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YAŞLI BİREYLERDE SAĞLIĞIN KORUNMASI VE 
GELİŞTİRİLMESİ

Nilgün ULUTAŞDEMİR
Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  

Gümüşhane / Türkiye

Öz: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 65 yaş ve üzeri grup 
olarak tanımlanan yaşlı nüfus hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ül-
kelerde yılda yaklaşık %5’lik bir artış göstermektedir. Gelişmiş ve ge-
lişmekte olan ülkelerde de yaşlı nüfus değişimi farklı seyretmektedir. 
Günümüzde yaşlı nüfusun üçte ikisi gelişmekte olan ülkelerde yaşarken 
2025 yılında bu payın artacağı tahmin edilmektedir. 2020 yılına gelindi-
ğinde toplam yaşlı nüfusun bir milyar olacağı; bu nüfusun 700 milyo-
nunun da gelişmekte olan ülkelerde yaşayacağı belirtilmektedir. Yaşlı 
nüfusun artışı ise bu dönemin kendi içinde sınıflandırılmasına (65-74, 
75-84, 85 ve üzeri) neden olmuştur. Bu sınıflandırma her gruba özel de-
ğerlendirmelerin yapılabilmesi için önemlidir. Yaşlanmayla birlikte bi-
reyde fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak değişiklikler görülmekte, bu 
durum yaşlı bireylerin yaşam biçimlerini, yaşam kalitesini ve yaşam sü-
resini etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 21. Yüzyılda “Herkes 
İçin Sağlık” temasında beşinci hedef doğrudan yaşlı sağlığı ile ilgilidir. 
Yaşlılarda sağlığı geliştirme etkinlikleri; yaşlının işlevselliğini arttırma-
yı, yaşam süresini uzatmayı ve kalan yaşamını rahat, huzurlu, acı çek-
meden sürdürmeyi ve yıllara yaşam katmayı amaçlamalıdır. Böylece 
yaşlı bireyin yaşama verdiği anlam daha olumlu olacak ve yaşam do-
yumu da artacaktır. Ülkemizde “Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal 
Eylem Planı” 2007’de oluşturulmuştur. Ayrıca Bakanlığın bünyesinde 
yaşlılarla birlikte genel olarak halkın sağlığını geliştirmeye yönelik Sağ-
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lığın Teşviki ve Geliştirilmesi Daire Başkanlığı da kurulmuştur. Yaşlı 
insanların sağlık, güvenlik ve katılım olanaklarını en uygun hale getire-
rek yaşam kalitesi artırılmalıdır. Yaşlı insanların sağlıklı ve aktif olarak 
kalmalarını sağlamak; bir lüks değil bir gerekliliktir. Ülkemizde çevresel 
koşulların yaşlı sağlığını geliştirmeye yönelik düzenlenmesi, yürütülen 
programların aktif bir şekilde sürdürülmesi, sektörler arası işbirliği ile 
yeni programların oluşturulması, yaşlı sağlığını etkileyen gelir durumu, 
sağlık ve sosyal güvencesi gibi diğer faktörlerin de kurumlar arası iş-
birliği içerisinde iyileştirilmesi yaşlı sağlığının geliştirilmesi açısından 
önemlidir.

GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü’nün 21. yüzyılda “Herkes İçin Sağlık” tema-
sında beşinci hedef doğrudan yaşlı sağlığı ile ilgilidir. Bu konuda hedef; 
2020 yılına kadar, 65 yaşın üzerindeki insanlar sağlık potansiyellerinin 
tam yerinde olması fırsatına sahip olması ve aktif sosyal rol oynaya-
bilmesidir. Özellikle de, yaşam beklentisinde ve 65 yaşında yeti yitimi 
olmadan yaşam beklentisinde en az %20 artış sağlanması ile otonomi, 
özsaygı ve toplumdaki yerlerini sürdürebilmelerine olanak sağlayan 
ev ortamında sağlıklı bir düzeyde yaşayabilen 80’li yaşlarda insanların 
oranın en az %50 arttırılmasıdır (WHO, 1999: 33-37).  Dünya nüfusu, 
doğum ve ölüm hızlarının azalması ve yaşam beklentisinin uzaması ile 
giderek yaşlanmaktadır. Dünya Savaşları sırasında yaşlanma ve sağlık 
ilişkisi sadece basit bir “işgücü” potansiyeli olabilme açısından ince-
lenmekteyken bu yaklaşım kronik hastalıkların yetişkin yaş gruplarını 
etkilemeye başladığı 1950’li yıllardan sonra değişim göstermiştir. Sani-
tasyon, beslenme, aşılama gibi temel koruyucu sağlık hizmetlerinin ge-
lişmesi ve antibiyotiklerin bulunması ile başlayan tedavi hizmetlerinin 
iyileştirilmesi yaşlı nüfusun artmasına neden olmuştur (Aslan, Şengelen 
ve Bilir, 2008:7). Sağlıklı yaşam biçimi; sağlık davranışlarının sorumlu-
luğunu alma, yeterli ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz yapma, si-
gara kullanmama, hijyenik önlemler alma, kişiler arası olumlu ilişkiler 
kurma ve stres yönetimini kapsar (Bilir, 2003: 18; Alender ve Spradly, 
2001; Esin, 1999: 87-95).  Bir toplumun en temel sağlık göstergelerinden 
birisi olan doğuşta beklenen yaşam süresinin artması, sağlık ve hastalık-



Nilgün ULUTAŞDEMİR

7

lar konusunda daha ayrıntılı değerlendirmelerin yapılması gerekliliğini 
doğurmuştur (Aslan, Şengelen ve Bilir, 2008: 8). Yaşlı bireylerin sağlık-
larını geliştirmeleri, günlük yaşamlarında bağımsız olmaları bilişsel ve 
fiziksel işlevlerinin iyi düzeyde olması ve aktif yaşamaları ile ilişkilidir 
(Tambağ, 2013: 23). Sağlığı geliştirme, insanların kendi sağlıkları üze-
rindeki kontrollerini artırmalarını ve sağlıklarını geliştirmelerini sağ-
lama sürecidir1. Sağlığı geliştirme kapsamlı bir sosyal ve politik süreci 
temsil eder, yalnızca bireylerin beceri ve kapasitesini artırmaya yönelik 
eylemleri değil, aynı zamanda sosyal, çevresel ve ekonomik koşulları da 
değiştirmeye ve böylece bunların toplum ve bireysel sağlık üzerindeki 
etkilerini hafifletmeye yönelik eylemi de benimsemektedir2.

YAŞLILARDA SAĞLIĞIN KORUNMASI ve GELİŞTİRİLMESİ

Yaşlıların başlıca sağlık sorunları değerlendirildiğinde yurdumuz-
da 65 yaş üzerindeki kişilerin %90’nın genellikle kronik bir hastalığının 
olduğu görülmüştür. Sağlık Bakanlığı tarafında bu kapsamda kronik 
hastalıklara yönelik önleme ve kontrol programı eylem planları, yaşlı 
sağlığı modülleri ile sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programları 
oluşturulmuş olup yaşlı sağlığını geliştirmeye yönelik rehber kitaplar 
yayınlanmıştır. 

Yaşlı sağlığı için Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi tarafından 
beş öncelikli alan belirlenmiştir:

1. Düşmelerin önlenmesi
a. Altmış beş yaş ve üzeri bireylerin %30’u ve 80 yaş üzeri bireyle-

rin %65’i her yıl düşmektedirler.
b. Kadınlar erkeklere göre osteoporoz ve kas gücü açısından daha 

fazla risk altındadır.
2. Bedensel etkinliğin artırılması
a. Hastalıkların önlenmesi, yaralanmaların azalması, ruhsal, sos-

yal, bilişsel, cinsel sağlığın korunması için önerilir.
3. Yaşlı bireyler için grip aşısının yapılması

1	 http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
2	 http://www.who.int/hpr/NPH/docs/hp_glossary_en.pdf
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a. Mevsimsel grip hastalığı dönemlerinde yaşlılar olumsuz etkilen-
mektedirler.

4. Evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi için kamusal meka-
nizmaların güçlendirilmesi

a. Kamusal mekanizma olmaksızın bu hizmetlerin eksik olduğu bi-
linmelidir.

5. Sağlık ve sosyal hizmet sunulan kurumlarda geriatri ve geron-
toloji açısından kapasite geliştirilmesi

a.   Birinci basamak hizmeti sunan sağlık çalışanlarının konuya iliş-
kin donanımlarında eksiklikler bulunmaktadır. Eksikliğin giderilmesi 
akılcı bir çözüm olarak sunulmaktadır.

Bu önceliklerin üç destekleyici mekanizmaya gereksinimi bulun-
maktadır:

1. Sosyal izolasyon ve toplumsal dışlanmanın önlenmesi
2. Yaşlılara yönelik kötü muamelenin önlenmesi
3. Demans ve uzun süren palyatif bakım hastalarını da kapsayan 

hizmetlerin niteliğinin artırılması (Huber, 2013: 4-7).3

Sağlık Bakanlığı’nın Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi faaliyetleri-
ne 2009-2013 yıllarını içeren İkinci Beş Yıllık Eylem Planı’nda koruyucu 
ve temel sağlık hizmetleri içerisinde “halkın sağlığına yönelik tehditle-
ri azaltmak ve sağlığı geliştirmek” stratejik amaç olarak belirlenmiştir. 
Bu amaçla; Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde 2008 yılında “Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Daire Baş-
kanlığı” ve “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Daire 
Başkanlığı” kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır (T.C. Sağlık Bakanlı-
ğı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2015). 

Kasım 2011’de ise Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile toplumun ve 
bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artır-
mak ile bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılım-
larını teşvik etmek amacıyla “Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü” 
kurulmuştur4. Sağlık Bakanlığı tarafından yaşlıların sağlığını geliştirme-
ye yönelik risk faktörlerine yönelik stratejik plan ve eylem planını içeren 

3	 	http://www.geriatri.org.tr/pdf/2_YASLISAGLIGIICINONCELIKLER.pdf
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“Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı 
(2015-2020)”, “Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını (Astım-KOAH) 
Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2009-2013, 2014-2017)”, “Tür-
kiye Tütün Kontrol Programı-Eylem Planı (2015-2018)”, “Türkiye Diya-
bet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2011-2014, 2015-2020)”, 
“Yaşlı Sağlığı Tanı ve Tedavi Rehberi 2010”, “Türkiye Sağlıklı Yaşlan-
ma Eylem Planı ve Uygulama Programı (2015-2020)”, “Türkiye Sağlıklı 
Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2010-2014, 2014-2017)”, “Türki-
ye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı (2011-2015)”, “Türkiye 
Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (2014-2017)”, “Ulusal 
Kanser Kontrol Programı (2013-2018)” oluşturulmuştur (T.C. Sağlık Ba-
kanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2015; 5-8). Ayrıca Sağlık Bakanlığı 
tarafından “Yaşlı Sağlığı Modülleri” oluşturulmuş, yaşlı sağlığını geliş-
tirmeye yönelik beslenme, tütünle mücadele, fiziksel aktivite, hastalık-
larda beslenme ve obezite bilgi serileri başta olmak üzere rehber kitaplar 
yayınlanmıştır.4

YAŞLI BİREYLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ 
DAVRANIŞLARI                       

Sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirmede, yaşlı bireylerin po-
tansiyelini ve enerjisini etkin bir şekilde kullanma, doyumlu bir yaşam 
sürdürme, üretken olabilme ve sağlık konusunda yeteneklerini sonuna 
kadar kullanabilme yer almaktadır. Ayrıca, yaşlının işlevselliğini art-
tırmayı, yaşam süresini uzatmayı ve kalan yaşamını rahat, huzurlu, acı 
çekmeden sürdürmeyi ve yıllara yaşam katmayı amaçlamalıdır (Alen-
der ve Spradly, 2001). 

Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını 6 başlıkta ele alabiliriz.

1. Sağlık Davranışlarının Sorumluluğunu Alma
2. Yeterli ve Dengeli Beslenme
3. Düzenli Egzersiz Yapma

4	 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2011/11/20111102m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102m1.
htm.
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5 http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-71613/h/kalp-ve-da-
mar-hastaliklarini-onleme-ve-kontrol-programi.pdf. 

6 http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-73897/h/turkiye-khh-as-
tim-koah-onleme-ve-kontrol-programi-2009-.pdf. 

7 http://www.saglik.gov.tr/HM/dosya/1-71375/h/turkiye-diya-
bet-onleme-ve-kontrol-programi.pdf 

8http://www.beslenme.saglik.gov.tr/content/files/home/turki-
ye_obezite_sismanlik_ile_mucadele_ve_kontrolprogrami_2010_2014 

4. Sigara Kullanmama
5. Kişilerarası Olumlu İlişkiler Kurma
6. Stres Yönetimi (Bilir, 2003: 18; Cora, 2001: 792-827; Arnold, 1999: 

347-367; Thomas, 1999: 12-14; Vural, 1998: 39-43; Alender ve Spradly, 
2001; Esin, 1999: 87-95).

Sağlık Davranışlarının Sorumluluğunu Alma

Farklı kültürel geçmişe sahip yaşlıların sağlık anlayışı, sağlıklı olma 
ve iyi sağlık gibi kavramlara yönelik tanımları da çeşitlilik gösterebil-
mektedir (Schneider ve ark., 2004). Bu farklılık yaşlı bireylerin kendile-
rine özgü değerleri, inançları, deneyimleri ve kültüre özgü birikimleri 
doğrultusunda ortaya çıkmaktadır (Temel ve ark., 2009: 97). Bu neden-
le, yaşlılara, sağlığı koruma, sağlığın sürdürülmesi, sağlık eğitimi gibi 
sağlık hizmetleri verirken, yalnız sağlık göstergelerini değil, yaşlıların 
sağlık anlayışını da temel almak gerekir (Ersoy ve Demirel, 2003). Sağlık 
sorumluluğu, bireyin kendi sağlık bakım kalitesine etki eder ve sağlığı-
na ne düzeyde katıldığını belirler (Tambağ, 2013: 25). Sağlık davranış-
larının sorumluluğunu alan yaşlı bireyler hem kendi sağlıklarını koru-
maya ve geliştirmeye yönelik olumlu tutum-davranış göstermiş hem de 
özgüvenlerini kazanmış olurlar.

Bireyin sağlığına ilişkin alabileceği sorumluluk düzeyi;
•	 Vücudunu ve kendini tanıması, sağlığı ile ilgili değişiklikler ve 

sapmalar olduğunda hekime ya da sağlık kuruluşuna başvurma-
sı,

•	 Düzenli aralıklarla tıbbi kontrollerini yaptırması,
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•	 Sağlıkla ilgili konularda tartışabilmesi ve ilgili yayınları takip et-
mesi,

•	 Sağlığını sürdürmesi ve iyilik halini yükseltmesi,
•	 Sağlıkla ilgili değişiklikler olduğunda gerekli önlemleri alması ile 

belirlenir (Vural, 1998).

Yeterli ve Dengeli Beslenme

Sağlıklı beslenme ilkesi “yeterli ve dengeli” beslenme olarak ifade 
edilmektedir. Yani günlük alınan ka lori yeterli olmalı, çeşitli besin öge-
leri de dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Yeterli olandan fazla kalori alı-
nırsa vücut ağırlığı artar, şişmanlık ortaya çıkar; yeterinden az kalori 
alındığında ise kilo kaybı olur. Dengeli beslenme ile ifade edilen de; yağ, 
karbon hidrat ve protein içerikli besinlerin dengeli bir şekilde tüketilme-
sidir. Bu arada sebze ve meyvelere ağırlık verilmeli, besinlerle yeterli 
miktarda vitamin ve mineraller alınmalıdır (GEBAM, 2005). 

Sağlıklı beslenme her yaş grubu için temel bir gereksinimdir. Ancak, 
yaşın ilerlemesiyle birlikte bireylerin yeme alışkanlıklarında meydana 
gelen değişikliklerde farklılaşmalar görülmektedir. Yaşlılık döneminde 
beslenme sorunları ile ilişkili olarak kanser, kalp ve damar hastalıkları, 
obezite, hipertansiyon, diabetes mellitus, hiperlipidemi, hiperkolestero-
lemi gibi süregen hastalıklar ve risk faktörlerinde artış olmaktadır. Bu 
yaş grubunda dikkat çeken bir başka durum da malnütrisyondur. Yaşlı 
bireylerde malnütrisyon genellikle ileri yaşla birlikte artan kronik has-
talıklara ve de özel olarak diş kayıplarına bağlı gelişmektedir. Malnüt-
risyon ve kronik hastalıklar arasındaki kısır döngü de bu yaş grubu için 
önemli mortalite ve morbidite nedenidir (Aslan, 2012: 38). Çoğunlukla 
“protein-enerji malnütrisyonu” olarak ortaya çıkan yetersiz beslenme 
sorunları Dünyada sosyo-ekonomik açıdan az gelişmiş bölgelerde ve ço-
ğunlukla da kırsal kesimlerde görülmektedir. Yaşlılık döneminde birey-
ler daha genç yaşlara göre protein-enerji malnütrisyonu açısından daha 
savunmasız, duyarlı ve örselenebilir özelliktedirler. Yanlış gıdaların tü-
ketilmesi yaşlıların kronik hastalıklara yakalanma risklerini artırmakta-
dır (Aslan, Şengelen ve Bilir, 2008: 9). Yaşlılık döneminde malnütrisyon 
açısından risk faktörleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Yaşlılık Döneminde Malnütrisyon Açısından  
Risk Faktörleri (Hickson, 2006)

Risk Faktörü  Örnek

Klinik Açıdan  Yetersiz diyet

 Diş sorunları

 Tad ve koku alma duyusunun azalması

 Özürlülük durumu ve hareket kısıtlığı

 Diğer hastalıklar (kanser, diyabet, inme vb.)

Yaşam Davranışları ve Sos-
yal Faktörler

 Beslenme ile ilgili bilgi düzeyinde yetersizlik

 Sosyal izolasyon-yalnızlık

 Yoksulluk

 Yemek hazırlama kapasitesinin olmaması

Psikolojik Faktörler  Konfüzyon

 Depresyon

 Anksiyete

 Demans

Beslenme ve sağlık ilişkisi son yıllarda gündeme getirilen aşağıdaki 
6 başlığı kapsamaktadır: 

1. Glisemik indeks: Diyetteki ortalama karbonhidratların kan glu-
koz seviyesini referans bir gıda karşısında yükseltme eğilimidir. Basit 
şekerlerin, yüksek glisemik indeksli gıdaların fazla alımı ve yüksek gli-
semik yüke (glisemik indeks ve karbohidratların ürünü) yol açan diyet-
lerin insülin direnci, tip II diyabet, hipertrigliseridemi ve düşük HDL 
kolesterol değerlerine yol açtığı gösterilmiştir. Yüksek glisemik indeksli 
bir yemekten sonra glukoz ve insülin konsantrasyonları yükselir; fakat 
4-6 saat sonra hipoglisemi gelişir ve glukoz ve serbest yağ asitlerinin 
konsantrasyonunun artmasını sağlayacak hormonların salınımı uyarılır. 
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Artmış insülin, glukoz ve serbest yağ asitleri, insülin direncine yol açar. 
İnsülin direncinin, trigliserid seviyesinde artış, HDL kolesterol değerin-
de düşme ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

2. Kalp sağlığı: Glisemik indeks ve glisemik yük fazla kilolu olan-
larda kalp hastalığı riskini artırır.

3. İyilik hali (well-being): Sağlık tanımını yaparken sadece hastalık 
olmaması durumunun yetersiz kalmasından hareketle “iyilik hali”, fi-
ziksel ve ruhsal fonksiyonların tam olması ve pozitif bir ruh haline sahip 
olmak olarak tanımlanır. Diyet içeriği ile diyabet, obezite, kardiovaskü-
ler hastalıklar, kanser, alerji, osteoporoz ve menopozla ilgili semptomlar 
önlenebilir ya da azaltılabilir. Diyet ile ayrıca gastrointestinal ve immün 
sistem fonksiyonları iyileştirilebilir. Sağlığı geliştirip ömrü uzatırken, 
temel besin maddesi –nutrienteksikliklerini önleyen ve diyetle ilişkili 
kronik hastalıkların riskini düşüren diyetler “optimal diyet” olarak ta-
nımlanmaktadır.

4. Günlük öğün sayısı: Yaşlılık dönemine uygun gıdaların özellik-
le diğer ürünler içinde günlük dozlarının bireysel olarak ayarlanması 
kronik hastalıkların önlenmesinde önem taşır. Bu doğrultuda sağlıklı gı-
daların günlük porsiyonlara uygun olarak yeniden formüle edilmesi ve 
uygun ambalajlarla pazara sürülmesi önemli rol oynamaktadır.

5. Düşük yağ içeriği olan beslenmeden dengeli yağ içeriği olan di-
yete geçiş: Özellikle kalp hastalıkları ve Alzheimer hastalığının önlen-
mesinde etkili olacak bu prensip doğrultusunda gıda ürünleri yeniden 
formüle edilerek pazara sürülmektedir.

6. Fonksiyonel gıdalar: Kronik hastalıkların gelişiminin önlenme-
sindeki faydalı etkilerinin yanı sıra iyilik halini artırmaları da göz önün-
de tutulan gıdalar giderek artan bir hızda pazara sürülmekte ve kullanıl-
maktadır (Aslan, Şengelen ve Bilir, 2008: 13-14).

Yaşlılık döneminde sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gereken 
başlıklar aşağıda sıralanmıştır:

1. Günde üç ana öğün, bir-iki ara öğün tüketilmesi, öğün atlanma-
malı, 

2. Yiyeceklerin iyi çiğnenerek yavaş yenilmeli, 
3. Günlük yağ, şeker ve tuz tüketiminin azaltılmalı, 
4. Posalı yiyecek tüketiminin arttırılmalı,
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5. Su tüketimi her yaş grubu gibi bu dönemde öne çıkmaktadır. 
Günde en az iki litre (8-10 su bardağı) su tüketilmeli,

6. Her gün düzenli olarak kahvaltı edilmeli,
7. Yağ miktarı azaltılmış süt, yoğurt ve peynirler tercih edilmeli,
8. Karbonhidrat kaynağı olarak tahıllar, kepeği ayrılmamış tahıl 

unları tercih edilmeli,
9. Kronik hastalık sıklığı yaşlılık döneminde diğer yaş gruplarına 

göre daha yüksek olduğu için hastalık durumuna özel beslenme seçe-
neklerine dikkat edilmeli,

10. Diş kayıpları yaşlılık döneminde sık görülen bir durum oldu-
ğundan beslenme tercihlerine dikkat edilmelidir (Rakıcıoğlu, 2011: 65-
77, Aslan, 2011: 133-139; Aslan, 2008: 175-180; GEBAM, 2003; Aksoydan, 
2005: 56; Arslan ve Rakıcıoğlu, 2004).

Düzenli Egzersiz Yapma

Yaşlılık denilince akla kronolojik yaş gelmektedir ancak bireylerin 
özellikleri birbirinden farklıdır. Kronolojik yaş kişinin fiziksel durumu 
ve fonksiyonel kapasitesini tam olarak yansıtmamaktadır. Bu nedenle 
yaşlılığın en önemli göstergesi fonksiyonel kapasite ve işlev kaybı (di-
sability) olarak kabul edilmektedir. Fonksiyonel kapasiteyi artırmanın 
amacı ise yaşam kalitesini artırmaktadır (Özdemir ve Ersoy, 2009; Cin-
daş, 2001: 77-84). Fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anla-
şılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenme-
si, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon (HT), DM, 
osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını arttıran önemli 
nedenlerden biri olmuştur (Cindaş, 2001: 77-84). Obezitenin artışında 
bedensel etkinliğin (fiziksel aktivite) azalması en önemli sorumlu faktör 
olarak kabul görmektedir (Grundy et al, 1999: 502-509). Özdemir ve Er-
soy (2009) yaptıkları çalışmada fiziksel aktivite yapıldıkça kemik mine-
ral yoğunluğun, kas kuvvetinin, omurga hareketliliğinin ve esnekliğin 
arttığını tespit etmiştir. (Özdemir ve Ersoy, 2009). 

