygulama sırasında hiçbir yaşlıda baş dönmesi, dispne, taşikardi, tansiyon yükselmesi, şeker 
dengesizlikleri yaşanmamıştır.

Araştırmanın Tipi

Bu çalışma girişimsel bir araştırmadır.

Araştırmanın Yapılacağı Yer ve Özellikleri

Araştırmanın Eskişehir’de bir huzurevinde yapılmıştır. Huzurevinin sakinleri sağlıklı, rehabilitasyon alma-
yan, yalnızca semptom yükü olan yaşlılardan oluşmaktadır. Huzurevi, bağış olarak yaptırılarak 2008 yılında 
hizmete açılmıştır. Kuruluş binası bodrum, idari kat ve yaşlıların kullandıkları 3 kattan ibarettir. Giriş katında 
yer alan dinlenme alanında yaşlıların televizyon izledikleri, sohbet ettikleri bir salon mevcuttur. Bu açıdan 
çalışmanın yapılması için uygun bir ortam mevcuttur. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini, Eskişehir’de bir huzurevinde yaşayan tüm yaşlılar oluşturmuştur. Örneklem sayısı po-
wer analizi ile belirlenmiş olup; %80 güç ile elde edilen sonuçlara göre deney grubunda 7 kişi; kontrol grubun-
da 7 kişi olmak üzere toplam 14 kişi çalışmaya dahil edilmiştir.

Dahil Edilme Kriterleri

• Son 3 aydır kas iskelet sistemi ağrısı yaşayan
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• Dinç yaşlılar (Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olan)

• 30 saniyeden önce ayağa yardım almadan kalkabilen ve en az 6 metreyi yardımsız yürüyebilen,

• Uygulama öncesi kan şekeri 90-200 mg/dl arasında olan bireyler

• Uygulama öncesi tansiyonu 130-70 mm/Hg arası olan bireyler

• Nörolojik ve psikiyatrik hastalığı olmayan,

• Düşme öyküsü olmayan,

• Okuma-yazma bilen,

• İşitme-görme engeli olmayan, 

• Sözel iletişim kurabilen yaşlılar çalışmaya dahil edilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Araştırma için gerekli verileri toplamak amacı ile aşağıdaki veri toplama gereçleri kullanılmıştır;

• Tanıtıcı Bilgiler Formu

• Geriatrik Ağrı Ölçeği

• Geriatrik Depresyon Ölçeği

• Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği

• Sanal gerçeklik uygulaması oyunu konsolu ve televizyon 

• Tansiyon aleti 

• Glukometre 

Tanıtıcı Bilgiler Formu

Araştırmacı tarafından literatür taraması yapılarak oluşturulmuştur. Yaşlıların sosyodemografik özelliklerini 
(yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek, sosyal güvence, gelir-gider durumu, birlikte yaşadığı 
bireyler, bakıma yardımcı bireyler, hangi konularda desteğe gereksinim duyulduğu), hastalıkları ve kronik 
ağrının günlük yaşam aktivitelerine etkisini ve egzersiz yapma durumunu sorgulayan 19 sorudan oluşmuştur.

Geriatrik Ağrı Ölçeği

Hastaların ağrılarını tanımlamakta, ağrı ile ortaya çıkan fiziksel, duygusal, kognitif ve davranışsal yanıtları 
değerlendirmek amacıyla Bruce A. Ferrell (2000) tarafından geliştirilmiştir (41). Ölçek hastaların yaşamların-
da (mesleki, sosyal, evlilik, fiziki vb.) ağrının etkilerini değerlendiren, baş etme stratejileri geliştirilmesi ve 
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ağrının yeri, şiddeti, niteliği gibi özelliklerin tanımlanması gibi birçok bileşeni içermektedir. Dursun (2013) 
tarafından yapılan geçerlik çalışması sonucunda ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.85, ölçek alt boyutlarının 
Cronbach alfa değerleri 0.67 - 0.93 arasında bulunmuştur. Geriatrik Ağrı Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun yaşlı 
bireylerde ağrının niteliğini, şiddetini, fiziksel, duygusal, psikososyal ve davranışsal boyutlarını ölçmek için 
kullanılan ve 24 sorudan oluşan geçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır (42). Geriatrik Ağrı Ölçe-
ğinden alınan puanlar 0-42 puan aralığında değerlendirilmektedir. Yaşlının verdiği her evet yanıtı için 1 puan 
verilmekte ve sonuçlar toplanmaktadır. Çıkan sonuçlar 2.38 ile çarpılarak 100’lük sisteme dönüştürülmektedir. 
0-30’dan küçük puan hafif ağrı; 30-69 puan arası orta ağrı; 70 puan ve üzeri şiddetli ağrı olarak belirtilmektedir 
(42).

Geriatrik Depresyon Ölçeği

Yaşlı bireylerin depresif semptomlarının değerlendirilmesi için Yesavage tarafından geliştirilmiş olup, toplam 
15 soru içermektedir. 5 soru (1, 5, 7, 11 ve 13) olumlu, diğerleri olumsuz kurgulanmıştır. Ölçeğin değerlen-
dirmesinde olumlu sorulara hayır, olumsuz sorulara evet yanıtları 1’er puanla eşleşmiştir. Ölçekten toplam 6 
ve üzerinde puan alınması depresyon tanısı için anlamlı kabul edilmektedir. Bununla birlikte medikal hastalık 
nedeni ile tedavi altında olanlarda ve demanslı bireylerde de ölçek geçerli bulunmuştur. Ülkemizde geçerlik ve 
güvenilirliği yapılmıştır ve chronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur (43).

Fonksiyonel Bağımsızlığın Değerlendirilmesi

Hastaların fonksiyonel bağımsızlığını değerlendirmek için Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (Functional In-
dependence Measurement-FIM) kullanılmıştır. FIM, Amerikan Tıbbi Rehabilitasyon kongresi ve Amerikan 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Akademisi tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir.

Sanal Gerçeklik Uygulaması Oyunu Konsolu ve Televizyon 

Hızla gelişen bilgisayar teknolojisinin en verimli ürünlerinden biri ve sanal gerçeklik uygulaması olan Ki-
nect ile insan hareketleri algılanabilmektedir. Kinect’in insan hareketlerini algılayabilme özelliği ilk olarak 
oyunlarda tanıtılmıştır. Bu sayede oyun severler kumanda veya kontrol kartı kullanmadan sadece hareketleri 
ile oyun oynayabilmektedir. Kinect üzerinde bulunan kızılötesi kamera sayesinde insanın hareketli eklemle-
ri algılanabilmekte ve izlenebilmektedir. Kinect, insanda bulunan 20 farklı hareket noktasını algılayabilme 
özelliğine sahiptir. Kinect kameraları aynı anda 2 farklı kişinin de 20 farklı bölgesini aktif olarak algılayıp 
izleyebilmektedir.

Araştırmanın Uygulanması 

Katılımcılara sanal gerçeklik uygulaması tanıtıldı. Araştırmacı tarafından uygulamanın yapılacağı huzurevin-
deki alanın düzeni sağlandı. Geriatrik bireylerin düşme riski oluşturmayacak rahat hissedecekleri bir odada 
sanal gerçeklik uygulaması yapıldı. Katılımcının kendini rahat hissetmesi için uygulama odasında yalnızca 
araştırmacı kalmıştır. Ardından katılımcılara uygulama hakkında bilgilendirme yapıldı, tanıtıcı bilgiler formu, 
geriatrik ağrı ölçeği, geriatrik depsresyon ölçeği, fonksiyonel bağımsızlık ölçeği dolduruldu. 
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Uygulama sırasında kullanılacak video oyunu, televizyon ekranında görülen silüetin dans hareketlerini ya-
parak oynanılmaktadır. Ekranda görülen silüet, müzik eşliğinde ritmik hareketlerle öne, arkaya, sağa, sola 
küçük adımlar atarak ve aynı zamanda üst ekstremiteleri kullanarak hareket etmektedir. Geriatrik birey silüetle 
birlikte aynı anda hareketleri yapmaya çalışmıştır. Hareketleri yapabildiğinde silüetin etrafında yeşil bir halka 
oluşmaya başlayacak ve geriatrik birey taklit etmekte başarılı olacaktır.

Literatürdeki benzer çalışmaların yöntemleri incelendiğinde uygulama sürelerinin 3-12 hafta boyunca günde 
2-4 kez ve her uygulama 15-30 dakikalık arası periodlar halinde yapıldığı belirlenmiştir (20, 28, 44, 45). Ça-
lışmamızın yöntemi ise sabah ve akşam 15 dakika, günde 2 kez 3 gün boyunca olmak üzere toplam 3 hafta 
boyunca uygulama yapılmıştır. Uygulama için kullanılan video 3 dakika sürmekte ve yaşlı birey 3’er dakikalık 
periodlar ile sabah kahvaltısını yaptıktan en az 30 dakika sonra ve akşam yemeğini yedikten en az 30 dakika 
sonra uygulamaya alınmıştır. Sabah ve akşam 15 dakika olmak üzere günde 2 kez uygulama yapılmıştır. Uygu-
lama toplam 3 hafta sürmüştür. Katılımcı bireyler uygulama sırasında kendilerini yorgun hissettiklerinde, baş 
dönmesi ve benzeri bir sağlık sorunu yaşadığında uygulama durdurulmuş ve dinlenmeleri sağlanmıştır. Acil 
durumlarda hekim ile işbirliği halinde gerekli müdahalelerin yapılması planlanmıştır. Deney grubuna sanal 
gerçeklik uygulaması tamamlandıktan 1 hafta sonra ve 1 ay sonra ölçekler uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise; 
ilk değerlendirmeyi takiben 1. hafta sonunda ve 1. Ay sonunda ölçekler uygulanmıştır. 
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Araştırmanın Akış Şeması
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BULGULAR 

İstatistiksel analizler SPSS (IBM SPSS Statistics 20) adlı paket program kullanılarak yapılmıştır. Bulguların yorumlanmasında frekans tabloları 

ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Normal dağılıma uygun olmayan ölçüm değerleri için parametrik olmayan yöntemler kullanılmıştır. 

Parametrik olmayan yöntemlere uygun şekilde, iki bağımsız grubun ölçüm değerleri ile karşılaştırılmasında “Mann-Whitney U Testi” (Z tablo 

değeri), bağımsız üç veya daha fazla grubun ölçüm değerleri ile karşılaştırılmasında “Kruskal-Wallis H Testi” (χ2 tablo değeri) yöntemi ve 

bunlara ait ikili karşılaştırmalar için “Bonferroni Düzeltmesi” kullanılmıştır.Bağımlı iki grubun ölçüm değerleri ile karlışatırılmasında 

“Wilcoxon” testi, bağımlı üç veya daha fazla grubun karşılaştırılmasında “Friedman Testi” (χ2 tablo değeri) yöntemi kullanılmıştır. Ölçüm 

değerlerinin birbirleriyle ilişkisinin incelenmesinde Spearman korelasyon katsayısı kullanılmıştır. 

Tablo 1. Deney ve Kontrol Grubuna Göre Bulguların Dağılımı 

Değişken Deney grubu (n=7) Kontrol grubu (n=7) 
n % n % 

Yaş sınıfları 
75 yaş ve altı 
76 yaş ve üzeri 

 
4 
3 

 
57.1 
42.9 

 
2 
5 

 
28.6 
71.4 

Kullanılan ilaç sayısı 
2 
3 
4 ve üzeri 

 
1 
2 
4 

 
14.3 
28.6 
57.1 

 
1 
3 
3 

 
14.2 
42.9 
42.9 

Kronik hastalık sayısı 
1 
2 

 
1 
6 

 
14.3 
85.7 

 
2 
5 

 
28.6 
71.4 

Sigara kullanımı 
Evet 
Hayır 

 
2 
5 

 
28.6 
71.4 

 
3 
4 

 
42.9 
57.1 

Alkol kullanımı 
Hayır 

 
7 

 
100.0 

 
7 

 
100.0 

     
     

Tablo incelendiğinde deney grubu katılımcılarının % 57.1’inin 75 yaş altı olduğu ve % 42.9’unun 76 yaş ve üzerinde olduğu, % 57.1’ inin 4 ve 

üzerinde ilaç kullandığı, birden fazla kronik hastalığı olanların oranının % 85.7, % 71.4’ünün sigara kullanmadığı, % 100’ünün alkol 

kullanmadığı ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olduğu ve % 42.9’unun sağlık durumunu iyi tanımladığı görülmektedir. Kontrol grubuna 

bakıldığında % 28.6’sının 75 yaş ve altında olduğu, % 42.9’unun 4 ve üzerinde ilaç kullandığı, % 71.4’ünün birden fazla kronik hastalığı olduğu, 

Çalışma kriterlerine uygun bireylerin seçimi  
(n:14)  

Geriatrik Ağrı ölçeği, Geriatrik Depresyon Ölçeği 
ve Fonksiyonel Bağımsızlık ölçeklerinin 

uygulanması 

 

Sanal gerçeklik oyunu uygulaması (n:7):  
Haftada 3 gün, günde 2 kez toplam 9 gün 
boyunca sabah ve akşam 15 er dakika ve 3 
hafta süre ile uygulama yapıldı.  

 

 

 

 

 

Kontrol grubu (n:7) 

1. hafta sonunda ölçeklerin uygulanması 

1. hafta sonunda ölçeklerin uygulanması 

 

1. ay sonunda ölçeklerin uygulanması 1. ay sonunda ölçeklerin uygulanması 

 
          

 

BULGULAR

İstatistiksel analizler SPSS (IBM SPSS Statistics 20) adlı paket program kullanılarak yapılmıştır. Bulguların 
yorumlanmasında frekans tabloları ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Normal dağılıma uygun olmayan 
ölçüm değerleri için parametrik olmayan yöntemler kullanılmıştır. Parametrik olmayan yöntemlere uygun şe-



Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Suphi VEHİD   
Davetli Konuşmacı

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Dr. Öğr. Üyesi Güven GÜNVER
Davetli Konuşmacı

Doç. Dr. Eray YURTSEVEN
Davetli Konuşmacı

Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR
Davetli Konuşmacı

53

TAM METİNLER SUNUMLAR

kilde, iki bağımsız grubun ölçüm değerleri ile karşılaştırılmasında “Mann-Whitney U Testi” (Z tablo değeri), 
bağımsız üç veya daha fazla grubun ölçüm değerleri ile karşılaştırılmasında “Kruskal-Wallis H Testi” (χ2 tablo 
değeri) yöntemi ve bunlara ait ikili karşılaştırmalar için “Bonferroni Düzeltmesi” kullanılmıştır.Bağımlı iki 
grubun ölçüm değerleri ile karlışatırılmasında “Wilcoxon” testi, bağımlı üç veya daha fazla grubun karşılaştı-
rılmasında “Friedman Testi” (χ2 tablo değeri) yöntemi kullanılmıştır. Ölçüm değerlerinin birbirleriyle ilişkisi-
nin incelenmesinde Spearman korelasyon katsayısı kullanılmıştır.

Tablo 1. Deney ve Kontrol Grubuna Göre Bulguların Dağılımı

Değişken Deney grubu (n=7) Kontrol grubu (n=7)

n % n %

Yaş sınıfları
75 yaş ve altı
76 yaş ve üzeri

4
3

57.1
42.9

2
5

28.6
71.4

Kullanılan ilaç sayısı
2
3
4 ve üzeri

1
2
4

14.3
28.6
57.1

1
3
3

14.2
42.9
42.9

Kronik hastalık sayısı
1
2

1
6

14.3
85.7

2
5

28.6
71.4

Sigara kullanımı
Evet
Hayır

2
5

28.6
71.4

3
4

42.9
57.1

Alkol kullanımı
Hayır 7 100.0 7 100.0

Tablo incelendiğinde deney grubu katılımcılarının % 57.1’inin 75 yaş altı olduğu ve % 42.9’unun 76 yaş ve 
üzerinde olduğu, % 57.1’ inin 4 ve üzerinde ilaç kullandığı, birden fazla kronik hastalığı olanların oranının % 
85.7, % 71.4’ünün sigara kullanmadığı, % 100’ünün alkol kullanmadığı ve günlük yaşam aktivitelerinde ba-
ğımsız olduğu ve % 42.9’unun sağlık durumunu iyi tanımladığı görülmektedir. Kontrol grubuna bakıldığında 
% 28.6’sının 75 yaş ve altında olduğu, % 42.9’unun 4 ve üzerinde ilaç kullandığı, % 71.4’ünün birden fazla 
kronik hastalığı olduğu, % 57.1’inin sigara kullanmadığı, %100’ünün alkol kullanmadığı ve günlük yaşam 
aktivitelerinde bağımsız olduğu ve % 28.6’sının sağlık durumunu iyi tanımladığı bulunmuştur.
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Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubuna Göre Geriatrik Ağrı Ölçeğinin İncelenmesi

Geriatrik ağrı 
ölçeği (N=14)

Deney grubu (n=7) Kontrol grubu (n=7) İstatistiksel 
analiz*
Olasılık

±S.D.

Median
[Min-Max] ±S.D.

Median
[Min-Max]

Uygulama 
öncesi (1)

20,57±5,38 21,0
[11,0-28,0]

17,57±2,51 17,0
[14,0-22,0]

t=1,337
p=0,206

1.Hafta (2) 16,14±5,76 18,0
[5,0-23,0]

15,86±1,68 15,0
[14,0-19,0]

t=0,126
p=0,902

1.Ay (3) 13,14±5,14 11,0
[7,0-22,0]

18,43±3,15 17,0
[15,0-22,0]

t=-2,317
p=0,039

İstatistiksel analiz 
Olasılık
Fark

F=34,699
p=0,000
[1-2,3] [2-3]

F=2,400
p=0,133

*Normal dağılıma uygun değişkenler için 2 bağımsız grup karşılaştırmasında “IndependentSample-t” 
test (t-tablo değeri) istatistikleri; 3 bağımlı grup karşılaştırmasında “RepeatedMeasures” test (F-tablo 
değeri) istatistikleri kullanılmıştır.

Kontrol grubunun süreç içerisinde geriatrik ağrı ölçeğinden aldıkları puanlar açısından istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık yoktur (p>0,05).

Deney grubunun süreç içerisinde geriatrik ağrı ölçeğinden aldıkları puanlar açısından istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık tespit edilmiştir (F=34,699; p=0,000). Anlamlı farkın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek 
için yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; uygulama öncesi ile 1.hafta ve 1.ayda alınan geriatrik ağrı ölçeği 
puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Deney grubunda 1.hafta ve 1.ayda ge-
riatrik ağrı ölçeği puanı, uygulama öncesi puana göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktür. Aynı 
şekilde, 1.hafta ile 1.ayda alınan geriatrik ağrı ölçeği puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
tespit edilmiştir. Deney grubunda 1.ayda geriatrik ağrı ölçeği puanı, 1.haftadaki puana göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde daha düşüktür.

Deney/kontrol grubu olma durumuna göre uygulama öncesi ve 1.haftadaki geriatrik ağrı ölçeği puanı açısın-
dan istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur (p>0,05).

Deney/kontrol grubu olma durumuna göre 1.aydaki geriatrik ağrı ölçeği puanı açısından istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık tespit edilmiştir (t=2,317; p=0,039). Deney grubunun 1.aydaki geriatrik ağrı ölçeği puanı, 
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktür.
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Tablo 3. Deney ve Kontrol Grubuna Göre Geriatrik Depresyonun İncelenmesi

Geriatrik 
depresyon (N=14)

Deney grubu (n=7) Kontrol grubu (n=7) İstatistiksel 
analiz*
Olasılık

±S.D.

Median
[Min-Max] ±S.D.

Median
[Min-Max]

Uygulama 
öncesi (1)

4,86±1,46 4,0
[3,0-7,0]

4,14±0,38 4,0
[4,0-5,0]

Z=-0,820
p=0,412

1.Hafta (2) 2,29±1,80 2,0
[0,0-4,0]

3,86±0,69 4,0
[3,0-5,0]

t=-2,157
p=0,064

1.Ay (3) 2,00±2,00 2,0
[0,0-4,0]

4,14±0,69 4,0
[3,0-5,0]

Z=-2,128
p=0,033

İstatistiksel analiz 
Olasılık
Fark

χ2=13,455
p=0,001
[1-2,3]

χ2=2,000
p=0,368

*Normal dağılıma uygun değişkenler için 2 bağımsız grup karşılaştırmasında “IndependentSample-t” 
test (t-tablo değeri) istatistikleri;normal dağılıma uygun olmayandeğişkenlerde “Mann-Whitney U” test 
(Z-tablo değeri) istatistikleri kullanılmıştır. Normal dağılıma uygun olmayan değişkenler için3 bağımlı 
grup karşılaştırmasında “Kruskal-Wallis H” test (χ2-tablo değeri) istatistikleri kullanılmıştır.

Kontrol grubunun süreç içerisinde geriatrik depresyondan aldıkları puanlar açısından istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık yoktur (p>0,05).

Deney grubunun süreç içerisinde geriatrik depresyondan aldıkları puanlar açısından istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık tespit edilmiştir (χ2=13,455; p=0,001). Anlamlı farkın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek 
için yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; uygulama öncesi ile 1.hafta ve 1.ayda alınan geriatrik depresyon 
puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Deney grubunda 1.hafta ve 1.ayda geri-
atrik depresyon puanı, uygulama öncesi puana göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktür. 

Deney/kontrol grubu olma durumuna göre uygulama öncesi ve 1.haftadaki geriatrik depresyon puanı açısından 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur (p>0,05).

Deney/kontrol grubu olma durumuna göre 1.aydaki geriatrik depresyon puanı açısından istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık tespit edilmiştir (Z=-2,128; p=0,033). Deney grubunun 1.aydaki geriatrik depresyon puanı, 
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktür.
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Tablo 4. Deney ve Kontrol Grubuna Göre FBO Değerlerinin İncelenmesi

FBO (N=14)
Deney grubu (n=7) Kontrol grubu (n=7) İstatistiksel 

analiz*
Olasılık

±S.D.

Median
[Min-Max] ±S.D.

Median
[Min-Max]

Uygulama 
öncesi (1)

123,71±3,54 125,0
[116,0-126,0]

125,57±0,53 126,0
[125,0-126,0]

1.Hafta (2) 123,71±3,54 125,0
[116,0-126,0]

125,57±0,53 126,0
[125,0-126,0]

Z=0.000
P=1.000

1.Ay (3) 123,71±3,54 125,0
[116,0-126,0]

125,57±0,53 126,0
[125,0-126,0]

Analiz*
Olasılık
Fark

* Uygulama öncesi ve sonrası ölçek puanları aynı olduğundan bir fark bulunamamıştır.

Hastaların FBO değerleri uygulama öncesi, 1. Hafta ve 1. Ay sonu değerleri arasında farklılık bulunmamak-
tadır. 

TARTIŞMA

Bu çalışma, bir sanal gerçeklik deneyiminin huzurevinde yaşayan semptom yükü olan geriatrik bireylerde ağrı, 
depresyon ve fonksiyonel yeterlilik üzerine etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Katılımcılara, Dance Central 
adlı kinekt oyunu uygulanmıştır.

Fiziksel aktivitelerin yaşlıların sadece fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda mutluluğunu, yaşamdan aldığı 
zevki ve yaşam kalitesini de geliştirebileceği bildirmiştir (46, 47). Bunun yanında Herz ve ark. (2013) sanal 
gerçeklik uygulamasıyla yapılan egzersizin günlük yaşam aktivitelerinin iyileştirilmesi ve depresyonun azal-
tılması için etkili olabileceğini bildirmiştir (31). Bizim çalışmamızdaki sanal gerçeklik uygulaması huzurevi 
sakinlerinin ağrı ve depresyon puanlarını azaltmıştır. Çalışmamız literatürü desteklemektedir.

Sanal gerçeklik uygulamasının ağrının azaltılmasına olan etkisi literatürde gösterilmiştir. Fung ve ark. (2012) 
katılımcıların ortalama yaşlarının 68.5 olduğu çalışmasında ağrının azaldığını ve Yong ve ark. (2010) ortalama 
yaşı 64.5 olan bireylerde ağrı şiddetinin azaldığını bildirmişlerdir (30, 33). Dahası Hsu ve ark. (2011) 52-95 
yaş arasındaki bireylerde ağrı şiddetinin azaldığını bildirmiş ve bu çalışma yaşlı yetişkinlerdeki semptom yü-
künü azaltmaya yönelik yapılmıştır (32). Bizim çalışmamızda sanal gerçeklik uygulaması yapan grubun süreç 
içerisinde geriatrik ağrı ölçeğinden aldıkları puanlarına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 
edildi (F=34,699; p=0,000). Anlamlı farkın deney grubunda birinci haftadaki ve birinci aydaki geriatrik ağrı 
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ölçeği puanı, uygulama öncesi puana göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktü. Deney grubunda 
1.ayda geriatrik ağrı ölçeği puanı, 1.haftadaki puana göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktür 
(t=-2,317, p=0,039). Kinekt uygulamasının ağrı yaşayan huzurevi sakinlerinin ağrısını gidermek için en az 3 
hafta süre ile uygulanmasının etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışma ayrıca depresyondaki anlamlı değişikliği de ortaya koymuştur. Lee ve ark. (38) sanal gerçeklik oyun-
ları yaşlılar tarafından kullanıldığında depresyonlarının azaldığını bildirmiştir. Song ve Park sanal gerçeklik eği-
timinin inme hastaları arasında denge, yürüme yetenekleri, depresyon ve kişilerarası ilişkilerin iyileştirilmesinde 
etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır (20). Lee ve Hong (48) yaşlı inme hastaları için oyun benzeri bir grup sanat 
terapisi programı gerçekleştirmişler terapiye katılan kişilerde kişilerarası ilişkilerde iyileşme bildirmişlerdir. Bu 
çalışmada kinekt uygulaması yapan grubunun süreç içerisinde geriatrik depresyon ölçeğinden aldıkları puanlar 
anlamlı çıkmıştır (χ2=13,455; p=0,001). Deney grubunun 1.aydaki geriatrik depresyon puanı istatistiksel olarak 
anlamlıdır (Z=-2,128; p=0,033). Sanal gerçeklik uygulaması grubun depresyon puanının azaltılmasında faydalı 
olmuştur. Literatür bulguları ve bizim bulduğumuz bulgular benzerlikler göstermektedir.

Bizim çalışmamız yaşlıların fonksiyonel bağımsızlığına yönelik herhangi bir değişiklik göstermemiştir 
(p=1.000). Biz bunun sebebini uygulama süresinin kısa olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Literatür 
kinekt uygulamalarının fonksiyonel bağımsızlığı iyileştirdiğine yönelik kanıtlar sunmaktadır (4, 14, 28, 29, 37, 
38). Fonksiyonelleiğe yönelik yapılan literatürdeki benzer çalışmaların uygulama süreleri en az 6 hafta (38) en 
fazla 15 hafta (49) olarak değişmektedir. Bizim çalışmamız 3 hafta sürmüştür. Fonksiyonelliğin iyileşmesi için 
3 haftadan daha fazla uygulama yapılması gerektiği düşünülmektedir.

SONUÇ 

Bu pilot çalışma, sanal gerçeklik oyun sisteminin semptom yükü azaltmada yaşlı yetişkinler için etkili bir 
uygulama olabileceğini göstermektedir. Sanal gerçeklik oyunları yaşlı bakım merkezlerinde, huzur evlerinde, 
hastanelerde kolayca uygulanabilir. Geriatrik ağrı, depresyon ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için yaşlıya 
kolayca benimsetilebilir. Literatürde sanal gerçeklik uygulamalarının daha çok inmeli hastalar üzerinde ve 
denge üzerine yoğunlaştığı göze çarpmıştır. Gelecekteki çalışmaların daha büyük örneklem gruplarında ağrı, 
depresyon, yaşam kalitesi ve fonksiyonellik üzerine yapılması önerilmektedir. 

Bu çalışmanın kısıtlılığı, sadece 14 huzur evi sakini ile yapılması, uygulama süresinin kısalığı ve sonuçların 
genelleştirilmesinin zorluğudur. Daha büyük örneklem grubu ve uygulama süresindeki değişiklikler ile daha 
fazla araştırma yapılması önerimizdir. 
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GERONTOLOJİ HEMŞİRESİ GÖZÜNDEN YAŞAM KALİTESİ

Sinem KURTOĞLU1, Bahar İNKAYA2

1Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Bolu / Türkiye
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Ülkemizde ve tüm dünyada yaşlı nüfus etkileyici bir ivme ile artmaktadır. Yaşlılık bireyin fizyolojik, 
psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden değişimler yaşadığı kaçınılmaz bir süreçtir. Bu süreçte fiziksel güç 
ve üretkenlik azalır, yeti yitimleri meydana gelir, kaza riski ve hastalıklara yakalanma sıklığı artar. Yaşlılığa 
iyi hazırlanmayan/ yaşam kalitesi düşük bireylerde sağlık problemleri daha fazla görülür, bağımlılık düzeyi, 
hastalıkların tedavi süresi ve maliyeti artar. Dolayısı ile olumsuz sonuçları bireye, sağlık sistemlerine ve ülke 
ekonomisine yansır. Yaşlı nüfusun artışındaki hız dikkate alındığında sosyal, ekonomik, çevresel ve sağlık 
politikalarının hızlı bir şekilde düzenlenip artan yaşlı nüfusun etkilerini kompanse edememesi durumunda 
pek çok alanda kriz oluşma riski söz konudur. Bu bağlamda yaşlı nüfusun yaşam kalitesi ne denli artarsa ba-
ğımlılık oranı ve ekonomik giderleri o denli azalacaktır. Yakın gelecekte yaşlı nüfusun ülkelerin kalkınma ve 
gelişmişlik düzeylerinde belirleyici bir faktör olacağı öngörülmektedir. Yaşlı nüfusun potansiyel durumunun 
değerlendirebilen, tehditleri fırsatlara çevirebilen ülkeler üstün konumda olacaktır. Tüm bunların temelinde 
yaşam kalitesi yükseltilerek, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve rehabilitasyon yer almaktadır. 
Yaşlıların kronik hastalıkları, sağlığı geliştiren ve iyileştiren stratejiler ile azaltılmadıkça yaşlı nüfusun sağlık 
sisteminden talepleri artacaktır. Yaşlıların tıbbi bakım konusunda talepleri arttıkça, yaşlılara hizmet sunan iş 
gücüne ihtiyaç da artacaktır. Mevcut durumda yaşlılara hizmet sunan uzmanlaşmış sağlık çalışanı sınırlı sayı-
dadır. Çok yönlü geriatrik değerlendirme ile yaşlının gereksinimlerini saptayabilen, yaşam kalitesini yükselte-
cek girişimleri planlayıp uygulayabilen, bu alanda uzman sağlık personeli yetiştirilmesi öncelikli hedeflerden 
olmalıdır. Bu bağlamda geriatri/ gerontoloji hemşireliği eğitiminin teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması, alanda 
uzman hemşire sayısının artırılması oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, Yaşlı Nüfus, Yaşlılık Algısı

AMAÇ

Bu derleme yaşlılarda yaşam kalitesinin ülkemiz adına önemini vurgulamak amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM

Bu derleme literatürde yer alan yerli ve yabancı yaşlı yaşam kalitesini konu edinen derleme ve araştırma ma-
kalelerinin incelenmesi ile hazırlanmıştır.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Geriatrik popülasyonda artış hızı dünya gündeminde önemli yer tutan konular arasındadır. Gerek ulusal gerek-
se uluslararası çalışmalarda elde edilen veriler ve nüfus projeksiyonları ile güncel tablolar mevcut oranları yan-
sıtmaktadır. İstatistiklere göre Türkiye’de 65 yaş ve üstü nüfus 2012 yılında 5 milyon 682 bin 3 kişi iken son 
beş yılda %17,1 artarak 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi olmuştur. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki 
oranı ise 2012 yılında %7,5 iken, 2016 yılında %8,3’e yükselmiş, dünya nüfusunun 2016 yılında %8,7’sini 
yaşlı nüfus oluşturmuş , %31,3 ile Monako, %27,3 ile Japonya ve %21,8 ile Almanya yaşlı nüfus sıralamasında 
ilk üç ülke olarak kabul edilmiştir. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer almıştır2. Bununla 
beraber dünya üzerinde yaşayan 60 yaş ve üzeri bireylerin toplam nüfus içindeki payının 2015-2050 yılları ara-
sında %12’den %22’ye yükseleceği tahmin edilmektedir (Özerdoğan, Yüksel, Çelik, Oymak, & Bakar, 2018).

Dünyadaki yaşlı bireylerin nüfusunda meydana gelen artış “yaşlı sağlığı” ve ‘‘yaşlılarda yaşam kalitesi’’ kavra-
mını gündeme getirmektedir. ‘’Yaşam kalitesi temel olarak bireyin yaşam koşullarına uyumda kişisel tatminini 
etkileyen, hastalıkların tedavisi ve seyri sırasında günlük yaşam üzerindeki fiziksel, ruhsal ve sosyal etkilerine 
verdiği bireysel yanıtları temsil eder, fiziksel iyilik halinin yanı sıra kendinden memnun olma, kendini değerli 
hissetme, iyilik halinin bilincinde olmayı kapsar (Çam, Atay, & Işıklı, 2018). DSÖ’ ne göre yaşam kalite-
si kavramı; bireylerin yaşadıkları kültür ve değerler sistemi bağlamında; amaçları, beklentileri, standartları 
ve kaygıları çerçevesinde yaşamdaki pozisyonlarını algılamasıdır3. Yaşam kalitesi kavramı duygusal/ mental, 
fonksiyonel, fiziksel ve sosyal boyutları olan çok boyutlu bir kavramdır (Johnston & Miklos, 2002).

Yaşam kalitesini etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlar; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, sosyal 
destek, gelir, yaşanılan ortam, boş zaman aktiviteleri, sağlık/ hastalık durumu olarak sınıflandırılabilir. Beden-
sel ve/veya zihinsel sağlığın iyi olmayışı, günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık, sürekli ilaç kullanımı, ileri 
yaş, aylık düzenli gelir olmayışı ya da yetersiz gelir, yaşanılan ortamın olumsuz fiziki şartları, yaşam alnından 
memnun olmama durumu, doğru beslenme konusunda bilgi eksikliği, sosyal aktivite eksikliği, eşini kaybetmiş 
olmak ve yalnızlık yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler (Bono & Dulla, 2017). Kronik kas iskelet ağrıları 
yaşlılarda mobilitenin azalması ve beraberinde pek çok sorunun yaşanmasına sebep olan, aynı zamanda biyo-
lojik stres faktörü olarak yaşlıda depresif bozuklukların gelişmesine katkıda bulunan bir sağlık sorunudur ve 
yaşam kalitesini doğrudan etkileyen durumlar arasındadır (Wang, Pu, Ghose, & Tang, 2018). 

Kronik hastalıklar yaşlılarda medikal, sosyal ve psikolojik problemlere neden olarak fiziksel fonksiyonların ve 
yaşam kalitesinin azalmasına neden olur (Khaje Bishak , Payahoo, Pourghasem, & Jafarabadi, 2014). Yaşlılar-
da sık görülen kronik hastalıklar; kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, diyabet, KOAH, Alzheimer, de-
mans, inme, depresyon ve kanserlerdir. Başta hipertansiyon ve diyabet olmak üzere kronik hastalıkların çoğu 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yaşam tarzı değişikliği gibi sağlığı geliştiren ve iyileştiren stratejiler ile 
önlenebilmektedir. Kronik hastalıklar bu stratejiler ile azaltılmadıkça yaşlı nüfusun sağlık sisteminden talep-
leri artacaktır. Yaşlıların tıbbi bakım konusunda talepleri arttıkça, yaşlılara hizmet sunan iş gücüne ihtiyaç da 

2 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24644
3  https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/
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artacaktır. Mevcut durumda yaşlılara hizmet sunan uzmanlaşmış sağlık çalışanı sınırlı sayıdadır 4. Bu durumda 
sağlık sistemi işleyişinde çeşitli problemler söz konusu olacaktır.

Yaşam kalitesinin yükseltilmesi direkt ve dolaylı olarak tüm süreçleri etkilemektedir. Ülke ekonomisi, geri-
atrik popülasyonda mortalite ve morbiditenin önlenmesi, hastaneye yatış sıklığı, kalış süresinin azaltılması, 
hastane doluluk ve sevk oranlarının iyileştirilmesi, yaşlı bağımlılığının azaltılıp üretken, ekonomiye katkı 
sağlayan bireyler olarak hissetmeleri, kültürel mirasın korunması gibi pek çok konu ile ilişkilidir. Bir diğer 
boyutu ile yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşlanma tüm dünyanın ilgilendiği global bir konudur. Yakın gelecekte 
yaşlı nüfusun potansiyel durumunun kalkınma ve gelişmişlik göstergesi olarak değerlendirileceği öngörülmek-
tedir. Yaşlı nüfus potansiyelini iyi değerlendirebilen, tehditleri fırsatlara çevirebilen ülkeler üstün konumda 
olacaktır. Tüm bunların temelinde yaşam kalitesi yükseltilerek, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi 
ve rehabilitasyon yer almaktadır. Bu kapsamda yaşlanan nüfusun sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi için stratejik planlar geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu stratejilerden biri de başarılı yaşlanma 
modelidir. Bu model hastalık ve sakatlıktan kaçınma, yüksek fiziksel ve bilişsel işlevsel kapasitenin sürdürül-
mesi ve hayata aktif katılımın sağlanması temellerine dayandırılmaktadır (Çam, Atay, & Işıklı, 2018). Bunun 
yanı sıra yaşlanma ile ortaya çıkan sorunlar bir bütün olarak ele alınmalı ve yaşlı kişiye yaklaşımda çok yön-
lü geriatrik değerlendirme yapılmalıdır (Sözen, 2014). Çok yönlü geriatrik değerlendirme’’ bireyin fiziksel, 
bilişsel, fonksiyonel ve sosyal anlamda her açıdan incelenmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda gelecek 
planlamasının yapılmasıdır (Yavuzer & Cengiz, 2016). Hemşireler; yaşlının fiziksel bakımını yapabilmesine, 
yaşlının duygusal sorunları ile baş edebilmesine, kendi kendine yetebilmesine ve kendini değerli görmesine 
yardım etmelidir (Ercan Şahin & Emiroğlu, 2014). 

Yapılan çalışmalar kahkaha terapisinin yaşlılarda depresif belirtileri, uyku problemlerini anksiyete ve stresi 
azalttığını, özgüveni, umutlu olma, problem çözme yetisini artırdığını, psikolojik iyilik halini desteklediği-
ni dolayısı ile yaşam doyumu ve kalitesinin yükseltilmesinde rol oynadığını göstermektedir. Reikinin ise, 
anksiyete, depresyon, yorgunluk ve kan basıncı üzerinde olumlu etkileri saptanmıştır. Bu nedenle terapotik 
dokunma, reiki, iyileştirici dokunmayı içeren enerji terapilerinin ve kahkaha terapisinin hemşireler tarafından 
kullanımı yaygınlaştırılmalıdır (Erdoğan, 2013, Güner, Can, Çıracı Yaşar, & Nural, 2018).

Randomize deney kontrol gruplu bir çalışmada bireyselleştirilmiş sosyal aktivite programı uygulanan yaş-
lılarda kontrol grubuna göre kognitif düzeyde anlamlı farklılık elde edilmiştir. Özellikle yaşlılarda tedavisi 
zor olan depresyonda nonfarmakolojik yöntemler arasında, meditasyon, gevşeme teknikleri, egzersiz, bilişsel 
davaranışçı terapi, elektroterapi, kuşaklararası etkileşimi ve sosyal ilişkileri anlamak gibi uğraşı aktiviteleri 
önerilmektedir (Özdil, 2017). Ayrıca yapılan literatür incelemesinde sosyal destek ve yaşam kalitesi arasında 
pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür (Ünsar , Erol, & Süt, 2016). Bu nedenle hemşireler yaşlıların sosyal 
ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olmalı, yaşlıyı bu konuda cesaretlendirmeli ve yalnızlık duygusundan 

4 http://yasam.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/259/2017/08/SA%C4%9ELIKLI-YA%C5%9ELANMA-ET%C3%9CT-
ARA%C5%9ETIRMASI-B%C4%B0LG%C4%B0-NOTU.pdf
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kurtarmalıdır. Aynı zamanda boş zaman faaliyetlerini planlamasına destek olmalı, uygun sosyal aktivitelerle 
zamanını verimli, mutlu geçirmesine, kendini değerli hissetmesine olanak sağlamalıdır.

Bilimsel çalışmalar egzersizin hafıza, dikkat ve yönetim becerilerinde olumlu etkiler yarattığını, düzenli yürü-
yüş gibi aerobik karakterdeki egzersizlerin Alzheimer hastalarında bilişsel fonksiyonları geliştirdiğini, denge 
ve kuvvetlendirme egzersizlerinin de postüral kontrol ve motor fonksiyonları düzenlediğini göstermiştir. Bu-
nun yanı sıra hipertansiyon obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklardan korunmada, düzenli yapılan 
yüzme, hafif tempo koşu gibi egzersizlerin etkileri çalışmalarla kanıtlanmıştır (Keleş & Özalevli, 2018). Bu 
nedenle yeterli düzeyde fiziksel aktivitenin sağlanması kapsamında, sağlık durumu dikkate alınarak bireye 
özgü aktivite/egzersiz programları hazırlanmalı, fonksiyonel bağımsızlığın desteklenmesi öncelikli amaçlar-
dan olmalıdır.

Yaşlı bireylere yaşam kalitesini yükseltilmenin önemi ve bireysel sorumluluklar konusunda farkındalık kazan-
dırılmalıdır. Etkili öz yönetimin sağlanmasına yardımcı olarak, bireyin hastalığı üzerindeki kontrol duygusunu 
güçlendirmeli; duyusal, bilişsel ve davranışsal tepkileri etkileyecek durumları kontrol altına alarak yaşam ka-
litesinin artmasına katkıda bulunulmalıdır (Meriç, 2017).  

Yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasında eğitim ve bilgi eksikliğinin giderilmesinde kullanılan tek-
nikler de oldukça önemlidir. Çoğu yaşlıda görme, işitme ve hafıza problemleri mevcuttur bu nedenle yazılı 
bilgilendirme eğitimin etkinliğini artıracaktır. Uygulaması gereken maddeler yaşlıya kolay okunabilen, kısa ve 
anlaşılır bir formatta yazılı olarak sunulmalıdır.