Literatürde fiziksel etkinlik total mortalite ile birlikte toplumda gö-
rülme sıklığı artan iskemik kalp hastalığı (Batty and Lee, 2002: 350-351), 
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inme (Jeon, Lokken and Hu, 2007: 744-752), DM (Larson et al, 2006: 73-
81), kognitif bozukluklarda da5 azalma olduğu tespit edilmiştir.

Sağlıklı beslenme ile birlikte yapılan düzenli egzersizin, kan basın-
cını normal düzeyde tuttuğu, akciğerlerin kapasitesini artırdığı, oksi-
jen alımını destekleyici etkinliğe sahip olduğu ve yağ metabolizmasına 
olumlu etkileri olduğu bilinmektedir (Kırdı, 2009).

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2008 sonuçlarına göre 
ülkemiz nüfusunun %6.8’ini 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturmaktadır 
(Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enistitüsü, 2009). Hem dünya-
da hem de Türkiye’de yaşlı nüfus oranı artmaya da devam edecektir. 
Fiziksel aktivite programlarını planlamak ve katılıma teşvik etmek için 
bu yaşlı bireylerin yaşa özel fiziksel aktivite alışkanlıklarının ayrıntılı 
bilinmesi gereklidir. Ancak Türkiye’deki yaşlı bireylerin fiziksel aktivite 
alışkanlıkları hakkında yeterli bilgi yoktur (Karan Ö, Koz ve Ersöz, 2004: 
143-147). Yaşlılarda fiziksel inaktivite oranı %33’tür. İnaktivite neden-
leri, normal yaşlanma, kronik hastalıklar ve uygun olmayan kas-iskelet 
sistemi kullanımıdır (Karan, 2006: 53-56). TEKHARF çalışması sonuç-
larına göre toplumumuzda sedanter bireylerin (günde 1 kilometreden 
az yürüyen ve oturarak iş görenlerin) oranı yaşla artmakta ve kadın-
larda fizik aktivite düzeyi her yaş grubunda erkeklerden daha düşük 
bulunmaktadır. Sedanter olma oranı 1990 yılı verilerine göre 20–29 yaş 
grubundan 70 yaş ve üzeri gruba gidildiğinde erkeklerde %6’dan %30’a, 
kadınlarda %3’den %52’ye kadar çıkmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları-
na göre toplumuzda yıllar içerisinde (1990-2000) ve özellikle kadınlarda 
sedanter olma oranları artış göstermiştir (Aydın, 2006: 43-48).

Yaşlılarda fiziksel aktivitenin değerlendirilmesi için en sık kullanı-
lan yöntem yürüme hızının belirlenmesidir ve altı dakika yürüme testi 
rehabilitasyon hekimleri tarafından fonksiyonel mobilitenin belirlenme-
sini sağlayan önemli bir testtir (Enright et al, 2003: 387-398; Kervio, Car-
re and Ville, 2003: 169-174; Hulens et al, 2003:98-105). Fiziksel egzersiz; 
zihinsel sağlığın sürdürülmesi, psikolojik zindeliğin sağlanmasında po-
zitif etkiler yaratıp, kaygı, stres ve depresyonu azaltırken, diğer yandan 

5	 http://www.health.gov/	PAGuidelines/Report/
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sigara tüketiminde ve fazla kilolarda da azalma sağlamaktadır (Karadu-
man ve ark., 2004; Rejeski WJ, Mihalko, 2001: 23-35).

Sigara Kullanmama

Sigara kullanımının çeşitli kanserler, kalp, akciğer hastalıkları gibi 
ciddi sağlık sorunları ile olan ilişkisi bilinmektedir. Bu nedenle sağlıklı 
yaşam ilkeleri arasında sigaradan uzak kalınmasının da büyük öne mi 
vardır (Bilir, 2003: 18; Bilir, 2007: 26). 

Sigara içiciliği Türkiye’de hem erkekler hem de kadınlarda önem-
li bir sorun olmaya devam etmektedir. Özellikle batılı ülkelerde sigara 
kullanımı sıklığı son onlu yıllarda azalma eğilimi gösterirken, ülkemiz-
de yaklaşık %20 oranında artış göstermiştir (Hodoğlugil and Mahley, 
2006: 60-67). Yapılan çalışmalar erkek nüfusun en az yarısının sigara 
içtiğini göstermektedir. EUROASPIRE III ülkelerinin birçoğunda oldu-
ğu gibi, Türkiye’de de hastaları sigarayı bırakma kliniklerine yönlendir-
menin oldukça az olduğu göze çarpmaktadır (Gökçe Kutsal ve Eyigör, 
2012: 55).

EUROASPIRE III çalışması, Türkiye’de de Avrupa’ya benzer şe-
kilde kardiyovasküler korunma hedeflerinin gerisinde kalındığını gös-
termiştir. Avrupa ile kıyaslandığında en önemli farklılıklar, miyokard 
enfarktüslü genç hastaların daha fazla olması, sigaraya devam etme ve 
hareketsizlik oranlarının daha yüksek olması, düşük HDL-kolesterol 
düzeylerinin daha önemli bir etmen olması, indeks olay sonrasında he-
kim tarafından izlenmeme ve eğitilmeme oranlarının daha fazla olarak 
saptanmıştır (Tokgözoğlu ve ark., 2010: 64-72).

Bireysel davranışlar içinde sigara ve diğer tütün ürünlerinin kul-
lanılması durumunda çok sayıda hastalığa yatkınlık artar. Geçtiğimiz 
50-60 yıl boyunca yapılmış olan çok sayıda araştırma, sigara kullanımı 
ile pek çok ciddi hastalık arasında önemli ilişkilerin varlığını ortaya koy-
muştur. Yaşın ilerlemesi ile zaten vücutta meydana gelen çeşitli değişik-
likler sigara kullanımından olumsuz olarak etkilenir, hastalıklar şeklin-
de ortaya çıkabilir (Bilir, 2007: 51).

Yaşlanma süreci üzerinde olumsuz etkisi olan sigara kullanımının 
toplumsal düzeyde kontrol edilmesi bakımından; sigaraya başlamanın 
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önlenmesi, sigara içenlerin vazgeçmelerine yardım edilmesi ve sigara 
dumanından pasif etkilenenlerin korunması gibi birbirini tamamlayan 
üç yaklaşım ortaya çıkmaktadır (Bilir, 2007: 53-54).

Sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarından korunmak için;
1. Sigara alışkanlığı hiç edinilmemelidir
2. Sigara içenler bu alışkanlıktan hemen vazgeçmelidir
3. Sigara dumanından pasif etkilenim önlenmelidir (Bilir, 2007: 54-

55).
Sigara endüstrisinin sigara satışlarını artırmaya yönelik çabalarına 

karşılık bu sorunlardan korunmak için sigara ile mücadelenin ısrarlı 
ve kararlı bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir (Bilir, 2007: 55). Si-
garanın sağlığa zararlı olduğu başta sağlık personeli olmak üzere her-
kes tarafından iyi bilindiği halde, sigara kullanımı toplumda oldukça 
yaygındır (Bilir, 2003: 18; Bilir, 2007: 26). Sağlık personelinin bu konuda 
duyarlı olmalı ve hastaları bilgilendirmelidir. Bu durum toplum sağlığı 
sorununa çözüm üretmek açısından önemlidir. Yaşlılıkta görülen sağlık 
sorunlarından korunmak için sigara içilmemelidir.

Kişilerarası Olumlu İlişkiler Kurma

Yaşlılar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine ilişkin sosyal destek 
mekanizmalarının yanı sıra yaşlılar ile genç yaş grubundaki kişiler ara-
sındaki iletişimin de arttırılması gerekmektedir. Madde bağımlılığı olan 
yaşlıların tedavi edilmesi gerekmektedir (Özcebe, 2007: 132). Yaşlı tüke-
ticilere yönelik en etkili kitle iletişim aracı televizyondur. TV’de yaşlı tü-
keticilere yönelik eğitici ve bilgi verici programlar yapılabilir (Babaoğul, 
2007: 146).

Kişilerarası ilişkilerde destek veren kişi veya kişiler, koşulsuz bir 
yaklaşımla ve güven verici tutumları ile iletişimin ve yardımın nitelik 
kazanmasını sağlarlar. Destek veren kişi veya kişiler hem de asıl gerek-
sinimin açığa çıkmasına, bireyin baş etme yeteneğinin artmasına katkıda 
bulunmuş olurlar. Baş edebilme biçimi, sosyal destekten etkilendiği gibi 
kişisel özelliklerden de etkilenir ve bireyden bireye farklılık gösterir. Her 
bireyin dini ve kültürel özellikleri ya da çocukluk deneyimleri kişilera-
rası ilişki ve kişilerarası destek sürecini etkiler (28-30). Bireyin sağlığını 
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sürdürme ve geliştirmede kullandığı destek sistemlerini bilmek uygula-
nacak sağlığı geliştirme programları için önemlidir (Tambağ, 2013: 26).

Stres Yönetimi

Yaşlanmanın doğal belirtileri olan değişiklikler üzerinde fazla dur-
mak, kişiler arası ilişkilerde yetersiz kalmak ve ölüm korkusu yaşlıların 
en büyük stres kaynağıdır. Her insan yaşamının her döneminde stres 
altında olabilir. Aşırı stres bireylerde fiziksel ve ruhsal yönden çeşitli 
bozukluklara neden olabilir. Bu nedenle stresle başa çıkmak önemlidir6. 

Kişinin stresle baş edebilmesi için, hem problem çözme becerilerini 
hem de savunma mekanizmalarını kullanması gerekir. Baş etme tarz-
ları bireyin belli durumlarda zaman içinde genellikle kullandığı ya da 
benzer durumlarda zaman içinde tekrarladığı başa çıkma yöntemlerini 
kapsar. Stresle baş etmedeki bu yöntemler yaşam içinde öğrenilir ve bi-
reyden bireye ya da duruma göre farklılıklar gösterir (Baltaş ve Baltaş, 
2000; Aydın, 2010).

Yaşlı kişiler çeşitli kayıp ve güçlüklere karşı değişik tepkiler ve baş 
etme çabaları gösterirler (Karadeniz, 2008: 54). Gündelik yaşamdaki 
yetersizliklerin anksiyete yarattığı durumlarda, yaşlı birey bu sıkıntıyı 
hafifletmek için etkinliklerini kısıtlayabilir, yeniliklere direnir ve bağım-
lılık geliştirebilir. Bu durumdaki bireylere anlayışla yaklaşılmalı ve psi-
kolojik danışmanlık verilmelidir (Karadeniz, 2008: 55).

Stresin önlenmesinde “denetim duygusu” önemlidir. Birey hangi 
durumda olursa olsun, belirli bir denetim duygusuna sahip olduğun-
da her türlü yıkıcı engelleri aşabilme yetisine sahiptir. Birey, yaşamında 
karşılaştığı ve kendi imkânlarıyla aşamadığı sorunları dini inanç sistemi 
içerisinde kolaylıkla kabullenebilir. İnancından dolayı büyük bir azim, 
sabır ve manevi güç elde edebilir. Buna bağlı olarak da stresin birey üze-
rindeki olumsuz etkisi azalabilir. Aile desteği yaşlı için çok güçlü psi-
kolojik destek sağlar. Yaşlı bireyi toplum dışına itmek, onun için yıkıcı 
bir durumdur11. Aile bireyleri kişinin rahatsızlığı ve bu rahatsızlığından 
dolayı ortaya çıkabilecek sorunlar konusunda bilgilendirilmeli, bu zor 

6	 http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/18/01/962916/
dosyalar/2016_10/13112249_20yalpsikolojisi.pdf
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süreç boyunca yaşlıların yanında olmaları ve gerekli desteği vermeleri 
konusunda eğitilmelidirler. Bu arada ailenin de psikolojik desteğe ihti-
yacı olabileceği unutulmamalıdır (Karadeniz, 2008: 55).

SONUÇ 

Yaşlı bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeleri, günlük yaşamla-
rında başkasına bağımlı olmadan öz bakımlarını yapabilmeleri ve aktif 
yaşayabilmeleri ile ilişkilidir. Yaşlı bireylerin sağlığını koruma ve geliştir-
me adına yapılacak ilk öncelik, mevcut durum tespiti yapılması olmalıdır. 
Bu amaçla yaşlı bireylere yönelik çevresel koşullar düzenlenmeli, sosyal 
destekler geliştirilmeli, yürütülen programlar aktif bir şekilde sürdürül-
meli, sektörler arası işbirliği ile yeni programlar oluşturulmalıdır. 

Yaşlı sağlığını etkileyen gelir durumu, sağlık, sosyal güvence ve 
güvenlik vb. diğer etmenlerin de kurumlar arası işbirliği içerisinde iyi-
leştirilmesine yönelik politikalar oluşturulmalıdır. Yaşlının sağlığının 
korunması ve geliştirilmesine yönelik birinci basamak sağlık hizmetleri 
artırılmalıdır.
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GERİATRİK HASTALARDA KRONİK DAHİLİ 
HASTALIKLARA YAKLAŞIM

Semir PAŞA1, İbrahim DAĞ2

1-2Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  
Hemşirelik Bölümü, Mardin / Türkiye

Öz: Canlılığın oluşumundan bitişine kadar devam eden, fiziksel ve 
ruhsal güçlerin geri dönüşümsüz olarak etkilendiği ve yavaş yavaş azal-
dığı fizyolojik bir süreç olan yaşlanmada; bireylerin fiziksel ve fizyolo-
jik birçok özelliği etkilenmekte, ruhsal ve fizyolojik stresler artmakta ve 
streslere karşı toleransın azalmakta olduğu görülmektedir. Homestatik 
yeteneğin duraksamalar gösterdiği çeşitli sistemlerde farklı zaman ve 
derecelerde ortaya çıkan ve progresif seyreden duraksamalar bütününe 
yaşlanma denmektedir. Nörofizyolojik ve bilişsel fonksiyonlarda bozul-
maların belirginleştiği geriatrik popülasyonda organ sistemlerinde kar-
şılaşılabilecek fonksiyonel yersizlikler ve alınabilecek tedbirler konusu-
nu değerlendirmeye çalışacağımız bu bölümde, sistemleri birbirinden 
ayrı gibi açıklayıp özetlemeye çalışsak da aslında bir sistemdeki zayıfla-
manın diğer sistemlere nasıl etkileri olacağı ve homeostatik dengede bir 
noktada karşılaşılabilen sorunların organizmaya nasıl etkileri olabilece-
ği de anlatılacaktır.

GİRİŞ

Yaşlanma

Canlılığın oluşumundan bitişine kadar devam eden, fiziksel ve ruh-
sal güçlerin geri dönüşümsüz olarak etkilendiği ve yavaş yavaş azaldı-
ğı fizyolojik bir süreçtir. Bireylerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinde 
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hücre çoğalması, yenilenmesi ve metabolik aktiviteleri gibi birçok özel-
liğini etkilemenin yanında ağrılar, zihinsel durgunluklar, donakalma, 
toplumdan izolasyon, içe dönüklük, işe yaramama hislerinin eşlik ettiği 
birçok ruhsal durumun da eşlik ettiği ve bedeni bir bütün olarak etkile-
yen, bu fizyolojik ve ruhsal streslere karşı toleransın azaldığı, homeosta-
tik dengenin korunmasında zorluklarla karşılaşılan, son yıllarında me-
dikal destek ile idamesi bir ölçüde sağlanabilen ancak organizma olarak 
insanı ölüme yani fonksiyonlarında bozulma ve durmaya doğru ilerle-
ten bir süreçtir. İlerleyen yaş ile birlikte vücudun homeostatik mekaniz-
malarında karşılaşılan adaptasyon hızı ve kapasitesindeki duraksama 
ve gerilemeler Homeostenosis olarak tanımlanmaktadır. İşte yaşlanma 
homestatik yeteneğin duraksamalar gösterdiği çeşitli sistemlerde farklı 
zaman ve derecelerde ortaya çıkan ve progresif seyreden duraksamalar 
bütünüdür (Misiasze, 2008).

Ortalama insan ömrünün ve doğumla birlikte beklenen yaşam süre-
sinin uzaması ile birlikte önemi giderek artan bir bilim dalı olarak geri-
atri veya gerontoloji konusunda çalışmalar son yıllarda hızla artmakta 
ve yaşlanmanın yavaşlatılması veya en azından organizmaya etkilerinin 
azaltılması konusunda yoğunlaşmaktadır. 

Yaşlanmayla Birlikte Vücutta Gelişen Hücresel Hasar 

Temel konular şu ana başlıklar altında toplanılabilir:

  •  Mitokondrial değişimler ve hücresel lipofuksin birikimi 

  •  Hem somatik hem de mitokondrial DNA mutasyon birikimleri

  •  Yaşlanma ile gözlemlenen telomer kısalması

  •  Gençlere göre artmış düzeyde olan oksidatif stres

  •  Yaşlanma ile AGE’lerin birikiminde artış

  •  Apoptotik hücre ölümü artışı

  •  Gen ekspresyonu değişiklikleri

Yaşlanmamın geciktirilmesine yönelik kalori kısıtlanması ve oksi-
fatif stres mekanizmaları üzerine oksidan ve anti oksidan sistemlerin 
etkileri, telomer kısalmasının hücresel yaşlanmadaki rolü önemli araş-
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tırma konularındandır (Gökçe-Kutsal, 2012; Altun, 1998:68-71; Johnson, 
Feehally, 2003;835-841).

Nörolofizyolojik ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmaların dışarıdan 
daha belirgin olarak anlaşılabildiği geriatrik popülasyonda bu bölümde 
daha ziyade organ sistemlerinde karşılaşılabilecek fonksiyonel yersiz-
likler ve alınabilecek tedbirler konusunu değerlendirmeye çalışacağımız 
bu bölümde sistemleri birbirinden ayrı gibi açıklayıp özetlemeye çalış-
sak da; aslında bir sistemdeki zayıflamanın diğer sistemlere nasıl etkileri 
olacağını ve homeostatik dengede bir noktada karşılaşılabilen sorunla-
rın organizmaya nasıl etkileri olabileceğini de anlatmaya; iyi besleneme-
yen hastada karşılaşılan aneminin taşikardiye yol açması, bunun kalp 
yetersiliğini ve iskemik kardiyak patolojileri açığa çıkarabileceğini, bu 
yetersiz kardiyak performansın solunum sıkıntıları ve böbrek perfüz-
yon bozuklukları ve sonrası üremiye nasıl yol açtığı gibi örnekler üze-
rinde özetlemeye çalışacağım.

Geriatrik hasta grubunda karşılaşabileceğimiz kronik dahili hasta-
lıkları şu alt başlıklar altında inceleyebiliriz;

1. Sıvı Elektrolit Dengesi Bozuklukları ve Renal Fonksiyonlar
2. Kardiyovasküler Hastalıklar
3. Gastrointestinal-Pankreatohepatobiliyer Hastalıklar
4. Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları
5. Hematolojik Hastalıklar
6. Solunum Sistemi Hastalıkları

GERİATRİK POPÜLASYONDA SIVI ELEKTROLİT 
BOZUKLUKLARI ve RENAL FONKSİYONLAR

Yaşlanma ile birlikte böbreklerde hem yapısal hem de fonksiyonel 
değişiklikler ortaya çıkar ve bu konu yaşlanma ile ortaya çıkan değişik-
likler üzerinde en çok çalışılan ve en tanımlanmış olanıdır.

•  Böbrekler küçülür (kortikal alan ~20% kadar küçülür).
•  Renal kan akımı azalır.
•  Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFH) 20’li yaşlardan 80’e kadar %50 

kadar azalır. 80 üzeri yaşlarda ise hafif bir düşme olur.
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• Uygunsuz ADH sekresyonuna daha meyilli hale gelirler.

Anatomik Değişiklikler 

İnsan böbreği yaşamın dördüncü on yılında yaklaşık olarak 12 cm 
uzunluğa karşılık gelen 400 gr ağırlığa ulaşır. Bunu takiben böbrek bo-
yutlarında her on yılda bir erkeklerde kadınlardan daha fazla olmak 
üzere yaklaşık %10 doğal bir azalma vardır. İlerleyen yaşla beraber böb-
reklerin özellikle süzme işlerini yapmış olduğu kortikal alandan %20-30 
kadar kayıp olurken, medüller alanlarda genellikle önemli bir değişiklik 
saptanmamaktadır. Kitlesi azalan bu böbrek kortikal alanlarının pato-
lojik değerlendirmelerinde ise glomerül sayısında skleroz ve hiyalini-
zasyona bağlı azalmalar dikkat çekmektedir. 30’lu yaşlarda başlayan 
bu skleroz ilişkili azalmalar 70’li yaşlara ulaştığında %12 seviyelerine 
ulaşmaktadır. Yaşla artan glomerülosklerozun nedeni tam olarak aydın-
latılamamış olsa da, diyetteki protein ve lipid içeriğine, toksik maddele-
re, immünolojik ve hemodinamik mekanizmalara bağlı olabileceği dü-
şünülmektedir. Diyabet ve hipertansiyon başta olmak üzere eşlik eden 
diğer kronik sistemik hastalıkların glomerülosklerozu oldukça hızlan-
dırdığı kesin olarak bilinse de, bu gibi nefropatik kronik hastalıkların 
yokluğunda da sadece yaşlanmaya bağlı olarak da arteriol ve büyük 
damarlarda intimal kalınlaşmalar ve buna bağlı ateroskleroz gelişebil-
mektedir (Misiasze, 2008; Altun, 1998:68-71).

Fonksiyonel Değişiklikler 

Yaşlanma ile böbrek fizyolojisinde de önemli değişiklikler meydana 
gelir. Renal plazma akımı (RPA) 30 yaşında 600 ml/dk. iken her on yılda 
%10 azalarak 80 yaşında 300 ml/dk’ya iner ve bu azalma renal kortekste 
daha belirgindir. Bu plazma akımındaki azalma renal vasküler direnç 
artışıyla birliktedir. Hipertansif yaşlılarda RPA’ndaki düşme daha faz-
ladır. 

Plazma akımındaki azalmanın yanı sıra glomerül yapısındaki başta 
skleroz bağlı olan bozulmalar glomerüler filtrasyon hızının (GFH) tüm 
bireylerde olmasa da toplumun önemli bir kısmında 30 yaşından itiba-
ren her yıl 0,8-1 ml/dk/yıl azalmasına neden olmaktadır. Bunun nedeni 
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yaşlanma ile azalan nefronlarda oluşabilecek glomerüler hiperfiltrasyo-
nun skerotik etkileri ve daha da önemlisi oluşan anatomik değişiklilere 
sekonder azalan nefron sayısıdır (Altun, 1998:68-71; Johnson, Feehally, 
2003:835-841; Fillit, Rockwood, Woodhouse, 2010). 

GFH nin tahmin edilmesinde sadece kreatinin yeterli olmamaktadır; 
çünkü ileri yaş ile beraber kas kitlesi de azalmakta ve bu da kreatinin dü-
zeyini doğrudan etkilemektedir. Zaten bu nedenle bilindiği üzere kulla-
nılan Cockcroft-Gault formülünde de Kısa MDRD formülünde de yaş ve 
cinsiyete göre düzeltmeler yapılmaktadır (Johnson, Feehally, 2003:835-
841).