SONUÇ

Yaşlanma sürecinde yaşanılan olumsuz değişimler nedeniyle yaşlı nüfus ekstra özen gösterilmesi gereken, 
kritik bir gruptur. Hemşirelerin bakım verici, eğitici, danışmanlık ve bakım koordinatörü rollerini etkin bir şe-
kilde yürütülebilmesi için; yaşlanma, yaşlanmaya bağlı fizyolojik, bilişsel, psikososyal ve ekonomik değişik-
likler, yaşlılarda görülen kronik hastalıklar ve yaşlılara yönelik sağlık ve sosyal destek hizmetleri konularında 
da yeterli bilgi ve deneyimlerinin olması, bilgi ve deneyimlerini sürekli eğitimlerle geliştirmeleri gerekmek-
tedir (Savcı & Bilik, 2014). Bu noktada uzmanlaşmanın, geriatri/ gerontoloji hemşireliği eğitiminin önemi 
ortaya çıkmaktadır. Bu alanda eğitiminin desteklenmesi ve uzman hemşire sayısının artırılmasının hemşirelik 
mesleğine katma değer sağlaması, yaşam kalitesinin yükseltilmesinin desteklenmesi, ülkede sağlıklı yaşlanma 
çalışmalarına yeni bir boyut kazandırması gibi çok yönlü faydaları olacağı öngörülmektedir. Gerontoloji hem-
şireliği alanında doktora programı açılması, geriatrik hasta bakımı konusunda profesyonel bakım standartları-
nın geliştirilmesi, rol model oluşturulması, deneysel araştırma, olgu sunumları ile literatürün desteklenmesi ve 
sağlıklı yaşlanma, yaşam kalitesi ile ilgili proje ve çalışmaları teşvik eden girişimlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
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BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABALAR İÇİN PSİKOEĞİTİM PROGRAMI: BİR EYLEM 
ARAŞTIRMASI ÖRNEĞİ

Müge YÜKSEL1, Çiğdem DEMİR ÇELEBİ2

1-2 Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Bu araştırma ile etkileşimsel grup yaşantısına dayalı, yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu konu başlıklarından 
“Büyükanne ve Büyükbabalık Rolü” temalı psikoeğitim çalışması gerçekleştirilmiştir. Süreç nisan ayının ilk 
haftasından başlayarak haftada bir gün olacak şekilde dört haftayı kapsayan dört oturumdan oluşmaktadır. 
Tüm oturumlar 90 dk. sürecek şekilde çalışma grubu ile uygulamalar araştırma grubunda yer alan iki psikolo-
jik danışman tarafından dönüşümlü olarak (terapist-koterapist) yürütülmüş, araştırma grubunu oluşturan diğer 
kişiler de sürece gözlemci olarak katılmıştır. Araştırmadan elde edilen nitel veriler oturum bazında ele alınarak 
süreç hakkında detaylı bilgi sunulmuştur. Eylem araştırması yöntemiyle tasarlanan programın nasıl bir sürece 
evrildiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Grup oturumlarında en fazla göze çarpan ve dile getirilen tema-
ların “değişim” ve “çocuğa nitelikli vakit ayırma” olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Büyükanne, Büyükbaba, Psikoeğitim, Eylem Araştırması

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Emeklilikle birlikte iş yaşamından çekilmeye zorlanan yaşlılar için torun bakma gibi işe yararlılık hissini 
destekleyici durumlar, onların sosyal hayata katılımını arttırmaya yardımcı olacaktır (Er, 2009). Buradan ha-
reketle biyolojik ve psikolojik gerilemelerden dolayı adım adım sosyal hayattan izole olmakta olan yaşlıların 
bu durumunun önüne geçilmesi için aile ve yakın çevresiyle olan ilişkilerinin canlı tutulması gerekmektedir. 
Sosyal yaşamda yaşanan eş, iş, statü kaybı gibi kayıplar sonucunda bireyde yalnızlık, kaygı, umutsuzluk, ka-
ramsarlık gibi duygular oluştururken tüm bu kayıplarla baş edilemediğinde depresyon başta olmak üzere bazı 
psikiyatrik bozuklar oluşmaktadır (Özen-Çınar ve Kartal, 2008). 

Yaşlıların yalnızlık duygusuyla başa çıkmalarını destekleyecek birçok husus olmakla birlikte bunların başında 
torun sahibi olmak yer alır. Torunlarının varlığı yaşlıları hayata bağlayan ve olumsuzluklarla başa çıkmalarını 
destekleyen önemli bir faktördür (Kılavuz, 2005). Bu konuyla ilgili ülkemizde yapılan bir araştırma raporuna 
göre torun bakmanın büyükanne ve büyükbabaların depresyon riskini azalttığı görülmüştür. Ayrıca yaşlıların 
torunlarıyla birlikteyken ölümü daha az düşündükleri belirlenmiştir (Kartal, Turkan, Kuzu-Kurban ve Zencir, 
2010). Büyükanne ve büyükbabalarıyla büyüme fırsatı yakalayan çocukların kuşaklar arası bağları kuvvet ka-
zanır. Anne ve babanın otorite figürü olarak algılanmasının yanı sıra büyük ebeveynlerle çocuk arasında böyle 
bir ilişki yoktur. Bu nedenle büyükanne ve büyükbaba ile çocuk arasında ılımlı bir iletişim vardır. Onların 
arasındaki bu pozitif iklim çocuğun anne babasıyla olan çatışmalarını da azaltıcı yönde etki yapar (Arpacı ve 
Bekar, 2013). 
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AMAÇ

Literatürden elde edilen veriler değerlendirildiğinde büyükannelik ve büyükbabalık eğitiminin ne denli gerekli 
olduğu görülmektedir. Ayrıca yapılan literatür taraması sonucunda konuyla ilgili çalışmaların genellikle torun-
ların büyük ebeveynlerini nasıl algıladığı üzerine yoğunlaştığı tespit edilmiştir (Hazer, 2011, 2012; Arpacı ve 
Bekar, 2013). Alanyazındaki bu eksiklik büyükannelik ve büyükbabalık konusunda daha fazla çalışma yapıl-
ması gerektiği sonucunu doğurmuştur.

KAPSAM

Gerçekleştirilen eylem araştırmasında torunu olan yaşlı bireylere torunlarının gelişimsel özellikleri, onlarla 
ve çocuklarıyla kullanabilecekleri iletişim becerileri ve torunlarıyla oynayabilecekleri oyunlar hakkında bilgi 
sunarak onların ihtiyaç ve önerilerinin alındığı bir psikoeğitim çalışması oluşturulmuştur.

YÖNTEM

Araştırma Deseni: Eylem Araştırması

Bu araştırma nitel araştırma türlerinden eylem araştırması deseni ile yürütülmüştür. Araştırma deseninin eylem 
araştırması olarak belirlenmesinde, ölçüt olarak uygulanmış olan “Büyükannelik-Büyükbabalık Psikoeğitim 
Programının” grup etkileşimine bağlılığı ve açıklığı ile süreç odaklı olarak durumu baz alması göz önünde 
bulundurulmuştur. Eylem araştırması özel bir durumda ve özel bir problem için bilgi gerektiğinde kullanılmak-
tadır. Bu nedenle problem belirli bir ortam içerisinde keşfedilmekte ve çözülmeye çalışılmaktadır. Durumsal 
bir araştırma olması nedeniyle, eylem araştırması sonucunda elde edilen veriler genellenememektedir. 

Çalışma Grubu

Çalışma nitel araştırma türünde olduğundan dolayı evren ve örneklem belirleme yoluna gidilmemiş ve ‘’Çalış-
ma Grubu’’ ifadesi kullanılmıştır. Çalışma grubunun üyeleri, Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi üyelerinin 
arasından gönüllü olarak çalışmaya katılmak isteyen 8 kişiden oluşmaktadır. Katılımcı grubu 60 yaş ve üzerin-
de 7 kadın, 1 erkek bireyden meydana gelmektedir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Uygulama sürecinde verilerin toplanmasında nitel ve nicel olmak üzere farklı veri toplama yöntemlerinden 
faydalanılmıştır. Kullanılan veri toplama yöntem ve araçlarına Tablo 1’de yer verilmiştir. 



Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Suphi VEHİD   
Davetli Konuşmacı

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Dr. Öğr. Üyesi Güven GÜNVER
Davetli Konuşmacı

Doç. Dr. Eray YURTSEVEN
Davetli Konuşmacı

Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR
Davetli Konuşmacı

67

TAM METİNLER SUNUMLAR

Tablo 1. Veri Toplama Yöntem ve Araçları

Nitel Veri Toplama Yöntemi Nicel Veri Toplama Yöntemi

 Gözlem  Görüşme Envanter ve Ölçek

 Alan Notları  Görüşme Formları  Doğru Yanlış Kontrol Listeleri

 Ses Kayıtları

Tablo 1’ de görüldüğü üzere veri toplama sürecinde nitel veri toplama yöntemlerinden gözlem ve görüşme, 
nicel veri toplama yöntemlerinden ise ölçek ve envanter kullanılmıştır. Gözlem verilerini elde edebilmek için 
alan notlarından, görüşme verilerini elde edebilmek için görüşme formları ve ses kayıtlarından, envanter ve 
ölçek verilerini elde edebilmek için doğru yanlış kontrol listelerinden faydalanılmıştır.

Veri Toplama Süreci

Veri toplama süreci, “Hazırlık Süreci” ve “Uygulama Süreci” olarak iki adımdan oluşmaktadır.

Hazırlık Süreci

Psikoeğitim sürecine katılmaya gönüllü katılımcılar, Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi görevlilerince 
hazırlanan ankette psikoeğitim almak istedikleri konuya dair taleplerini belirtmiş ve bu taleplerin çoğunluğu 
doğrultusunda gerçekleştirilecek olan psikoeğitim grubunun “Büyükannelik Büyükbabalık Psikoeğitim Gru-
bu” olması kararlaştırılmıştır. Belirlenen psikoeğitim programının içeriği çalışmanın araştırma grubu tarafın-
dan hazırlanmıştır.

Uygulama Süreci

Araştırma süreci 2018 yılında Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi’nde “Büyükannelik Büyükbabalık Psiko-
eğitim Programı”na katılmaya gönüllü olanlar katılımcılarla yürütülmüştür. Süreç nisan ayının ilk haftasından 
başlayarak haftada bir gün olacak şekilde dört haftayı kapsayan dört oturumdan oluşmaktadır. Tüm oturumlar 
90 dk. sürecek şekilde çalışma grubu ile uygulamalar araştırma grubunda yer alan iki psikolojik danışman tara-
fından dönüşümlü olarak (terapist-koterapist) yürütülmüş, araştırma grubunu oluşturan diğer kişiler de sürece 
gözlemci olarak katılmıştır. 

İlk oturum “Torunum Büyüyor” başlığında yürütülmüştür. Grup üyeleri ve uygulayıcılar kendini tanıtmış ve 
amaçlar, oturumların süresi, sayısı, devama ilişkin hususlar, grup kuralları ve içerik katılımcılara bilgi vermiş-
tir. Katılımcılara beklentileri sorulmuş ve cevaplar alınmıştır. Oturuma ilişkin ifadelerin yer aldığı D/Y listeleri 
katılımcılara dağıtılmış ve doldurmaları için zaman verilmiştir. Daha önceden bebeklik, ilk çocukluk, son ço-
cukluk ve ergenlik dönemi gelişim özellikleri ile ilgili hazırlanan görsel sunu katılımcılara sunulmuş, sunumda 
bebeklik hakkında konuşulurken “Bebekler Ne Hisseder?” isimli bir etkinliğe yer verilmiştir. 
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İkinci oturum “Destek Olmalıyım, Ama Nasıl?” başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Grup üyeleriyle selamlaşı-
lıp o günkü ruh hallerini ifade etmeleri için bir hava durumu ile ruhsal durumlarını eşleştirip kısaca tarif etme-
leri istenmiştir. Uygulayıcının kendi durumuyla ilgili örnek vermesinin ardından istekli olanların ifadeleri din-
lenmiştir. Katılımcılara ilk oturuma dair neler düşünüp hissettiklerinin sorulması ve cevapların dinlenmesinin 
ardından geçen oturumdaki uygulamaya benzer şekilde D/Y listeleri katılımcılar tarafından doldurulmuştur. 
Nasıl destek olurum başlığı altında iletişim engelleriyle ilgili görsel sunu katılımcılara aktarılmıştır. Sunumun 
bu bölümünün ardından iletişim engelleriyle ilgili bir etkinliğe yer verilmiştir. 

Üçüncü oturum “Kültürel Aktarım” başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Torun bakımına yönelik geliştirilen psi-
koeğitim programı eylem araştırması kapsamında ilk iki oturumda yaşlı bireylere bilgi ve uygulama ağırlıklı 
program sunulmuştur. 2. oturumda bilgi aktarımı kısa tutulup uygulamalı çalışmalara ağırlık verilmiş olmasına 
karşın yaşlı bireyler, kendilerine daha fazla söz hakkı verilmesine ihtiyaç duyduklarını vurgulamıştır. Prog-
ramda dikkatlerinin dağılması, paylaşımların beklenenden uzun tutulması ve paylaşıma zaman ayrılmasının 
güçleşmesi de bu ihtiyacın göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda programın 3. oturumu tamamen 
etkileşim üzerine kurgulanmıştır. Bu oturumda grup üyeleri ile birlikte uygulayıcılar daire şeklinde oturmuş 
ve süreç etkileşim grubu olarak gerçekleştirilmiştir. Bir önceki oturumla ilgili katılımcılardan düşünceleri alın-
mıştır. Ardından uygulayıcı haftanın konusunun kültürel aktarım olduğunu ve bu oturum süresince geçmişte 
büyükannelik-büyükbabalığın, çocuk yetiştirmenin, ailenin, anne-babalığın, bunlara dair algının nasıl olduğu-
nu bugün bunların geçmişten nasıl etkilendiğini ya da nasıl farklılaştığını konuşmak istediklerini açıklamıştır. 

Son oturum “Oyunlarda Buluşuruz” başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Üyelere haftalarının nasıl geçtiğinin 
sorulmasının ardından oyunlar hakkında konuşulacağı açıklanmıştır. Grup üyelerine kendi torunlarının oyunu-
na dair neler gözlemledikleri, onlarla neler oynadıkları sorulmuştur. Cevapların alınmasının ardından katılım-
cılar kendi çocukluk dönemindeki oyunlardan bahsetmişlerdir. Ardından grup üyelerine torunlarına oyuncak 
alırken dikkat etmeleri gerekenlerden bahsedilmiştir. Diğer oturumun sonunda istenen malzemelerden “ço-
raptan bebek” yapılacağı açıklanmış, katılımcılara bir örnek gösterilmiş ve bebeğin nasıl yapılacağına dair 
video izletilmiştir. Tüm oturumların özetlenmesi ve katılımcılar ile gözlemcilerden gözlemlerinin alınmasının 
ardından süreç sonlandırılmıştır.

BULGULAR 

1. Oturuma İlişkin Bulgular

1. oturumda katılımcılar tarafından gerçekleştirilen paylaşımların analizi sonucunda temaların torun sevgisi, 
çocukla iletişim, çocukla verimli zaman geçirme, kuşaklar arası bakım farklılıkları olmak üzere 4 temel baş-
lıkta toplandığı görülmüştür. Çocuk gelişimine yönelik bilgi paylaşımı biçiminde düzenlenen oturumda yaşlı 
bireylerin oturumlarda torunlarıyla nasıl iletişim kurmaları gerektiği ve onlarla nasıl verimli vakit geçirebile-
cekleri ile ilgili bilgi almak istedikleri görülmüştür. 

1. oturumda katılımcılara oturum sonunda uygulanan 17 maddelik D/Y listelerine ilişkin sonuçlar şu şekilde 
sunulmaktadır:
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Tablo 1.2. Oturuma İlişkin Başarı Oranı

Oturum sonrası doğru sayısı ortalaması Başarı oranı

12.4 73

Oturum içeriğinde çocuk gelişimine ilişkin sunulan bilgilerin öğrenilme düzeyinin anlaşılması için oturum 
sonunda uygulanan 17 maddelik D/Y listesi sonuçlarına göre yaşlı bireylerin maddelerin %73’üne doğru yanıt 
vererek ortalama 12.4’ünü bildikleri görülmüştür. Bu aşamada yaşlı bireyler 17 maddelik bir kontrol listesini 
doldurmanın kendileri için zor olduğunu ifade ettiklerinden dolayı sonraki oturumlarda soru sayısı 10’a düşü-
rülmüştür. Bu oturumdaki başarı oranının düşük olmasının sebeplerinden birinin de madde sayısının fazlalığı 
olduğu düşünülmektedir.

2. Oturuma ilişkin bulgular

2. oturumda elde edilen nitel verilerin analizinde katılımcıların paylaşımlarının değişim, torun sevgisi ve piş-
manlık başlıkları altında toplandığı görülmüştür. Bu oturum çocuk bakımı ve ebeveynlere destek üzerine kur-
gulanıp yürütülmüş olduğundan dolayı yaşlı bireyler ebeveynlik tarzlarındaki değişime oldukça fazla vurgu 
yapmıştır. 

2. oturumda katılımcılara oturum sonrası uygulanan 10 maddelik D/Y listelerine ilişkin sonuçlar şu şekilde 
sunulmaktadır:

Tablo 2.2. Oturuma İlişkin Başarı Oranı

Oturum sonrası doğru sayısı ortalaması Başarı oranı

8.5 85

Oturum içeriğinde çocuk gelişimine ilişkin sunulan bilgilerin öğrenilme düzeyinin anlaşılması için oturum 
sonunda uygulanan 10 maddelik D/Y listesi sonuçlarına göre yaşlı bireylerin maddelerin 8.5’ine doğru yanıt 
vererek %85 oranında başarılı oldukları gözlemlenmiştir. 

3. Oturuma ilişkin bulgular

Etkileşime dayalı grup oturumunda gerçekleştirilen paylaşımların analizinde temaların “Ailelerin küçülmesi, 
toruna bakım verme, annelik rolünde değişim, gebelik sürecinde değişim, gelin- kaynana ilişkisi, geleneksel 
yaklaşımlarda değişim, çocuğa nitelikli vakit ayırma, geçmişe yönelik pişmanlıklar, ailede kadın- erkek rolle-
rinde değişim” olmak üzere 9 başlıkta dağılım gösterdiği dikkat çekmiştir. Ailelerin küçülmesi başlığı altında 
özellikle İstanbul’daki yaşam koşulları dolayısıyla ailelerin küçülmeye başladığı, büyükanne ve büyükbabala-
rın aileden uzak kaldığı ifade edilmiştir. 
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Bu oturumda en fazla üzerinde durulan konu, annelik rolünde yaşanan değişim olmuştur. Geçmişteki annelik 
rollerinin büyüklerin müdahalesi ile doğal ebeveynlik biçiminde tezahür edemediği, şimdi annelerin bebekle-
rini daha rahat emzirdiği ve odaklarına diğer işlerdense bebeklerini aldıkları vurgulanmıştır. 

Geçmişle bugünkü gebelik süreçleri arasında da belirgin farklılıklar olduğunu vurgulayan katılımcılar, gelin- 
kaynana ilişkisinde değişen pek fazla bir şey olmadığına dikkat çekmiştir. 

Geçmişte ev işleri dolayısıyla çocuklarına yeterli vakit ayıramadığından pişmanlık duyan katılımcılar zamane 
ebeveynlerinin ise özellikle telefon odaklı yaşadıklarını ve çocukla kaliteli vakit geçirmediklerini gözlemle-
diklerini ileri sürmüştür. 

Çocuğa vakit ayırma üzerinde durulurken kendi geçmiş deneyimlerini anımsayan katılımcılar, çocuklarına 
yeterince vakit ayırmadıkları için pişmanlık duyduklarını belirtmiştir. Katılımcılardan bir diğeri ise geç yaşta 
evlenmesi dolayısıyla az sayıda çocuğu olmasından pişman olduğunu ifade etmiştir. Bu oturumun son teması 
ise kadın erkek rollerinde yaşanan değişimdir. 

Bu oturum, paylaşıma dayalı bir oturum olarak düzenlendiğinden D/Y listelerine yer verilmemiştir.

4. Oturuma İlişkin Bulgular

4. oturuma ilişkin veriler çocukla vakit geçirmenin önemi, kuşaklar arası farklılıklar ve zamanın hızı başlıkları 
altında ele alınmıştır. Yaşlı bireyler geçmişten bugüne edindikleri deneyimlere dayanarak çocukla vakit geçir-
menin kariyer ve paradan daha kıymetli olduğu bilgisine ulaştıklarını, çocukla vakit geçirmenin hem ebeveyn 
hem çocuk için önemli olduğunu ifade etmiştir. Oturum verilerinden elde edilen bulgulara göre kuşaklar arası 
farklılıklar da yaşlı bireylerin üzerinde durduğu konular arasında yer almıştır. Programın son oturumunda ka-
tılımcılar tarafından üzerinde durulan bir diğer konu ise zamanın çok hızlı geçtiği olmuştur. 

4. oturumda katılımcılara oturum sonrası uygulanan 10 maddelik D/Y listelerine ilişkin sonuçlar şu şekilde 
sunulmaktadır:

Tablo 4.2. Oturuma İlişkin Temalar

Oturum sonrası doğru sayısı ortalaması Başarı oranı

8.8 88

Oturum içeriğinde çocuk gelişimine ilişkin sunulan bilgilerin öğrenilme düzeyinin anlaşılması için oturum 
sonunda uygulanan 10 maddelik D/Y listesi sonuçlarına göre yaşlı bireylerin maddelerin 8.8’ine doğru yanıt 
vererek %88 oranında başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Psikoeğitim programının oturumlar içerisindeki başarı oranı incelendiğinde katılımcıların D/Y listelerindeki 
başarı oranlarının her bir oturumda artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Katılımcıların 1. oturumda %73, 2. otu-
rumda %85, 3. oturumda %88 oranında başarı gösterdikleri görülmüştür
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Grafik 1. Psikoeğitim Programı Sürecine İlişkin Başarı Oranı

SONUÇ 

Yapılan eylem araştırması grup oturumlarında en fazla göze çarpan ve dile getirilen temaların “değişim” ve 
“çocuğa nitelikli vakit ayırma” olduğu belirlenmiştir. Geleneksel törenlerin, anne ve baba rollerinin, kadın 
erkek rollerinin, büyükanne ve büyükbabanın ailedeki yerinin değişmesine bütün oturumlarda vurgu yapıldığı 
gözlenmiştir. Toplumda meydana gelen sosyal ve ekonomik değişimlerin genel olarak kadın-erkek rolü ile 
ebeveynlik rollerini değişime uğrattığı, bunun da ailede değişime neden olduğu görülmektedir (Avşar, 2017; 
Bayer, 2013). Değişen toplumsal yapıda aileyi ele alan Bayer (2013), sanayileşme ve buna bağlı olarak kadının 
iş hayatında yer alması, ekonomik değişmeler ve toplumsal değişmelerin ailedeki değişime neden olduğunu 
öne sürmektedir. Tezel- Şahin (2015) tarafından babalık rolündeki değişimler ve kaynaklarının incelendiği 
çalışmada politik, sosyal ve ekonomik alandaki değişimlerin kadın- erkek rollerini etkilemesi, çalışan anne 
sayısının artması, kadının tam gün dışarıda çalışması, özellikle batılı toplumlarda daha çok sayıda boşanmış ya 
da dul erkeğin tek başlarına çocuklarının bakım ve eğitim sorumluluğunu üstlenmeleri, geleneksel aile yapısı-
nın çekirdek aileye dönüşmesi ve çekirdek aile içindeki bireylere düşen rol ve sorumlulukların değişmesinin 
birbirine bağlı değişimler olduğu ortaya konmuştur. 