GFH = [ (140 – yaş) x Vücut ağırlığı / Serum Kreatinin düzeyi] x 
(erkekte 0,72; kadında 0,85)

GFH = 186 x (SKr)-1.154  x (Yaş)-0.203  (eğer kadın ise) x 0.742 (eğer siyah) 
x 1.212

Yaşlılar özellikle glomerüler filtrasyonda yaşla ilgili olarak gelişen 
azalmaların yanı sıra; diyabetes mellitus, hipertansiyon, glomerüler ve 
tübülointerstisyel hastalıklar nedeniyle böbrek hasarına yatkındırlar. 
Anlamlı sayıdaki yaşlı hasta renal replasman tedavisi gerektiren son 
dönem böbrek yetmezliğine ulaşmaktadır. Yaşlılar sıklıkla bir nefrolo-
ga geç sevk edilmektedir ve daha genç bireylere göre renal replasman 
tedavisinde hayatta kalımları da daha kısa olmaktadır. Bu grup hasta-
lar kardiyovasküler hastalık, malnütrisyon, görme-duyma problemleri, 
depresyon ve mental yetersizlikleri vb. gibi daha fazla komorbid durum 
sergilediklerinden ötürü ek zorluklarla da karşı karşıyadırlar. Yaşlıla-
rın diyaliz vasküler erişimi de zordur ve sıklıkla renal transplantasyon 
adayıdırlar. Bu engellere rağmen, sadece yaş faktörü dikkate alınarak 
tanı ve tedavi müdahaleleri genç popülasyondan ayrı düşünülmemeli-
dir. Çünkü böbrek hastalıkları teşhis edilip tedavi edildikten sonra bir-
çok yaşlı bireyin yaşam kalitesinde ve sosyal desteğinde belirgin düzel-
meler olmaktadır. Yaşlanma ile ortaya çıkan değişikliklerden haberdar 
olunması yaşlılarda daha sık rastlanan klinik sorunların engellenmesini 



GERİATRİK HASTALARDA KRONİK DAHİLİ HASTALIKLARA YAKLAŞIM

30

ve daha iyi tedavi edilmesini sağlayabilecektir (Yavuz, Yavuz, Sezer, 
2012:217-223; Hansberry, Whittier, Krause, 2005:7177).

Glomerüler filtrasyona ve vasküler hastalıkların oluşum ve gelişi-
mine etkili diğer bir faktör olarak özellikle de kırk yaşından sonra hem 
albüminüri ve hem mikroalbüminürinin ilerleyici bir şekilde arttığı gös-
terilmiştir. Artan mikroalbüminüri prevalansı diyabetik ve hipertansif 
kimselerde göze çarpmaktadır fakat bu risk faktörleri olamayanlarda da 
gözlemlenmiştir. Mikroalbüminürinin birçok çalışmada kardiyovaskü-
ler olaylarda ve kardiyovasküler mortalitede bağımsız bir risk faktörü 
olduğu gözlemlenmiştir (Johnson, Feehally, 2003:835-841, Jones at al, 
2002:445-449).

İleri yaşla beraber ortaya çıkan diğer hastalıklar ve bunlar nedeni ile 
kullanılan ilaçlar renal fonksiyonlarda daha kolay ve daha hızlı bozul-
malara neden olabilmektedir. Emilim ve diğer intesital hastalıkları bağlı 
gelişen anemiler, konjestif kalp yetmezliği, kusma ve ishal ya da gastro-
intestinal sistem kanamaları nedeni ile gelişen hipotansyon ve perfüz-
yon yetersizlikleri, majör cerrahiler, bilinçsizce diüretik kullanımı yaşlı 
bireylerde prerenal akut böbrek yetmezliğinin en sık nedenleridir. Bu 
tabloya erken müdahale edilmezse akut tübüler nekroz sıklıkla gelişe-
bilir. İlaveten yaşlılarda aminoglikozit ve görüntüleme veya anjiografik 
değerlendirme amacı ile kullanılan kontrast maddeler, ateromatöz iske-
mik böbrek hastalığının sık olduğu bu yaş grubunda sık kullanılan non 
steroid antiinflamatuar ilaç ve anjiotensin converting enzim inhibitör-
leri böbrek fonksiyon bozukluğuna ve akut böbrek yetmezliğine neden 
olurlar.

Sodyum Dengesi, Elektrolitler ve Hipertansiyon 

Yaşlanmayla sodyum dengesi de değişir. Tuz yükünün boşaltımın-
da ve tuz kısıtlanması durumunda sodyumun korunmasında eksiklikler 
bulunduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Gelişmiş ülkelerde bireylerin çoğu-
nun diyeti fazla sodyum (günde 8-10 gr tuz) içerdiği için yaşlı nüfusta 
toplam vücut sodyumunda artış eğilimi vardır. Yaşlanma ile beraber se-
rum elektrolit konsantrasyonlarında belirgin bir değişiklik olmamakla 
beraber sıvı ve elektrolit değişikliklerine adaptasyon hızında ve fazlanın 
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atılımlarında sorunlar ortaya çıkabilir. Erken çocuklukta vücudun %70 
kadarı su iken 70 yaşında vücuttaki su miktarı vücut ağırlığının %53’üne 
kadar gerilemektedir. Su ve elektrolit adaptasyonundaki değişikliklerin 
temel nedeni tubuler fonksiyonlarda ortaya çıkan bozulmalardır. Tu-
büllerde sodyum emilim ve atılımında bozukluklar ve idrarı konsant-
re etme yeteneğinde bozukluklar ortaya çıkmaktadır. İleri yaşta idrarın 
asidifikasyonu azalır ve potasyum ile fosfat atılımı yavaşlar (Fillit, Ro-
ckwood, Woodhouse, 2010; Yavuz ve ark, 2012:217-223; Hansberry at al, 
2005:7177; Johnson, Feehally, 2003:835-841, Jones at al, 2002:445-449). Bu 
durum özellikle eşlik eden hastalıkları nedeni ile diüretik kullanan veya 
renal kanlanmayı bozucu etkileri olduğu bilinen ACEI grubundan anti-
hipertansif ilaçlar kullanan, diyabetik ve hiperglisemik olan hastalar ve 
nefrotoksik ilaçlar (NSAID, radyokontrast ilaçlar, aminoglikozitler gibi) 
kullanması gereken hastalarda özellikle önem arz etmektedir. İlaveten 
kimi hastaların kendisi ya da takipli oldukarı hekimleri tarafından ya-
pılan sıvı kısıtlamaları, kusma ve ishale bağlı sıvı ve elektrolit kayıpla-
rı, yanıklar, pankreatit gibi inflamatuar hastalıklar da elektrolit dengesi 
üzerine ciddi olumsuz etkilere neden olabilmektedir.

Muhtemelen azalmış tübüler kitleye bağlı olarak potasyum boşaltı-
mı bozulmuştur. Potasyum boşaltımını engelleyen ilaçlarla tedavi edilen 
yaşlılarda daha genç yaşta olanlardan daha sık hiperkalemi görülmek-
tedir. Böbreğe veya böbrek dışı nedenlere bağlı kayıplarla hipokalemi 
de yaygındır. Yaşlanmayla bozulmuş distal tübüler asidifikasyondan 
meydana gelen asit-baz bozuklukları da gelişmektedir; yaşlanan kimse-
ler bir asit yükünü gençler kadar etkili boşaltmazlar (Johnson, Feehally, 
2003:835-841).

Düşkünler evine yerleştirilen yaşlılarda hiperkalsemi %2-3 oranında 
bulunur. Bunun birçok nedeni olabilir; bunlar malign tümörler, hiperpa-
ratiroidizm, immobilizasyon ve tiyazid diüretiklerinin kullanımı en sık 
nedenler içinde sayılabilir. Hipokalsemi hiperkalsemiden daha seyrektir 
ve esasen kronik böbrek yetmezliği, kronik malabsorpsiyon ve şiddetli 
malnütrisyonda gözlenir. Yaşlanma yüksek paratiroid hormon düzeyle-
riyle (GFR ile ters orantılı olan) ve serum kalsitriol ve fosfor düzeylerin-
de azalmayla birliktedir.
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Sodyum boşaltımında göreli eksiklik ve artan toplam vücut sodyu-
mu hipertansiyon gelişmesini kolaylaştıran bir faktör olabilir. Kan ba-
sıncı yaşla artar. 60 yaşından sonra nüfusun çoğunluğu hipertansiftir. 
Yaşlılıktaki hipertansiyonun çoğunluğu (%85) tuza duyarlıdır, sodyum 
kısıtlanması ortalama arter basıncında önemli (>10 mm Hg) düşmeyle 
sonuçlanır (Johnson, Feehally, 2003:835-841; Luft at al, 1979:643-650).

Osmoregülasyon ve Suyun Dağılımı 

Suyun dağılımında da değişiklik vardır. Konsantrasyon ve dilüsyon 
işlevlerinin ikisi de etkilenir ve yaşlanmayla noktüri yaygındır. Hiperos-
molaliteye susama yanıtı azalmıştır. Antidiüretik hormona yanıt daha 
genç kimselerin yanıtıyla karşılaştırıldığında daha azalmıştır. Yaşla top-
lam vücut suyu da azalır. Ayrıca, bir su yükünün hiponatremiye artan 
bir yatkınlığa yol açan daha yavaş boşaltımı vardır. Yaşlı kimselerde sıvı 
ve elektrolit yönetimi morbiditeyi en aza indirmek için devamlı dikkat 
gerektirir. Günlük yaşam koşullarında sıvı ve elektrolit homeostazı iyi 
sürdürülürken yaşlı kimseler araya giren, daha genç hastaların katla-
nabileceği sorunlarla kolaylıkla kararsız hale gelebilirler. Orta derecede 
sıvı kaybı veya orta derecede sıvı yüklenmesinin ikisine de kolay katla-
namazlar ve iki durum da kolaylıkla sırayla hipovolemi ve sıvı yüklen-
mesine yol açabilir. Abartılı %5 dekstroz veya %0,45’lik NaCl solüsyonu 
verilmesi kolayca hiponatremiye yol açar. İskemik doku zedelenmesinin 
veya hipokseminin asit yükü, böbreklerin yetersiz telafisi nedeniyle yaş-
lılarda daha ciddi olur (Johnson, Feehally, 2003:835-841). 

Benzer şekilde renal fonksiyon bozukluklarına bağlı ilaç metabo-
lizmasında da değişiklikler ortaya çıkmaktadır. İleri yaşta hepatik si-
tokrom p450 aktivitesinde azalmaya bağlı olarak ilaçların oksidasyonu 
azalmakta ve renal itrahında azalma ortaya çıkmaktadır. Renal metabo-
lizmaya sahip ilaçlar ise nefron kaybı nedeni ile yine oksidasyon yetene-
ğindeki azalma sonucu atılamamaktadır.

Total vücut sıvısındaki azalmaya bağlı olarak suda eriyen hidrofilik 
ilaçların dağılım hacmi azalır ve bu nedenle plazma konsantrasyonları 
yükselirken; tersine yağda eriyen lipofilik ilaçların serum konsantras-
yonları serum proteinlerine bağlanma kuvvetleri ile ilgili olarak değiş-
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kenlik gösterse de dağılım hacimleri artar. Renal klirensin azalmasına 
bağlı olarak da eliminasyon yolu böbrekler olan ilaçların da yarı ömür-
leri uzamış olur.

İleri Yaş ile Birlikte Renal Eliminasyon Hızı Azalan İlaçlar

ACEİ Klorpropamid Lityum

Asetazolamid Simetidin, Ranitidin Metformin

Amantadin Digoxin Prokainamid

Aminoglikozidler Furosemid Vankomisin

Bu eliminasyon konusundan farklı olarak ilerleyen yaş ile beraber 
bazı ilaçların farmakodinamiği de değişmekte ve vücutta neden olduk-
ları cevabın şiddetinde değişiklikler görülmektedir. Nedeni çok da açık 
ortaya konmuş olmasa da reseptör sayısındaki, reseptörün ilaca olan afi-
nitesindeki veya postreseptör cevaptaki değişiklikler veya homeostatik 
ve fizyolojik yanıtlardaki yetersizliğe bağlı olarak ortaya çıkmaktadır 
(Johnson, Feehally, 2003:835-841; Fillit at al, 2010).

İleri yaş hastalarında renal fonksiyonların durumu hastalıkların or-
taya çıkışında, seyrinde ve tedavi planlanmasında oldukça önemlidir. 
Renal fonksiyonlarda bozulma ile birlikte artan hipertansiyon, osteopo-
roz, anemi ve ilişkili klinik tablolar, üriner enfeksiyonlar, erkek hasta-
larda postrenal obstrüksiyon nedeni olarak prostatizim, üremiye bağlı 
perikardit, plevrit, trombozit fonksiyon bozuklukları ve kanamalar, hi-
pervolemiye bağlı ödem, assit ve kalp yetersizlikleri gibi birçok tablo 
ortaya çıkabilmekte ve böbrek fonksiyon bozuklukları kimi zaman baş-
latıcı kimi zaman ise agreve edici rol oynamaktadır. Mevcut kronik renal 
hasar ve yetersizlik zemini olan hastalarda araya girebilen nefrotoksik 
metabolik, kimyasal veya hemodinamik bozukluklar ileve akut atağı 
da başlatarak hem klinik durumun seyrine hem tedavide bazı sorunla-
ra neden olabilmektedirler. Metabolizma ve atılım bozukluklarına bağlı 
vücutta biriken; plazma proteinlerindeki kayıp veya asit-baz denge bo-
zukluklarına bağlı olarak ilaçların plazma konsantrasyonları değişiklik 
ortaya çıkan bazı ilaçlar olası toksik etkileri ile renal klirense göre doz 
ayarlaması gerektirebilmektedir.
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Yaşlılıkta Sık Karşılaşılan Böbrek Hastalıkları

Glomerüler Hastalıklar: Sıkı glisemik kontrol ve kan basıncı kontro-
lü ile insidansı azalmış olsa da 40 yaş üstü bireylerde son dönem böbrek 
yetersizliğimin en sık nedenleri halen diyabet ve hipertansiyondur. Di-
yabetin yol açtığı nefropati glomerüler membranı doğrudan ve ileri gli-
kasyon son ürünleri aracılığı ile bozarak ve hipertansiyon da glomerül-
lerde yol açtığı skleroz ile bozmaktadır. Yine ileri yaşlarda sıklığı artmış 
olan amiloidoz, membranöz nefropati, poststreptokokal glomerülonef-
rit, Wegener granülomatozis ve membranoproliferatif glomerülonefrit 
de sıklıkla glomerüler hasara neden olabilmektedir. Wegener granülma-
tozisi ve diğer pauci-immune nekrotizan glomerülonefritlere eşlik eden 
vaskülitler de yaşlılarda yaygındır ve kendini hızlı başlayan böbrek 
yetmezliği, eritrosit silendirleri ve sistemik bulgularla göstermektedir. 
Lupus nefriti ve Ig A nefriti gibi bazı glomerüler hastalıklara bu yaş gru-
bunda nadir rastlanılmaktadır. SLE’li hastaların ancak %2 si atmış yaş 
üstüdür (Yavuz ve ark, 2012:217-223; Glassock, 2000:57-66; Vendemia at 
al, 2001:340-352). İleri yaşlarda saptanan glomerüler hastalıklarda eşlik 
edebilecek olası malignitelerin akla gelmesi ve araştırılması önemlidir. 
Bu hastalarda altta yatan malignensinin tedavisi renal hastalıkta da dü-
zelme sağlayabilmektedir. Benzer sekilde sekonder amiloidoz gelişmiş 
hastalarda altta yatan primer hastalığı de araştıamak hastanın sağkalımı 
vetedavisi açısından oldukça önemlidir.

Renovasküler ve Ateroembolik Hastalık: Yaşanmayla renovasküler 
ve ateroembolik hastalıkların görülme sıklığında da artış görülmekte-
dir. Vasküler hastalık öyküsü olan yaşlı bireylerde yeni ortaya çıkan hi-
pertansiyon veya kontrol altında iken yakın zamanda regülasyonda bo-
zulma saptanan hipertansiyon durumlarında serum kreatininin normal 
veya yüksel olmasına bakılmaksızın renovasküler hastalık araştırılması 
önerilmektedir.

Akut Böbrek Yetmezliği: Yaşlanmayla böbreklerde meydana gelen 
böbrek kan akımının ve GFR nin azalması, kullanılan NSAI ilaçlar- ACE 
inhibitörleri- Anjiotensin reseptör antagonistleri ve diüretiklere karşı 
artmış hassasiyet, aritmi-ateroembolik hastalık-kardiyak cerrahi sıklı-
ğının ve obstrüksiyona yol açabilecek prostat hiperplazisi-kanserinin 
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gençlere nazaran daha sık rastlanılması gibi predispozan faktörler doğal 
olarak bu yaş grubunda akut böbrek yetmezliği insidansını da artıracak-
tır. ABY değerlendirmesinde yaşlılarda daha sık meydana gelen pre ve 
postrenal nedenlerin göz önüne alınması ile birlikte, bu nedenlerin ekar-
te edilmesi sonrası intrarenal sürecin tanımlanması da oldukça önemli-
dir. İskemik (hipotansiyon) veya nefrotoksisite nedenli (örneğin, kont-
rast madde maruziyeti, aminoglikozid kullanımı) akut tübüler nekroz, 
tübüler hasarın sık bir nedenidir (Wiggins, 2005:147-158).

Yaşlılarda ABY gelişimine etkili risk faktörleri:

a. İleri yaş
b. Kronik hastalık anamnezi
a. Diyabet ve Diyabetik nefropati
b. Kronik böbrek yetersizliği
c. Hipertansiyon / İskemik kalp hastalığı / Konjestif kalp yetersiz-

liği
d. Kronik karaciğer hastalığı / karaciğer sirozu
c. Katkıda bulunan faktörlerin varlığı
a. Hipovolemi
b. Enfeksiyon, sepsis
c. Nefrotoksik ilaçlar ve kontrast maddelerin kullanımı
d. Obstrüktif nedenler (taş, tümör, BPH, nörojen mesane)
e. Majör cerrahi işlemler
d. Çoklu organ yetersizliği

Tübülointerstisyel Hastalıklar: Tübülointerstisyel böbrek hasarla-
rı da sıklıkları yaşlı popülasyonda artmaktadır. Akut tübülointerstisyel 
nefrit; akut böbrek yetmezliği, ateş, cilt döküntüsü, periferik eozinofili ve 
pyüri ile kendini belli eder ve sıklıkla ilaç toksisitesine bağlanır. Beta lak-
tamlar, sülfonamidler ve sefalosporinler gibi birçok antibiyotik ve diü-
retikler bu hasara neden olabilir. Kronik tübülointerstisyel nefrit sıklıkla 
NSAI ilaç kullanımı sonrası görülür. İlaçlar dışında viral enfeksiyonlar, 
ağır metaller, nefrotoksik bitkiler, metabolik bozukluklar ve radyasyon 
gibi diğer potansiyel toksik ajanlara maruz kalımla ilişkili olabilir. Çoklu 
ilaç kullanan yaşlı bireylerde sıklığı daha yüksektir (Davison, 1998:6-16).
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İdrar Yolları Enfeksiyonları: Yaşlanmayla asemptomatik bakteriüri 
insidansında artış vardır. Elli yaşın altındaki kadınlarda prevalansı %5 
iken; 65 yaşının üzerindeki kadınlarda %21 e; elli yaşın altındaki erkek-
lerde prevalansı %0 iken; 65 yaşın üzerindeki erkelerde %12’ye yükselir. 
Erkeklerde artan prostat hipertrofisi sıklığı ile ilgili olabilir. Yaşlı kimse-
lerde kronik kateter kullanımı da artan bakteriyal kolonizasyon hızlarıy-
la birliktedir. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi genellikle ateş, dizüri 
ve artmış lökosit sayısı gibi belirti ve bulgularında yapılmaktadır. İdrar 
yollarında yapısal defektin olanlar, sık ve tekrarlayan idrar yolu enfek-
siyonu olanlar, ürolojik cerrahiye alınması programlananlar, nötropenik 
hastalar ve böbrek nakli yapılan hastalar gibi yüksek riskli kimseler bu 
kuralın dışında kalmaktadır (Yavuz ve ark, 2012:217-223).

Hematüri ve Ostrüktif Üropatinin Değerlendirilmesi 

Yaşlı kimselerde idrar yolları malignansileri daha yaygındır. Her iki 
cins için de mesane kanseri 40 yaşın altında nadirdir ve 40 yaş üzerinde 
sıklığı hızla artmaktadır. Renal cell karsinomların ortalama tanı yaşı 66 
dır. Yaşlılarda hematüri değerlendirilirken malignitelerin ön planda tu-
tulması gerekse de glomerüler lezyonlar, taşlar, idiyopatik hiperkalsiüri 
gibi diğer tanıların da aklıda tutulması gerekmektedir. Üriner sistemin 
tıkayıcı hatalıkları; erkeklerde BPH, prostat kanseri ve üretral striktüre 
bağlı iken; kadınlarda ise en sık neden de genitoüriner sistem maligni-
teleridir (Johnson, Feehally, 2003:835-841; Yavuz ve ark, 2012:217-223). 

GERİATRİK POPÜLASYONDA KARDİYOVASKÜLER 
HASTALIKLAR

Kronik Kalp Yetersizliği

Altta yatan kanıtlanmış kardiyak strüktürel bir hastalığa bağlı geli-
şen kardiyak dekompansasyon belirti ve bulgularının varlığı olarak ta-
nımlanan ve orta ve ileri yaş hastalığı olan kalp yetersizliğinin insidans 
ve prevalansı yaşla beraber artış göstermektedir. Erken yaşlarda nedeni 
sıklıkla koroner arter hastalıkları iken ileri yaşlarda kalp kapak hastalık-
ları ve hipertansiyona bağlı olanlar daha sıktır. Miyokard enfarktüsün-
de fibrinolitik ve anjiografik tedavilerin sağ kalım üzerindeki belirgin 
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etkinliğine bağlı olarak ilerleyen yaşlarda KKY prevalansı giderek art-
maktadır. İlaveten hipertansiyonun etkili tedavisindeki gelişmeler bazı 
bireylerde çok ileri yaşlarda bile kalp yetersizliği gelişimini engelleyebil-
mektedir (Beckett at al, 2008:1887-898).

Kalp Yetersizliğinde New York Heart Association (NYHA) Sınıflan-
dırması

Class I Semptom yok
Class II Sıradan aktiviteler ile semptomatik olan bireyler
Class III Sıradan aktivitelerden daha azı ile semptomatik olan bi-

reyler
Class IV İstirahatte de semptomatik olan bireyler

Epidemiyolojik çalışmalara göre 65 yaş altı KKY prevalansı %0.06 
iken, 65 yaş üzeri bireylerde %2,8, 80 yaş üzeri bireylerde ise %9,1’dir. 
Framingham çalışması uzun süreli takiplerinde KKY prevalansının 
her dekadta ikiye katlandığı ve 80 li yaşlarda %10 seviyelerine ulaştı-
ğı görülmüştür (Franklin, Gustin, Wong, Larson, Weber, Kannel, Levy, 
1997:308-315).

Hastalığın seyri farklılık gösterse de genellikle sol ventrikül sisto-
lik yetersizliği olanlarda prognoz, sol ventrikül sistolik fonksiyonları 
korunmuş bireylere göre daha kötüdür. LV fonksiyonları korunmuş 
hastalar hipertansif olmaya daha meyilli iken, koroner arter hastalığı 
açısından ve renal perfüzyon ve renal fonksiyonlar açısından daha iyi 
durumdadırlar. Hastaneye yatarak tedavi gören tüm KKY vakaları ele 
alındığında sağ kalım değişken olsa da ortalaması 2,5 yıl kadardır. Son 
yıllarda multidisipliner yaklaşımlar sağ kalımda ilerlemeler sağlansa da 
KKY tedavisinde maalesef halen yeterli düzeyde sonuçlar elde edileme-
mektedir. Hastanede yatarak tedavisi gereken KKY hastalarında 1 yıllık 
mortalite %50 dolaylarındadır (Thomas, Rich, 2007:1-10). 