Torun, yaşlılar için hayattan doyum sağlamak açısından önemli bir yere sahiptir. Gençlik dönemlerinde kendi 
çocuklarına yeterli zamanı ayıramamaktan pişmanlık duyan yaşlılar için torunlarıyla vakit geçirmek geçmişin 
bir telafisi gibidir (Hazer, 2011). Gerçekleştirilen psikoeğitim uygulamasında da yaşlılar kendi pişmanlıkları-
nın üzerinde de durarak sıklıkla çocuğa nitelikli vakit ayırmanın öneminden bahsetmiştir. Yaşamdaki pek çok 
şeyin önemini yitirdiği, ancak çocuklarına gerektiği gibi vakit ayırmayanların bu noktadaki pişmanlıklarının 
kendilerini üzdüğü fark edilmiştir. Gençlere verilecek öneriler arasında bu hususa oldukça fazla dikkat çek-
mişlerdir. Bu dönemdeki bireyler geçmişi gözden geçirerek bugünü değerlendirebilmektedir. Geçmiş dönem 
pişmanlıklarının, güzel anıların, bugünün ve geleceğe ilişkin hayallerin ele alındığı yaşamı gözden geçirme te-
rapisi yaklaşımı yaşlı bireylerin kendi özlerine yakınlaşmaları, kendilerini affetmeleri ve iyi oluşlarının artması 
açısından önem taşımaktadır (Demir-Çelebi ve Yukay- Yüksel, 2018). O nedenle bu tarz çalışmaların farklı 
konu başlıklarıyla geliştirilmesi son derece önem arz etmektedir. Yapılması planlanan çalışmaların sürekliliği 
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açısından, bireyler kendi yaşamlarına dokunacağını düşündükleri konu başlıklarında eğitsel sürece girmeyi 
tercih edebilirler. Bu nedenle ihtiyaç analizleri aracılığıyla farklı grupların farklı ihtiyaçlarını da gözeterek 
çalışmalar planlanması önerilebilir. 

Yaşlılık dönemi, bireylerin hayattaki hedeflerinin gerçekleşmesi sonucu kişisel bütünlüklerini tamamladık-
ları bir dönem olabileceği gibi yaşamın anlamlı kılınamaması sonucu umutsuzluğun yaşandığı bir dönem de 
olabilmektedir. Yaşamlarını tatmin edici bir şekilde geçiremeyen bireyler yaşlanmayla birlikte yoğun şekilde 
umutsuzluk ve ölüm korkusu yaşayabilmektedir (Erikson 1982; akt.: Öz, 2002). Yaşlı bireyler bu çalışmadan 
hem bilgi edinimi hem paylaşımda bulunma hem de gençlerle bir arada olmaktan dolayı verim aldıklarını dile 
getirmiştir. Ayrıca grup dinamiği ile diğer yaşıtlarıyla bir arada olarak yaşam odaklarını farklı bir yöne çevir-
dikleri düşünülebilir. Bu çalışmadan elde edilen bu bulguyu destekler nitelikte Akgül ve Yeşilyaprak (2018), 
gerçekleştirmiş oldukları araştırmaları kapsamında, Kayseri ilinde Hacı Rukiye Gazioğlu Huzur Evinde 65 yaş 
ve üstü bireylere Aktivite Kuramı ve Bilişsel Yaklaşıma dayalı olarak hazırlanan, 11 haftalık “Yalnızlığı Azalt-
ma Psikoeğitim Programı” uygulanmıştır. Uygulamanın ardından yapılan analizler sonucunda; deney grubuna 
katılan yaşlıların yalnızlık düzeylerinin azaldığı ve bu farkın deneysel işlemin sona ermesinden iki ay sonrada 
da kısmen azalarak devam ettiği sonucuna varılmıştır. 

Yapılan bu çalışma ile yaşlı bireylerle yapılabilecek grup etkinliklerinde, grubun özelliğinden dolayı bazı 
önlemler alınması gerektiği tespit edilmiştir. Veri toplama araçlarından doğru yanlış listelerinin uygulanması 
esnasında, madde sayısının fazla olduğu formları doldurmakta zorlandıkları için araştırmacıların desteğiyle 
formlar doldurulmuştur. O nedenle yapılacak çalışmalarda bu tür veri toplama araçlarından faydalanılması 
düşünülürse grup oturum süresinin ona göre planlanması önerilebilir (Demir-Çelebi ve Yukay- Yüksel, 2018). 
Soru maddelerinin fazlalığı nedeniyle katılımcıların dikkatlerinin dağıldığı ve sıkıldıkları gözlemlenmiştir. 
Bu da yapılan oturumun değerlendirilmesinde diğer oturumlara göre daha olumsuz sonuç alınmasına neden 
olmuştur. Bu nedenle diğer oturumlarda daha az sayıda maddenin yer aldığı formlar oluşturulmuştur. İlerleyen 
çalışmalarda bu hususa dikkat edilmesi önerilebilir. Ayrıca yaşlı bireylerin dinlemekten çok paylaşma ihtiyaç-
ları olduğu gözlenmiştir. O nedenle bu çalışmada, bu ihtiyaç göz önüne alınarak oturumların yeri değiştirilmiş 
ve araştırmacılar o oturumda daha az söz alıp, sözü katılımcılara bırakmıştır. Sonuçta katılımcılar da en fazla 
üçüncü oturumdan keyif aldıklarını ifade etmişlerdir. İleride yapılacak psikoeğitim çalışmalarında da bilgi 
verme ve eğitsel etkinliklerden çok, katılımcıların kendilerini ifade etmelerine de olanak tanıyacak şekilde 
oturumların planlanması önerilebilir. 
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FİZİKSEL AKTİVİTENİN 50 YAŞ ÜZERİ DİYABET HASTALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 
UYGULAMALI ÖRNEĞİ

Çetin YAMAN1, Ümran SEVİL2, Ayça GÜRKAN3, Vasfiye BAYRAM DEĞER4, Gülten HERGÜNER5,  
Ali Serdar YÜCEL6, Murat KORKMAZ7

1-5Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye
2-3Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye 

4Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Mardin / Türkiye
6Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

7Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Amaç: Bu araştırma özellikle kronik anlamda diyabet rahatsızlığı yönünde tıbbi teşhisi almış bi-
reyler üzerinde yapılması amaçlanmıştır. Katılımcıların tamamı diyabet rahatsızlığına sahip bireylerden oluş-
maktadır. Bireyler hakkında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinden de yararlanılırmıştır. Bu verilerin 
araştırmamıza katkısı bulunması ve çalışmanın daha nitelikli hale getirilmesi konusunda gerekli izin taleple-
rinde bulunulmuştur. Araştırmamız bir ölçek geliştirme niteliği taşımakta ve alana katkı sağlayacak bir literatür 
çalışması şeklindedir. Günümüzde en önemli sorunların başında düzenli beslenme özelliğinin bireyler arasında 
doğru uygulanmadığı, bu nedenle fiziksel ve zihinsel anlamda bireylerin farklı rahatsızlıklar yaşadığı bilenen 
gerçekler arasında yer almaktadır. Bu rahatsızlıkların başında fiziksel aktivitenin yapılmaması ya da vücudun 
ihtiyacı olan fiziksel aktivitelerin hiç yapılmaması nedeniyle paralellik gösteren rahatsızlıklardır. Kronik an-
lamda teşhis almış bireylerin yeme içme alışkanlıkları ve beslenme şekilleri uzmanlar tarafından düzenlen-
mekte ve uygulanmaktadır. Bu durum diyabet hastalarının uyması gereken bir zorunluluk olduğu gibi düzenli 
yaşam kalitesi adına da önem arz etmektedir. Araştırmamıza katılan bireylerin tamamı diyabet tanısı almış ve 
bu yönden rahatsızlığı devam eden ve tedavi gören bireyler olmakla birlikte, bu bireylerin günlük, haftalık, 
aylık yönden fiziksel aktiviteleri başta olmak üzere demografik anlamda yaşam standartları ölçekli bir anket 
kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Fiziksel aktivite yapan diyabet hastaları ile fiziksel aktivite yapmayan 
bireyler arasındaki sağlık sorunları ve yaşam kalitesi arasındaki farklar karşılaştırılmış, elde edilen veriler 
SPSS istatistik programı ve farklı analiz teknikleri kullanılarak analiz yapılmıştır. Yapılan analiz sonrasında 
elde edilen bulgular ve sonuçlara baktığımızda fiziksel aktivite hareketlerini düzenli yapan ile yapmayan 
diyabet hastaları arasında ciddi ve anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Özellikle fiziksel aktivite yapan ve 
düzenli beslenen, hekim ya da uzman tavsiyesine uyum gösteren bireylerin daha konforlu ve kaliteli bir hayat 
yaşarken, fiziksel aktivite yapmayan ve hekim ve uzman görüşlerine uyum sağlamayan diyabet hastalarının 
ise yaşam konforu açısından daha farklı sorunlarla baş başa kaldığı ve farklı tıbbı rahatsızlıkların da ortaya 
çıkmasına neden oluşturan durumların da meydana geldiği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Fiziksel Aktivite, Diyabet, Düzenli Beslenme, Sağlıklı Yaşam 
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Günümüzde aktif yaşamın en önemli kriterlerinin başında fiziksel aktivite ve spor gelmektedir. Fakat günün 
şartları ve yaşam faktörlerine göre bireylerin bu yöndeki tutum ve davranışmları farklılıklar göstermektedir. 

Gün içerisindeki etkin çalışma hayatı bireylerin spor ve fiziksel aktivite yapmalarına imkan sağalamadığı gibi 
bireylerin spora karşı tutum ve davranışları da bu yönde değişiklik göstermektedir. Yapılan birçok araştırma 
ve bilimsel çalımalarda bu yöndeki düşüncelerimizi desteklemektedir. Bazı öneri ve çalışmalara baktığımızda 
aşağıdaki gibi; 

“Sağlık; bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinde olması olarak tanımlanır. Fiziksel 
aktivitenin sağlığımız üzerindeki etkilerini temelde şu başlıklar halinde inceleyebiliriz:” 5

1. Kas kuvvetinin korunması ve arttırılmasına yardımcı olur.

2. Vücut şeklinin ve formun korunmasında önemlidir.

3. Yorgunluğun azalmasını sağlar.

4. Kalbin ritmini düzenler. Kalbi güçlendirerek kalbe olan kan akışını arttırır ve kalp krizi geçirme riskini 
azaltır.

5. Solunum kapasitesinde artış meydana gelir. Düzenli aktivite yapan bireyler sigara bağımlılığından kurtul-
ma konusunda hareketsiz bireylerden daha başarılıdırlar.

6. Düzenli fiziksel aktivite insülin aktivitesinin kontrolünü sağlayarak şeker hastalığının ve kan şekerinin 
kontrolüne yardımcı olur.

7. Vücudun su, tuz, mineral kullanımının dengelenmesine yardımcı olur.

8. Enerji gereksinimini yağları yakarak karşılama alışkanlığı getirerek metabolizmayı hızlandırır ve kilo 
alımını önler.

9. Damar yapısına etkileri nedeniyle beyine olan kan akışının artışına bağlı olarak erken demans (bunama) 
ve unutkanlık gelişim riskini azaltır.

10. Beyin damar hastalıkları gelişim riskini azaltır.

11. Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini geliştirir.

12. Kendini iyi hissetmeye ve mutlu olmaya yardımcı olur.

5  https://www.formdakal.com/spor/fiziksel-aktivite-neden-onemli/
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Yukarıda ifade edilen 12 maddelik tanımlar ve öneri içerikleri direkt alıntı olup, alıntı yapılan siteye ait link 
aşağıda verilmiştir. 6

Görüldüğü gibi fiziksel ve sportif aktivitenin insan ve birey üzerindeki öneminin ne denli önem arz ettiği açık-
ça görülmektedir. 

Yeşil ve Altıok (2012) tarafından yapılan derleme çalışmasında fiziksel aktivitenin özellikle günümüz diyabet 
ve kronik hastalar üzerinde önemli etkiler yarattığı, iyileşme ve tedavi açısından önemli bir uygulama olduğu-
na işaret etmektedir. Özellikle kardiyovasküler hastalıklarda fiziksel aktivitenin önemi üzerinde durulmakta, 
fiziksel aktivitenin hastalığın tedavisinde önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapılmaktadır ( Yeşil ve Altıok, 2012: 
1-10). 

 Can ve ark., (2014) yapılan uygulama ve araştırma çalışmasında TUİK 2010 verileri kullanılmış ve özellikle 
ruhsal, psikolojik ve kronik hastalıklar üzerinde sportif aktivitenin önemli bir iyileştirme aracı olduğu görül-
müştür. Bu nedenle sportif aktivite yapan bireylerde ruhsal ve psikolojik sorunlarda azalma, kronik hastalıkla-
rın tedavisinde ise hızlı iyileşmenin görüldüğü ifade edilmektedir (Can, Arslan, Ersöz, 2014: 1-10). 

Pek; tarafından yapılan genel bir diyabet hastalarına yönelik araştırmaya baktığımızda ise, fiziksel aktivitenin 
ve aktivite çeşitlerinin özellikle Tip 1 ve Tip 2 Diyabet hastaları üzerinde önemli bir etki yarattığını gözlem-
lemiştir. Yapılan farklı fiziksel aktiviteler ile birlikte uygulanan doğru beslenme uygulamalarının bu grup içe-
risinde yer alan hastalar üzerinde önemli etkiler meydana getirdiği ve iyileşme ile hastalığa bağlı sorunların 
azalarak bireyin günlük yaşam kalitesini arttırdığı sonucunu ortaya koymuştur. 7

Balcı (2015) tarafından yapılan çalışmada ise “Egzersizin tipi ve şiddetinin glisemik kontrol üzerine etkileri 
hakkında çok sayıda çalışma bulunduğunu” yaptığı çalışma sonrasında da belirtiği diğer bilimsel çalışmalarda 
olduğu gibi fiziksel aktivitelerin diyabet ve kronik hastalıklar üzerinde olumlu yönde önemli etkiler meydana 
getirdiğini saptamıştır (Balcı, 2015: 109-118). 

Yetkin; tarafından yapılan ve öneriler içeren araştırma ve uygulama çalışmasında da diyabet hastalarında en 
önemli tedavinin fiziksel hareket ve aktif fiziksel aktivitelerin tedavi sürecinde en önemli faktör ile uygulama 
olduğu ifade edilmektedir. Yekin’in önerilerine baktığımızda; 8

Orta derecede fiziksel aktivite önerileri: (Direkt Alıntıdır)

• 45 dakika süreyle yerleri ve camları silmek, araba yıkamak

• 30 dakika süreyle hızlı tempoda bahçe işleriyle ilgilenmek

• Yaklaşık 2 km mesafeyi 35 dakikada tamamlayacak tempoda yürümek

6  https://www.formdakal.com/spor/fiziksel-aktivite-neden-onemli/
7  http://www.tdhd.org/dhd_kitap/04blm.pdf
8  http://www.diabetcemiyeti.org/c/diyabette-dogru-egzersiz-ilactir
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• Yaklaşık 10 km mesafeyi 30 dakikada bisiklet ile kat etmek

• Yaklaşık 3 km boyunca bebek arabası itmek

• 15 dakika süreyle ip atlamak, kar küremek, merdiven çıkmak9

Yetkin tarafından yapılan önerilere baktığımızda özellikle fiziksel aktivinin sadece sportif aktivitlerden oluş-
madığı, fiziksel anlamda yapılan birçok aktivitenin bedensel, ruhsa, diyabet ve kronik hastalıklar üzerinde 
önemli olumlu etki yaptığını ifade etmesi, fiziksel aktivitenin ne denli faydalı olduğunu ortaya koymaktadır. 

AMAÇ

Bu araştırma özellikle kronik anlamda diyabet rahatsızlığı yönünde tıbbi teşhisi almış bireyler üzerinde yapıl-
ması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM

Biz bu araştırma ve uygulama çalışmasında özet içerisinde belirttiğimiz gibi anket uygulamalı bir çalışma ger-
çekleştirdir. Yaptığımız çalışmaya gönüllülük esasına dayalı olarak katılım sağlayanları dahil ettik. Yaptığımız 
araştırma sonrasında elde ettiğimiz bilgi ve verileri de SPSS istatistik analiz programı ile farklı analiz teknikle-
rini kullanarak analiz ettik. Yaptığımız analiz sonuçlarını kısıtlı olmak koşulu ile çalışmamazı yansıttık. 

KAPSAM

Araştırmaya katılanların tamamı gönülülük esası çerçevesinde seçilmiş ve diyabet ve kronik yönden tıbbı teş-
his almış kişilerden oluşmakta olup, 50 yaş ve üzeri bireylerden oluşmaktadır. Hiçbir katılımcıdan kimlik ve 
şahsi bilgilerini yansıtacat bilgi talebinde bulunulmamıştır. Çalışmaya katılanların tamamı gönülülük esasına 
göre araştırmaya katkı sağlamıştır. 

SONUÇ 

Katılanlardan elde edilen sonuçlar yukarıda ifade edildiği üzere ve özet içerisinde de beyan ettiğimiz gibi fizik-
sel aktivite uygulamalarına çok gönüllülük esasına dayalı katılım sağlamadığı, verilen birçok tıbbı uygulama 
ve kısıtların kendileri tarafından yerine getirilmediği ifade edilmiştir. Azda olsa katılımcıların bazıları tanı 
almış olanların fiziksel aktivite yapmayanlara göre yapanların tanı aldıkları rahatsızlıklarında tanı almış fakat 
fiziksel aktivite yapmayanlara göre daha rahat ve konforlu bir süreç ile hayat sürdüğünü söyleyebiliriz. Çalış-
mamız ilerleyen süreç içerisinde daha fazla genişletilerek ve elde edilen bulgular güncellenerek ileri boyutta 
bir bilimsel çalışmaya dönüştürülecektir. Dönüştüreceğimiz çalışmada elde edeceğimiz bulgu ve sonuçların 
literatüre daha fazla katkı sağlayacağına inanmaktadır. 

9  Not: Bu maddeler ilgili yazarın çalışmasından direkt olarak alıntı yapılarak kullanılmıştır. 
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YAŞLI BİREYLERE YÖNELİK EVDE BAKIM HİZMETLERİNDE FİZİKSEL ZORLUKLAR VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Ali Serdar YÜCEL1, Vasfiye BAYRAM DEĞER2, Gülten HERGÜNER3, Çetin YAMAN4, Perihan ABAY5,  
Yasemin KÜÇÜKÖZKAN6, Murat KORKMAZ7

1Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye
2Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Mardin / Türkiye

3-4Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye
5Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul / Türkiye

6Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Denetim Birimi, Şanlıurfa / Türkiye
7Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Amaç: Bu çalışmada amaç olarak fiziksel yönden yetersizlik ya da tıbbı anlamda destek alması 
zorunluluk oluşturmuş bireylere bakım hizmeti sunan ev halkının yaşadığı sorunların neler olduğunun belir-
lenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında ölçekli bir anket kullanılmıştır. Kullanılan anket hazırlanırken 
uzman görüşlerine başvurulmuştur. Hazırlanan ve araştırmada kullanılan anket farklı bölümlerden oluşmakta 
ve fiziksel yönden dış destek ihtiyacı olan bireylere fiziksel ve diğer yönden destek sağlayan ev halkının yaşa-
dığı sorunlar farklı yönlerden değerlendirilerek ortaya çıkan diğer farklı sorunların belirlenmesi sağlanmıştır. 
Araştırmaya katılan birey(ler) belirlenirken özellikle evde bakım hizmetine yönelik sosyal hizmetler kurum 
ve kurumlarından destek sağlayan kişiler öncelikle belirlenmiş ve kamu kurumlarından bu yönde destek sağ-
lanmıştır. Evde bakıma muhtaç bireylere bakım hizmeti sunan kişi(ler) kamu tarafından belirli tutarlarda ka-
musal maddi destek sağlamakla birlikte farklı sosyal hizmetlerden de ücretsiz olarak yarar sağlamaktadırlar. 
Araştırmamız sonrasında her ne kadar kamusal ve sosyal anlamda maddi ve manevi destek sağlansa da fiziksel 
zorlukların dışında bakım hizmeti veren ev halkı bireylerinin psikolojik yönden de ciddi sorunlar yaşadığı, 
sosyal ve toplumsal anlamda da sorunlarla baş başa kaldığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Çalışmamızdan elde edi-
len veriler SPSS istatistik programı ve farklı analiz yöntemleri kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Ya-
pılan analiz sonrasında araştırmaya dahil bireylerin farklı yönlerden sorunlar yaşadığı, yaşam kalite ve konfor 
yönünden sorunlarla mücadele ettiği, birçok bireyin fiziksel sorunlar dışında psikolojik anlamda da sorunlar 
yaşadığı gerçeği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Bakım, Sosyal Hizmet, Kamusal Destek, Psikolojik Sorunlar

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Ülkemiz başta olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerine baktığımızda yaşlı nüfusun 
giderek arttığını görmekteyiz. Bu çalışmaya ilişkin amaç, kapsam, yöntem, ve araştırmaya yönelik kısıtlar özet 
içerisinde verildiğinden literatür ve giriş alt başlıklarında verilmesine gerek duyulmamıştır. 
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Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2013’te yüzde 7,7 iken geçen yıl yüzde 8,5’e çıktı.

TUİK 2017 VERİLERİ YAŞLI NÜFUSUNUN YÜZDE 56’SI KADIN

Buna göre, 2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi olan yaşlı nüfus, son 5 yılda yüzde 17 artış göstererek geçen 
yıl 6 milyon 895 bin 385 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2013 yılında yüzde 7,7 iken, geçen 
yıl yüzde 8,5’e yükseldi. Yaşlı nüfusun %44’ü erkek, %56’sını ise kadınlar oluşturmuştur. 

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 
yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı tahmin edildi.

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı nüfusun yüzde 60,3’ü 65-74, yüzde 32,2’si 
75-84 ve yüzde 7,5’i 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken, geçen yıl yüzde 61,6’sının 65-74, yüzde 29,7’sinin 
75-84 ve yüzde 8,6’sının 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülmektedir.10(Bu kısım direkt alıntıdır). 

TUİK tarafından 2017 yılında yayınlanan ve resmi sitesinde de yer alan verilere ait bilgiler yukarıda şekil 
1’deki bilgiler ise aşağıda belirtilmiştir. 

Türkiye başta olmak üzere dünyada yaşlı nüfus giderek artış göstermekte genç nüfus is farklı faktörlere dayalı 
olarak azalmaktadır. Bu duruma genç nüfus artışının düştüğünü, yaşlı nüfus artışının ise tam tersine yüklendi-
ğini gösteren gerçekler olarak bakabiliriz. 

Yaşlı nüfusun artması, genç nüfusun azalmasının nedenleri ve birçok faktörleri bulunmaktadır. Bunların başın-
da ulusal ve uluslararası ekonomik sorunlar, yaşama standartlarındaki değişimler, fiziksel ve ruhsal anlamda 
ortaya çıkan sağlık sorunları ve en önemlisi düzensiz yaşam şekli diyebiliriz. Bu konuda yapılan bazı bilimsel 
araştırma ve çalışmalara baktığımızda ise; 

Öztop ve ark., (2008) yılında yaptıkları uygulama ve araştırma çalışması verilerine baktığımızda evde yaşlı 
bakımının olumlu ve olumsuz yönlerinin kapsamlı olarak değerlendirildiğini görmekteyiz. Bu nedenle evde 
yaşlı bakımının daha tutunur ve bakıcı açısından cazip hale getirilmesi yönünde kamunun yaşlı bakımına 
yönelik sağladığı destekler evde yaşlı bakımının artmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Bunun en önemli 
kriterlerinden birisi de evde yaşlı bakımına yönelik devlet tarafından sağlanan maddi katkı olarak gösterilebilir 
( Öztop, Şener, Güven, 2008: 39-49). 

10 h t tps : / /www.ntv.com.t r /ekonomi/yas l i -nufus-orani -son-bes-yi lda-yuzde-17-ar t t i - turkiyenin-yas l i -nufus-
istatisti,MPUDRIg35kOR6OBT_mO8yw
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Şekil 1. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılına ilişkin “İstatistiklerle Yaşlılar”

Gelişen ve gelişmekte olan dünya ülkelerinde en önemli sorunların başında yaşlı nüfusun giderek hız kazan-
ması olarak gösterilmektedir. Dünya istatistiklerine bakıldığında ve yapılan değerlendirme ile araştırma sonuç-
larına göre özellikle gelişmekte olan dünya ülkelerindeki mevcut yaşlı nüfusun bugün itibariyle yaklaşık 50 
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yıl sonrasında%50 oranına çıkmasının kaçınılmaz bir sonuç ve gerçek olduğuna işaret edilmesidir (Durgun ve 
Tümerdem, 1999: 115-120). 

Mevcut dünya standartları ve gelişen teknolojiye bağlı olarak yaşam kalitesinde bir artış olsa da dünya iklimi 
ile coğrafyasındaki değişimler, yeme içme alışkanlıkları, beslenmede şekillerindeki değişimler ve özellikle 
beslenmeye bağlı ortaya çıkan sorunlar 65 yaş ve üzeri bireylerde farklı sağlık sorunlarının hızla ortaya çıkma-
sına neden olmaktadır. Bu nedenler yaşlı nüfusun ve yaşlı olarak nitelendirilen bireylerin yaşam sürecini dış 
desteğe bağlı olarak geçiremelerini zorunlu hale getirmektedir (Gönen, Özmete, 2001: 318-331). 

Gelişmiş ve ileri gelişmiş dünya ülkelerine baktığımızda yaşlı nüfusa yönelik bakım hizmetlerinin oldukça 
yüksek maliyetler oluşturduğuna yönelik veriler paylaştığını görmekteyiz.

Örneğİn bazı dünya ülkelerinden Almanya, İngiltere, Amerika, Hollanda, Fransa, İtalya, Danimarka, Lüksen-
burg, Belçika, İspanya, Portekiz, Suudi Arabistan, Endonezya, Tayvan ve Yunananistan gibi ülkelerin yaşlı 
nüfusa kamusal alanda ve kurumlarda bakılmak yerine evde bakımının daha cazip hale getirilerek yaşlı birey 
ya da bireylerin ev halkına yönelik uyguladığı teşvik programları dikkat çekmektedir (Akdemir, 2001: 32-35).

2017 yılı TUİK verilerine baktığımızda Türkiye’de en fazla yaşlı nüfus oranının Sinop ilinde olduğu saptan-
mıştır. Ayrıca yapılan araştırmaya göre son 5 yılda bu oranın %17 artış gösterdiği ifade edilmektedir. CNN 
Türk internet gazetesinin bir haberine baktığımızda haber içeriği değiştirilmeksizin aynen olduğu gibi aşağıda 
verilmiştir. 

“TÜİK’in 2017 yılına ilişkin “İstatistiklerle Yaşlılar” çalışmasının sonuçlarını göre, Türkiye’de 65 ve daha 
yukarı yaştaki nüfus 2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi iken, yüzde 17 artarak, geçen yıl 6 milyon 895 bin 
385 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2013 yılında yüzde 7,7 iken, geçen yıl yüzde 8,5’e 
yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44’ünü erkek, yüzde 56’sını kadın nüfus oluşturdu.”

Yaşlı Nüfus Oranı 2080 Yılında Yüzde 25,6 Olacak

“Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yı-
lında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı tahmin ediliyor. Konuyu emeklilik 
yaşı açısından değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, “Emeklilik yaşının şu anda 65’e kadar 
yolu var. Günleri tamamlamanıza bağlı olarak daha erken bir emeklilik sağlayabilirsiniz. Eskiden 5 bin, şimdi 
7 bin 200 günlerden bahsediyoruz. Bu sebepten dolayı yaş skalası arttı. Çünkü nüfus yaşlanıyor. İster istemez 
çalışan oranı düşüyor. Genç beyinler yurt dışına çıkıyor. Emeklilik statüsü yaşlı nüfusa kalıyor. Biz bunun daha 
da artacağını öngörüyoruz” dedi.”

Emeklilik Yaşı 75’e Çıkacak

“Emeklilik yaşının daha da yükseleceğini belirten SGK Uzmanı Elmen, “65 yüksek bir yaştır ama yaşlı yaşı 
değildir. Avrupa genelinde yaşlılık 70’ten başladı. Yaşlılığın başlangıcının 70 olduğu bilimsel olarak da ka-
nıtlandı. Zaman geçtikçe, bizler yaşlandıkça emeklilik daha da zorlanacak. Bir emeklinin maaşını 4 çalışan 
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öder. Her gün iki kişi emekli olurken, her gün işe iki kişi başlamıyor. Avrupa baz alınırsa emeklilik yaşının 75’e 
kadar çıkmasını öngörüyoruz” dedi.”

20 Yıl Sonra İşe Başlayanlar İçin Geçerli Olacak

“75 yaşında emekliliğin 20 yıl sonra çalışmaya başlayanları kapsayacağını belirten Elmen, “Avrupa’da 65 
normal, 70 yaş haddinden emekliliktir. Bizde ekonomik koşullar farklı olduğu için 75’e kadar öngörebiliyoruz. 
Önümüzdeki 20 yıldan sonra işe başlayanlar için geçerli olacak. 20 yıl şimdi çok uzun bir süre gibi geliyor. 
20-25 yıl sonra emekli olacağını zannedenler, durumun çok daha vahim olacağını görecek. 20 yıllık bir süre 
öngörüyoruz” dedi.”

“Çalışma Hayatına Bir An Önce Başlanmalı”

“Melis Elmen, “Hem yaşlı nüfus artacak hem bilimsel gelişmeler sebebiyle sağlıklı insan sayısı artacak. Bu 
yüzden bunu da yükseğe çıkaracaklar. Herkese olabildiğince çabuk sigortalı olmalarını, çalışma hayatlarına 
bir an önce girmelerini öneriyoruz” diye konuştu.”

“Herkes 75’e Kadar Yaşayacak Mı?”

“Emeklilik yaşının yükselecek olmasından dolayı, vatandaşlar da görüşlerini dile getirdi.” 

“Cihan Matik, “Erken emekli olsak bile emekli maaşının Türkiye’de yeterli olabileceğine inanmadığım ve 
emekli olduktan sonra da çalışacağımız için bir sorun teşkil etmiyor” dedi. Nüvit Tut ise “Ben 50 yaşında 
emekli oldum. Benden sonrakiler 59’da olacak. 20 yıl sonrasına Allah kerim” diye konuştu. Kadir Deniz de 
“Bu benim için çok sıkıntılı bir durum. Benim bir de kardeşim var. Böyle bir durum varsa ben 60, kardeşim 
75-80 yaşında emekli olacak. 80 yaşında emekli olmasının hiçbir anlamı yok” dedi. İrem Akçayır ise, “Ge-
lecekle ilgili plan yapamıyorum. Ömrüm boyunca hiç gezemeyeceğim hep çalışacağım herhalde” ifadelerini 
kullandı.”

Yaşlı Nüfusunun Yüzde 56’sı Kadın

“Öte yandan TÜİK verileri, yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı nüfusun yüzde 
60,3’ü 65-74 yaş grubunda, yüzde 32,2’sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,5’inin 85 ve daha yukarı yaş 
grubunda iken, geçen yıl yüzde 61,6’sı 65-74, yüzde 29,7’sinin 75-84 ve yüzde 8,6’sının 85 ve daha yukarı yaş 
grubunda yer aldığı görüldü.”

En Yüksek Yaşlı Nüfus Oranı Sinop’ta

“Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, geçen yıl yüzde 18,2 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 16,8 ile Kastamonu, 
yüzde 15,4 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu 
ili yüzde 3,3 ile Hakkari ve yüzde 3,7 ile Van takip etti.”
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100 Yaş ve Üzerinde 5 Bin 416 Yaşlı Olduğu Görüldü

“Ayrıca yaşlı nüfusun yüzde 0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, geçen yıl 5 bin 416 olarak 
kayıtlara geçti. Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il, 691 kişi ile İstanbul, 262 kişi ile 
Şanlıurfa ve 251 kişi ile Mardin olurken, en az yaşlıya sahip ilk üç il, 3 kişi ile Ardahan, 5 kişi ile Bayburt ve 
Bartın oldu.”

Görüldüğü gibi gelişmiş ve gelişmekte olan düya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye açısından da durum çok iç 
açıcı bir tablo oluşturmamaktadır. 

Her ne kadar kamu yaşlı bakımı konusunda evde bakımın önünü açmış olsa ve farklı açılardan kamusal destek 
sağlamaya çalışsa da yaşlı nüfus artışı bir süre sonra hem kamusal hemde toplumsal ciddi sorunlara neden 
olacaktır. 

SONUÇ

Biz bu çalışmada yaşlı bireylerin evde bakınıma yönelik oluşan sorunların neler olduğunun saptanmasına 
yönelik bir uygulama çalışması gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmada özellikle evde bakıma muhtaç yaşlılara 
yönelik bakım hizmeti veren ev halkının yaşadığı başta fiziksel ve manevi yönden oluşan sorunların tespitine 
çalıştık. Yaptığımız araştırma sonrasında elde ettiğimiz bulgu ve analiz sonuçlarına göre evte bakıma muhtaç 
yaşlı bireylere hizmet veren ev halkılın hem fiziksel hem de ruhsal anlamda ciddi sorunlar yaşadığı, kamusal 
sağlanan maddi desteğin yeteriz olması nedeniyle bu bakım hizmetlerinin kamusal anlamda kamu kurumları 
tarafından sağlanmasının daha doğru olacağı yönündeki görüşün oldukça yüksek olduğunu gördük. Çalışma-
mız ileriki aşamada daha kapsamlı bir hale getirilerek literatüre bir makale yayını olarak kazandırılacaktır. 
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YAŞLI BİREYLERDE İLAÇ KULLANIMI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ

Ümran SEVİL1, Ayça GÜRKAN2, Vasfiye BAYRAM DEĞER3, Ali Serdar YÜCEL4, Perihan ABAY5,  
Yasemin KÜÇÜKÖZKAN6, Murat KORKMAZ7

1-2Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye
3Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Mardin / Türkiye

Fırat Üniversitesi, Spor Bilileri Fakültesi, Elazığ / Türkiye
5Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul / Türkiye

6Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Denetim Birimi, Şanlıurfa / Türkiye
7Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Amaç: Bu çalışmada, yaşlılarda ilaç kullanımının yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ve ilaç kulla-
nım, ilaç tavsiye ve ilaç sayısı ile demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık. Kapsam: 
Araştırmada 4972 bireyle görüşülmüş ve anket sorularına cevap vermeleri istenmiştir. Cronbach’s Alpha kat 
sayısı olarak 0.982 değeri elde edilmiştir. Araştırmamıza katılım sağlayan bireylerin tamamı rast gele basit 
rastsal yöntem kullanılarak belirlenmiştir. Anketlerin tamamı yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak ve dış 
destek “anketör firma” desteği alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmamız kapsamında araştırmaya dahil edilen 
katılımcıların tamamı yaş sınırlamasına ve kısıtlamasına tabi tutulmuş ve bu kısıtlılıklar dışına çıkılmamıştır. 
İstatistiksel Analizler: Tüm analizler SPSS v17.0 (SPSS Science, Chicago, IL, USA) ile yapılmıştır. Gruplar 
arası istatistiksel farklılıklar hesaplanırken p<0.05 değeri göz önünde bulundurulmuştur. Anova ve Indepen-
dent samples t-testi gruplar arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için kullanılmıştır. Ki-Kare analizi 
değişkenler arasında ilişki olup olmadığını belirlemek için kullanılmıştır. Sonuç: Araştırmamıza katıl sağla-
yan bireylerden elde edilen veriler doğrultusunda sigara kullanımı, spor yapma, düzenli ve dengeli beslenme, 
düzenli uyku, bedensel zindelik, güneş ışığından faydalanma, sağlığa yönelik tehdit eden unsurlar arasında 
anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Birey, Yaşlı, Yaşam Kalitesi, Ölçek, Analiz 

GİRİŞ 

Yaşlanma sosyal ve fizyolojik hayatın önüne geçemediği bilinen bir gerçektir. Bu gerçek bireylerin doğumun-
dan ölümüne değin her bireyde farklı sonuç ve olayların da yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenlerin 
başında sağlıklı ve sağlıksız yaşam faktörü en başta gelen sorunlar arasında yer almaktadır. 

Günümüzde yaşlı bireylerde en fazla görünen sorunların başında kronik rahatsızlıklar ve fiziksel anlamda bi-
reyin kendine yetememesi nedeniyle ortaya çıkan tedavisi zor ya da imkansız tıbbı rahatsızlıklardır. 
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Bazı rahatsızlıklar ve tıbbı teşhis almış olan yaşlı bireylerin dış desteğe yani farklı bireylerin desteğine ihtiyaç 
duyarak hayat yaşamalarını zorunlu hale getirmektedir. Bunların başında ilaç kullanımı, beslenme, temizlik, 
günlük ihtiyaçlar ve diğer ihtiyaçlar olarak sıralanabilir. 

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz adına da yaşlı nüfusun giderek artış göstermesi, yaşam koşul ve 
şartlarına göre bireylerde görünen hastalık ve sağlık sorun tiplerindeki artışlar artık yaşlı bireylerin yaşam 
kalitesini ve gündelik yaşam kalitesini düşürmekte hatta yaşam sürecini imkansız kılmaktadır (Zhang, Liu, 
2009: 121-124).

TUİK tarafından yapılan 2014 yılındaki bir araştırma verilerine göre Türkiye de toplam nüfusun içerisinde 6 
milyon bireyden fazlasının 65 yaş ve üzerinde olduğu saptanmıştır. 

Aynı araştırmanın verilerine göre TUİK tarafından yapılan bu araştırmada Türkiye’deki yaşlı nüfusun 2023 
yılında toplam nüfus içerisindeki oranının %10.2, 2050 yılındaki ise bu oranın %20.8 olacağına vurgu yapıl-
maktadır. 

Artan yaşlı nüfus beraberinde hem kamusal hem de bireysel anlamda birçok sorunun yaşanmasına ve ortaya 
çıkmasına da neden olmaktadır. 

Kaya ve ark., tarafından (2010) yılında yapılan bir uygulama araştırma çalışmasında yaşlı nüfusun yaşam 
kalitesinin arttırılmasına, yaşam kalitesine bağlı standartların yaşlı nüfusun yaşlı olmaya aday olan bireylerin 
öncesinde sağlanmasının zorunluluğunu göstermekte ve ifade etmektedir. Yani yaşlı olmadan önce yaşlılık 
dönemindeki kaliteli yaşam süreci için yaşlanma öncesinde nelerin yapılması gerektiğinin bilinmesi gerçeğine 
işaret edilmektedir (Kaya ve ark., 2010: 111-116). 

Bir başka önemli sorun ise yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin düzenlenmesi, yaşam standartlarının yine ilgili 
kurum ya da bireyler tarafından belirlenerek bunun eğitiminin sağlanması, yaşam ve günlük aktivitelerinin 
düzenli olarak yerine getirilmesi konusunda imkân ve olanakların sağlanması olarak ifade edilmektedir. 

Yaşlı v kronik rahatsızlık tanısı almış bireyllerin günlük standart ve sürekli kullandığı ilaçları zamanında ve 
uygun şekilde kullanmaları büyük bir zorunluluktur. Bu zorunlulukların yerine getirilmesi için mutlaka birey-
lerin ya da bu yaşlı bireylerden sorumlu bakıcıların eğitimlerinin sürekli kılınması, bilgi düzeylerinin arttırıl-
ması ve gereken önlemlerin alınması gereklidir (Kim ve ark., 2009: 121-129). 

Özbek ve Kalaycı (2015) tarafından yapılan uygulama araştırma çalışmasında yaşlı hasta grubunda yer alan 
%35.3 oranındaki yaşlı bireyin kronik rahatsızlık sahibi olduğu ve tanısı aldığı düzenli olarak bu kişilerin 
ilaçlarını kullanmalarının sağlık ve kaliteli yaşam açısından bir zorunluluk olduğu saptanmıştır (Özbek ve 
Kalaycı, 2015: 385-390). 

Yine aynı çalışmada elde edilen bulgulara göre kronik olarak rahatsızlıkları tanımlanmış, düzenli olarak ilaç 
kullanmaları zorunlu olan bireylerin düzenli ilaç kullanmalarını sağlamadıkları halde sağlık durumları sorgu-
landığında bireylerin %45.0’ının sağlık durumlarının iyi olduğu yönündeki beyanları da ayrıca dikkat çekmek-
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tedir. Oysaki kronik rahatsızlık tanısı almış ve farklı yönde kronik rahatsızlığa sahip bireylerin “yaşlıların” 
süreli ve düzenli olarak ilaç kullanlanmaları bir zorunlulu halidir. Bu durumda ilaçlarını düzenli kullanmayan 
bir yaşlı bireyin kendiki sağlıkı olarak tanımlaması ve belirtmesi imkansız bir sonuç olarak karşımıza çıkmak-
tadır (Özbek ve Kalaycı, 2015: 385-390) 

Yine yapılan farklı bir uygulama araştırma çalışmasında kronik rahatsızlık sahibi bireylerin günlük, haftalık, 
aylık ve yıllık planlanan ihtiyaçlarını karşılayamadıkları da görülmüştür. (Kaya ve ark., 2010: 111-116). Bun-
ların en başında beslenme ve temizlik ihtiyaçları yer almaktadır. Kendi kendine yetemeyen, ihtiyaçlarını dışarı-
dan destek almadan sağlayamayan birey sayısının da oldukça fazla olduğu görülmektedir. Yine aynı çalışmada 
bazı bireylerin yatağa bağlı halde olduğu bu nedenle hareket kıstılılığının olduğu, bu kısıtlılık nedeniyle hiçbir 
ihtiyacının dışarıdan destek sağlanmadan giderilemeyeceği gerçeğini göstermektedir (Sucuoğlu, 2012; Saban-
cıoğulları ve ark., 2007: 85-94). 

Günümüzde akıllı ilaç kullanımının bir önemli boyutu ise kişinin aynı anda aynı ilacı ruhsal ve fiziksel rahat-
sızlığı nedeniyle birden fazla kez almış olması ya da aldığını unutarak tedavisini aksatması şeklindedir. 

AMAÇ

Bu çalışmada, yaşlılarda ilaç kullanımının yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ve ilaç kullanım, ilaç tavsiye ve 
ilaç sayısı ile demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık.

KAPSAM

Araştırmada 4972 bireyle görüşülmüş ve anket sorularına cevap vermeleri istenmiştir. Cronbach’s Alpha kat 
sayısı olarak 0.982 değeri elde edilmiştir.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Tüm analizler SPSS v17.0 (SPSS Science, Chicago, IL, USA) ile yapılmıştır. Gruplar arası istatistiksel farklı-
lıklar hesaplanırken p<0.05 değeri göz önünde bulundurulmuştur. Anova ve Independent samples t-testi grup-
lar arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için kullanılmıştır. Ki-Kare analizi değişkenler arasında ilişki 
olup olmadığını belirlemek için kullanılmıştır. 