KKY bir tanı ve hastalıktan çok bir sendrom olarak tanımlanmak-
tadır ve hemen daima bu sendroma neden olan altta yatan bir hastalık 
mevcuttur. Patofizyolojisi multifaktöriyeldir. İleri yaşlarda kalp kapak 



GERİATRİK HASTALARDA KRONİK DAHİLİ HASTALIKLARA YAKLAŞIM

38

hastalıkları ve hipertansif kalp hastalıkları ve sol ventrikül hipertrofisi-
ne bağlı kalp yetersizlikleri daha sık iken erken yaşlarda koroner arter 
hastalıkları ilişkili iskemik kalp yetersizlikleri daha sıktır. Hastalarda 
RAAS hiperaktivitesi ve sempatik sinir sistemi hiperaktivitesi ilişkili 
kalp strüktürel değişiklikleri ile beraber periferik vasküler sistemde de 
yapısal değişiklikler saptanır. İler yaş ile beraber kalbin yapısında bazı 
spesifik değişiklikler olur; kalsifikasyonlar artar, miyokardiyal fibrozis 
gelişir ve vasküler komplians azalır. KKY gelişen birçok ileri yaş bireyde 
bunlara ilaveten iskemi, iskemi ilişkili gelişen remodellinge bağlı vent-
riküler yapısal değişiklikler, sonucunda da sol ventriküler dilatasyon ve 
sol ventriküler end-diastolik hacim artışı saptanır. Yine bu hasta gru-
bunda kalp kapak kalsifikasyonları, çeşitli nedenlere bağlı gelişebilen 
kardiyomiyopatiler, hipertansif sol ventriküler hipertrofi, artial kontrak-
siyonun düzensizliği ve yokluğu durumunda (mesela fibrilasyonda) ge-
lişen ventriküler dolum bozuklukları gibi tablolar da semptomatolojinin 
önemli patogenetik konularındandır. Kalp yetersiliğinin erken dönem-
lerinde otonom sinir sistemi ve nöroendokrin sistem yetersiz kalan kalbi 
desteklemeye yardımcı olurken ileriki aşamalarda kalp için daha zararlı 
sonuçlara neden olurlar. RAAS aktivasyonu başlangıçta vücutta su tut-
mayı ve kalp kasını hipertrofiye zorlayarak kasılma gücünü artırmaya 
çalışırken hastalığın sonraki aşamalarında kalp, beyin, böbrek ve vaskü-
ler yapının tümü için olumsuz etkiler doğurmaya başlar. Benzer şekilde 
yüksek katekolamin düzeylerine sahip KKY hastalarında da prognoz 
daha kötüdür (Thomas, Rich, 2007:1-10; Lye, Donnellan, 2000:560-566; 
Arif at al, 2010:1604-1614; Tresch, 2000:445-456).

Hafif formları için tanı zor olsa da ağır formları ve semptomatik ve 
özellikle dekompanse hasta gruplarında tanı hem klinik olarak hem de 
ekokardiyografik olarak kolayca konulabilir. ESC tarafından 2008 yılın-
da yayınlanan KY tanı ve tedavisine yönelik kılavuzda belirtildiği üzere 
KY tanısı için; tipik KY semptomlarının (nefes darlığı, efor dispnesi, yor-
gunluk ve bacaklarda şişlik), KY bulgularının (taşikardi, takipne, raller, 
plevral efüzyon, venöz dolgunluk, ödem ve hepatomegali) ve yapısal 
ya da işlevsel bozukluğun objektif bulgusunun (kardiyomegali, üçüncü 
kalp sesi, üfürüm, ekokardiyografik anormallikler ve natriüretik peptid 
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konsantrasyonunda artış) birlikte bulunması gerekmektedir (Dickstein 
at al, 2008:2388-2442).

İleri Yaş Kalp Yetersizliğinde;
Klasik Semptomlar Atipik Özellikler Ayırıcı Tanı
Dispne Letarji Anemi
Ortopne Konfüzyon KOAH
Periferik Ödem Senkop Depresyon ve Anksiyete
 Baş Dönmesi Hipotiroidizim
 İmmobilite Hipoalbüminemi
  Malnütrisyon
  Renal Hastalıklar
  Neoplazm
  Lenfödem
İleri Yaş Hastalarda Kalp Yetersizliğini Presipite Eden Faktörler
Anemi
Alkol
Endokardit gibi bazı enfeksiyonlar
Sıvı aşırı yüklenmesi (özellikle postop dönem)
Tirotoksikoz
İlaçlar (NSAID gibi)
Atrial fibrilasyon
Pulmoner emboli
İlaç kompliansı değişiklikleri
KY tanısı için semptomların varlığı zorunludur. Efor dispnesi (nefes 

darlığı, çabuk yorulma ve halsizlik) KY’nin başta gelen semptomudur. 
Ancak, bu semptom akciğer hastalıkları, tiroid hastalıkları, anemi ve de-
presyon gibi nedenlere de bağlı olabilir. Ortopne, gece öksürüğü ya da 
paroksismal noktürnal dispne KY’yi düşündürmelidir. KY hastalarında 
sıkça rastlanan semptomlardan bir diğeri ayak bileklerinde şişme ve kilo 
artışıdır. KY’nin daha az görülen ve atipik olan semptomları ise senkop, 
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anjina, noktüri, oligüri ve bilinç bulanıklığıdır. Bu atipik semptomlar 
yaşlılarda daha sık görülür (Imazio at al, 2008:270-280; Mehra, Maisel, 
2005:10-20; Okutucu, Kabakci, 2011:117-129).

KY’nin klasik fizik inceleme bulguları arasında taşikardi, takipne, 
juguler venöz dolgunluk, periferik ödem, raller, plevral efüzyon, hep-
atomegali ve S3 (üçüncü kalp sesi) yer alır. Tedavi görmeyen KY hasta-
larında taşikardi genellikle bulunur. Fakat diğer birçok durumda da 
(anemi, ateşli hastalıklar, akciğer hastalıkları, hipertiroidi gibi) taşikardi 
olabilir. Juguler venöz dolgunluk KY’nin önemli bulgularından biridir 
ve sıvı yüklenmesinin en özgül bulgusudur. Diüretik tedavisi almamış 
hastalarda görülmemesi KY tanısının yeniden gözden geçirilmesini ger-
ektirir. (Arif at al, 2010:1604-1614; Imazio at al, 2008:270-280).

Periferik ödem KY’nin sık rastlanan bulgularından biridir. Fizik 
inceleme ile saptanabilir olması için en azından 4-5 L sıvının birikme-
si gerekir. Yerleşimi büyük ölçüde yer çekimi tarafından belirlenen ve 
başlangıçta ayak bileklerinde görülen periferik ödemin klasik bulgusu 
parmak ucu ile bastırıldığında oluşan çukurdur (godet). Ödem, ayak 
bileğinden başlar, yukarı doğru ilerler. KY’ye bağlı ödem simetriktir 
ve godet bırakır. Yürüyebilen hastalarda ödem akşam saatlerinde artar. 
Yatan hastalarda ödem, alt ekstremitelerden daha çok sakrum üstünde 
görülür (Tresch, 2000:445-456; Dickstein at al, 2008:2388-2442; Imazio at 
al, 2008:270-280; Mehra, Maisel, 2005:10-20; Okutucu, Kabakci, 2011:117-
129). 

KY’de akciğer bazallerinde ince raller duyulabilir. Akciğer 
hastalıklarında da rallerin duyulabileceği unutulmamalıdır. Tek (çoğun-
lukla sağda) ya da iki taraflı plevral efüzyon saptanabilir. Kalbin os-
kültasyonunda üfürümler duyulabilir. Bu üfürümler altta yatan kapak 
hastalığı, kardiyomiyopatiler ya da doğuştan kalp hastalığına bağlı ola-
bileceği gibi sol ventrikül dilatasyonuna bağlı işlevsel mitral yetersizliği, 
iskemik kalp hastalığına bağlı mitral yetersizliği ya da pulmoner hiper-
tansiyon ile ilişkili triküspid yetersizliği gibi durumları da yansıtabilir. 
Üçüncü kalp sesinin (S3) duyulması KY için oldukça özgül bir bulgudur. 
Ancak çoğunlukla KY’nin dekompanse olduğu dönemlerde duyulur. 
KY’de hepatomegali saptanabilir. Karaciğerin ağrılı olması ve hepato-
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juguler reflünün eşlik etmesi KY’yi destekler. Hepatomegaliye asit de 
eşlik edebilir (Tresch, 2000:445-456). 

Yaşlılarda unutkanlık nedeniyle semptomlar doğru tanımlana-
mayabilir ya da zihinsel tanımlamalarda tutarsızlık olabilir. Bu neden-
le öykü alırken dikkatli olmak gerekir. Efor dispnesi, çabuk yorulma, 
halsizlik gibi semptomlara yaşlılarda daha sık rastlanır ve KY dışındaki 
nedenlere bağlı olma olasılıkları yüksektir. Yaşlılarda venöz tonusunun 
azalması ve venöz yetmezlik ile ilişkili olarak bilateral ayak bileği öde-
mine gençlere göre daha sık rastlanır. Yaşlılarda akciğerlerde rallerin ve 
kalpte üfürümlerin duyulma sıklığı da artmıştır ve bu bulguları KY ile 
ilişkilendirmek daha güçtür (Arif at al, 2010:1604-1614; Tresch, 2000:445-
456; Dickstein at al, 2008:2388-2442; Imazio at al, 2008:270-280).

Göğüs grafisi ve elektrokardiyografi (EKG), fizik incelemeyi tamam-
layan, ucuz ve kolay uygulanabilir yöntemlerdir. Tanıda KY düşünülen 
tüm hastalarda istenmelidir. Kardiyotorasik oranda artış, pulmoner 
venlerde akımın sefalizasyonu-yeniden dağılım, interlobar fissürlerde 
sıvı birikimi, fantom tümörü, plevral sıvı, peribronşiyal cuffing, Kerley 
A ve B çizgileri ve alveoler ödem gözlenebilir. EKG iletim bozuklukları, 
ritim, sol ventrikül hipertrofisi, miyokard infarktüsü, voltaj düşüklüğü 
gibi konularda değerli bilgiler sağlayabilir. Bu değişikliklerin hiçbiri KY 
tanısına varmak için yeterli değildir, ancak EKG’nin tamamen normal 
olması semptom ve bulgulara neden olabilecek KY dışındaki nedenlerin 
araştırılmasını gerektirir. Yaşlılarda KY olsun ya da olmasın EKG’nin 
tamamen normal bulunma olasılığı çok düşüktür. Bu nedenle ayırıcı 
tanıda gençlerdeki gibi EKG’nin normal bulunması durumunda KY 
tanısından uzaklaşma şansını yakalama olasılığı azdır (Dickstein at al, 
2008:2388-2442; Imazio at al, 2008:270-280; Mehra, Maisel, 2005:10-20; 
Okutucu, Kabakci, 2011:117-129).

KY tanısında en objektif verileri sunabilen yöntem transtorasik eko-
kardiyografidir. Bu yöntemle sistolik ve/veya diyastolik işlev bozu-
kluğu saptanabilir. Ayrıca, etyolojinin belirlenmesinde [koroner arter 
hastalığı (KAH), kapak hastalıkları, kardiyomiyopatiler, doğuştan kalp 
hastalıkları gibi] ve eşlik eden durumların (sol ventrikül anevrizması, 
trombüs gibi) belirlenmesinde de yararlıdır. İki boyutlu ekokardiyogra-
fi ve Doppler ekokardiyografi bulguları yaşlılarda ve gençlerde farklı 
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yorumlar gerektirir. Yaşlılarda fizyolojik olarak kabul edilebilen kardi-
yak değişiklikler göz ardı edilmemelidir. Birçok çalışmada hipertansi-
yon, kapak hastalıkları veya ardyükü artıracak diğer kardiyovasküler 
hastalıklar olmasa bile yaşlılarda sol ventrikül duvar kalınlığında artış 
olduğu gösterilmiştir (Dickstein at al, 2008:2388-2442; Okutucu, Kabak-
ci, 2011:117-129).

Natriüretik peptidlerin ölçümü KY tanısında kullanılan basit ve 
değerli bir yöntemdir. Bu amaçla en sık kullanılanlar beyin natriüre-
tik peptid (BNP) ve öncülü NT-proBNP’dir. Plazma natriüretik pep-
tid düzeylerinin düşük (BNP için <100 pg/mL, NT-proBNP için <400 
pg/mL) bulunması kronik KY olasılığının düşük olduğunu işaret eder. 
Yaşlılarda gençlere göre plazma natriüretik peptid düzeyleri daha yük-
sektir. Örneğin; NT-proBNP için normal değerler 75 yaşın altında 125 
pg/mL’nin, 75 yaş ve üzerinde ise 450 pg/mL’nin altı olarak kabul edil-
ir. Bu durum yaşlılarda görülen KY’de natriüretik peptid düzeylerinin 
tanısal yararını sınırlar (Mehra, Maisel, 2005:10-20; Okutucu, Kabakci, 
2011:117-129).

KKY Tedavi Seçenekleri

Diüretikler Sıvı aşırı yüklenmesi ve ödem vakalarında,
Uygun dozlarda loop diüretikleri (furosemid ve bume-
tanid),
Tiazidler de kullanılabilir.

ACEI – ARB Sistolik disfonksiyonda hem semptomlar hem sağ kalım 
üzerine etkili,
Doz titrasyonu gereklidir.

Beta Blokörler Sistolik disfonksiyonda hem semptomlar hem sağ kalım 
üzerine kalp yetersizliğinin her aşamasında etkili,
Olumlu etkiler hemen ortaya çıkmaz.
Doz titrasyonu gereklidir.

Spironolakton Mortalite üzerine etkili olan yardımcı bir ajandır.

Digoksin Semptomların tedavisinde ve atrial fibrilasyonun kont-
rolünde faydalıdır. Mortaliteye katkısı açık değildir.
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Nitratlar Semptomların ve özellikle angına kontrolü ve tedavisin-
de yardımcı bir ajandır.

Diğer Seçenekler Amlodipin, ferröz sülfat, eritropoetin, warfarin ve ami-
odarone (uygun hastalarda)

Non-Farmakolo-
jik Tedaviler

Kilo vermek
Tuzdan kısıtlı diyet
Sigarayı bırakmak
Egzersiz
Multidisipliner takip

Koroner Arter Hastalıkları

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre tüm yaş grupları ele alındığında 
ölümlerin en sık nedeni olan kalp damar hastalıkları bütün ölümlerin 
%30’undan sorumludur. Her yıl kardiyovasküler hastalıklardan (KVH) 
ölenlerin yarısından fazlasını 70 yaş üzerinde olanların oluşturduğu dik-
kate alındığında ileri yaş ile KVH ilişkisinin önemi ortaya çıkmaktadır. 
Koroner ateroskleroz ileri yaş bireylerde oldukça yaygın olup otopsi ile 
incelenen 70 yaş üzeri bireylerin %70 inde rastlanılmaktadır ve bu oran 
her iki cinsiyet için eşittir (Ikitimur, 2017:32-34; Mathers at al, 2003:1-118; 
Lernfelt at al, 1990:297-303). Koroner arter hastalıkları tanısı şu alt tipler-
de konulmaktadır:

a. Koroner anjiografik incelemede kanıtlanmış koroner arter hasta-
lığı varlığı

b. Belgelenmiş miyokardial enfarktüs varlığı
c. Angina pektoris tipik anamnezi ile beraber stres testleri ile ta-

nımlanmış iskemi
d. Ani kardiyak ölüm
Egzersiz ile ortaya çıkan dispne ileri yaş hastalarda klasik angina 

pectorise göre daha sık karşılaşılan klinik tablodur. İleri yaş hastalarda 
substernal ağrı şekline angina daha nadir görülür ve bu hastalar genç bi-
reylere göre daha düşük şiddetli ve daha kısa süreli ağrıdan yakınırlar. 
İleri yaşlarda postprandiyal epigastrik ağrı veya sırt ve omuza vuran ağrı 
şeklinde görülmesi daha sıktır. Zaman zaman bu ağrı dejeneratif eklem 
ağrısı ya da peptik ülser, gastroözefageal reflü hastalığı gibi yanlış tanı-
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lara yönlenmeye neden olmakta ve tanısal karmaşalara ve gecikmelere 
neden olabilmektedir. Kimi ileri yaş hastalar sessiz veya asemptomatik 
miyokardial iskemi şeklinde bir KAH tablosu da sergileyebilirler. Bu 
ileri yaş hastalarda KAH varlığında göğüs ağrısı olmamasının nedeni 
konusu halen tam olarak açık değildir (Ikitimur, 2017:32-34).

Tanı amacı ile yapılan EKG değerlendirmesinde yeni veya geçmişte 
olmuş MI tanısına ilaveten iskemik ST segment depresyonu, aritmiler, 
kondüksiyon defektleri, sol ventrikül hipertrofisi de tanımlanabilmek-
tedir. Treadmill yani efor testi ile özellikle ileri yaş hastalarda egzersiz 
ile agreve olan koroner iskemik değişiklikler EKG kayıtları üzerinde 
saptanabilmektedir. Efor testinin tanının yanı sıre ileri yaş hastalarda 
prognostik değeri de vardır. Egzersiz stres talyum perfüzyon sintigra-
fisi, radyonüklid ventrikülografi ve ekokardiyografi de KAH tanısında 
kullanılan yöntemlerdendir. Treadmill veya bisiklet ile egzersiz yapa-
mayan hastalar için IV dipiridamol–talyum görüntüleme de kullanı-
labilmektedir. Diğer yardımcı testler içinde ambulatuar EKG testi, BT, 
MRI da sayılabilir (Ikitimur, 2017:32-34; Lernfelt at al, 1990:297-303).

Koroner arter hastalıkları için bazı risk faktörleri ve varlığı halinde 
koroner arter hastalığı ve ilişkili mortalite için yüksek risk oluşturacak 
bazı hastalıklar tanımlanmıştır (Bugan, Celik, 2014:159-63);

a. Yaş (erkeklerde ≥45, kadınlarda ≥55 veya erken menopoz)
b. Erkek cinsiyet
c. Aile öyküsü (birinci derece akrabalardan erkekte 55, kadında 65 

yaşından önce koroner arter hastalığı bulunması)
d. Sigara içiyor olmak
e. Hipertansiyon (kan basıncı ≥140/90 mmHg veya antihipertansif 

tedavi görüyor olmak)
f. Hiperkolesterolemi (total kolesterol ≥200 mg/dl, LDL-kolesterol 

≥130 mg/dl)
g. Düşük HDL-kolesterol değeri (<40 mg/dl)
h. Diabetes mellitus (diyabet bir risk faktörü olmanın yanısıra, ko-

roner kalp hastalığı varlığına eşdeğer bir risk taşıdığından risk değerlen-
dirmesinde ayrı bir yeri vardır)

i.	 Sol ventrikül hipertrofisi
j. Obezite
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k. Fiziksel inaktivite
l. Kronik böbrek hastalığı
m. Periferik arter hastalığı
n. Karotis arter stenozu varlığı
ESC kılavuzunun Stabil KAH kuşkusu olan olgulardaki önerisi 

üç basamaktan oluşmaktadır. Birinci basamakta bir hastanın öncelikle 
KAH olma olasılığı değerlendirilmeli ardından ikinci basamakta genel-
likle bir noninvaziv test ile tanı konulmaya çalışılmalıdır. Tanı konul-
duğu düşünüldükten sonra optimal tıbbi tedavi başlanılır ve üçüncü 
basamakta hastanın “olay riski” bakımından risk tabakalandırması ya-
pılır. Semptomların ağırlığı ve olay riskinin yüksekliği gerek prognoz 
kestirimi gerekse uygun tedavinin seçilmesi için invaziv koroner anji-
yografiyle devamı gerektirmektedir. Stabil anginada akut anginal ata-
ğın tedavisi için nitrogliserin, uzun etkili nitratlar kullanılır. Rekürren 
anginal atakları önlemek için beta blokerler, antiplatelet ajanlar (aspirin 
veya klopidogrel) önerilmektedir. Kalsiyum kanal blokerleri KAH için 
ilk tercih olarak önerilmese de beta bloker ve nitratlara rağmen persis-
te eden anginada sol ventrikül fonksiyonu iyi ileri yaş hastalarda uzun 
etkili diltiazem veya verapamil, sol ventrikül fonksiyonları kötü hasta-
lar için amlodipin ve felodipin kullanılabilmektedir. Ranolazin de klinik 
olarak belirgin kalp hızı ve kan basıncı değişikliği yapmaksızın angina 
ataklarını ve nitrogliserin ihtiyacını azaltarak egzersiz toleransını artıran 
önemli bir ajandır. Bu medikal müdahalelere rağmen persiste eden angi-
nada koroner revaskülarizasyon önerilebilmektedir (Yavuzgil, 2016:1-7; 
Montalescot at al, 2013:2949-3003).

Akut koroner sendromlardan NSTEMI/Unstable angina pektoris-
te ise oksijen, nitrogliserin ile azalmayan göğüs ağrısı, ağır ajitasyon ve 
akut pulmoner konjesyon varlığında morfin sülfat verilmektedir. Kont-
rendikasyonu olmayan her hastaya aspirin çiğnetilmelidir. Peruktan ko-
roner girişim planlanan hastalara aspirine ilaveten klopidogrel de veril-
melidir ve işlem sonrası 9 aya kadar devam edilmelidir. Elektif koroner 
by-pass planlanan hastalarda ise klopidogrel 5-7 gün öncesinde kesil-
melidir. Sublingual nitratlar (ağrı tamamen geçmez ise IV devam ede-
cek şekilde), IV beta blokerler (idamede titre edilen oral dozlar halinde), 
kontrendikasyon yok ise oral ACEI, nitrat ve beta blokere rağmen tam 
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ağrı kontrolü sağlanamayan sol ventrikül fonksiyonları iyi hastalara IV 
verapamil veya diltiazem ve hemodinamik olarak instabil olan hastalar-
da intraaortik balon uygulaması derhal yapılmalıdır. Koroner anjioplas-
ti planlanan hastalarda glikoprotein IIb/IIIa inhibitörleri ve hepatin de 
başlanmış olan antiplatelet ajanlara eklenmelidir. Bu hasta grubuna IV 
trombolitik tedavi önerilmemektedir. İntensif medikal tedaviyle kontrol 
altında tutulamayan vakalarda anjiografik değerlendirme ve revasküla-
rizasyon önerilmektdir. Antihiperlipidemik tedaviler de 24-72 saat son-
ra başlanabilmektedir (Yildirir, 2016:15-19).

Akut koroner sendromlardan STEMI tedavisinde ağrı için nitratlar, 
morfin, beta bloker ve aspirin derhal başlanmalıdır. Klopidogrel eklen-
mesinin de önemi yüksektir. Beta bloker, ACEI, kalsiyum kanal bloker-
leri ve statinler aynı NSTEMI de olduğu şekilde kullanılmaktadır. Pri-
mer koroner anjioplasti veya cerrahi revaskülasrizasyon planlanan veya 
sistemik embolizasyon riski taşıyan (geniş anterior MI, atrial fibrilas-
yon, pulmoner veya sistemik emboli hikayesi, sol ventrikülde trombüs 
saptanmış olması) hastalarda IV heparin infüzyonu önerilmektedir. 75 
yaş altı hastalarda trombolitik tedavi önerilmektedir. 75 yaş üzeri akut 
STEMI hastalarda trombolitik tedavinin faydalı ya da zararlı olduğuna 
dair yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle 75 yaş üzeri uygun STEMI 
hastalarda primer koroner anjioplasti işlemi koroner olay ve mortalite 
için öncelik verilmesi gereken işlemlerdendir (Türk Kardiyol Derneği, 
2013:1-51).