SONUÇ

Bu uygulama araştırma çalışmasında başta ilaç kullanımı ve akıllı ilaç kullanımı arasındaki farklığının ortaya 
çıkarılarak korelasyonunun yapılmasıdır. Yaptığımız araştırma sonrasında akıllı ilaç kullanımının çok doğru 
gerçekleştirildiğini söylemek imkansız gibi görünmektedir. Birçok katılımcının ilaçlarını zamanında almadığı, 
almak zorunda olduğu ilaçlarını zamanında almadığı için yaşamış olduğu mevcut sağlık sorunlarına ilişkin 
farklı sağlık sorunlarının da ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu nedenle yaşlı bireylerin bu yönde dış desteğe 
ihtiyaç duyduğu, ya da bu ihtiyaca sahip bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik farklı teknik ve yöntemlerin 
geliştirilmesinin bir zorunluluk olduğunu ifade edebiliriz. Çalışmamız bir ön araştırma çalışması olmasına 



Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Suphi VEHİD   
Davetli Konuşmacı

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Dr. Öğr. Üyesi Güven GÜNVER
Davetli Konuşmacı

Doç. Dr. Eray YURTSEVEN
Davetli Konuşmacı

Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR
Davetli Konuşmacı

89

TAM METİNLER SUNUMLAR

rağmen katılımcı sayısı açısından oldukça fazla bireye ulaşılmış ve çalışma makale boyutuna dönüştürülerek 
literatüre kazandırılacak şekle getirlmektedir. 
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YAŞLILARA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERI VE AKTIF YAŞLANMA

Banu BEDİR, Zahide KOŞAN

Türkiye

  

Öz: Giriş: Yaşlanma; genetik, fiziksel ve sosyal çevreden etkilenen, ayrıcalıksız her canlıda görülen, tüm 
işlevlerde azalmaya neden olan süregen, dinamik ve evrensel bir süreçtir. Yaşadığımız yüzyılda çevre şartları, 
gelir düzeyi ve dağılımındaki iyileşme, bilim ve teknolojideki gelişmeler, eğitim düzeyinin yükselmesi, den-
geli ve yeterli beslenmenin sağlanması, barınma koşullarının düzelmesi, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin 
artması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması bireylerin yaşam süresini ve kalitesini olumlu yönde et-
kilemektedir. Bu durum gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus artışına ve toplumlarda da yaşlanmaya yol açmaktadır. 
DSÖ tarafından 1990’lı yılların sonlarında benimsenmiş olan “Aktif Yaşlanma”, yaşlı insanların kişisel hakla-
rının kabul edilmesini ve Birleşmiş Milletler’in de yaşlılar için temel aldığı bağımsızlık, katılımcılık, bakım, 
kendine yetebilme, huzur kavramlarının esas alır. Tüm bunlar mutlu ve üretken bir yaşlılık sürecini tanımlar. 
Aktif yaşlanma süreci yaşlıların günlük yaşamlarında sosyal, ekonomik, kültürel aktivitelere katılımlarını esas 
alır. Bunların sağlanabilmesi için toplumun ekonomik, sosyal, çevresel, bireysel, davranışsal koşulları uygun 
olmalıdır. Amaç: Bireylerin yaşlılık dönemlerinde de sağlıklı kalmaları, topluma katkıda bulunmaya devam 
etmeleri için multisektörel işbirliğinin önemini açıklamak ve bu konuda toplum farkındalığı oluşturmak amaç-
lanmıştır. Kapsam: Yaşlı nüfus demografisi, aktif yaşlanma ve yaşlılara sunulan hizmetler ile ilgili bilgiler 
derlenmiştir. Bulgular: DSÖ verilerine göre, demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği tak-
dirde dünyada yaşlı nüfusun 2000 yılından 2050 yılına kadar 600 milyondan 2 milyara ulaşacağı ve bu artışın 
büyük çoğunluğunun az gelişmiş ülkelerde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Dünya nüfusunun %8.5’ini yaşlı 
nüfus oluşturmakta olup en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %30.4 ile Monako, %26.6 
ile Japonya ve %21.5 ile Almanya’dır. Türkiye’de ise bu oran %8.2 olup bu değer ile 167 ülke arasında 66. 
sırada yer almaktadır. Doğumda beklenen yaşam süresi en uzun olan ilk beş ülke; Japonya, İsveç, Singapur, 
Avustralya ve İspanya’dır. Ülkemizde ise doğumda beklenen yaşam süresi 78 yıldır. Yaşam süresinde artışa 
bağlı olarak yaşlı bağımlılık oranı da artmış olup ülkemizde %12.6’dır. Yaşlılar yaşlılık döneminde daha sık 
hastalanmakta, daha fazla kronik hastalık veya sorun ile karşılaşmaktadır. Bu hastalıklar veya sağlık sorunları 
yaşlının yaşam memnuniyetini ve yaşam kalitesini etkilemektedir. Yaşlıların değişen toplum yapısı içinde 
yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi, sorunlarına ve gereksinimlerine cevap verilebilmesi, aile ve toplumla bü-
tünleşebilmelerinin sağlanmasına yönelik sağlık ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi gerekmektedir. DSÖ, yaş-
lıların bağımsız yaşamalarının sürekliliğini sağlamak amacıyla sağlam bir sistem kurmanın gelecek için iyi bir 
yatırım olacağı üzerinde durmuştur. Bu bağlamda 2016 yılında 69. DSÖ toplantısı yapılmış ve bu toplantıda 
‘Yaşam Boyu Sağlıklı Yaşlanmaya Yönelik Multifaktöriyel Eylem: Yaşlanma ve Sağlık Üzerine Küresel Stra-
teji ve Eylem Planı’ hazırlanmıştır. Ülkemizde ise yaşlı nüfustaki artışa uygun olarak sağlık sistemi cevabının 
geliştirilmesi için DSÖ eylem planı ve Sağlık 2020 Hedefleri’ne paralel olarak Türkiye Sağlıklı Yaşlanma 
Eylem Planı (2015-2020) hayata geçirilmiştir. Bu eylem planı ile yaşlıların yaşam koşullarını uygun hale ge-
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tirecek dış mekân ve binaların yapılması, sosyal aktivite alanlarının sağlanması, iş gücüne katılımın teşviki, 
toplumun yaşlılara saygısı ve sağlık hizmetlerinin uygun hale getirilmesi için destekleyici çevrelerin oluşturul-
ması ile sağlıklı ve aktif yaşlanmanın gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bakıma muhtaç olan yaşlıların 
yaşadıkları ortamda bakılabilmesi için evde bakım hizmetleri ön plana çıkmış, bütüncül sağlık hizmetlerinin 
öğesi haline gelmiş ve ülkemizde hastaneler, belediyeler ve özel kurumlar tarafından yürütülen bir hizmet ol-
muştur. Evde bakım hizmetinin amacı; bireylerin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin sosyal devlet anlayışı içerisinde 
etkin, ulaşılabilir ve ev ziyaretleri kapsamında sunulmasıdır. Evde bakım hizmetleri uygulaması Türkiye’de 
yeni sayılabilecek bir uygulama olmasına karşın temellerinin 1961 tarihinde 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun ilkeleri ile atıldığı görülmektedir. 10 Mart 2005 tarihinde yürürlüğe giren 
“Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” ile Sağlık Bakanlığı’nın özel sağlık kuruluşları ara-
cılığıyla verilen bu hizmet daha sonra 1 Şubat 2010 tarihinde yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığınca Sunulan 
Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm 
sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilmeye başlanmıştır. Böylece hekimlerin önerileri doğrultusunda 
hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik 
destek de dahil ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetleri sunulmaktadır. Sonuç: 
Sağlığın bütüncül tanımı kapsamında aktif ve sağlıklı bir yaşlılık multidisipliner yaklaşımla ile mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı Sağlığı, Sağlık ve Bakım Hizmetleri, Aktif Yaşlanma, Destekleyici Çevre
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GERİATRİK BİREYLERDE SİGARA KULLANIMININ KOGNİTİF VE EMOSYONEL 
FONKSİYONLARA ETKİSİ

Büşra KALLİ, Pınar ATAK ÇAKIR

Türkiye

Öz: Artan yaş neticesinde kronik hastalıklarda, kognitif ve emosyonel problemlerde artış görülmektedir. 
Kognitif ve emosyonel problemlerdeki yükseliş ile birlikte kişinin yalnız kalması sonucunda sigara tüketi-
mi artabilmektedir. Sigara kullanan geriatrik bireylerde emosyonel ve kognitif fonksiyonları değerlendirmek 
amacıyla bu çalışma tasarlandı. Çalışma İstanbul Medipol Üniversite Hastanelerinin farklı departmanlarında 
tedavi gören 29’u kadın, 31’i erkek gönüllü 60 yaşlı birey ile gerçekleştirildi. Katılımcılar sigara içen ve si-
gara içmeyen olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışma 3 ay sürdü. Bireylerin yaş, sigara kullanım durumu ve 
kronik hastalık varlığı kaydedildi. Bireylerin kognitif düzeyleri Mini Mental Test (MMT), Montreal Kognitif 
Değerlendirme Testi (MoCA) ve Saat Çizme Testi (SÇT) ile, emosyonel durumu Geriatrik Depresyon Ölçeği 
(GDS) ve Geriatrik Anksiyete Ölçeği (GAS) ile değerlendirildi. Gruplar Vücut Kütle İndeksi (VKİ, kg/m2), 
cinsiyet ve kronik hastalıklar yönünden homojen dağılıma sahipti (p>0,05). Sigara içen grubun yaş ortalaması 
içmeyen gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,011). MMT, MoCA, SÇT, GDS 
ve GAS skorları yönünden her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). GDS 
ile MMT (r= -0,400 p=0,002) ve MoCA (r= -0,256 p=0,048) skorları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 
olduğu saptandı. Yaşlı bireylerde sigara kullanımının kognitif ve emosyonel fonksiyonlara etkisi olmadığı ama 
kognitif ve emosyonel fonksiyonların yakın ilişkili olduğu sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Emosyonel, Kognitif, Sigara, Yaşlı
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AKTİF YAŞLANMA KAVRAMI VE DİNÇ YAŞLILAR

Haluk ŞENGÜN

Türkiye

Öz: Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi toplumda sosyal ve ekonomik birçok olumlu değişimi de beraberinde 
getirmiştir. Bu değişimlerin sonucu olarak dünyanın yaşlı nüfus oranı artışını hızla sürdürmektedir. Bu yüzden 
günümüzde yaşlıların sağlıklı ve bağımsız bir yaşam sürebilmeleri için yaşlı dostu bir toplum organize etme ve 
kuşaklararası dayanışmayı oluşturmanın yanında aktif yaşlanmalarını sağlayacak bir bilincinde oluşturulması 
gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Güncel literatürde yaşlılar “Düşkün Yaşlılar”, “Geleneksel Yaşlılar” ve “Dinç 
Yaşlılar” olmak üzere üç kategoride incelenebilir. Düşkün yaşlılar sağlıksız yaşlanma, ekonomik, toplumsal ve 
kültürel sebeplerle düşkünlük yaşayanları tanımlarken geleneksel yaşlılar, genellikle kendini toplumdan izole 
etmiş pasif yaşlıları temsil etmektedir. Dinç yaşlılık ise başarılı yaşlanma ve aktif yaşlanma olarak başlıca iki 
özelliği ile ön plana çıkan yeni bir kavramdır. Başarılı yaşlanma sağlıklı ve fiziksel bakımdan fit yaşlanma-
yı, aktif yaşlanmak ise ekonomik, toplumsal, siyasal, spor, iş, üretim, kültürel yeteneklerini kullanarak yaşlı 
yıllarını yaşayabilmeyi ifade eden bir kavramdır. Günümüzde dinç yaşlanmış birey bilinçli, başarılı ve aktif 
yaşlanma üzerine yoğunlaşan, bilimin ve refahın sunduklarını bu yönde değerlendiren, aldığı kadar verebilen 
insanı temsil etmektedir. Aktif yaşlanma kavramı, yaşlı bireyi başarılı yaşlanma sürecinden bireysel olarak 
sorumlu tutar. Bireyler yaşlanmadan önce yaşlılığa hazırlanmalı ve kendilerine yatırım yapmalıdır. Bu sayede 
yaşlandıkça kapasiteleri azalsa bile destekleyici bir çevre ile aktif bir yaşamı sürdürebilirler. 

Anahtar Kelimeler: Dinç Yaşlı, Aktif Yaşlı, Aktif Yaşlanma, Dinç Yaşlanma, Yaşlanma
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GENÇ ERİŞKİNLERDE FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYİNİN UYKU VE YAŞAM KALİTESİ İLE 
İLİŞKİSİ

Büşra KALLİ, Pınar ATAK ÇAKIR, Amine ATAÇ

Türkiye

Öz: Kardiyovasküler, pulmoner ve metabolik fonksiyonları bulunan fiziksel uygunluk fiziksel aktiviteleri ba-
şarılı bir şekilde yapma yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde özellikle gelişen teknoloji ile artan 
inaktif yaşam tarzı, bireylerin fiziksel uygunluğu üzerine oldukça olumsuz etki yaratmaktadır. Fiziksel aktivite 
düzeyindeki azalmaya bağlı olarak meydana gelen enerji dengesizliği; uyku bozuklukları, obezite, tip 2 diyabet, 
yaşam kalitesi bozuklukları gibi sağlık problemlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda çalışma-
nın amacı genç bireylerde fiziksel uygunluk ile uyku ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalış-
mamıza 22’si kadın, 29’u erkek 51 birey dahil edildi. Katılımcıların demografik bilgileri kaydedildi. Bireylerin 
fiziksel uygunluk düzeyleri 6 Dakika Yürüme Testine (6DYT) göre belirlendi. Uyku kalitesi; Pittsburgh Uyku 
Kalite İndeksi (PUKİ) ile, yaşam kalitesi; Sağlık Durum Anketi-Kısa Form (SF-36) ile sorgulandı. Katılımcıla-
rın yaş ortalaması (21,51±1,54 yıl) ve VKİ ortalaması (22,97±2,66 kg/m2) hesaplandı. Bireylerin 6DYT skor-
ları 628,29±98,37 metre ve PUKİ skorları 7,51±4,28 olarak belirlendi. SF-36’nın alt parametrelerinden fiziksel 
fonksiyon (96,27±6,31), fiziksel rol güçlüğü (82,84±27,15), emosyonel rol güçlüğü (77,78±34,42), zindelik ve 
yorgunluk (64,11±23,63), mental sağlık (68,47±21,95), sosyal işlevsellik (77,94±18,12), ağrı (86,02±73,12), 
genel sağlık algısı (70,58±15,35) skorları belirlendi. 6DYT ile PUKİ arasında anlamlı ilişki bulunmadı (r= 
-0,272 p=0,053). 6 DYT ile fiziksel fonksiyon (r= 0,384 p=0,005) ve fiziksel rol sınırlılığı (r= 0,492 p=0,000) 
arasında anlamlı ilişki saptandı. Değerlendirme sonucunda genç bireylerde fiziksel uygunluk düzeyinin uyku 
ve yaşam kalitesini etkilemediği sonucuna varıldı. Genç bireylerin fiziksel düzeyleri iyi durumda olduğu için 
yaşam kalitesine ve uyku kalitesine etkisi olmadığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Uygunluk, Genç Birey, Uyku, Yaşam Kalitesi
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YAŞLILIK HİZMETLERİNİN ETKİLİLİĞİ İÇİN ZARURİ BİR ALAN: PSİKOLOJİK DANIŞMA 
VE REHBERLİK

Çiğdem DEMİR ÇELEBİ, Müge YÜKSEL

Türkiye

Öz: Yaşlılara sunulan hizmetlerdeki temel amaç, onların kendilerine yetebilen mutlu birer birey olmalarını 
sağlamaktır. Bu hizmetlerin alınması yaşlılar açısından bir hak olduğu kadar, diğerleri açısından da bir gö-
revdir (Ersanlı, 2008). Yaşlılara ve müstakbel yaşlı adayları olan gençlere refah içinde bir hayat sürmek için 
devlet ve vatandaşlar, üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Yaşlılar için verilecek hizmetin temel amaçları; 
kendi evlerinde bağımsız, rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak; yaşlılık, evsizlik, bakım gerek-
sinimi gibi durumlara uyum sağlayabilecekleri alternatif yerleşim olanakları sunmak; fiziksel ya da mental 
hastalık nedeniyle gereksinim duyulan durumlarda uygun hastane koşulları oluşturmak şeklinde özetlenebilir 
(Gökkoca ve Baharlıetiler, 1999). Bir toplumda yaşlıların huzur içinde bir ömür sürmeleri, yaşlılar açısından 
mutluluk verici olduğu kadar, genç kuşakların geleceğe umutla bakması açısından da önemlidir. Yaşlılara 
sunulan hizmetler düzenlenirken, yaşlıların bu dönemde yaşadıkları problemler hakkında bilgi sahibi olunma-
lıdır. Yaşlıların yaşadıkları sorunların, psikolojik, sosyal, biyolojik, fiziksel ve ekonomik yönleri tek tek ele 
alınmalı; yaşlı bireylerin huzurlu bir ömür sürmeleri için yaşlıyla ilgili bütün sistemler birlikte çalışmalıdır 
(MacAdam, 2008). Yaşlı bireyin yaşlılık dönemine hazırlanması, kendini birçok bakımdan güçlendirmesi ve 
yaşadığı uyum problemleri ve diğer psikolojik sıkıntılarının atlatılması bakımından psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik hizmetleri oldukça önemlidir. Yaşlının güçlendirilmesi ve mutlu bir hayat sürdürmesi için psikolojik 
danışmanlara büyük roller düşmektedir. Bu çalışmada, yaşlılar için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hiz-
metlerinin önemine dikkat çekilerek dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfus, yaşlıların yaşadıkları problemler, yaş-
lılara sunulan hizmetler ile bu hizmetlerin etkililiğini artırılması açısından psikolojik danışmanlık ve rehberlik 
uygulamalarının önemine dikkat çekilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Psikolojik Danışma, Rehberlik
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YAŞLI BİREYLERDE KUVVET ANTRENMANININ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Duygu AKSOY

Türkiye

Öz: Yaşlılık, bireylerin fizyolojik ve ruhsal güçlerini yavaş yavaş kaybetme durumu olarak tanımlanabilmek-
tedir. Yaşlılık dönemin fiziksel aktivite kapasitesi yönünden olabildiğince yüksek düzeyde geçirmek önemlidir. 
Bu da bireyin yaşam kalitesini yükseltecektir. Bu çalışmanın amacı, yaşlı bireylerde kuvvet antrenmanının 
yaşam kalitesi üzerine etkisini incelemektir. Çalışmaya, 65 yaş üzeri gönüllü kadınlar katılmıştır. Katılımcılar, 
kuvvet antrenmanı (n=17) ve kontrol (n=18) grupları olmak üzere rasgele iki gruba ayrıldı. Katılımcıların 
demografik bilgileri kaydedildi. Antrenman öncesi ve sonrası yaşam kalitesi (SF-36) anketi uygulanmıştır. 
Kuvvet antrenmanı grubu toplam 12 hafta ve haftada 3 gün kuvvet antrenmanı yaptı. Kontrol grubu ise hiçbir 
fiziksel aktiviteye veya antrenman yapmadı. Yaşam kalitesi anketi ön ve son test ortalamalarını test etmek için 
non-parametrik testlerden Wilcoxon Sign Ranked testi uygulanmıştır (p<0.05). Kuvvet antrenmanı ve kontrol 
grupları arasında karşılaştırılma Mann-Whitney U Testine gore belirlenmiştir (p<0.05). Kuvvet antrenmanı 
grubunun ön test ve son test sonuçlarına göre, SF-36 yaşam kalitesini alt birimlerinde fiziksel fonksiyon, fizik-
sel rol, genel sağlık, sosyal fonksiyon, duygusal fonksiyon, mental sağlık, fiziksel sağlık ve SF 36 toplam skor 
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Kontrol grubunun SF 36 alt ölçek ve toplam 
skor değerlerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Gruplararası karşılaştırmada SF 36 alt ölçekleri ve toplam 
skor sonuçlarına göre son test sonuçları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Sonuç olarak, yaslı bireylerde 12 
haftalık kuvvet antrenmanı yaşam kalitesi açısından pozitif değişime neden olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Kuvvet Antrenmanı, Yaşam Kalitesi
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DEMANSLI GERİARTRİK BİREYLERİN DENGE DÜZEYLERİNİN YÜRÜYÜŞ VE GÜNLÜK 
YAŞAM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Duygu KORKEM

Türkiye

Öz: Giriş: Denge, istirahatte ve aktivite sırasında yer çekimi merkezini destek yüzeyi üzerinde tutabilmek 
için gerçekleştirilen postüral uyumdur. Yaşlanmayla birlikte normal postüral kontrol ve denge de yetersizlikler 
yaşanabilmektedir. Denge bozukluğunun nedenleri arasında, duyusal uyarının azalması, motor cevaplarda ya-
vaşlama ve kuvvetsizlik, yakın görme ve duyma sorunları, sistolik kan basıncında azalma, kognitif yetersizlik 
ve depresif semptomlar yer almaktadır Amaç: Demanslı geriartrik bireylerin denge düzeylerinin yürüyüş ve 
günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisini incelemekti. Yöntem: Demans tanısı almış olan ve yürümesine engel 
başka nörolojik ve müskuloskeletal problemi olmayan bireyler çalışmaya alındı. Bireylerin sosyo demografik 
bilgileri sorgulandıktan sonra kognitif durumları için Mini Mental Test (MMT) , denge durumlarını ölçmek 
için Berg Denge Ölçeği (BDÖ), yürüyüş parametrelerinin değerlendirilmesi için Tinetti Yürüme Ölçeği (TGT), 
günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesinde ise Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi (BGYA) kul-
lanıldı. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 78.47± 10.73 olan 68’i erkek (%39.1), 106 kadın (%60.9) toplam 
174 birey dahil edildi. Yapılan Berg Denge Ölçeğinin puanlamasına göre bireyler düşme riski bakımından 
düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 gruba ayrıldılar. Yapılan istatistiksel analizlerde Tinetti Yürüme Testi ve 
Barthel günlük yaşam aktiviteleri indekslerinde üç grup arasında anlamlı fark bulundu (p˂0.05). Sonuç: Bu ça-
lışma da demanslı bireylerin denge durumlarının yürüme parametreleri ve günlük yaşam aktiviteleri üzerinde 
etkin olduğu gösterilmiştir. Yaşlılarda yaşanabilecek denge problemlerine yönelik yapılacak değerlendirme ve 
verilen egzersiz programlarının denge ve düşme problemlerinin azaltılmasında önemli olacağı, günlük yaşam 
aktivitelerindeki bağımsızlık seviyelerinin artacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Demans, Gariartri, Denge, Yürüme, Günlük Yaşam Aktivitesi
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AKTİF YAŞLANMA İÇİN “ULUSAL EVDE BAKIM SİSTEMİ”

Erkan ÇAV

Türkiye

Öz: Türkiye’nin 65+ yaşlı birey nüfusu 7 milyona, oranı ise genel nüfusun yaklaşık yüzde 9’una yaklaşmıştır. 
20 bin civarında yaşlı bireyin yatılı olarak kaldığı huzurevleri temelindeki mevcut kurumsal bakım sistemle-
ri ile bu nüfusun refahı sağlanamaz. Bu kapsamda; yaşlı bireylerin tatminlerini karşılayan sağlıklı, huzurlu, 
dengeli ve aktif bir yaşlanma için, yaşlı refahını artırmak temelinde, ekonomik ve konut sorunlarını dolaylı, 
sağlık, beslenme, yalnızlık ve izolasyon ile “bakım” sorununu doğrudan “iyileştirme” olanağına sahip, bireysel 
ve toplumsal refahı destekleyen, geliştiren ve yayan, yetersiz ve mevcut toplumsal yapı açısından işlevsel ol-
mayan kurumsal bakım hizmetlerini tamamlayan, birey-aile-toplum varoluş halkalarının sağlıklı bütünlüğünü 
sağlayan sosyal ilişkiler ve sosyal destek sistemlerini en güçlü biçimde harekete geçiren, ekonomik ve fiziksel 
çevre refahına destek olurken temelde fiziksel/bedensel, sosyal, duygusal/psikolojik ve manevi refahı doğ-
rudan olumlu yönde etkileme gücüne sahip, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yerel Yönetimler, 
Sivil Toplum Örgütleri, Özel Kurumlar vd. tüm dikey ve yatay sosyal hizmet sistemleri ile koordineli, bütün-
lüklü, eşgüdümlü olarak, devlet kurumları tarafından, kamu ve özel imkanlarla hizmet satın alma yoluyla veya 
diğer kamu-STK-Yerel Yönetimler-Özel kurumların ortak iş programlarıyla faaliyetlerinin karşılanması olana-
ğının olduğu, bu kurumların tümünü içeren “Ulusal Evde Bakım Sistemi”nin (UEBS) kurulması, Türkiye’nin 
aile yapısı, toplumsal dokusu, ekonomik verimlilik, mevcut olanaklar, genel yaşam tercihleri ve “dezavantajlı 
bireyleri aileleri içinde ve aileleri ile birlikte refah içinde yaşatma” sosyal hizmet hedefi bağlamında ihtiyaç, 
etkili, sürdürülebilir ve kalıcı bir çözümdür. Bu alt-sistem, ülkenin bütün sosyal hizmet yapılarını, olanaklarını, 
fonksiyonlarını ve uygulamalarını birbiriyle entegre halinde yönetecek olan “Ulusal Bütünleşik Sosyal Hizmet 
Sistemi”nin parçası olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Yaşlı Refahı, Aktif Yaşlanma, Ulusal Evde Bakım Sistemi
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GERİATRİK BİREYLERDE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMASININ AĞRI, FONKSİYONEL 
BAĞIMSIZLIK VE DEPRESYON ÜZERİNE ETKİSİ