İleri yaş hastaların MI sonrası sekonder korumaları da oldukça 
önemlidir. Antiagregan (gereğinde antikoagulan ile beraber) tedaviler, 
beta blokerler, ACEI/ARB, nitratlar önerilmekte, kalsiyum kanal blo-
kerlerinin kullanımı ise uygun görünmemektedir (MI sonrası BB yerine 
KKB kullanımı mortalite riskini ikiye katlamaktadır). KKY gelişmiş, LV 
EF %40 dan düşük olan ve/veya diyabeti olan bireylerde aldosteron an-
tagonistlerinin kullanımı da önerilmektedir (Türk Kardiyoloji Derneği, 
2013:1-51). 

İleri Yaş Hastalarda MI Sonrası Tedavi:
1. Sigara kullanılmamalıdır.
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2. Hipertansiyon, beta bloker ve/veya ACEI/ARB ile tedavi edil-
melidir.

3. LDL-K düzeyi 70 mg/dL nin altına, ya da başlangıç düzeyinin 
%40 altına indirilmelidir.

4. Diyabet, obezite ve fiziksel inaktivite düzeltilmelidir.
5. Aspirin veya klopidogrel, beta bloker ve RAAS blokeri kontren-

dikasyon yoksa kullanılmalıdır.
6. Antianginal ve antiiskemik amaçla uzun etkili nitratlar kullanı-

labilir.
7. Sotalol ve amiodaron gibi class 1 antiaritmik ilaçlar kullanılma-

malıdır.
8. MI geçiren postmenopozal kadınlar, hormon replasman tedavi-

leri almamalıdır.
9. Uzun yaşam beklentisi olan ve optimal medikal tedaviye rağmen 

semptomları kontrol altına alınamayan ileri yaş hastalara koroner revas-
külasrizasyon planlanmalıdır.

Hipertansiyon 

KAH ve stroke (inme) halen gelişmiş ülkelerde 65 yaş üzeri birey-
lerde en önemli mortalite nedenleridir ve bu hastalıkların önlenebilir en 
önemli risk faktörü hipertansiyondur. Yaşlanan nüfus ile birlikte hiper-
tansiyon, oldukça önemli bir halk sağlığı sorunu haline dönüşmüştür. 

Hemen her toplumda yapılmış birçok çalışma göstermektedir ki, iler-
leyen yaş ile beraber kan basıncı yükselmektedir. Sistolik kan basıncında 
80’li yaşlara kadar lineer bir yükseliş izlenmektedir. Diyastolik kan ba-
sıncı ise daha erken yıllarda (50-60 yaş aralığı) bir plato çizmekte ve daha 
sonra düşmektedir. Bu nedenle yaş ile değişim gösteren nabız basıncı ve 
ortalama arter basıncı değişiklikleri önem kazanmaktadır. Nabız basıncı 
60 yaşından itibaren dikey olarak yükselirken, ortalama arter basıncı ise 
30-40 lı yaşlardaki yükselişinden sonra 50-60 lı yaşlarda bir plato çizer. Bu 
değişimlere neden olan çok sayıda çevresel ve genetik faktör vardır. Ör-
neğin, siyah ırkta ve özellikle de kadınlarında yaş ile birlikte olan kan ba-
sıncı yükselişi beyaz ırka göre daha belirgindir.  Hipertansiyon prevalansı 
kullanılan ölçeğe göre değişiklik gösterir. Hipertansiyon ölçeğini 160/90 
olarak aldığımızda 65 yaş üzeri erkeklerde %61 ve kadınlarda %63 hiper-
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tansif birey saptanırken, hipertansif eşiğin 140/90 olarak kabul edilme-
si halinde bu oranlar erkeklerde %78 ve kadınlarda %83 e ulaşmaktadır. 
Ülkeler arasında hipertansiyon sıklığında büyük farklılık saptanmasının 
temel nedeni çalışmalarda kabul edilen eşik değerlerdir. Diğer farklılıklar 
kan basıncı ölçüm sayısı, sıklığı, ölçüm yapan kişilerin tecrübeleri ile ilgili 
olabilir (Oven, Akcicek, 2009:13-19).

İlerleyen yaş ile beraber sistolik kan basıncında yükselme eğiliminin 
daha fazla olması nedeni ile yaşlılarda en sık rastlanan hipertansiyon 
tipi izole sistolik hipertansiyon (İSH) dur. Erkek ve kadınlar ayrı olarak 
değerlendirildiğinde kadınlarda diyastolik hipertansiyonun erkeklere 
kıyasla biraz daha sık olduğu da görülmektedir (Oven, Akcicek, 2009:13-
19; Türk Kardiyoloji Derneği, 2013:1-72). 

Framingham çalışması hipertansif bireylerin yaş ve cinsiyete göre 
benzer özelliklere sahip normotansiflere kıyasla 3 kat artmış kardiyo-
vasküler ölüm riski ile karşı karşıya olduklarını göstermiştir. Daha önce 
bilinen bir kardiyovasküler hastalığı olmayan 1 milyonu aşkın erişki-
nin dahil olduğu çok sayıda çalışmanın bir meta-analizi kan basıncı ile 
kardiyovasküler mortalite riskinin 90 yaşına kadar lineer bir seyir gös-
terdiğini, kan basıncındaki her 20 mmHg düşüşün 40-49 yaş grubu has-
talarda inmeye bağlı mortaliteyi %74, KAH ilişkili mortaliteyi %49 azalt-
tığını, 80-89 yaş grubunda ise inmeye bağlı mortaliteyi %33, KAH ilişkili 
mortaliteyi ise %67 azalttığını göstermiştir. Ancak daha ileri yaş grupları 
için yapılan çalışmalar ise kan basıncının mortalite için bir risk faktörü 
olmadığını ve düşük kan basıncının da artmış mortalite ile birlikte ol-
duğunu göstermiştir. İleri yaş hastalarda sistolik kan basıncı yüksekliği 
KAH açısından diyastolik kan basıncına göre daha büyük bir risk teşkil 
etmektedir (Franklin at al, 1997:308-315). 

İleri yaş hastalarda kan basıncının değerlendirilmesinde bazı prob-
lemlerle karşılaşılmaktadır. Hastaların yetersiz veya gereksiz tedavi al-
mamaları için doğru değerlendirme yapılması çok önemlidir. 24 saatlik 
periodta mental veya fiziksel aktiviter, uyku ve öğünler ile ilişkili olarak 
kan basıncında bazı dalgalanmalar gözlenebilmektedir. Benzer şekilde 
mevsimsel değişiklikler de ortaya çıkabilmektedir. Genellikle kış ayla-
rında kan basıncı daha yüksek olabilmektedir. Hipertansif bireylerde 
kan basıncı değişkenliği normotansif bireylere kıyasla daha yüksek gibi 



Semir PAŞA, İbrahim DAĞ

49

görünse de bazal değere göre düzeltmeler yapıldığında küçük bir fark 
kalmaktadır. Tekrarlayan ölçümler arasında kan basıncında saptanan 
düşmeler ileri yaş hipertansiflerde bazen saptanabilmektedir. Bu neden-
le komplike olmayan vakalarda oturur pozisyonda en az iki ölçüm ya-
pılması, bunun toplamda 2-3 ay sürecek bir takipte ve 4 ayrı vizitte tek-
rarlanması önerilmektedir. İleri yaş hastalarda ortostatik hipotansiyo-
nun değerlendirilmesi için ise ayağa kalkma sonrası 1-3 dk. beklenerek 
kan basıncı ölçümü yapılması önerilmektedir. Ölçüm yapılan cihazın 
güvenilirliği ve standardizasyonu da diğer bir önemli konudur. Man-
şon genişliği ileri yaş hastalarda ayrıca önem taşımaktadır çünkü olma-
sı gerekenden daha küçük manşonlar kan basıncını yanlış olarak daha 
yüksek gibi çıkarabilmektedir. Manşon genişliği aksilla ile antekübital 
fossa aralığının 2/3’ü kadar olmalıdır ve kol çevresinin %80’inden daha 
fazlasını sarabilecek boyutta olmalıdır. İleri yaş hastaların %10 kadarın-
da iki kol arası farkın %10’dan fazla olabilmesi nedeni ile ilk ölçümlerin 
her iki koldan yapılması gereklidir. Bu durumda yüksek olan kolun kan 
basıncı değeri hastanın tansiyonu olarak kabul edilir ve kayıt edilir. Öl-
çümler arası farklılığı gidermek, günün çeşitli saatlerindeki kan basıncı 
değerlerini görmek, hastane ölçümlerinde anksiyete ilişkili beyaz önlük 
hipertansiyonu durumlarını tespit edebilmek, tedaviye yanıt ve direnci 
saptayabilmek ve kimi hastalarda postural hipotansiyon ve post-pran-
diyal hipotansiyonu saptayabilmek amacı ile bazı hastalarda 24 saatlik 
ambulatuar kan basıncı takibi de gerekli olabilmektedir. Bu yöntem kli-
nik önemi henüz çok açık olarak tanımlanmamış olsa da gün-gece de-
ğişkenliği hakkında da bilgi vermektedir. Bu işlem ile elde edilen ölçüm 
sonuçlarına göre gün içinde 140/90 mmHg, gece 125/75 mmHg ve 24 
saat için 135/85 mmHg üzeri ortalamalarda hasta hipertansif olarak ka-
bul edilmektedir (Türk Kardiyoloji Derneği, 2013:1-72).

Genç ve ileri yaşlarda saptanan hipertansiyon olgularının ortak ve 
sık özelliklerinden biri de genellikle asemptomatik olmalarıdır. Baş ağrısı 
bazen yükselen kan basıncı ile ilişkilendirilse de çoğu hastada gerçekte 
aralarında doğrudan bir ilişki yoktur. Klinisyenin bu asemptomatik va-
kaları saptayabilmek üzere muayenelerinin bir parçası olarak kan basıncı 
ölçümü yapması önerilmektedir. Özellikle kardiyovasküler hastalık açı-
sından riskli olan diyabetik bireyler ile hedef organ hasarı ile başvuran 
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(akut beyin, göz, böbrek ve kalp hasarı) bireylerde bu ayrı bir önem taşı-
maktadır. Tüm hastaların boy-kilo, kan biyokimya analizleri (glikoz, üre, 
kreatinin ve elektrolitler), EKG, lipidler, idrar protein ve sedimenti, göğüs 
röntgenogramı açısından değerlendirilmesi; lüzum halinde hiperparatiro-
idi ilişkili hipertansiyon düşünülen vakalarda kalsiyum ve parathormon, 
renovasküler hipertansiyon düşünülen vakalarda renal arter doppler usg 
incelemesi (gereğinde renal MR anjiografi), kardiyak riskli hastalarda 
ekokardiyografik değerlendirme de gerekebilmektedir (Oven, Akcicek, 
2009:13-19; Türk Kardiyoloji Derneği, 2013:1-72; Elliot, Black, 2002:11-20). 

İleri Yaş Hastalarda Antihipertansif İlaç Grupları İçin 
Endikasyon ve Kontrendikasyonlar

İlaç Grubu Mutlak En-
dikasyon

Olası Endikasyon Mutlak Kont-
rendikasyon

Olası Kont-
rendikasyon

A. ACEI KKY KBH
LV Hipertrofisi
Diyabetes Melli-
tus
Tip 1 DM Nöro-
patisi

Renaovaskü-
ler HT
Tip 2 DM 
Nöropatisi

Periferik Vas-
küler Has.
Böbrek yeter-
sizliği

B. Beta Bloker-
ler

MI
Angina

KKY Astım/KOAH
Kalp Blokları

KKY
Dislipidemi
Periferik Vas-
küler Has.

C. Kalsiyum 
Kanal Blokerleri

İleri yaş 
izole sistolik 
HT

İleri yaş angina - -

D. Tiyazid Diü-
retikler

İleri yaş - Gut Dislipidemi
Hiperkalsemi

Alfa Blokerler Prostatizim
ACEI ilişkili 
öksürük

Dislipidemi
Diğer ilaçları 
tolere edemeyen 
KKY

Üriner inkon-
tinans
Renovasküler 
hastalıklar

Postural Hipo-
tansiyon
Periferik vas-
küler has.

Kalsiyum Anta-
gonistleri

Angina MI Kalp blokları
KKY

Diğer bloker-
lerle kombinas-
yonları
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Tüm hipertabsif hastaların yarıdan fazlası kan basıncı kontrolü sağ-
layabilmek amacı ile 2 veya daha fazla ilaç kullanmaktadır. Tüm ajanlar 
arasında bir sinerjistik etki yoktur ve bu nedenle uygun kombinasyon-
lar tercih edilmelidir (Türk Kardiyoloji Derneği, 2013:1-72, Elliot, Black, 
2002:11-20).

Hipertansif hastalarda KVH a karşı profilaksi de oldukça önemli-
dir. Post-MI ve inme sonrası sağ kalım üzerinde aspirinin etkinliği bi-
linmesine rağmen komplike olmamış hipertansiyon vakalarında rutin 
kullanımının önemi bilinmemektedir. HOT çalışmasında 75 mg aspirin 
sonrası kardiyovasküler olaylarda %15 azalma saptanmış olsa da inme, 
total ve kardiyovasküler mortalite oranlarında bir değişiklik saptanma-
mıştır. Yüksek kardiyasküler hastalık riski taşıyan 45-69 yaş erkeklerin 
takip edildiği bir trombozis önleme çalışmasında da benzer sonuçlar 
elde edilmiştir. İleri yaş grupları için de konu çok açık olmasa da sadece 
hipertansiyonu olan bireylerde aspirin kullanımı ile elde edilen fayda 
yaşla beraber azalmaktadır ve bu azalma kan basıncı kontrolü iyi olma-
yan bireylerde daha belirgindir. İleri yaş hipertansiflerde inme, MI veya 
DM gibi başka bir endikasyon veya hedef organ hasarı yok ise aspirin 
kullanımı sadece kan basıncı kontrolü iyi sağlanmış olan ve 10 yıllık kar-
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diyovasküler olay riski %15 in üzerinde olan bireylerde planlanmalıdır. 
Tüm bu gruplarda her şeyden önce ilk hedef kan basıncı kontrolünün 
sağlanması olmalıdır. İleri yaş hastalarda hiperlipidemide primer profi-
laksisi için de yeterli veri mevcut değildir ve 75 yaş üzeri hiperlipidemik 
düşük kardiyovasküler riskli hipertansiflerin primer profilaksi amaçlı 
statin kullanması önerilmemektedir. Yüksek kardiyovasküler riski olan 
veya sekonder koruma ihtiyacı olan bireylerde ise 82 yaşa kadar kulla-
nımının olumlu etkileri gösterilmiştir (Türk Kardiyoloji Derneği, 2013:1-
72; Elliot, Black, 2002:11-20; Beckett at al, 2008:1887-1898).

Non-farmakolojik tedaviler kardiyovasküler hastalıklarda korunma 
açısından oldukça önemlidir. 6 aylık bir sürede 2 kg zayıflamak bile kan 
basıncı üzerinde 4/5 mmHg düşüş sağlamaktadır. İdeal kilonun %10 
altına inebilmek, glisemik kontrol sağlamak, lipid profilini düzeltmeye 
yönelik diyet önerileri, egzersiz, tuz kısıtlaması, potasyum alımının artı-
rılması, sigara ve alkol alımının engellenmesi kardiyovasküler hastalık-
ların önlenmesi ve tedavisinde çok önemli yaklaşımlardandır (Beckett at 
al, 2008:1887-1898).

Birçok çalışma ve derlemenin yorumlanması sonrası elde edilen 
bilgilere göre optimal kan basıncı hedefi sistolik kan basıncı için 140 
mmHg ve diyasyolik kan basıncı için 85 mmHg nın altıdır. Diyabetik 
hasta grupları için 130/80 mmHg, diyabetik nefropati gelişen hastalarda 
ise 125/75 mmHg olarak kabul edilmektedir. Hipertansiyon tedavisi-
nin sadece bir risk azaltmanın medikal tedaviden oluşan parçası olduğu 
akılda tutulmalıdır. Diğer riskler ve non-farmakolojik tedavilerin önemi 
antihipertansif tedaviye güvenerek göz ardı edilmemelidir (Türk Kardi-
yoloji Derneği, 2013:1-51).

Geriatrik popülasyonda 80 yaş üzeri hasta grupları ayrı incelenen 
bir konudur. Uzamış takip çalışmaları 75-80 yaş üzeri hasta grupların-
da yüksek kan basıncının genç hasta grupları kadar tehlikeli sonuçlar 
doğurmadığını göstermiş olsa da bu çalışmaların meta-analizde 80 yaş 
üzeri hastalarda kan basıncı kontrolünün inme riskini %34, majör kardi-
yovasküler olay riskini %23, ve kalp yetersizliği riskini %42 azalttığını; 
buna rağmen tedavi kolunda total mortalitenin %15 arttığını göstermiş-
tir. Bu nedenle çok ileri yaş gruplarında kimlerin ve hangi düzeye kadar 
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kan basıncı kontrolü sağlanması gerektiği konusu halen oldukça tartış-
malıdır (Elliot, Black, 2002:11-20; Beckett at al, 2008:1887-1898).

GERİATRİK POPÜLASYONDA GASTROİNTESTİNAL ve 
HEPATOBİLİYER HASTALIKLAR

Geriatrik hastaların yaklaşık %35-40’ı yılda en az bir kere gastroin-
testinal semptomlarla hekime başvurur ve bu geriatrik hasta grubunun 
hastane başvurularının 2. En sık nedeni gastrointestinal şikayetleridir. 
75 yaş üzeri bireylerin gastrointestinal sistem şikayetleri ile dahiliye po-
liklinik başvuru sayısı gençlere göre 6 kat fazladır. Dünyanın çok önemli 
bir kısmında yaşlı nüfus artış göstermektedir. Yaşam beklentisi 20. yüz-
yılda halk sağlığı, beslenme ve tıp alanındaki gelişmelere ve iyileşmelere 
bağlı olarak artmıştır. Pek çok ülkede ortalama yaşam süresi uzamıştır. 
2030 yılında dünya nüfusunun %20’sinin 65 yaş üzeri bireylerden olu-
şacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de 65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusa 
oranı 1990 yılında %4,3 iken, 2010 yılında bu oran %7,2’ye yükselmiştir. 
Türkiye için ortalama yaşam süresi 75 yaş olarak değişmiştir. Gerçekten 
de istatistiki veriler 60 yaş ve üstü nüfusun dünyadakine paralel olarak 
arttığını doğrulamaktadır. En sık rastlanan tablolar; konstipasyon, fekal 
inkontinans, diyare, irritabl barsak sendromu, yutma bozuklukları, ref-
lü hastalığı ve komplikasyonlardır (Hall at al, 2005:1305-1338; Shrestha, 
2000:204-212; Sağlık Bakanlığı Yayınları, 2010).

Pek çok gastrointestinal bozukluk yaşa spesifik insidans ve preva-
lans gösterir. Bunu nedenleri ile yorumlayabilmek için GIS çevresel et-
kilere (ilaç, sigara, alkol ve gıdalar) ve GIS dışı diğer hastalıkların (KKY, 
KOAH, DM, demans gibi) etkilerine sürekli maruz kaldığını akılda tut-
mak gerekir. Bu nedenle yeni gelişen GIS semptomlarının sadece yaş ile 
ilgili olmayıp bu yaşa kadar maruz kalınan sekonder nedenlerle ilişkilini 
değerlendirmek uygun olacaktır. Giderek daha çok yaşlı insan bakıma 
özellikle de   uzmanlaşmış bakıma ihtiyaç duymaktadır. Non-malign pek 
çok gastrointestinal hastalığın kullanılan ilaçlar, gastrointestinal yaşlan-
ma ve ko-morbid etkenlere nedeni ile ileri yaşlarda daha ciddi sempto-
matoloji ve mortalite ile seyretmesinin yanında maligniteler içinde de 
gastrik, kolorektal ve pankreas kanseri gibi gastrointestinal kanserlerin 
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yaş ile beraber sıklığı artmakta, operabilite ve kemoterapi verilebilirlik 
açısından tedavilerinde de özel düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Yaşlanmanın yeme isteği ve yemek öncesi açlık duyusuna büyük 
bir etkisi olmasa da öğün sonrası tekrar acıkmaya kadar geçen süre ve 
ara öğün isteği azalmaktadır. Bunun nedeninin fizyolojik tokluk faktö-
rü olan kolesistokininin plazma konsantrasyonu, adipoz doku kaynak-
lı uzun süreli tokluk sağlayan leptin düzeyinin genç popülasyona göre 
daha yüksek olması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Fillit at al, 2010).

Yaşlıların %40 dan fazlası ağızlarında kurumadan yakınırlar. Uya-
rılmış tükrük salınımında kayıp olmasa da geriatrik hasta grubunda isti-
rahatte tükürük sekresyonu ilerleyen yaşla beraber azalır, tat tomurcuk-
ları azalır sonucunda yutma zorlukları ve tat alma duyusu bozuklukları 
ortaya çıkar (Hall at al, 2005:1305-1338). Tatlı, tuzlu, ekşi ve acı duyu-
larının birbirinden net ayırımı yapılamayabilir. Ekşi ve acıya duyarlı-
lık görece olarak korunurken tatlı ve tuzlu duyuları azalmaktadır. 90lı 
yaşlara doğru koku duyusunda kayıplar da artmaya başlar ve bu da tat 
almayı etkiler. Tad alma bozuklukları kimi zaman kullanılan ilaçlarla 
da ilgili olabilir; trisiklik antidepresanlar, sulfasalazin, klofibrat, L-dopa, 
altın tuzları, lityum ve metronidazol gibi ilaçlar tad alma duyusunu etki-
leyebilmektedir. Antikolinerjik etkili ilaçlar tükrük salgısını azaltmak ve 
ağız kuruması yapmak sureti ile yine tad duyusunu etkilemektedirler. 
Oral mekanik (çene kaslarında güçsüzlük ve yorulma ve diş kaybı) ve 
fizyolojik (tükrük, tad alma…) sorunlar istemsiz kilo kayıplarının önem-
li nedenlerindendir ve malnütrisyona neden olabilir. Malnütrisyon so-
nucu gelişebilecek B12 veya niasin yetersizliği de dil papillaları ve tad 
alma üzerine olumsuz etkiler yapar. Bazı ilaçların ve özellikle de antibi-
yotiklerin oral flora üzerine değiştirici etkileri sonucu ağız içi florasında 
mevcut olan candida cinsi mantarların çoğalması ile ortaya çıkacak oral 
kandidiasis tablosu da hem mukozal erozyonlar ve ağrıya hem de tad 
duyu bozukluklarına neden olarak beslenmeyi güçleştirebilir (Fillit at al, 
2010; Hall at al, 2005:1305-1338).

Tersine çalışma sonuçları olsa da üst GIS fonksiyonlarında ciddi 
bozulmalar saptanmamaktadır. Ancak çok ileri yaşlarda alt özofagu-
sun düz kaslarında dejeneratif değişiklikler, peristaltizmada azalma, alt 
özofagus sfinkter basıncında azalma, fizyolojik olarak mide içeriğinin 
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özofagusa reflüsünde artış saptanan çalışmalar da mevcuttur. İleri yaş 
hastalarda çoğu kranyal nörolojik nedenli ve bir kısmı da muskuler kay-
naklı krikofarungeal kasın gevşeme bozukluklarına bağlı krikofarynge-
al akalazya adlı bir tablo da ortaya çıkabilmekte ve yutma güçlüklerine 
neden olmaktadır. Bu hastalar genelde serbrovasküler olay geçirmiş ileri 
yaş hastalardır ve bu bireylerde sıvılara karşı olan yutma güçlüğü katı 
gıdalara karşı olandan daha belirgindir. Bazen de bu hastalarda aspiras-
yon ilişkili pnömoni, bronşektazi ve akciğer abseleri gelişebilmektedir. 
Üst özofageal sfinkter ile hipofarinks arasında posteriora hernileşme ile 
ortaya çıkan Zenker divertikülü de ileri yaş disfajilerin önemli bir ne-
denidir ve tüm Zenker divertiküllerinin %85’i 50 yaş üzeri bireylerde 
saptanmaktadır. Özofagus motilite bozukluklarından genelde sekonder 
non-spesifik formlar (miksödem, konnektif doku hastalıkları veya diya-
bet ilişkili...) ileri yaşlarda daha sık saptanmaktadır. Buna karşın primer 
veya sekonder akalazya, diffüz özofageal spazm ve non-kardiyak gö-
ğüs ağrısının önemli nedenlerinden fındıkkıran özofagus sıklığı da ieri 
yaşlarda belirgin bir artış göstermemektedir. Alt özofagus sfinkter ba-
sıncında azlama saptansa da, ileri yalarda mide gastrin sekresyonunun 
artması ve bunun AÖS kasılmalarını artırması, mide asit sekresyonunun 
azalması gibi nedenlerle ileri yaşlarda yeni başlayan GERD vaları çok da 
sık değildir. Geçmişinde zaten GERD mevcut olan bireyler ve bazen kul-
lanılmakta olan ilaçlara bağlı olarak mevcut reflülerin şiddetinde artış 
olabilmektedir. Ortaya çıkan veya şiddetlenen özofajit/gastroözofajiyal 
reflü hastalığı (GERD) semptomları gençlerde olduğu gibi olmakla bera-
ber yutma güçlüğü ve bol miktarda gıda regürjitasyonu yaşlı hastalarda 
daha ön planadır. Buna karşın tipik retrosternal yanma daha az tarif-
lenen bir şikâyettir ve genelde geceleri veya uzanma sırasında ortaya 
çıkar. Yaşlı hastalarda algı eşiğindeki değişiklikler nedeni ile evre C-D 
özofajitte bile retrosternal yanma ve ağrı hissedilmeyebilir. Benzer şekil-
de endoskopik olarak ülser saptanan hastalarda da epigastrik ağrı şikâ-
yeti gençlere göre daha azdır. Bu hastalarda ülser kanamaları daha sıktır 
ve ülserin klasik semptomlarından çok bulantı, kusma, iştahsızlık, kilo 
kaybı ve yemek sonrası da devam eden dispeptik yakınmalar daha belir-
gin olabilmektedir. İleri yaş hastalardan endoskopik değerlendirme ya-
pılanlarında %20 sıklıkla erozif ya da komplike özofajit saptanmaktadır. 
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Bu özofajit saptanan hastalarda disfaji ve kronik öksürük ve ses kısıklı-
ğı gibi solunum semptomları ve bazen de kusmalar belirgindir. Tedavi 
gençlerde olduğu gibidir ancak komorbidite özellikle nörolojik hastalık-
lar (Parkinson…) veya ilaç kullanımı (özellikle kalsiyum antagonistleri) 
gibi durumlar yaşlı hastalarda tedavinin bireyselleştirilmesini gerekti-
rir. Polifarmasi durumlarında antiagreganlar ve proton pompalarla iliş-
kisi iyi değerlendirilmelidir. Peptik ülser kadınlarda ve erkeklerde aynı 
oranda görülür. Epidemiyolojik çalışmalarda en önemli etiyolojik faktör 
Helicobacter pylori’dir. Diğer neden ise nonsteroid antiinflamatuvar ilaç 
(NSAID) kullanımıdır. Yoğun alkol ve sigara tüketimi ile kortikosteroid 
kullanımı daha az rastlanan nedelerdendir (Hall at al, 2005:1305-1338; 
Shrestha, 2000:204-212; Sağlık Bakanlığı Yayınları, 2010; Shimamoto at 
al, 2002:381-386; Goldacre, 2009:793-804).

Midede anatomik olarak elastisitede azalma, motilitede azalma, 
gastrik atrofi ve sekretuvar yüzeyde azalma, gastrik sekresyonlarda 
azalma, mide boşalma hızında yavaşlama yaşla birlikte beklenen de-
ğişikliklerdir. Gastrik atrofinin tek nedeninin yaşlanma olmadığı, ileri 
yaşlarda yaygın olarak saptanan Helicabacter Pylori enfeksiyonlarının 
da önemli etken olduğu saptanmıştır. Katı gıdalar sonrası mide boşal-
masında belirgin bir değişiklik gözlenmezken sıvıların mideden boşal-
masının geciktiği saptanmıştır. Bunların sonucunda emilim ve sindirim 
azalırken ilaç çözünürlükleri de değişkenlik gösterir (Fillit at al, 2010; 
Shimamoto at al, 2002:381-386; Goldacre, 2009:793-804). Gelişmiş top-
lumlarda Helicobacter pylori’nin azalması ile birlikte peptik ülser ve 
komplikasyonları da azalmıştır. Ancak yaşlılarda önemini ve ciddiyeti-
ni korumaktadır. Yaşlılarda sık kullanılan NSAID ve aspirin kanama ve 
perforasyon başta olmak üzere peptik ülser ve komplikasyonlarının en 
önemli nedenidir. Önlemeye yönelik verilen PPI veya H2RA grubu ilaç-
ların duodenal ülser gelişimi üzerine yeterli etkileri olsa da gastrik ülser-
den koruyuculuğunun yeterli olmadığı akılda tutulmalıdır. Duodenal 
ülser vakaları gastrik ülserden 2-3 kat daha fazla görünse de geriatrik 
popülasyonda saptanan ülsere bağlı her 3 ölümden ikisi gastrik ülser 
nedeni ile oluşmaktadır ve bu oran ilerleyen yaşla beraber artmaktadır. 
Yaşlılarda gastrointestinal sistem kanamalarının %75’i üst gastrointes-
tinal sistem (GİS) kaynaklı olup bunların yaklaşık %50 kadarı NSAID’e 
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bağlı, %50 kadarı da peptik ülser, gastrik ve özofageal ülser/erozyon-
lara bağlı olarak ortaya çıkar. Yaşlılardaki ülserler akut, kanama veya 
pergorasyona meyilli fakat klinik olarak daha sessiz tablolardır. Gastrik 
ülserlerde sızıntı şeklindeki minör kanamalar duodenal ülser gizli kana-
malarından daha sıktır. Ülser komplikasyonu sıklığı 60-64 yaş hastalar-
da %31 iken ilerleyen yaşlarda hızla artarak 75-79 yaş grubunda %76 a 
ulaşmaktadır. İleri yaş ülser komplikasyona bağlı ölümlerinin ½ ile 2/3 
arası nedeni kanamalardır. İkinci en sık ölüm nedeni ise perforasyondur. 
2 cm.den geniş duodenal ülserler kötü prognoza sahiptir. Dev gastrik ve 
duodenal ülserler genellikle H. Pylori veya NSAID ilişkilidir ve malign 
olma olasılıkları daha düşüktür, ancak ileri yaşlarda mortal kanamalara 
neden olma riskleri yüksektir. Yaşlı hastalarda gençlerden daha fark-
lı olarak ortaya çıkan arteriovenöz malformasyonlar önemlidir. Bunlar 
sıklıkla eşlik eden kardiyolojik hastalıklar ve kullanılan antiagregan 
ilaçlara bağlı olarak üst ve alt gastrointestinal kanamaya neden olurlar. 
NSAID’ların gastrointestinal yan etkisini arttıran faktörler; peptik ülser 
ve kanama öyküsü, antikoagülan/antiagreganla birlikte kullanımı, iki 
NSAID’ın birlikte kullanımı, yaşın 65’ten fazla olması, Helicobacter py-
lori varlığıdır. Yaşlı hastalarda üst gastrointestinal sistem ilişkili komp-
likasyonları azaltmak için düşük doz aspirin kullanımı standart doz PPI 
(proton pompası inhibitörü) ile birlikte önerilmektedir ve Helicobacter 
pylori ’nin uyugun antibiyoterapi ve eklenen PPI tedavileri ile eradike 
edilmesi gereklidir (Hall at al, 2005:1305-1338; Tarnawski, 2005:24-33; Is-
hihara, 2002:209-215).

Yaşlı Popülasyonda Yaygın Hastalıklar ve Atipik 
Prezentasyonları

Hastalık Gençlerde Tipik Prezentas-
yon

Yaşlılarda Atipik Prezentas-
yon

GERD Yemek sonrası uzanınca 
yanma

Yemek sonrası uzanınca 
yanma
Disfaji
Kronik öksürük
Ses kısıklığı
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Peptik Ülser Epigastrik karın ağrısı Kanama
Bulantı ve kusma
İştahsızlık
Yemek sonrası azalmayan ağrı

Appendisit Sağ alt kadranda lokalize 
olan peritoneal irritasyon 
bulguları
Bulantı ve kusma
Lökositoz

Abdominal rijidite
Generalize karın ağrısı
Azalmış barsak sesleri
Bulantı ve kusma
Lökositoz

Kolesistit Sağ üst kadran ağrısı
Murphy bulgusu
Ateş
Bulantı ve kusma
Lökositoz

Generalize karın ağrısı
Ateş
Bulantı ve kusma

Günümüzde profilaksi ve tedavide yaygın olarak kullanılan PPI’lar 
güvenlik profili iyi ilaçlardır. Genellikle inhibitör etkinlik açısından 
aralarında fark yoktur, ancak ilaç metabolizması açısından bazı farklı-
lıklar günümüzde bildirilmiştir. Özellikle polifarmasi durumlarında 
PPI’lar ile etkileşim ihtimali olan coumadin, digoksin ve klopidogrelin 
aynı sitokrom üzerinden metabolize oluşunun klopidogrelin etkinliğini 
azalttığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Son yıllarda pantoprazol ve 
rabeprazolun ilaç etkileşimlerinin daha az oluşu nedeni ile kardiyak ilaç 
ve antiagregan kullananlarda bu PPI’ların tercih edilmesi eğilimi yay-
gınlaşmaktadır. PPI’larla ilişkili olabilecek ve akılda tutulması gereken 
en önemli istenmeyen etki diyaredir. Ayrıca uzun dönem kullanımında 
Salmonella ve Clostridium difficile gibi alt gastrointestinal enfeksiyonla-
ra yol açabilir (Tarnawski, 2005:24-33; Ishihara, 2002:209-215). Yaşlı has-
talarda akılcı ilaç kullanımı bu nedenlerle daha da önemlidir.

İnce barsaklarda anatomik olarak sindirim enzimlerinin sekresyon-
larında hafif azalma ve mukus sekresyonunda azalma saptanır. İnce bar-
sak absorbsiyon kapasitesi korunurken kronik gastrit ve bakteriel aşırı 
çoğalma gibi tablolarda ve kullanılan bezı ilaçlada emilim etkilenebil-
mektedir. Glukoz transportu yapan duodenal fırçamsı yüzeylerinin en-
zimatik aktiviteleri korunur. Jejenumda laktaz aktivitesi azalrken diğer 
disakkaridaz aktiviteleri görece olarak 7. dekada kadar korunmuştur. 
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Protein ve yağ emiliminde değişiklik olmaz. İlginç olarak yağda erir bir 
vitamin olan A vitamini emilimi ileri yaşlarda artar, D vitamininde ise 
yetersizlik saptanır, vitamin D reseptör konsantrasyonu ve duyarlılığı 
da azalmıştır. Folik asit hariç olmak üzere suda erir vitaminlerde ciddi 
bir emilim kusuru oluşmamaktadır. Hipoklorhidrik vakalar hariç olmak 
üzere demir emiliminde bozulma olmaz, ancak kalsiyum ve çinko emi-
liminde azalmalar saptanmaktadır (Fillit at al, 2010).

Kalın barsak histolojik yapısında ise belirgin değişiklikler olmakta-
dır. İlerleyen yaşla beraber kolonda kollajen birikimi artar, muscularis 
propriada fibrozis ve elastin birikimine bağlı atrofi saptanır. Yine ilerle-
yen yaşla beraber muhtemelen anormal görünümlü miyenterik gangli-
alarda artışa bağlı olarak kolonik transit zamanında çeşitli derecelerde 
uzamalar olduğunu saptayan çalışmalar olsa da geniş kapsamlı çalış-
malar ile doğrulanamamıştır. Kimi hastalarda saptanan uzamanın yaş 
kaynaklı olmayıp ko-morbid durumlar ve immobilizasyon ile ilişkili 
olduğu düşünülmektedir.  Rektal inkontinans, inkomplet boşalım ve 
konstipasyon yaşlılıkta ortaya çıkan en önemli sağlık sorunu olarak kar-
şımıza çıkar (Fillit at al, 2010; Goldacre, 2009:793-804; Parker, Chapman, 
2004:859-866). Anal sfinkter istirahat basıncı her iki cinsiyette, maksimal 
sfinkter basıncı ise sadece kadınlarda azalmıştır.

Diyare nedeni ile bildirilen mortalitenin %85’i yaşlı hastalarda görü-
lür. Yaşlılarda en sık diyare nedenleri enfeksiyonlar, ilaçlar, fekal impa-
ction, kolorektal kanser, diabetes mellitus olup daha az rastlananlar ise 
çölyak hastalığı, tirotoksikoz, İBH, ince barsak tümörleri gibi nedenler-
dir. Kabızlık yaşlı hastalarda primer ya da sekonder olabilir. Sekonder 
kabızlık nedenleri iatrojenik ve organik hastalıklar nedeni ile oluşabilir. 
Primer ise idiyopatik veya fonksiyonel dediğimiz grubu kapsar. Normal 
kolonik transit, yavaş kolonik transit ve defakasyon bozukluğu olarak 
gruplandırılabilir. Yaşlı hastaların önemli bir bölümünde semptomlar 
dikkatle irdelenmezse maligniteler atlanır. Ya da “fecal impaction” gibi 
hastayı çok zorlayan basit sorunlar gözden kaçar. Özellikle ileri yaşlı 
dediğimiz 85 yaş üstü hasta grubunda yapılacak rektal tuşe hastayı ra-
hatlatacaktır (Hall at al, 2005:1305-1338). 

Divertikülozis; barsak duvarındaki kasların gerilme gücündeki 
azalma ile ortaya çıkar. Yaşla sıklığı artar. Yaşı 40’ın altında olanlarda in-
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sidansı %5’ten azdır. 85 yaşta ise sıklık %60’lara çıkar. Genellikle asemp-
tomatiktir. Divertikülit tablolarında klinik olarak hastalık bulgularına 
neden olur. Ani abondan kanama ve perforasyon bulgularının olabile-
ceği akılda tutulmalıdır (Hall at al, 2005:1305-1338).

Fekal inkontinans yaşlılıkta sıklıkla ortaya çıkan ve yaşam kalitesini 
önemli ölçüde bozan sağlık sorunudur. Geriatrik yaş grubundaki kişi-
lerin %10 kadarında görülür. En önemli nedenleri arasında, rektal, anal 
duyunun azalması, pelvik çatının bozulması, fekal impaction, internal 
anal sfinkter yetmezliği, geçirilmiş cerrahi girişimlerdir. Risk faktörleri 
arasında ileri yaş, diabetes mellitus, inme, jinekolojik cerrahi, perianal 
zedelenme/ cerrahi sayılabilir (Whitehead at al, 2009:512-517).

Karaciğerin toplam kitlesi ve ağrılığı, hepatosit sayısı, rejenaratif 
kapasite, hepatik kan akımı ve enzim düzeyleri 50li yaşlardan itibaren 
azalır. Bunun sonucunda ilaç ve hepatik yoldan metabolize olan endo-
jen hormonların klirensinde de azalma oluşur (James, 1992; Chaudhri 
at al, 2006:1187-1209). Histolojik değerlendirmelerde hepatik sinüzoi-
dal pseudokapillerizasyon, lipofuscin birikimi (hepatosit lizozomların-
da kahverengi pigment birikimi), safra kanalı proliferasyonu, fibrozisi 
ve non-spesifik reaktif hepatit bulguları saptanmaktadır. Postmortem 
araştırmalar, 60 yaş üzeri hastalarda total karaciğer hacmi azalmasına 
rağmen hepatositlerin hacminde artış olduğunu göstermektedir. Ka-
raciğer kan akımı ilerleyen yaşlarda %30-50 oranında azalmaktadır ve 
bu azalma 75 yaş sonrası belirginleşir. Hepatosit içindeki endoplazmik 
retikulum ve mitokondri sayıları da azalır ve sonucunda da kandan 
makromoleküllerin absorbsiyonu azalır. Lipofuscin birikimi lizozomal 
yapıları etkileyerek hepatosit içi metabolizma, sekresyon ve ekskresyon 
mekanizmalarını bozar. Özellikle geriatrik yaş grubunda ilaç kullanı-
mında dikkat edilmesi gereken en önemli değişikliklerden birisi karaci-
ğerin metabolik kapasitesidir. Hepatik kan akımındaki azalama ilaçların 
metabolizmalasını etkileyen en önemli faktördür. Geriatrik bireylerde 
ilaçların faz 1 reaksiyonları (oksidasyon, hidroliz, redüksiyon) daha az, 
faz 2 reaksiyonları, ilk geçiş hepatik metabolizması ve serum albümini-
ne bağlanma kapasitesi ilerleyen yaşla beraber azalmaktadır. Yine ben-
zer şekilde ileri yaşlarda azalan kan akımı, azalan ilaç metabolizma hızı, 
polifarmasi ve komorbidite ilaca bağlı toksik karaciğer hastalıklarının 
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ortaya çıkışını arttırır (Hall at al, 2005:1305-1338; Sostres at al, 2009:849-
860). Safra kesesinin yapısında ve fonksiyonlarında anlamlı değişiklikler 
olmaz, ancak kolesistokinine cevap olarak ortaya çıkması gereken safra 
kesesi boşalması yavaşlayabilir. Safrada taş oluşum riskini artıran ne-
denlerden biri olarak safrada fosfolipid ve kolesterol içeriği artar. Buan 
bağlı safra ve koledok taşı oluşma riski artmıştır ve bu kişilerde kolesis-
tit ve koledok taşı gibi komplikasyonlar geliştiğinde yaşa bağlı morbidi-
te artış gösterir (Fillit at al, 2010; Hall at al, 2005:1305-1338).

İleri yaş akut alt gastrointestinal kanamalarının iki en sık nedeni di-
vertikülozis ve vsküler ektazilerdir (anjiodisplazi) ve tüm semptomatik 
alt GIS kanamalarının 2/3’ünü oluştururlar. Kronik alt GIS kanamaları-
nın en sık nedeni ile hemorroidler, anjiodisplazi ve kolon neoplazmla-
rıdır. 

Sık Görülen Alt GIS Kanamalarında Klinik Prezentasyon

Semptom Genç Erişkin Orta Yaş İleri Yaş

Karın Ağrısı IBH IBH İskemi, IBH

Ağrısız Kanama Meckel divertikülü
Polip

Divertikülosis
Polip
Kanser

Anjiodisplazi
Divertikülosis
Polip
Kanser

Diyare IBH
Enfeksiyon

IBH
Enfeksiyon

İskemi
Enfeksiyon
IBH

Kabızlık Hemorroid
Fissür
Rektal ülser

Hemorroid
Fissür

Kanser
Hemorid
Fissür
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Gastrointestinal maligniteler

 Gastrointestinal malignitelerin çoğu yaşla artar. 

Özofagus kanseri ABD’de erkeklerde kadınlardan 3 kat, İngiltere’de 
ise 2 kat daha fazla görülür ve yaşla artan insidansa sahiptir. Ancak ya-
şın yanı sıra özofagus kanserinin coğrafik dağılımı da dünya üzerinde 
farklılıklar gösterir. Özofagus kanserinde risk faktörleri sigara, alkol ve 
birlikte kullanıldıklarındaki sinerjik etki olarak belirlenmiştir. Henüz 
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çok açık olarak tanımlanamamış olsa da yiyecekler ve hazırlanış şekilleri 
de etkili gibi görünmektedir. Alkol, sigara, termal irritasyon, kötü ağız 
hijyeni ve özofageal staz birer risk faktörü gibi görünmektedir. Bunun 
yanında bazı hastalıklar ile de ilişkili olduğu saptanmıştır; akalazya, 
Barret özofagus, lye striktürü, Plummer-Vinson sendromu ve geçirilmiş 
gastrik cerrahi anamnezi ile ilişkilidir. İleri yaşlarda özofagus kanserinin 
en belirgin preentasyonu akalazya benzeri semptomlardır. İleri yaşlarda 
(50 yaş üzeri) primer akalazya oldukça nadirdir ve ileri yaşlarda akalaz-
ya semptomları tarif etmeye başlayan ve kilo kaybeden bireylerin mide 
ve özofagus maligniteleri açısından değerlendirilmesi gereklidir (Fillit 
at al, 2010; Hall at al, 2005:1305-1338).

Mide adenokarsinomu da yine yaşla sıkı ilişkili bir kanser olup er-
keklerde daha sık görülür. Coğrafi dağlım burada daha önemlidir. Uzak 
doğuda, özellikle Japonya’da, insidans yüksektir. Batılı toplumlarda 
kötü sosyoekonomik koşullarla paralellik gösterir ve batı ülkelerinde 
Helicobacter pylori enfeksiyonlarında sağlanan azalması ile birlikte tüm 
yaş gruplarında sıklığında azalma gözlenmektedir. Yüksek oranda tuz 
kullanmanın, tuzlanmış gıda tüketmenin mide kanserinin etiyolojisinde 
rol oynadığı bilinmektedir. Genelde iyice büyüyüp yayılmadan semp-
tom vermediği için genellikle semptom verdiğinde ileri evrelere ulaş-
mıştır. Erken deönem semptomları hafifi ve non-spesifiktir. Epigastrik 
şişkinlik, huzursuzluk, iştahsızlık, kilo kaybı, erken doyma gibi semp-
tomlar olabilir.lab testleri de non-spesifiktir (Fillit at al, 2010; Rim at al, 
2009; Clark at al, 1985:179-86; Everhart, Ruhl, 2009:741-54; Kronborg, 
Fenger, 1999:73-86; Brenner at al, 2007:1585-9). 

İnce barsak adenokarsinomlarının %52-55’i duodenumda, %18-25’i 
jejenumda ve %13 kadarı ileumda saptanmaktadır ve ortalama tanı yaşı 
55-65 yaş arasıdır. İleri evrede semptom vermeleri nedeni ile tanının ge-
cikmesine bağlı olarak prognozları kötüdür. Median sürvi 20 ay kadar-
dır. İnce barsak tümörleri içinde karsinoidin önemli bir yeri vardır çün-
kü karsinoid tümörlerin en sık görüldüğü yer ince barsak olup özellikle 
de ileumda saptanırlar. Ortalama tanı yaşı 64 olup karsinoid vakalarının 
%40-70’i tanı anında lokal veya uzak (özellikle karaciğer) metastazı ile 
prezente olurlar. Buna rağmen yavaş progresyon gösteren bu tümörler-
de sürvi uzundur; 5 yıllık yaşam adenokarsinomların yaklaşık iki katı 
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kadar yani %61’dir. Uygun vakalarda cerrahi rezeksiyon küratif olabilir. 
Gastrointestinal stromal tümörler (GIST) mezenkimal orjinli yumuşak 
doku sarkomlarıdır ve daha önceleri düz kas kaynaklı oldukları düşü-
nülmekteydi. Çok azı histolojik olarak düz kas özellikleri taşıyan bu tü-
mörler tirozin kinaz büyüme faktörü reseptörü c-kit taşımaları (CD117) 
nedeni ile diğer sarkomlardan ayrılır. Tümü GIST malign potansiyel 
taşısa da 2 cm’den küçük tümörler benign olarak kabul edilmektedir. 
Çoğu 50-70 yaş arası tanı alırlar. Cerrahi rezeksiyon küratif olabilir an-
cak cerrahi yapılamayan vakalarda stamdart kemoterapilerden çok bir 
tirozin kinaz inhibitörü olan imatinib ile tedavi edilirler (Fillit at al, 2010; 
Rim at al, 2009; Clark at al, 1985:179-86; Everhart, Ruhl, 2009:741-54; 
Kronborg, Fenger, 1999:73-86). 