Gamze ÜNVER,Halil İbrahim TUNA, Güler BALCI ALPARSLAN

Türkiye

Öz: Giriş: Yaşlanan popülasyonun sağlık sorunları ile baş etme ve ekonomik yükünü azaltmak için akıllı 
uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Literatürde sanal gerçeklik (SG) ile ilgili yapılan çalışmaların daha çok 
inme ve nörolojik hastalıklara yönelik ve bir rehabilitasyona ihtiyaç duyan hastalar üzerinde yapıldığı gö-
rülmektedir. Ülkemizde SG uygulamalarının tıbbi alanda etkinliğini gösteren çalışmaların yetersizliği dikkat 
çekicidir. Amaç: Bu çalışma, bir sanal gerçeklik deneyiminin huzurevinde yaşayan geriatrik bireylerde ağrı, 
depresyon ve fonksiyonel yeterlilik üzerine etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Yönetem: Dans hareketleri içe-
ren bir sanal gerçeklik videosu deney grubu katılımcılara uygulanmıştır. Her video 3 dakika sürmekte ve yaşlı 
birey 3’er dakikalık periodlar ile sabah kahvaltısını yaptıktan en az 30 dakika sonra ve akşam yemeğinden en 
az 30 dakika sonra uygulamaya alınmıştır. Sabah ve akşam 15 dakika olmak üzere günde 2 kez 3 hafta boyunca 
toplam 9 gün uygulama yapılmıştır. Uygulama toplam 3 hafta sürmüştür. Deney grubuna sanal gerçeklik uy-
gulaması tamamlandıktan 1 hafta sonra ve 1 ay sonra ölçekler uygulanmıştır. Kontrol grubuna da ölçekler aynı 
zamanlarda doldurulmuştur. Bulgular: Deney grubunda 1.hafta ile 1.ayda alınan geriatrik ağrı ölçeği puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Deney grubunda 1.ayda geriatrik ağrı ölçeği 
puanı, 1.haftadaki puana göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktür (p=0,000). Deney grubunun 
süreç içerisinde geriatrik depresyondan aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 
edilmiştir (p=0,001). Deney grubunda 1.hafta ve 1.ayda geriatrik depresyon puanı, uygulama öncesi puana 
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktür. Hastaların fonksiyonel bağımsızlık değerleri uygula-
ma öncesi, 1. Hafta ve 1. Ay sonu değerleri arasında farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Sonuç ve Öneriler: 
Bu pilot çalışma, sanal gerçeklik oyun sisteminin semptom yükü azaltmada yaşlı yetişkinler için etkili bir 
uygulama olabileceğini göstermektedir. Sanal gerçeklik oyunları yaşlı bakım merkezlerinde, huzur evlerinde, 
hastanelerde kolayca uygulanabilir. Gelecek çalışmaların daha büyük örneklem grubu ve uygulama süresinde-
ki değişiklikler ile yapılması önerimizdir. 

Anahtar Kelimeler: Geriatri, Sanal Gerçeklik, Geriatrik Ağrı, Geriatrik Depresyon, Fonksiyonel Bağımsızlık
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YAŞLILARDA UYGUNSUZ İLAÇ KULLANIMI: TOPLUM BAZLI BİR ÇALIŞMA

Gülsüm Hatice YÜKSEL, Fuat Nihat ÖZAYDIN, Ayşe Nilüfer ÖZAYDIN

Türkiye

Öz: Amaç: Yaşlanmayla karaciğer-böbrek fonksiyonları azalırken, kronik hastalıklar artmakta, her bir kronik 
hastalık için sürekli ve birden fazla ilaç kullanımı gerekmektedir. İlaçlar etkileşimlerine dikkat edilmeksizin 
reçete edildiğinde, yaşlıların ilaç yan etki riskleri artmaktadır. Bunları önlemek için sakıncalı ilaçları açıklayan 
kılavuzlar(BEERS gibi) yayınlanmıştır. Araştırmamızda bir aile sağlığı merkezine kayıtlı yaşlıların, sürek-
li kullandıkları ilaçların, güncellenen BEERs kriterlerine göre, uygun olup olmadıklarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma mikst tiptir. Kesitsel olarak; bir aile sağlığı merkezine kayıtlı 65 
yaş ve üstü, 204 kişi random seçilmiş, güncel sağlık durumları ve sosyo-demografik özelliklerine ilişkin veriler 
elde edilmiş, aynı kişilerin retrospektif olarak, araştırmadan önceki 12 aylık süre içerisinde kullandıkları ilaçlar 
sağlık kayıtlarından elde edilmiştir. Her bir yaşlının kullandığı ilaçlar, BEERS-2015 kriterlerine göre değer-
lendirilmiştir. Toplanan veriler SPSS11.0’de analiz edilmiş, istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul 
edilmiştir. Bulgular: Katılımcılardan kadınların ortanca yaşları 72, erkeklerin 73 idi. Yüzde 62.7’si kadındı. 
Yarısının üçten fazla kronik hastalığı vardı. Yüzde 38’i günlük 4-6 doz ilaç kullanıyordu. 12aylık sürede yaşlı-
ların %89.7’sinin “bir-dönem veya sürekli ‘Potansiyel-Uygunsuz İlaçlardan(PUİ) en az birisini kullandığı sap-
tanmıştır. Kullanılan tüm ilaçların üçte biri(%30.6) PUİ sınıfındaydı. En sık kullanılan PUİlar; Proton Pompa 
İnhibitörleri, NSAIDs, diüretikler, antikolinerjik etkisi olan ilaçlar ve SSRIs olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, 
yaşlıların çoğu, uzun süreli, bir veya birden fazla PUİ kullanmaktaydı. PUİ kullanımının azaltılması için BE-
ERS ve benzeri kılavuzlarla PUİ’ların saptanarak, yerine güvenilir alternatiflerinin kullanılması ve uygunsuz 
etkileşimleri azaltabilmek için ayrıca reçetesiz ilaç ve herbal ürün kullanımının da sıkıca sorgulanması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik Hastalık, Çoklu İlaç Kullanımı, Uygunsuz İlaç Kullanımı
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BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABALAR İÇİN PSİKOEĞİTİM PROGRAMI: BİR EYLEM 
ARAŞTIRMASI ÖRNEĞİ

Müge YUKAY YÜKSEL, Çiğdem DEMİR ÇELEBİ

Türkiye

Öz: Yaşlılık döneminde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle yaşam kalitesi etkilenmektedir. Bu da hem toplum-
sal hem de duygusal iyi olma halini etkilemektedir (Arpacı, Tokyürek ve Bilgili, 2015). Fiziksel aktivitenin 
ruhsal sağlığa olumlu etkisi, sosyal desteğin insanın fizyolojik süreçleri üzerindeki olumlu etkileri, psikolojik 
iyi oluşun beden sağlığı ve kronik hastalıklara olumlu etkileri üzerine çok sayıda araştırma bulgusu ortaya 
konmuştur. Bu bulgular, insanın bütünsel bir varoluşa sahip olduğunu, varoluşsal boyutlarının birbiri içinde 
karşılıklı etkileşim içinde işlev gösterdiğini kanıtlamaktadır (Ruuskanen, & Ruoppila, 1995). Yurt içinde ve 
yurt dışında çeşitli araştırmalar ve projeler aracılığıyla yaşlılık dönemindeki bireylerin bedensel ve ruhsal 
rahatsızlıklarını anlamak ve önlem almaya ilişkin pek çok araştırma yapılmıştır (Demir-Çelebi ve Yukay- Yük-
sel, 2014; Fonte, & Neri, 2015; Kiyota, Tanaka, Arnold, & Aldrich, 2015). Yapılan bu araştırma ile etkileşimsel 
grup yaşantısına dayalı, yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu konu başlıklarından “Büyükanne ve Büyükbabalık 
Rolü” temalı psikoeğitim çalışması gerçekleştirilmiştir. Süreç nisan ayının ilk haftasından başlayarak haftada 
bir gün olacak şekilde dört haftayı kapsayan dört oturumdan oluşmaktadır. Tüm oturumlar 90 dk. sürecek şe-
kilde çalışma grubu ile uygulamalar araştırma grubunda yer alan iki psikolojik danışman tarafından dönüşüm-
lü olarak (terapist-koterapist) yürütülmüş, araştırma grubunu oluşturan diğer kişiler de sürece gözlemci olarak 
katılmıştır. Araştırmadan elde edilen nitel veriler oturum bazında ele alınarak süreç hakkında detaylı bilgi 
sunulmuştur. Eylem araştırması yöntemiyle tasarlanan programın nasıl bir sürece evrildiğinin ortaya konulma-
sı amaçlanmıştır. Grup oturumlarında en fazla göze çarpan ve dile getirilen temaların “değişim” ve “çocuğa 
nitelikli vakit ayırma” olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eylem Araştırması, Torun, Büyükannelik, Büyükbabalık, Psikoeğitim Programı
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AİLE HEKİMLİĞİNDE YAŞLI SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Nurten ELKİN

Türkiye

Öz: Aile hekimleri, aile sağlığı merkezlerinde birinci basamak sağlık hizmetleri sunmaktadır. Kendilerine 
kayıtlı olan nüfusa koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon hizmetlerini sunmaktadırlar. Yaşlılık fiziksel, psi-
kolojik ve sosyal boyutları ile değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Dünyamız her geçen gün yaşlanmakta 
olup, tüm dünyada doğum oranındaki düşüşle birlikte insan ömrünün uzamasıyla yaşlı nüfusu da giderek 
artmaktadır. Ülkemiz de yaşlanma sürecinin hızlı olduğu gelişmekte olan ülkeler arasındadır. Dolayısıyla bu 
alandaki hizmetlere de gittikçe ihtiyaç artmaktadır. Yaşla birçok organ ve sistemde fonksiyonel rezerv azalma-
sı ve yaşlılığa özel olmamakla birlikte yaşlanma için tipik olan ve “geriatrik sendromlar” olarak adlandırılan 
kronik hastalık sıklığında artış görülmektedir. Dünya genelinde yapılan çalışmalar incelediğinde yaşlılarda her 
iki cinsiyet için morbidite, mortalite ve engellilik halinin en sık nedeninin bulaşıcı olmayan hastalıklar olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle aile hekimlerinin hizmet kapsamında önemli yer tutan gebe, bebek, çocuk nüfusu 
ve hizmetleri kadar yaşlı nüfus ve yaşlı sağlığı hizmetleri de önem kazanmıştır. Kronik hastalıkların takibi, 
hastalıklarda erken tanı, yeterli ve dengeli beslenme, fizik egzersiz ve hareketlilik, kazalardan korunma, tütün 
kullanımının kontrolü, akılcı ilaç kullanımının takibi, aşılama/bağışıklama ile evde bakım ve ev ziyaretleri 
verdikleri en önemli geriatrik hizmetlerdir. Bu hizmetlerin Aile Sağlığı Merkez’lerinde etkin ve kaliteli şekilde 
sunulması hem yaşlı sağlığı hem de toplum sağlığı açısından önemli olup, çalışmamızda yaşlı sağlığı hizmet-
leri ve bu hizmetlerin önemi konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimi, Aile Sağlığı Merkezi, Yaşlı, Yaşlı Sağlığı
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İLERİ GENÇ VE ORTA YAŞLI BİREYLERDE DENGE VE REAKSİYON ZAMANI ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Recep Enes ÇELİK, Elif ÖRSELOĞLU, Arzu ÇİLO, Büşra TERİM

Türkiye

Öz: Çalışmanın Problemi: İleri genç ve orta yaşlı bireylerde zaman içerisinde nasıl bir değişim gözlenmekte-
dir? Görülen denge değişimi ile reaksiyon zamanı arasında bir ilişki var mıdır? Çalışmanın Amacı:Yaşlanma 
ile beraber vücutta fizyolojik ve morfolojik değişimler görülmektedir. Bunlar zaman içerisinde denge, kas 
kuvveti, endurans gibi parametrelerde gerilemeye sebep olmaktadır. Statik ve dinamik denge çalışmaları çoğu 
grup sağlıklı veya hasta popülasyonda hem değerlendirme hem de rehabilitasyon amaçlı uygulanmaktadır. 
Çalışmanın amacı denge ve reaksiyon zamanı arasındaki ilişkinin incelenmesi, tanı ve rehabilitasyon aşa-
malarında efektif veriler sağlanmasıdır Yöntem:Araştırmada, betimleyici bir araştırma yöntemi kullanılmış 
olup,araştırmanın evrenini İstinye Üniversitesinde gönüllü olarak değerlendirmeye katılan 60-80 yaş arası 
15 kadın 15 erkek olmak üzere 30 sağlıklı birey oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak geçerlik ve güve-
nilirliği bulunan; RulerDrop Test, Tandem Walk Test, BergBalanceScale isimli üç test uygulanmıştır.Gerekli 
istatistik değerlendirmeler ise SPSS programı kullanılarak yapılıp, sonuçlar t-Testi ve diğer testler kullanılarak 
yorumlanmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Çalışmaya katılan bireyler genç yaşlı ve daha yaşlı olmak üzere 2 gru-
ba ayrıldığında gruplar arasında fiziksel aktivite düzeyi, Berg Denge Skoru, Tandem Yürüyüş Testi Skoru ve 
Ruler Test Skoru açısından istatistiksel fark bulunamadı. Ancak fiziksel aktivite düzeyi ile, Berg Denge Ölçeği 
Skoru, Tandem Yürüyüş Testi , Ruler Test Skorlarının her biri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
olduğu tespit edildi.(p<0,05) 

Anahtar Kelimeler: Denge, Yaşlılık, Fiziksel Aktivite
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TÜRKÇE’YE UYARLANAN MİNİ-COG TESTİNİN KURUMSAL BAKIM ALAN YAŞLI 
BİREYLERDE PSİKOMETRİK UYGUNLUĞU

Serap BAYRAM, Esra USTA, Özlem ALTINBAŞ AKKAŞ

Türkiye

Öz: Giriş ve Amaç: Yaşlanmayla birlikte görülen demansın erken tanılanabilmesi için bilişsel işlevdeki bozul-
manın uygun araçlarla taranması gerekmektedir. Bu çalışma Mini-Cog’un Türkçe versiyonunun kurumsal ba-
kım alan yaşlılarda bilişsel taramalarda kullanılmak üzere psikometrik uygunluğunu değerlendirmek amacıyla 
yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma bir ilde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağ-
lı üç kurumsal bakım merkezinde Şubat 2019 yılında yapılmıştır. Çalışmanın başlangıcında hekim tarafından 
konulmuş tıbbi tanısı olma durumu kriter olarak alınarak Demanslı (D=19) ve Demanslı Olmayan (ND=80) 
gruplar oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak Mini-Cog Testi ve Mini Mental Durum Değerlendirme Testi 
(MMT) kullanılmıştır. Ölçeğin dil geçerliği ve kültürel adaptasyonu yapıldıktan sonra güvenirlik ve geçerlik 
analizi yapılmıştır. Duyarlılığı ve özgüllüğü test etmek için ROC eğrisi analizi, ayırt ediciliğe karar vermek ve 
test tekrar test güvenirliği için Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Değerlendiriciler arası güvenirlik Kappa 
analizi ile test edilmiştir. Bulgular: D grup ve ND gruplarının Mini-Cog ve MMT puanları arasında pozitif ve 
anlamlı korelasyon görülmüştür (p≤ 0,01). Mini-Cog’un duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %90 ve %83 bulun-
muştur. Kesme noktası bu çalışma için 2,5’dir. Mini-Cog puanının değerlendiriciler arası güvenirliği yeterli 
düzeyde bulunmuştur (K=0,58, p≤ 0,01). D grupta Mini-Cog puanı için iki hafta sonra yapılan test tekrar test 
geçerlik düzeyinin yeterli olduğu görülmüştür (r=0,98, p≤ 0,01). Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, 
Mini-Cog’un kabul edilebilir bir duyarlılığa, özgüllüğe sahip olduğunu ve MMT ile önemli ölçüde uyumlu 
olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Demans, Bilişsel Değerlendirme, Mini-Cog, Güvenirlik ve Geçerlik
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KENTTEKİ YAŞLILIK ALGISININ AKTİF YAŞLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Şerif ESENDEMİR

Türkiye

Öz: Türkiye’deki sosyo-demografik dönüşüm hızlı kentleşmeyle birlikte son yıllarda farklı bir boyut kazan-
maya başlamıştır. Daha çok kırı mesken eyledikleri söylenen yaşlılar, göçle birlikte kentin gözle görülür önem-
li sakinleri olmuşlardır, fakat kentin aktif yaşlanma anlamında yaşlıların yaşayacakları/yaşlanabilecekleri ideal 
mekânlar olup olmadıkları hâlâ bir tartışma konusudur. Kentin yaşlılar için ideal bir mekân/yaş(lı) dostu ol-
ması şüphesiz ki sadece hep dillendirilen fiziksel çevrenin düzenlenmesiyle ilgili değildir, sosyal olarak kentte 
yaşayan insanların yaşlılık algısı da büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenledir ki bu çalışmada kentin 
yaşlı-dostu topluluklar aracılığıyla, yaşlılık algısı açısından, aktif yaşlanmaya bir katkısının olup olmadığı 
incelenmiştir. Kentteki yaşlılık algısı bağımsız bir değişken olarak ele alınıp farklı bileşenleriyle bağımlı bir 
değişken olan aktif yaşlanma üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 
Yaşlı-Dostu Kentler Perspektifi’nin 8 ana kriterlerinden biri olan saygı ve sosyal içerme başlığı altında, İstan-
bul örnek alınarak, yaşlı-dostu kapsayıcı hizmetler, halkın yaşlılık algısı, kuşaklararası ve aile içi etkileşim, 
halkın eğitimi, toplumsal ve ekonomik içerme kategorileri ele alınmıştır. Bunu desteklemek için de yaşlılık 
algısının dönemsel olarak dünden bugüne nasıl bir değişim gösterdiği kuramsal bir çerçeve de sunulmuştur. 
Kentteki yaşlılık algısının bütün bileşenleri dikkate alındığında genel itibariyle yaşlılara yönelik olumsuz/
negatif bir algının yaşlıların kente aktif yaşlanmasının önünde büyük bir engel teşkil ettiği sonucuna ulaşılmış-
tır. Bu engeli aşmak için de kentlerin sadece fiziki açıdan değil, aynı zamanda sosyal açıdan da yaş(lı) dostu 
kılınması gerektiğine dair bir hedef çalışmada ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aktif Yaşlanma, Yaşlı-Dostu Kent, Yaşlı-Dostu Topluluklar, Yaşçılık, Gümüş Ekonomi ve 
Sosyal İçerme
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FİZİKSEL AKTİVİTENİN 50 YAŞ ÜZERİ DİYABET HASTALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 
UYGULAMALI ÖRNEĞİ

Çetin YAMAN, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Gülten HERGÜNER,  
Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ

Türkiye

Öz: Giriş: Amaç: Bu araştırma özellikle kronik anlamda diyabet rahatsızlığı yönünde tıbbi teşhisi almış bi-
reyler üzerinde yapılması amaçlanmıştır. Katılımcıların tamamı diyabet rahatsızlığına sahip bireylerden oluş-
maktadır. Bireyler hakkında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinden de yararlanılırmıştır. Bu verilerin 
araştırmamıza katkısı bulunması ve çalışmanın daha nitelikli hale getirilmesi konusunda gerekli izin taleple-
rinde bulunulmuştur. Araştırmamız bir ölçek geliştirme niteliği taşımakta ve alana katkı sağlayacak bir literatür 
çalışması şeklindedir. Günümüzde en önemli sorunların başında düzenli beslenme özelliğinin bireyler arasında 
doğru uygulanmadığı, bu nedenle fiziksel ve zihinsel anlamda bireylerin farklı rahatsızlıklar yaşadığı bilenen 
gerçekler arasında yer almaktadır. Bu rahatsızlıkların başında fiziksel aktivitenin yapılmaması ya da vücudun 
ihtiyacı olan fiziksel aktivitelerin hiç yapılmaması nedeniyle paralellik gösteren rahatsızlıklardır. Kronik an-
lamda teşhis almış bireylerin yeme içme alışkanlıkları ve beslenme şekilleri uzmanlar tarafından düzenlen-
mekte ve uygulanmaktadır. Bu durum diyabet hastalarının uyması gereken bir zorunluluk olduğu gibi düzenli 
yaşam kalitesi adına da önem arz etmektedir. Araştırmamıza katılan bireylerin tamamı diyabet tanısı almış ve 
bu yönden rahatsızlığı devam eden ve tedavi gören bireyler olmakla birlikte, bu bireylerin günlük, haftalık, 
aylık yönden fiziksel aktiviteleri başta olmak üzere demografik anlamda yaşam standartları ölçekli bir anket 
kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Fiziksel aktivite yapan diyabet hastaları ile fiziksel aktivite yapmayan 
bireyler arasındaki sağlık sorunları ve yaşam kalitesi arasındaki farklar karşılaştırılmış, elde edilen veriler 
SPSS istatistik programı ve farklı analiz teknikleri kullanılarak analiz yapılmıştır. Yapılan analiz sonrasında 
elde edilen bulgular ve sonuçlara baktığımızda fiziksel aktivite hareketlerini düzenli yapan ile yapmayan 
diyabet hastaları arasında ciddi ve anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Özellikle fiziksel aktivite yapan ve 
düzenli beslenen, hekim ya da uzman tavsiyesine uyum gösteren bireylerin daha konforlu ve kaliteli bir hayat 
yaşarken, fiziksel aktivite yapmayan ve hekim ve uzman görüşlerine uyum sağlamayan diyabet hastalarının 
ise yaşam konforu açısından daha farklı sorunlarla baş başa kaldığı ve farklı tıbbı rahatsızlıkların da ortaya 
çıkmasına neden oluşturan durumların da meydana geldiği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Fiziksel Aktivite, Diyabet, Düzenli Beslenme, Sağlıklı Yaşam 
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SÖZEL SUNUM  
ÖZET METİNLER