Kolorektal kanser insidansı da yaşla abartılı bir artış gösteren bir 
diğer gastrointestinal kanserdir. Kolon kanseri tüm dünyada 3. en sık 
görülen ve kansere bağlı ölüm nedenleri içinde de 2. en sık kanserdir. 
Çevresel karsinogenetik ajanlara kronik maruziyet sonrası gelişen edin-
sel bir genetik hastalık olduğuna dair güçlü kanıtlar mevcuttur. Kolon 
kanserine bağlı ölümler orta yaşta hafif bir yükselme gösterirken, ilerle-
yen yaşla beraber hızla yükselir. Diyet, en önemli etiyolojik faktör olarak 
kabul edilmektedir. Düşük fiber içeren diyetler, çok fazla et tüketimi, 
hayvansal ve satüre yağları çok fazla kullanmakla ilişkili bulunmuştur. 
Kolorektal polipler ve inflamatuvar barsak hastalığı (İBH) predispozan 
faktörlerdir. Vakaların %80’inde küçük bir kolonik polipken bile sapta-
nabilen en erkenbulgu 5. kromozomda bulunan APC geni mutasyonla-
rıdır. Bu mutasyon sonucu kolonik kriptlerde kontrolsüz bir proliferas-
yon olur. Sporadik vakarın %15 kadarında da 2. kromozom kısa kolunda 
şüpheli gen herediter non-polipozis koli genidir. Bu gen muatasyonları 
herediter kolon kanserlerinde olduğu gibi ve sporadik bazı kanser va-
kalarından da sorumludur. Bu gen mutant DNA’nın onarımından so-
rumludur en az 6 proteini kodlamaktadır ve mutasyonunda onarım me-
kanizmalarını etkiler. Genel olarak kötü diferansiye karsinomlar kötü 
prognoz gösterirlerse de prognoz tayininde esas yardımcı olan tümörün 
serozaya doğru infiltrasyonuna göre yapılan Dukes-Turnbull sınıflama-
sıdır. Dukes A’da 5 yıllık yaşam %95 iken Dukes D’de 5 yıllık yaşam 
%6-8 civarındadır. Primer tedavi erken evreler için cerrahi rezeksiyon, 
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ileri evreler için kemoterapidir (Fillit at al, 2010; Rim at al, 2009; Clark at 
al, 1985:179-86; Everhart, Ruhl, 2009:741-54; Kronborg, Fenger, 1999:73-
86; Brenner at al, 2007:1585-9). 

Safra kesesi kanseri daha nadir olup kadınlarda, pankreas kanseri 
ise erkeklerde daha sık görülür. Her iki kanserin de yaşla sıklığı artar 
(James, 1992).

GERİATRİK POPÜLASYONDA ENDOKRİNOLOJİ ve 
METABOLİZMA HASTALIKLARI

Diyabetes Mellitus: Diyabet; bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını 
tüm yönleri ile etkileyen, zorunlu yaşam değişikliklerine sebep olan, 
körlük, koroner arter hastalığı, böbrek yetersizliği, diyabetik ayak gibi 
istenmeyen sonuçları ile yaşam kalitesini düşüren ve yaşam boyu süren 
bir hastalıktır. Diyabet sıklığı yaş ile artış göstermektedir. Diyabeti olan 
yaşlı bireylerin neredeyse tamamına yakını tip 2 diyabetlidir. Ancak 
hastaların yarısında diyabet tanısı, 65 yaşından önce konulmuştur. Bu 
grup içinde iyi insülin tedavisi ile 65 yaşını aşmış, tip 1 diyabetli bireyler 
de yer almaktadır. ABD’de 60 yaş üstü nüfusun 1/3’ü prediyabetli ve 
1/3’ü diyabetli bireylerden oluşmaktadır. ABD’de 65 yaş üstünde di-
yabet prevalansı %26 olarak rapor edilmiştir. TURDEP-II çalışmasına 
göre yurdumuzda 65 yaş ve üzeri diyabet prevalansı %34,7 bulunmuş-
tur. Aynı çalışmada 75 yaş ve üzeri bireylerde bilinen ve yeni tanı alan 
diyabetli oranının neredeyse yarı yarıya olduğu bildirilmiştir (bilinen 
diyabet %48 ve yeni diyabet %52). Tüm ülkelerde evde bakım gören 
diyabetli yaşlı sayısının artacağı ön görülmektedir. Diğer bir sorun ise, 
henüz diyabet tanısı almamış yaşlı popülasyondur. 80 yaş üzeri akut 
miyokard infarktüsü geçirenlerin %34’ünde ve 71 yaş üzeri akut iskemik 
inme tanısı alanların %46’sında yeni tanı tip 2 diyabet saptanmaktadır. 
Yaşlılarda mental hastalıkların artışı da tip 2 diyabet artışı ile ilişkilidir. 
Atipik anti-psikotik ilaçların (özellikle olanzapin vb.) diyabet riskinde 
artışla ilişkisi anlamlıdır. Acil servise başvuran 65 yaş üzeri bireylerin 
en sık kullandığı ilaçlar açısından 2. sırada insülin, 4. sırada ise oral an-
ti-diyabetikler yer almaktadır (Satman ve ark, 2002:1551-1556; Satman 
ve ark, 2014; Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve 
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İzlem Kılavuzu, 2017:1-232; Yaşlılıkta Endokrinolojik Hastalıkların Te-
davi Kılavuzu, 2018:1-144).

50 yaşından sonra her 10 yıl için plazma glukoz düzeyi, açlıkta 1 mg/
dL ve OGTT’nin 2. saatinde ise 9 mg/dL artış göstermektedir. Yaşlılarda 
gençlere göre dokularda insülin duyarlılığında azalma olduğu gösteril-
miştir. Hücre içi glukoz oksidasyonunda da bozulma vardır. Yaşlılarda 
insülin duyarlığında azalmanın; abdominal yağ dokusu artışı, fiziksel 
aktivitede azalma, sarkopeni, mitokondriyal disfonksiyon, hormonal 
değişiklikler (insülin benzeri büyüme faktörü-1: IGF-1 ve dehidroepi-
androsteron sülfat: DHEAS düşüklüğü), oksidatif stres ve inflamasyon 
artışı, diyabetojenik ilaç kullanımı ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Diya-
bet gelişiminde bir diğer mekanizma da Beta hücre disfonksiyonunun 
da ilerleyen yaşla birlikte artmasıdır. Yaşlılarda beta hücresinin inkre-
tinlere (glukagon benzeri peptid-1: GLP-1 ve glukoz-bağımlı insülinot-
ropik peptid: GIP) verdiği yanıtta da azalma vardır ve glukagon sekres-
yonunun artışında temel rol oynayarak hiperglisemiye katkıda bulunur. 
Hem GIP hem de GLP-1’i inaktive edeb Dipeptidil peptidaz-4 (DPP-4) 
enzim aktivitesinde ilerleyen yaşla birlikte azalma olmaktadır ve hi-
perglisemiye meyil bu nedenle de artmaktadır. Yaşlı diyabetli bireylerin 
pankreaslarında beta hücre apoptozisi üzerine etkii olduğu gösterilmiş 
olan amilin depolanması artışı da saptanmıştır (Yaşlılıkta Endokrinolo-
jik Hastalıkların Tedavi Kılavuzu, 2018:1-144; Moreno at al, 2013:2020-
2026). 

Yaşlıda diyabete tanı konulması geciktiğinden, tanı konulduğunda 
vakaların %50’sinde komplikasyon vardır. TEMD önerilerine göre diya-
bet prevalansı yaşla birlikte artış gösterdiği için 40 yaş üzerindeki tüm 
kişiler diyabet açısından taranmalıdır. Eğer normal ise, 3 yıl arayla test-
ler tekrarlanmalıdır. Ancak yaşlıda diyabet risk faktörleri varsa, tarama 
her yıl yapılmalıdır. Yine TEMDe göre yaşlıda diyabet risk faktörleri 
şunlardır:

•	 Kilo fazlalığı ve obezite (BKİ ≥25 kg/m²),
•	 Ailede tip 2 diyabet öyküsü,
•	 İskemik kalp hastalığı,
•	 Hipertansiyon,
•	 Serebrovasküler hastalık,
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•	 Periferik arter hastalığı,
•	 Dislipidemi (HDL-kolesterol <35 mg/dL, trigliserid ≥250 mg/

dL),
•	 Öyküde bozulmuş açlık glukozu (BAG) veya bozulmuş glukoz 

toleransı (BGT),
•	 Fiziksel aktivite azlığı,
•	 Diyabetojenik ilaç kullanımı (kortikosteroid, tiyazid, beta-bloker, 

statinler).
Fonksiyonel açıdan bağımsız (kendine yeten) yaşlılarda rutin testler 

kullanılabilir (açlık kan glukoz düzeyi, OGTT, HbA1c, rastlantısal kan 
glukoz düzeyi). Fonksiyonel açıdan bağımlı yaşlılarda daha basit testler 
uygulanabilir (açlık kan glukoz düzeyi, HbA1c, rastlantısal kan glukoz 
düzeyi). Bu tarama özellikle atipik anti-psikotik ilaç kullanan yaşlılarda 
önemlidir. Yaşamının sonunda olan yaşlılarda rastlantısal kan glukoz 
düzeyine bakılabilir. Bu tarama özellikle kortikosteroid kullanılan yaşlı-
larda önemlidir (Yaşlılıkta Endokrinolojik Hastalıkların Tedavi Kılavu-
zu, 2018:1-144).

Tanı kriterleri açısından Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün standart 
kriterlerinden farklı değildir:

Açlık plazma glukozu ≥126 mg/dL veya,
75 gram OGTT 2. saat plazma glukozu ≥200 mg/dL veya,
HbA1c ≥%6,5 (≥48 mmol/mol) veya,
Klasik diyabet semptomları varlığında rastlantısal plazma glukozu 

≥200 mg/dL bulunmasıdır.
Asemptomatik olgularda tek anormal test tekrar edilerek doğrulan-

malıdır (OGTT dışında).
Random ölçülen plazma glukoz düzeyi ≥100 mg/dL ancak <200 

mg/dL ise; açlık plazma glukozu veya HbA1c veya OGTT ile değerlen-
dirilmelidir. 

İleri yaş diyabetiklerin klinik ve fonksiyonel çeşitliliği ve değişkenli-
ği nedeni ile bu bireylerin tedavisi, kullanılacak ilaçlar ve tedavi hedefle-
ri halen endokrinolog ve geriatri uzmanları için önemli sorunlardandır. 
DM hastalık süresi, yaşam beklentisi, komorbiditeler, komplikasyonlar, 
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hastanın isteği, tutumu ve beklentileri de düşünülerek bireye özgü yak-
laşımlarda bulunmak en doğru yol gibi görünmektedir. Yaşlılarda sıkı 
glisemik kontrolün mortalite üzerine yararı net olarak anlaşılabilmiş de-
ğildir. Yaşlılarda özellikle hipoglisemiden kaçınılmalıdır.

Tabloda da görüldüğü gibi;
Fonksiyonel açıdan bağımsız yaşlılarda A1c hedefi %7,0-7,5 (53-59 

mmol/mol) olarak belirlenebilir. Kan glukozu açlık ve preprandiyal 90-
130 mg/dL, yatarken 90-150 mg/dL aralığında tutulabilir.

Fonksiyonel açıdan bağımlı yaşlılarda HbA1c hedefi %7,0-8,0 (53-64 
mmol/mol) olarak genişletilebilir. Kan glukozu açlık ve preprandiyal 
90-150 mg/dL, yatarken 100-180 mg/ dL aralığında tutulabilir.

Demans gelişmiş yaşlılarda HbA1c hedefi %8,5 (70 mmol/mol)’a 
kadar olmalıdır. Kan glukozu açlık ve preprandiyal 100-180 mg/dL, ya-
tarken 110-200 mg/dL arasında tutulabilir.

Yaşamın sonunda olan yaşlılarda ise, semptomatik hiperglisemiden 
kaçınılmalı; hipoglisemi minimalize edilmelidir.

Tedavi yönetimini etkileyecek olan, önceden kardiyovasküler has-
talık varlığı, atriyal fibrilasyon, obezite, kan basıncı, hiper/dislipidemi, 
glisemik durum, albüminüri, periferik arter hastalığı, obstrüktif uyku 
apnesi, periodontal hastalık ve sigara kullanımı gibi kişisel risk faktörle-
ri ortaya konulmalıdır. Yaşlı diyabetli bireyde kardiyovasküler risk azal-
tımı için; kan glukoz kontrolü, kan basıncı kontrolü, kan lipid kontrolü, 
yaşam tarzı kontrolü (beslenme, fiziksel aktivite, egzersiz).

Sonuç olarak;
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Yaşlı diyabetiklerde tedavi hedeflerinin farklı olacağı hatırlanmalı-
dır.

Yaşlı diyabetiklerde kullanılacak ilaç seçimine özel itina gösterilme-
lidir.

Yaşlılıkta böbrek fonksiyoları ve kas kitlesinde azalma olduğu unu-
tulmamalıdır.

TEMD önerilerine göre yaşlı diyabetik hastaların tedavisinde birin-
cil hedef hipoglisemiden kaçınmak olmalıdır. 

Dökümante edilmiş semptomatik hipoglisemi ve asemptomatik hi-
poglisemi plazma glukoz konsantrasyonunun 70 mg/dl ve altında ol-
ması olarak tanımlanmaktadır. Yaşlı diyabetiklerin tedavi ve takibinde 
bireysel hedefler dikkate alınmalı ve gerekirse glisemik hedefler daha 
yüksek tutulmalıdır. Bu hedefler esnasında akut hipoglisemi ve hiperg-
lisemik ataklarından sakınmak önem taşır. Hipoglisemi kişinin kognitif 
fonksiyonlarını azalttığı gibi diyabetin tedavi hedeflerine ulaşılmasını 
da önler. Yaşlıda hipoglisemi insülin fazla dozda kullanılması, kontrin-
süliner mekanizmalarda yetersizlik, nutrisyonel yetersizlik, intestinal 
faktörler ve böbrek yetmezliğinin daha fazla olması nedeniyle de daha 
fazla gelişme eğilimindedir. Yaşlı diyabetiğin uyumunu azaltabilecek 
kognitif fonksiyon bozukluğu, hafıza problemleri, insülin ve ilaçların 
doğru dozlarda kullanım hataları, kan şeker takibi yapamama gibi pek 
çok etken hipoglisemik atakların hem gelişmesini artırır hem de saptan-
masını geciktirir (Yaşlılıkta Endokrinolojik Hastalıkların Tedavi Kılavu-
zu, 2018:1-144; Schuutt at al, 2012:176-179). 

Diğer bir akut komplikasyon hiperglisemi ile gelişen hiperozmolar 
durumlardır (HHD). Diyabet nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların 
yaklaşık olarak %1’inde HHD mevcuttur. Vakaların 1/2’sinde salt HHD 
vardır. Bununla beraber 1/3 vakada asidoz (pH<7.3) olabilir. HHD nin 
görüldüğü ortalama yaş 60 yaştır. Tanı konulduğundaki hasta yaşları 
ortalama 57-69 yaş arasında bulunmuştur. Daha çok yaşlı hastalarda gö-
rülmekte ve diyabetik ketoasidozdan (DKA) daha fazla mortalite riski 
taşımaktadır (%10-20). Hiperglisemi, hiperosmolarite ve belirgin bir de-
hidratasyon ile karakterizedir. Beyin ve böbrekler gibi dokular insülin/
glukagon oranına bakmadan glukoz kullanırlar. HHD’nin ana mekaniz-
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malarından biri dolaşımda bulunan insülin eksikliği ve artmış kontrre-
gülatuar hormonlardır ve bundan ilk etapta ve en çok beyin ve böbrek-
ler etkilenir. HHD’de artmış renal su kaybı eğer oral alımla kompanse 
edilemezse dehidratasyon, hipovolemi ve sonrasında da ciddi elektrolit 
bozuklukları gelişebilmektedir. Yaşlı hastalarda komorbiditelerin çok-
luğu, renal fonksiyonlarda yaşa bağlı değişimlerin olması bu süreci çok 
hızlı ve daha fatal kılabilmektedir (ADA, 2016; Older Adults Diabetes 
Care 2016:81-85).

Tip 1 Diyabetlerde daha fazla görülmekle beraber, uzun süreli Tip 
2 diyabetiklerde, insülin eksikliği gelişmiş ve DKA’yı tetikleyecek fak-
törleri olan yaşlı diyabetiklerde de ketoasidoz görülebilir. Ayrıca genç 
yaşlarda tanı almış Tip 1 diyabetiklerin yaşlılık dönemlerinde de görü-
lebileceği akılda tutulmalıdır. Yaşlı diyabetiklerde insülin kullanımına 
olan uyumsuzluk, çoklu ilaç kullanımı, komorbiditenin daha fazla ol-
ması gibi etkenler göz önüne alındığında DKA’nın mortaliteside genç 
diyabetiklerden daha fazla olmaktadır. Tanı ve tedavisi genç diyabetik-
lerle aynıdır. Ancak, sıvı replasmanı yapılırken kalp ve böbrek fonksi-
yonlarının durumu yüklenmeye yol açmamak açısından dikkatle değer-
lendirilmelidir. Ayrıca SGLT-2 inhibitörü kullanan hastalarda öglisemik 
ketoasidoz olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır (Yaşlılıkta 
Endokrinolojik Hastalıkların Tedavi Kılavuzu, 2018:1-144; Older Adults 
Diabetes Care 2016:81-85).

Uzun süredir diyabetes mellitus tanısı almış veya ileri yaşta yeni 
diyabet tanısı alan hastaların, mevcut komplikasyonları ve gelişmesi 
muhtemel makro ve mikrovasküler komplikasyonlar açısından değer-
lendirilmesi gereklidir. Yaşlı diyabetikler, tüm yaş grupları içinde en 
yüksek alt ekstremite amputasyonu, myokard infarktüsü, görme kay-
bı ve son dönem böbrek yetmezliği oranlarına sahiptir. Yaşlı bireylerin 
diyabet tedavileri, yaşam beklentileri ve ko-morbiditeleri göz önüne 
alınarak planlanmalıdır. ACCORD, VADT, ADVANCE gibi çalışmalar 
bu durum göz önüne alınmayıp sıkı kontrol gerçekleştirildiğinde mor-
talite oranlarının azalmadığını aksine arttığını göstermiştir (Yaşlılıkta 
Endokrinolojik Hastalıkların Tedavi Kılavuzu, 2018:1-144; Moreno at al, 
2013:2020-2026; www.wjgnet.com, 2016:232-234; ADA, 2016).
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Yaşlı diyabetikte kardiyovasküler risk faktörleri bireysel bazda de-
ğerlendirilmeli, tansiyon hedefleri ve lipid ve aspirin gibi tedaviler ya-
şam beklentisine ve primer ve sekonder önleme çalışmaları göz önüne 
alınarak verilmelidir. Diyabet, KAH yönünden bağımsız bir risk fak-
törüdür. Ayrıca HT, dislipidemi, sigara kullanımı, aile öyküsü (birinci 
derece akrabalarda <50 yaş KVH olması) ve obezite (özellikle santral 
obezite) diğer önemli risk faktörleridir. Yaşlı diyabetikte diyabetin sü-
resi uzadıkça artmış ateroskleroza bağlı daha fazla koroner arter hasta-
lığı gelişebilmektedir. Yaşlı diyabetiklerde nöropatiye bağlı ağrı duygu-
su azalmış olabileceğinden dolayı “sessiz iskemi” olasılığı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ayrıca yaşla beraber aritmi ve tromboembolik olay 
riskinde artış olduğu da hatırlanmalıdır (Yaşlılıkta Endokrinolojik Has-
talıkların Tedavi Kılavuzu, 2018:1-144). Yaşlı diyabetik hastaların kardi-
yovasküler hastalık açısından taranması amacıyla;

1. Yaşı 40’ın üzerinde, diyabet süresi >15 yıl veya HT tanısı olan tüm 
diyabetlilerde istirahat EKG’si çekilmelidir.

2. KAH riski yüksek hastalarda 2 yılda bir EKG tekrarlanmalıdır.
3. Aşağıdaki hasta gruplarında KAH taraması için ilk test olarak 

eforlu EKG yapılmalıdır:
a. Tipik veya atipik kardiyak belirtiler (açıklanamayan dispne, gö-

ğüste sıkıntı).
b. İstirahat EKG’sinde anormal bulgular olması.
c. Periferik arter hastalığı (ayak bileği/brakiyal indeks oranının bo-

zulması).
d. Karotis arterleri üzerinde üfürüm duyulması.
e. Geçici iskemik atak/inme.
4. İstirahat EKG’sinde sol dal bloğu, ST-T bozukluğu bulunan has-

talarda eforlu EKG yerine farmakolojik (örneğin dipiridamol) stres eko-
kardiyografi veya nükleer görüntüleme istenmelidir.

5. Ayrıca efor testi yapılması gereken fakat obezite, sedanter yaşam, 
nöropati, periferik arter hastalığı, diyabetik ayak gibi çeşitli nedenlerle 
efor kapasitesi kısıtlı olan hastalarda da farmakolojik stres ekokardiyog-
rafi veya nükleer görüntüleme yapılmalıdır.
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6. Stres testlerinde iskemisi bulunan, egzersiz kapasitesi düşük has-
talar kardiyoloğa sevk edilmelidir.

Bilinen aterosklerotik kalp hastalığı olan tüm diyabetiklerde kont-
rendike olmadığı sürece aspirin ve statin tedavi kullanılmalıdır. Aspirini 
tolere edemeyen kişilerde Klopidogrel (75 mg/gün) verilmesi düşünüle-
bilir. ACE-İ/ARB tedavisi tüm klinik makrovasküler hastalığı olan, yaşı 
>54 ve mikrovasküler hastalığı olan tip 1 ve tip 2 diyabetli hastalara baş-
lanmalıdır. Daha önce AMI geçirmiş hastalarda, kontrendikasyon yoksa 
B-bloker tedavi en az 2 yıl süreyle kullanılmalıdır. Ağır konjestif kalp 
yetersizliğinde metformin kontrendikedir. Ağır konjestif kalp yetersiz-
liğinde thiazolidinedionlar (TZD) kontrendikedir. Konjestif kalp yeter-
sizliği, ağır koroner yetersizliği veya ödem riski bulunan, yoğun insülin 
kullanan hastalarda mecbur kalmadıkça TZD grubu ilaçlar kullanılma-
malıdır. Glucagon-like peptide 1 reseptor agonistleri ve dipeptidyl pep-
tidase 4 inhibitörleri yaşlı hastalarda daha az yan etkiye sahip ajanlardır 
(Older Adults Diabetes Care 2016:81-85; Rotz at al, 2015:531-549).