YAŞLI BİREYLERE YÖNELİK EVDE BAKIM HİZMETLERİNDE FİZİKSEL ZORLUKLAR VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Ali Serdar YÜCEL, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Perihan ABAY,  
Yasemin KÜÇÜKÖZKAN, Murat KORKMAZ

Türkiye

Öz: Giriş: Amaç: Bu çalışmada amaç olarak fiziksel yönden yetersizlik ya da tıbbı anlamda destek alması 
zorunluluk oluşturmuş bireylere bakım hizmeti sunan ev halkının yaşadığı sorunların neler olduğunun belir-
lenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında ölçekli bir anket kullanılmıştır. Kullanılan anket hazırlanırken 
uzman görüşlerine başvurulmuştur. Hazırlanan ve araştırmada kullanılan anket farklı bölümlerden oluşmakta 
ve fiziksel yönden dış destek ihtiyacı olan bireylere fiziksel ve diğer yönden destek sağlayan ev halkının yaşa-
dığı sorunlar farklı yönlerden değerlendirilerek ortaya çıkan diğer farklı sorunların belirlenmesi sağlanmıştır. 
Araştırmaya katılan birey(ler) belirlenirken özellikle evde bakım hizmetine yönelik sosyal hizmetler kurum 
ve kurumlarından destek sağlayan kişiler öncelikle belirlenmiş ve kamu kurumlarından bu yönde destek sağ-
lanmıştır. Evde bakıma muhtaç bireylere bakım hizmeti sunan kişi(ler) kamu tarafından belirli tutarlarda ka-
musal maddi destek sağlamakla birlikte farklı sosyal hizmetlerden de ücretsiz olarak yarar sağlamaktadırlar. 
Araştırmamız sonrasında her ne kadar kamusal ve sosyal anlamda maddi ve manevi destek sağlansa da fiziksel 
zorlukların dışında bakım hizmeti veren ev halkı bireylerinin psikolojik yönden de ciddi sorunlar yaşadığı, 
sosyal ve toplumsal anlamda da sorunlarla baş başa kaldığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Çalışmamızdan elde edi-
len veriler SPSS istatistik programı ve farklı analiz yöntemleri kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Ya-
pılan analiz sonrasında araştırmaya dahil bireylerin farklı yönlerden sorunlar yaşadığı, yaşam kalite ve konfor 
yönünden sorunlarla mücadele ettiği, birçok bireyin fiziksel sorunlar dışında psikolojik anlamda da sorunlar 
yaşadığı gerçeği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Bakım, Sosyal Hizmet, Kamusal Destek, Psikolojik Sorunlar
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SÖZEL SUNUM  
ÖZET METİNLER

YAŞLI BİREYLERDE İLAÇ KULLANIMI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ

Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Ali Serdar YÜCEL, Perihan ABAY,  
Yasemin KÜÇÜKÖZKAN, Murat KORKMAZ

Türkiye

Öz: Giriş: Amaç: Bu çalışmada, yaşlılarda ilaç kullanımının yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ve ilaç kulla-
nım, ilaç tavsiye ve ilaç sayısı ile demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık. Kapsam: 
Araştırmada 4972 bireyle görüşülmüş ve anket sorularına cevap vermeleri istenmiştir. Cronbach’s Alpha kat 
sayısı olarak 0.982 değeri elde edilmiştir. Araştırmamıza katılım sağlayan bireylerin tamamı rast gele basit 
rastsal yöntem kullanılarak belirlenmiştir. Anketlerin tamamı yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak ve dış 
destek “anketör firma” desteği alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmamız kapsamında araştırmaya dahil edilen 
katılımcıların tamamı yaş sınırlamasına ve kısıtlamasına tabi tutulmuş ve bu kısıtlılıklar dışına çıkılmamıştır. 
İstatistiksel Analizler: Tüm analizler SPSS v17.0 (SPSS Science, Chicago, IL, USA) ile yapılmıştır. Gruplar 
arası istatistiksel farklılıklar hesaplanırken p<0.05 değeri göz önünde bulundurulmuştur. Anova ve Indepen-
dent samples t-testi gruplar arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için kullanılmıştır. Ki-Kare analizi 
değişkenler arasında ilişki olup olmadığını belirlemek için kullanılmıştır. Sonuç: Araştırmamıza katıl sağla-
yan bireylerden elde edilen veriler doğrultusunda sigara kullanımı, spor yapma, düzenli ve dengeli beslenme, 
düzenli uyku, bedensel zindelik, güneş ışığından faydalanma, sağlığa yönelik tehdit eden unsurlar arasında 
anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Birey, Yaşlı, Yaşam Kalitesi, Ölçek, Analiz 
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ACTIVE AGING AND NEIGHBOURHOOD DESIGN

Assylhan AYATOV, Meyramgul MARATEVA

Kazakhstan

Abstract: This qualitative study gives information about the neighborhood design which encourages active 
aging. Within the scope of the study, the individuals aged 55 and over and living in Zhastar neighborhood were 
interviewed between 2017 and 2018. The content analysis indicates that regional shopping and services, traffic, 
pedestrian routes, attractiveness of the neighborhood, and public transportation infrastructure affect the condi-
tion of being active among elderly people. This information is stipulated to be helpful about the age-friendly 
developments related to use of fields and public transportation and improvements related to neighborhood 
design. Also, the results obtained are considered to provide an impact and support focused on neighborhood 
design to the initiatives regarding the active elderly health.

Key Words: Neighborhood, Design, Active Aging, Successful Aging, Walking, Traffic, Security, Public, Trans-
portation
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THE SOCIAL NEEDS OF THE ELDERLY AND THE IMPORTANCE O MASS OPEN SPACES ON 
ACTIVE AGING

Liao KANG, Zhong JIE

China

Abstract: The topics regarding urban renewal considerably focus on elderly. Open spaces are important due to 
the fact that they enrich the social interaction and active aging among elderly. However, planning and design of 
open spaces mostly ignore the social needs of elderly while focusing on physical and safety requirements. This 
study attempts to ensure that urban planning concerning the social needs of elderly is performed in accordance 
with the standard planning and design guides and offers relevant suggestions. This study includes eight focus 
group interviews containing the individuals who live in two urban regions of Hong Kong being the center of 
elderly communities. The results point out that social and physical activities, social life, services and oppor-
tunities, social communication and clean and pleasant environment are the most important needs of elderly. 
Thus, planners and designers must take into account these criteria while performing urban planning in order to 
enrich the social and good lives of elderly. 

Key Words: Open Space, Active Aging, Social Needs, Urban Renewal, Hong Kong
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THE ROLE OF DISCRIMINATION PERCEIVED RELATED TO ACTIVE AGING

Valentino FREIXA

Mexico

Abstarct: Age discrimination perceived among elderly is highly related to unhealthy results and dissatisfac-
tion. Active aging is a concept with multidimensional characteristics, partly related to health, positive status 
and control; most importantly, active aging lies in the foundation of public policy. The purpose of this study 
is to comprehend at what level the perceived discrimination has effects on active aging. 3500 senior citizens 
from 3 different regions in total (Spain, Germany and Mexico) have participated in this study. The individuals 
responded to the questions related to the perceived discrimination of active aging. First, high health level, life 
satisfaction and the perceived dimension of aging are defined as active aging. Second, the authors have sugges-
ted the hypothesis that there is a negative relationship between active aging and the perceived dimension of 
age discrimination by using a structural equation. Lastly, multiple group comparisons were performed through 
structural equation. The results of these group comparisons support the existence of the negative relationship 
between active aging and the perceived age discrimination. Although there are differences between active 
aging variables and the perception of age discrimination among three countries, it has been determined in 
multiple group comparisons that the perceived age discrimination is the negative indicator of active aging as 
independent from culture. 

Key Words: Active Aging, Old Age Stereotypes, Age Discrimination, Self-Perception About Age 
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ACTIVE AGING, PREVENTIVE HEALTH AND DEPENDENCY: AMPLOYEES OF DIFFERENT 
GENDERS, DIFFERENT BEHAVIORS

Ralf BORNER

Germany

Abstract: In a dynamic framework in which health expenditures at early ages ease the loss of productivity in 
the following years, it is seen that elderly employee supply and preventive health investments go hand in hand. 
The employees with high productivity are more concerned with active aging and preventive health issues. As 
a result, an affordable preventive health system is required in order for a delay apart from legal retirement age 
to have an impact on the supply of elderly employees, especially those with low socio-economic status. In this 
regard, an expansion in the supply of elderly employees will be faster than life expectancy. Thus, a decrease 
will be possible in the rate of dependency. 

Key Words: Active Aging, Preventive Health, Dependency Rate 
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POLITICAL AND MENTAL FORMATS OF ACTIVE AGING

Ahmed EL-HAMDI

Lebanon

Abstract: Active aging is a management tool that dominates elderly communities in recent decades. In this 
paper, the authors discuss that active aging is an initiative to break the old elderly concept. The World Health 
Organization defines active aging as an individual lifestyle to expand the definition of old age. The United Na-
tions defines active aging as the retirement behaviors of communities in order to define aging through groups. 
All of these traditional definitions are mental and political attempts to define the old aging concept as a new 
life cycle by reshaping. This study discusses the local adaptation and translation of the diversity and depth of 
active aging.

Key Words: Active Aging, WHO, EU, Traditional Definitions, Information Policy, Structural Commitment 
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ADAPTATION AND NON-ADAPTATION OF NEW TECHNOLOGIES TO ACTIVE AGING

Lazar MARKOVIC

Serbia

Abstract: This paper analyzes the state of current research on digital participation through active aging, and 
discusses the critical importance of access to digital technologies and the availability of digital technologies, 
not just participation. There are a lot of researches showing that active aging is interacting and not interac-
ting with digital technologies. Many approaches use digital technologies and express that elderly should be 
regularly monitored and old age is a disease that must be treated. The best works and projects in this field are 
projects tracing actively aged individuals who use technology such as social participation, loving life, engaged 
in leisure time activities instead of thinking about health issues. 

Key Words: Accessibility, Active aging, Activities, Community, Inclusion, Social, Technology, Wearable 
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GERONTOLOJİ HEMŞİRESİ GÖZÜNDEN YAŞAM KALİTESİ

Sinem KURTOĞLU, Bahar VARDIR İNKAYA

Türkiye

 

Öz: Ülkemizde ve tüm dünyada yaşlı nüfus etkileyici bir ivme ile artmaktadır. Yaşlılık bireyin fizyolojik, 
psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden değişimler yaşadığı kaçınılmaz bir süreçtir. Bu süreçte fiziksel güç 
ve üretkenlik azalır, yeti yitimleri meydana gelir, kaza riski ve hastalıklara yakalanma sıklığı artar. Yaşlılığa 
iyi hazırlanmayan/ yaşam kalitesi düşük bireylerde sağlık problemleri daha fazla görülür, bağımlılık düzeyi, 
hastalıkların tedavi süresi ve maliyeti artar. Dolayısı ile olumsuz sonuçları bireye, sağlık sistemlerine ve ülke 
ekonomisine yansır. Yaşlı nüfusun artışındaki hız dikkate alındığında sosyal, ekonomik, çevresel ve sağlık 
politikalarının hızlı bir şekilde düzenlenip artan yaşlı nüfusun etkilerini kompanse edememesi durumunda 
pek çok alanda kriz oluşma riski söz konudur. Bu bağlamda yaşlı nüfusun yaşam kalitesi ne denli artarsa ba-
ğımlılık oranı ve ekonomik giderleri o denli azalacaktır. Yakın gelecekte yaşlı nüfusun ülkelerin kalkınma ve 
gelişmişlik düzeylerinde belirleyici bir faktör olacağı öngörülmektedir. Yaşlı nüfusun potansiyel durumunun 
değerlendirebilen, tehditleri fırsatlara çevirebilen ülkeler üstün konumda olacaktır. Tüm bunların temelinde 
yaşam kalitesi yükseltilerek, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve rehabilitasyon yer almaktadır. 
Yaşlıların kronik hastalıkları, sağlığı geliştiren ve iyileştiren stratejiler ile azaltılmadıkça yaşlı nüfusun sağlık 
sisteminden talepleri artacaktır. Yaşlıların tıbbi bakım konusunda talepleri arttıkça, yaşlılara hizmet sunan iş 
gücüne ihtiyaç da artacaktır. Mevcut durumda yaşlılara hizmet sunan uzmanlaşmış sağlık çalışanı sınırlı sayı-
dadır Çok yönlü geriatrik değerlendirme ile yaşlının gereksinimlerini saptayabilen, yaşam kalitesini yükselte-
cek girişimleri planlayıp uygulayabilen, bu alanda uzman sağlık personeli yetiştirilmesi öncelikli hedeflerden 
olmalıdır. Bu bağlamda geriatri/ gerontoloji hemşireliği eğitiminin teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması alanda 
uzman hemşire sayısının artırılması oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, Yaşlı Nüfus, Yaşlılık Algısı
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POSTER SUNUM BİLDİRİLER

ENGELLİ YAŞLI BİREYLER İLE AİLELERİNE YÖNELİK BİR PROJE ÖRNEĞİ “MUTLU 
İLKBAHAR PROJESİ”

Deniz Ezgi BİTEK, Neşe ULUKOCA, Erdal TEKİN, Kezban GÜMÜŞ UMUCU, Şebnem TOSUN ERGİN

Türkiye

Öz: Amaç: Yaşlı nüfusunun artması sonucu engellilik, kronik hastalıklar, bakım gereksinimi artmış ve yaşlıla-
ra sunulan hizmetler giderek önem kazanmıştır. Bu konu doğrultusunda planlanan projenin amacı yaşlı bakımı 
programı öğrencileri tarafından toplumsal hassasiyet ve sorumluluk bilinci ile yatağa bağımlı engelli yaşlılar ve 
bakım vericilerine yönelik sağlık ve sosyal hizmet desteği verilmesi ve bakım hizmetlerinin evde sunulmasıdır. 
Gereç ve Yöntem: Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Engelli Evde Bakım Hizmet 
Modeli’nden faydalanan özellikle yatağa bağımlı engelli yaşlılar ile bakım vericilerinden oluşan 111 gönüllü 
kişi projeye dahil edilmiştir. Kırklareli il merkezi ve merkeze bağlı köylerde 22.02.2018-18.05.2018 tarihleri 
arasında yaşlı bakımı programı ikinci sınıf öğrencileri (30 öğrenci) tarafından ziyaretler gerçekleştirilmiştir. İş 
birliği içerisinde bulunulan kurumlardan ulaşımın sağlanması için araç, hasta bakımı için sarf malzeme, sağlık 
okuryazarlığını geliştirmek amacıyla evde sağlık hizmetlerine ilişkin broşürler temin edilmiştir. Ziyaretlerde 
herhangi bir sorunla (tıbbi, güvenlik, ihmal/istismar) karşılaşıldığında ilgili kurumla iletişime geçilmiştir. Bul-
gular: Haftada iki kez olmak üzere toplamda 348 engelli yaşlı bireye ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyaretler 
yaşlı bireylerin durumlarına göre planlanmış olup her aile en az iki kez ziyaret edilmiştir. Ziyaretlerde en çok 
yapılan girişimler; engelli yaşlı bireylerin, ailelerinin ve bakıcılarının özbakım hakkında bilgilendirilmesi ve 
özbakım uygulamalarının yapılması, ev kazaları ve düşme riskinin belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması, 
akılcı ilaç kullanımlarının uygulanmasıdır. Sonuç: Engelli yaşlı bireyler ile aileleri projeden oldukça memnun 
kaldıklarını ifade etmişlerdir. Projede yer alan bakım verenlerin bilgilendirilmesi sonucu engelli yaşlı bireyle-
re verilen bakımın kalitesinin artacağı düşünülmektedir. Ayrıca öğrencilerimize profesyonel çalışma yoluyla 
meslek hayatına katkı sağlayacak güzel bir deneyim kazandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Engelli, Bakım, Öğrenci
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YETİŞKİNLER İÇİN BESLENME BİLGİ DÜZEYİ ÖLÇEĞİ (YETBİD) GELİŞTİRİLMESİ VE 
GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Hilal BATMAZ, Fatma Esra GÜNEŞ

Türkiye

Öz: Giriş: Sağlığı merkez alan bakım sisteminde temel hedeflerden biri, bireyin sağlığı geliştirici davranışları 
kazanmasını sağlamaktır. Sağlığı geliştiren davranışların temelini sağlıklı yaşam biçimi davranışları oluşturur. 
Bunun kazanılması da yeterli derecede beslenme bilgi düzeyine sahip olmalarıyla yakından ilgilidir. Beslenme 
bilgisi, beslenmeyle ilgili süreçlerin, diyet ve sağlık, diyet ve hastalık, gıdaların majör besin kaynağı ve diyet 
önerileri gibi konularla ilgili bilgileri kapsar. Bu tanım ihtiyaç durumunda kişiden kişiye veya toplumdan 
topluma göre değiştirilebilir. Beslenme bilgisindeki yetersizlik pek çok hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştır-
maktadır. Bilgi yetersizliği sonucunda bireylerde hatalı olan beslenme alışkanlıklarının yerleşeceği, yerleşen 
alışkanlıklardan kurtulmanın ise oldukça zor olduğu kuskusuzdur. Bu nedenle üzerinde durulması gereken 
konu beslenme konusunda bilgi sahibi olmak ve edinilen hatalı alışkanlıklardan vazgeçmektir. Beslenme bil-
gisi sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasında esas role sahiptir. Bununla birlikte yapılan çalışmalar-
da beslenme bilgi düzeyinin beslenme davranışını değiştirmede etkili olma durumu gösterilememiştir. Hatalı 
beslenme alışkanlıkları çoğu kronik hastalığın gelişmesinden sorumludur ve beslenme bilgisi beslenme alış-
kanlıklarını etkileyebilmektedir. Beslenme alışkanlıklarını değerlendirebilmek için iyi geliştirilmiş etkili bir 
beslenme bilgisi değerlendirme aracına ihtiyaç vardır. Bu araç test, ölçek, anket ya da araç olarak da nitelen-
dirilebilir. Etkili bir ölçme ve değerlendirme envanterinin ihtiyaçlarını karşılamak için temel kriter geçerlilik 
ve güvenirlik testleri uygun düzeylerde karşılamasıdır. Amaç: Bu araştırmada yetişkin bireyler için beslenme 
bilgi düzeyi ölçeği geliştirmek, geçerlilik ve güvenirliğini test etmek amaçlanmıştır. Bu ölçeğin yetişkin bi-
reylerin besinlerin makro ve mikro besin içerikleri, besin sağlık ilişkisi ve besin tercihleriyle ilgili beslenme 
bilgi düzeylerini değerlendirmesi beklenmektedir. Kapsam: Bu ölçek geliştirme çalışmasının evreni olarak 
İstanbul ili seçilmiştir. Çalışmaya 18-65 yaş arası 51 kadın, 53 erkek olmak üzere 104 yetişkin dahil edilmiştir. 
Katılımcılar tamaca uygun örneklem seçim yöntemi kullanılarak rastgele seçilmiştir. Çalışmaya başlamadan 
önce katılımcılara araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Çalışman Eylül 2017-Kasım 2017 tarihleri arasında 
yürütülmüştür. Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden amaca yönelik örneklem 
seçim yöntemiyle katılımcılar belirlenmiştir. Yöntem: Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcıların 
sosyo demografik özellikleri, sağlık ile ilgili davranışlarını ve beslenme alışkanlıklarını sorgulayan 25 soruluk 
bir anket, beslenme bilgi düzeylerini “Temel beslenme ve besin-sağlık ilişkisi” ve “Besin tercihi” olmak üzere 
iki temel başlıkta ölçen 32 önermeden oluşan “Yetişkinler için beslenme bilgi düzeyi ölçeği” ve katılımcıların 
kendilerini tercih konusunda ve besin-sağlık ilişkisi hakkında değerlendirdikleri iki adet VAS ölçeği kulla-
nılmıştır. Kullanılan veri toplama aracı EK-1’de mevcuttur. Katılımcıların boy ve kilo ölçüm değerleri kendi 
beyanlarından elde edilmiştir. Yaşları araştırmacı tarafından doğum yılı bilgisinden hesaplanmıştır. Katılım-
cıların tamamı rastgele amaca uygun yöntemle seçilmiştir. Araştırmaya toplam (N=105) birey katılım gerçek-
leştirmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik 
sağlanmıştır. Bulgular: YETBİD’in “Temel beslenme” bölümü için güvenirlik katsayısı cronbach alpha=0,72 
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“Beslenme tercihi” bölümü için cronbach alpha =0,70 bulunmuştur. Tekrar testi sonrası iki grubun ortalama 
puanları arasında kliniksel bakış açısından önemli bir fark çıkmamıştır. Ölçek güvenilirdir. Her iki ölçekte de 
%27’lik alt grup ve üst grubun arasında yüksek derecede anlamlı bir fark çıkmıştır (p=0,0001). Bu sonuç ölçe-
ğin alt ve üst grupları birbirinden ayırma yeteneğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçek geçerlidir. ölçe-
ğin kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. uzman görüş formu dolduran uzmanların önerileri 
doğrultusunda ölçek kapsam açısından yeterli bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmaya göre YETBİD geçerli ve 
güvenilir bir ölçektir. Yetişkinlerin beslenme bilgi düzeylerini ölçmede bir ölçme aracı olarak kullanılabilir. 
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