Diyabet ve renal fonksiyonlar: Renal fonksiyon kaybı miktarı ve 
hızı oldukça değişken olsa da ilerleyen yaşla beraber renal fonksiyonlar-
da kayıp olduğu kuşkusuzdur. Buna ilaveten diyabet ve hipertansiyon 
varlığı kronik böbrek hastalıkları seyrini ileri yaşlarda oldukça önemli 
ölçüde etkilemektedir. Erişkin yaştaki diyabetli hastalarda nefropati, en 
önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. Erişkinlerde erken 
dönem nefropatiyi araştırmak için mikroalbuminüri ölçümü ile birlik-
te eGFR’nin hesaplanması gerekir. İleri yaşlarda komorbidite nedeni ile 
kullanılmak zorunda olunan ilaçların da böbrek fonksiyonlarına etkisi 
vardır. Pek çok antidiyabetik hipoglisemik ajanın renal yolla atılması 
nedeni ile yaşlı ve özellikle de ileri düzeyde renal hasarı olan bireyler-
de diyabet tedavisinde düzenlemeler gerektirmektedir (Yaşlılıkta En-
dokrinolojik Hastalıkların Tedavi Kılavuzu, 2018:1-144; Peñalver at al, 
2016:354-395).

Retinopati erişkin yaştaki diyabetli hastalarda en önemli körlük ne-
denidir. Neredeyse her 5 yaşlı diyabetikten bir tanesinde görme prob-
lemi gelişmektedir. Yaşlı diyabetiklerde yeni tanı Tip 2 diyabet ise tanı 
anında retinopati taraması yapılması, daha önce tanı almış ise ve uzun 
dönem takiplerinde retina muayeneleri normalse takip sürelerinin uza-
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tılması planlanabilir. Yaşlı diyabetiklerde katarkt, makula dejeneransı 
ve glokom gibi yaşla beraber artış gösterebilecek tüm göz patolojileri 
değerlendirilmeli, takip ve tedavi uygulamalarının ana amacı yaşam ka-
litesini yüksek tutacak şekilde vücut fonksiyonlarının sürdürülmesini 
sağlamaktır (Peñalver at al, 2016:354-395).

Yaşlı diyabetikte nöropati değerlendirilirken, bulguları ile karışabile-
cek diğer patolojiler dikkatle değerlendirilmelidir. Kullanılan ilaçlar, B12, 
folat düzeylerini etkileyebilecek faktörler, kemoterapötikler, lokomotor 
sistemde gelişen dejenerasyonlara bağlı sinir sıkışmaları gibi pek çok et-
men değerlendirilmelidir. Tarama ve tedavi önerileri gençlerdeki gibidir. 
Tedavide verilen ilaçların yaşlıdaki polifarmasi nedeniyle ilaç etkileşim-
leri dikkatle irdelenmelidir. Nöropati vücudun herhangi bir sistemini 
tutabilir. Özellikle alt ekstremiteleri tutan distal-simetrik duyusal poli-
nöropati infeksiyon ve iskemi ile birlikte en önemli ayak amputasyonu 
nedenidir. Daha genç yaşlarda tanı almış Tip 1 diyabetikler, eski ve yeni 
Tip 2 diyabetik yaşlılar her yıl nöropati açısından taranmalıdır (Yaşlılıkta 
Endokrinolojik Hastalıkların Tedavi Kılavuzu, 2018:1-144; Moreno at al, 
2013:2020-2026;7 2016:232-234; ADA, 2016; Seaquist at al, 2013:1384-1395). 
Nöropatinin bir diğer önemli formu otonom nöropatidir;

- Ortostatik hipotansiyon
- Kardiyak denervasyon sendromu: KV refleksleri etkiler.
a) Kalp katekolaminlere aşırı duyarlı hale gelir.
b) Disritmiler (sıklıkla taşikardi)
c) Egzersiz toleransında azalma
d) Sessiz (ağrısız) miyokard infarktüsü
e) Ani ölüm görülebilir. 
- Gastrointestinal nöropati:
a) Mide boşalması gecikir (gastroparezi), motilite azalır (yutma güç-

lüğü, çabuk doyma, bulantı, kusma görülebilir). 
b) Alınan gıdaların absorbsiyonu gecikir (Brittle diyabet: Tekrarla-

yan hipo ve hiperglisemiler nedeniyle diyabet regülasyonu bozulur).

7	 	www.wjgnet.com
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 c) Konstipasyon (kolon atonisi) Gece diyareleri, Kolesistit, safra 
çamuru (safra kesesi atonisi) 

- Genitoüriner nöropati: Yaşla beraber erektil disfonksiyon, inkonti-
nans, prostat ve mesane patolojilerinin arttığı, diyabetik yaşlıda diyabete 
özgü komplikasyonların da eklenmesiyle yaşam kalitesini bozan, organ 
fonksiyonlarında bozulmaya yol açabilecek patolojiler oluşmaktadır. 

- Otonom sudomotor disfonksiyon: Ekstremitelerde kontrol edile-
meyen terleme azlığı. 

- Gustator terleme (santral hiperhidroz): Özellikle yemekten hemen 
sonra göğüsün üst kısmı, boyun ve yüzde ortaya çıkan terleme ve vaso-
dilatasyon (flushing).

Nontravmatik ayak ampütasyonlarının en sık nedeni diyabettir. 
Yaşlı hastalarda daha fazla alt ekstremite amputasyonları olmaktadır. 
Bunun nedeni aterosklerotik damar hastalıklarının yaşla beraber artma-
sı, diyabet süreleri, motor ve otonom defisitler, eşlik eden sosyo-eko-
nomik faktörler, kişisel bakımın uygunsuz olması gibi pek çok faktörle 
ilişkili olabilir. Diyabetik hastalarda ayağı ilgilendiren sorunlar üç ana 
başlık altında toplanabilir;

1. Ayağın akut yaygın infeksiyonları,
2. Diyabetik ayak ülserleri (kronik yara)
3. Charcot nöroartropatisidir.
Diyabetik ayak ülserleri, hastanın yaşam kalitesinin bozulmasına, 

tedavi maliyetinin ciddi düzeyde yükselmesine, alt ekstremite ampütas-
yonlarına ve mortalite artışına neden olur. Non-travmatik ayak ampü-
tasyonlarının %40-60’ı diyabete bağlıdır; bunların %85’inde sorun, bir 
yaralanma ya da ülser ile başlamıştır. Ayak ülserli bir diyabetik hastanın 
ortalama hastanede yatış süresi, ülseri olmayan bir diyabetliden en az 
%50 oranında daha uzundur. İlk amputasyondan sonraki 4 yıl içinde, 
%50’den fazla hastanın diğer bacağı için de amputasyon söz konusu 
olmaktadır. Ayağında yeni ülser saptanan diyabetlilerde relatif ölüm 
riskinin yaklaşık 2,5 kat arttığı gösterilmiştir. Uygun tedavi için antibi-
yoterapi, gereğinde debridman, cerrahi tedaviler, ampütasyon, revas-
külarizasyon cerrahileri ve greftler sayılabilir (Yaşlılıkta Endokrinolojik 
Hastalıkların Tedavi Kılavuzu, 2018:1-144).
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Tiroid hastalıkları 

Yaşlılarda tiroid hastalıkları sık görülmektedir ve tedavi edilmezse 
ciddi morbiditelere neden olabilmektedir. Semptomların tipik olmama-
sı, normal değerlerin genç erişkinlere göre farklılık göstermesi, komor-
biditeler ve tedavileri nedeniyle hastalığın seyrinin daha ciddi olması ve 
tedavisinin zorlaşması gibi birçok faktör yaşlı hastada tiroid hastalıkları-
nın tanı ve tedavisinde zorluklara neden olabilmektedir. Hipotiroidizm 
ve hipertiroidizm 60 yaş üstünde daha sık görülmektedir. Subklinik ti-
roid disfonksiyonu 80 yaşın üstündeki bireylerin %10’undan fazlasında 
bulunmaktadır. Semptom ve bulgular gizli kalabileceği için tüm yaşlı 
bireyler tiroid disfonksiyonu yönünden taranmalıdır (Yaşlılıkta Endok-
rinolojik Hastalıkların Tedavi Kılavuzu, 2018:1-144).

Aşikâr hipotiroidi: Yaşlıda genç erişkinlere göre sıklığı artmıştır ve 
kadınlarda erkeklere göre daha sıktır. En sık nedeni genç erişkinlerde ol-
duğu gibi Hashimoto tiroiditidir. İyot eksikliği bulunan bölgelerde iyot 
eksikliği etiyolojide önemli rol oynar. Yaşlıda en sık görülen semptom-
lar, halsizlik ve güçsüzlüktür. Hafıza, dikkat, konsantrasyon gibi kogni-
tif fonksiyonlarda da bozulma gözlenebilir. Ayrıca ciddi hipotiroidizm 
depresyon ve demans şeklinde de ortaya çıkabilir. Kardiyovasküler et-
kiler daha çok atım hacmi ve kalp hızında azalmayla ilişkilidir. Aterosk-
lerotik hastalık, endotelyal disfonksiyon, koagülasyon parametrelerinde 
bozukluklar da eşlik eder. Ötiroidinin sağlanmasıyla bu bulgular genel-
likle geri döner. Miksödem koma özellikle uzun süredir hipotiroid olan 
hastalarda araya giren bir hastalığın kolaylaştırmasıyla ortaya çıkar. Bu 
nedenle hipotermi, hiponatremi, bradikardi, hipoglisemi ve nörolojik 
bulgular açısından dikkatli olunmalıdır. Hipotiroidizmin tedavisinde 
levotiroksin preperatları kullanılır. Tiroid hormonu, miyokard oksijen 
tüketimini arttırır ve dolayısıyla kardiak aritmi, anjina pektoris, miyo-
kard infarktüsünü indükleyebilir. Bu nedenle özellikle kardiyak hastalı-
ğı veya risk faktörleri olanlarda çok düşük dozlarda başlanmalı ve doz 
artışı da yavaş yapılmalıdır (7-10 günde bir 12,5 mikrogram şeklinde). 
Yaşlıda T4 yıkımındaki azalma ve kas kitlesindeki azalma nedeniyle 
daha düşük total LT4 dozu ihtiyacı olacağı düşünülse de emilimdeki 
azalma ve beraberinde kullanılan ilaçlar nedeniyle, bazen genç erişkin-
lerdekine benzer total doz ihtiyacı da olabilir. Yaşlıda levotiroksin teda-
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visinde hedef TSH değerleri ile ilgili randomize çalışma yoktur, fakat 
TSH düzeylerinin 4-6 mIU/L civarında tutulması önerilmektedir. 80 yaş 
üzerindeki hastalarda ise TSH hedef düzeyi daha yüksek seviyelerde 
ancak mutlaka 10 mIU/L altında olmalıdır (Ruggeri at al, 2017:199-217).

Subklinik hipotiroidi: İyot alımı yeterli toplumlarda TSH düzeyleri 
yaşla birlikte artış göstermektedir. Subklinik hipotirodizmin kardiyak 
olumsuz etkileri gençlerde gösterilmiştir, fakat orta derece yaşlı birey-
lerde (<70-75 yaş) bu ilişki daha zayıf bulunmuştur, hatta daha yaşlı 
bireylerde (>80-85 yaş) bu ilişki gösterilememiştir. İleri yaşta, TSH dü-
zeyindeki artışın yaşa özel artış mı yoksa altta yatan tiroid hastalığına 
bağlı hafif bir artış mı olduğu net olarak ayırt edilememektedir. Bu ne-
denle bu hasta grubunda yaşa özel TSH değerleri kullanılmalıdır. 70 yaş 
üzerinde subklinik hipotiroidide TSH<10 mU/L ise takip ve 6 ay sonra 
TFT kontrolü önerilmektedir. Eğer, TSH >10mU/L ise ve belirgin hipoti-
roidizm semptomları mevcut ise LT4 tedavisi önerilmektedir. Fakat son 
çalışmalarda subklinik hipotiroidi tedavisininin belirgin faydası gösteri-
lememiştir (Papaleontiou, Cappola, 2016:1592-1593). 

Hipertiroidi: Yaşlılarda hipertiroidi prevelansı %0,5-4 civarındadır. 
Graves hastalığı en sık neden olarak görülse de toksik adenom ve tok-
sik multinodüler guatr genç erişkinlere göre özellikle iyot eksikliği olan 
bölgelerde daha sık görülür. Bu yaş gurubunda, yüksek iyot içeren, ami-
odaron gibi ilaçlar veya radyo kontrast maddeler nedeniyle de tirotok-
sikoz gelişebilir. Bu nedenle amiadaron başlanan hastalarda başlangıçta 
ve ilaç başlandıktan 3 ay sonra tiroid fonksiyonları değerlendirilmeli-
dir. Yaşlı hastalarda levotiroksin emilimindeki değişkenlikler nedeniyle 
iyatrojenik tirotoksikoz da akılda tutulmalıdır. Bazı ilaçlar (glukokorti-
koid, dopamin gibi) ve tiroid dışı hastalıklar hipertiroidi olmaksızın TSH 
düşüklüğüne neden olabilir. Tanı için tiroid fonksiyonları değerlendiri-
lirken bu durum göz önünde tutulmalıdır. Yaşlı bireylerde hipertiroidi 
tanısı atlanabilir. Yaşlıların 2/3’ünde genç erişkinlere benzer semptom-
lar görülürken, (tremor, anksiyete, çarpıntı, kilo kaybı, sıcak intoleransı 
gibi sempatik hiperaktivite semptomları) 1/3’ünde apetetik hipertiroi-
dizm görülür. Bu hastalar, başlıca atrial fibrilasyon ve kalp yetersizliği 
gibi kalp hastalığı bulguları ve açıklanamayan kilo kaybı ile başvurabi-
lirler. Etiyolojiye yönelik yaklaşım yaşlı tirotoksikozlu bireylerde genç 
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erişkinler ile aynıdır. Gerekli durumlarda tiroid fonksiyonlarına ek ola-
rak tiroid sintigrafi ve uptake, TSH reseptör antikoru, ultrasonografi ve 
dopler incelemesi yapılmalıdır. Yaşlı hastalarda genç erişkinlerden fark-
lı olarak kardiak değerlendirme (EKG, eko, holter ve gerekirse miyokard 
perfüzyon sintigrafisi) ile değerlendirilmelidir. Kalıcı hipertiroidi sap-
tanan hastalarda antitiroid tedavi (tercihen metimazol) başlanmalıdır. 
Beta bloker lerin yanı sıra eşlik eden miyokard iskemisi, konjestif kalp 
yetmezliği ve kardiyak aritmiler etkin şekilde tedavi edilmeli ve atrial 
fibrilasyon varlığında, hasta antikoagulan tedavi açısından değerlendi-
rilmelidir. Hastada ötiroidi sağlandıktan sonra TMNG ve TNG mevcut 
ise kalıcı tedavi olarak radyoaktif iyot ilk planda düşünülmelidir. Gra-
ves hastalarında ise kalıcı tedavi için uzun süreli (12-24 ay) antitiroid 
tedavi radyoaktif iyot tedavisine alternatif olarak kullanılabilir. Büyük 
guatr, bası semptomu veya malignite varlığında cerrahi tedavi kalıcı te-
davi olarak tercih edilmelidir (Ross, Burch, 2016:1343-1421).

Subklinik tirotoksikoz: TSH<0.1mU/L olan hastalarda aşikâr hi-
pertiroidizme ilerleme riski, artmış total ve kardiyovasküler mortalite, 
atrial fibrilasyon, kırık gibi riskleri azaltmak amacıyla tedavi önerilir. 
TMNG ve TNG mevcut ise kalıcı tedavi olarak radyoaktif iyot ilk planda 
düşünülmelidir. Graves hastalarında ise kalıcı tedavi için uzun süreli an-
titiroid tedavi radyoaktif iyot tedavisine alternatif olarak kullanılabilir. 
Büyük guatr, bası semptomu veya malignite varlığında cerrahi tedavi 
kalıcı tedavi olarak tercih edilmelidir. TSH 0.1-0.4 mU/L arasında olan-
larda: Atrial fibrilasyon riski yüzünden tedavi düşünülebilir. Özellikle, 
kalp hastalığı, diyabet, renal yetmezlik, geçirilmiş inme veya transient 
İskemik atak, inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı fak-
törü varlığında tedavi önerilir. Böyle durumlarda, iyot alımı kısıtlanarak 
üç altı ay süre ile takip edilebilir düzelme varsa tedavi gerekmez. Düzel-
me olmaz ise ve bahsedilen riskler söz konusu ise kalıcı tedavi uygula-
nabilir. Hasta çok yaşlı, komorbid durumlar ön planda ise, ömür boyu 
düşük doz metimazol de düşünülebilir (Ross, Burch, 2016:1343-1421).

Tiroid nodul ve kanseri: Tiroid nodül prevalansı yaş ile birlikte art-
maktadır. Altmış beş yaş sonrasında prevalans %50’lere kadar çıkmak-
tadır. Yaşlılarda tiroid nodülüne yaklaşım genç erişkinler ile aynıdır. 
Öncelikle TSH ölçümü ve genç erişkinlerdeki biyopsi indikasyonları 
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aynı şekilde geçerlidir. Fakat hastanın, komorbid durumları varsa, ya-
şam süresi ve genel durumu biyopsi indikasyonu açısından göz önün-
de bulundurulmalıdır. Kansere bağlı morbidite ve mortalite yaşlı tiro-
id kanser hastalarında geç erişkinlere göre daha yüksektir. Fakat, yaşlı 
bireylerde, düşük riskli tiroid kanseri saptanan hastaların genel duru-
muna ve komorbid durumlara göre göre daha az agresif yaklaşım ve 
cerrahisiz takip de önerilebilir. Tedavi gerektiren hastalarda cerrahi ve 
gerekirse radyoaktif iyot tedavisi uygulanabilir. Bu yaş grubunda rad-
yoaktif iyot tedavisi planlanırken özellikle dikkat edilmesi gereken nok-
talar mevcuttur. Radyoaktif iyot tedavisine hazırlık sırasında ve sonra-
sında, özellikle hasta hipotiroid iken, yaşamı tehdit eden hiponatremi, 
bu yaş grubunda daha fazla görülebilir bu açıdan dikkat edilmelidir. 
Yetmiş yaş üzerinde olan tiroid kanser hastalarında ampirik olarak 150 
mCi’nin üzerinde radyoaktif iyot tedavisi vermekten kaçınılmalıdır. Bu 
dozun üzerinde muhtemel zararı yararının üzerinde olabilir. Radyoaktif 
iyot tedavi dozu hesaplanırken yaşlı hastalarda daha dikkatli olunmalı-
dır (Haugen, Alexander, 2016:1-133).

GERİATRİK POPÜLASYONDA HEMATOLOJİK 
HASTALIKLAR

İleri yaşlarda kemik iliğinde de bazı değişiklikler gözlenmektedir. 
Epidemiyolojik çalışmalar 60 yaşından itibaren hemoglobin (Hb) kon-
santrasyonunda belirgin düşmeler olduğunu göstermektedir ve düşük 
Hb sahip ileri yaş bireylerde morbidite ve mortalite, Hb düzeyi normal 
bireylere göre belirgin olarak yüksek saptanmıştır. 60 yaş üzeri birey-
lerin %10-20 kadarında Hb 12 mg/dL nin altında olmasına rağmen ge-
nellikle nedeni ilerleyen yaştan ziyade eşlik eden komorbid tablolardır. 
Sekonder anemi düşündüren semptomların varlığında, geçmişinde bir 
hastalığa sekonder anemi gelişimi saptanmış olanlarda, bir neden bulu-
nanlarda, ağır anemi tablolarında, ortalama eritrosit hacmi (MCV) dü-
şük olanlarda anemi nedenini araştırmaya yönelik tetkikler önerilmek-
tedir. İleri yaşlarda enflamatuar tabloların tanı ve takibinde kullanılan 
bir yöntem olarak eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) non-spesifik olsa 
da ucuz ve kullanışlı bir tetkiktir. Plazma proteinlerinden özellikle fib-
rinojen ve globülinlerin arttığı hastalıklarda hızlandığı görülmektedir. 
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İleri yaşlarda ve özellikle 70 yaşından sonra sedimantasyon hızı sağlıklı 
erkeklerde 30 ve kadınlarda 35 mm.nin üzerine çıkabilmektedir. Anemi 
ve birçok akut ve kronik hastalık ESR yükseltmektedir. Çok yükseldiği 
ve özellikle de 90’ın üzerine çıktığı bazı özel durumlarda (paraprotei-
nemi, dev hücreli arterit, tüberküloz ve endokardit gibi enfeksiyonlar) 
etyolojinin araştırılması gerekmektedir. 

İleri yaş anemik bireylerde en sık rastlanan nedenler; kan kaybı veya 
nürtisyonal yetersizlikler, kronik-inflamatuar hatalıklar, kronik böbrek 
hastalıkları ve açıklanamayan nedenlerdir. Bu tabloların araştırılmasına 
yönelik incelemeler; hemogram, MCV ve periferik yayma değerlendiril-
mesidir. Retikülosit sayımı yapılarak aneminin hipoproliferatif (kronik 
hastalıklar, hipotiroidizim, böbrek yetersizliği, kemik iliği yetersizliği 
gibi) veya hiperproliferatif (akut kan kaybı ve hemoliz) ayırımı yapılabi-
lir. Kreatinin klirensi hesaplanarak aneminin ileri yaşlarda sık rastlanan 
bir neden olarak olası böbrek yetersizliği ile ilişkilisi de değerlendiril-
melidir. Nütrisyonel yetersizlikleri değerlendirmek üzere demir depo-
larının, folat ve kobalaminin değerlendirilmesi de gereklidir. Bunların 
sonunda ihtiyaç duyulan bireyler kemik iliği aspirasyon veya biyopsi 
yönünden değerlendirilmek üzere bir hematoloğa yönlendirilmelidir 
(Durso at al, 2010).

Demir Eksikliği Anemisi: 65 yaş üzeri nütrisyonel anemisi olan bi-
reylerin %20 kadarında neden, demir eksikliğidir. Gastrointestinal ka-
namalar ve maligniteler ile olası ilişkisi nedeni ile tanınması oldukça 
önemlidir. En sık nedeni üst veya alt gastrointestinal sistemden kronik 
kan kayıplarıdır. Eski gebeliklerde veya menstruel kayıp dönemlerin-
de yeterince demir replasmanı yapılmamış kadınlar, kronik malab-
sorbsiyon (çölyak hastalığı, gastrik atrofi, helikobakter enfeksiyonları) 
gibi demir kayıplarının yeterince desteklenemediği tablolar da anemi 
nedeni olabilmektedir. Yine de ilk dışlanması gereken tablo GI kana-
malardır. Kilo kaybı, konstitüsyonel semptomlar, intestinal kanamalar 
ve barsak alışkanlıklarındaki değişikliklerin iyi sorgulanmasının haya-
ti önemi vardır. Kimi hastalarda anemi ilişkili semptomlar daha belir-
gindir (huzursuz ayak, glossit, angular stomatit, mavi sklera, solukluk, 
taşikardi, halsizlik, kaşık tırnak…). Mikrositoz genellikle saptansa da 
kombine demir ve kobalamin yetersizliği durumlarında maskelenmiş 
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olabilir. Serum demir seviyesi düşük, demir bağlama kapasitesi ise yük-
selmiştir. Ferritin seviyesinin 12 mg/dL nin altında olması tanısaldır. 
Orta düzeyde ferritin düşüklüğü uyarıcı olsa da ierleyen yaş ve akut faz 
reaktanı gibi davrandığı inflamatuar süreçler dolayısıyla da yükselmiş 
olabileceği hatırlanmalı ve yüksek olması halinde demir eksikliği dış-
lanmış kabul edilmemelidir. Demir eksikliği anemisinin kronik hastalık 
anemisinden ayırımında demir depoları ile tersine korele olan serum 
transferrin resptörünün çalışılması da yardımcı olabilir. Periferik yay-
ma yapılarak eritrosit morfolojisi ve hipokromisi değerlendirilmelidir. 
Kemik iliği demir depolarının azaldığının gösterilmesi en duyarlı tanı 
yöntemlerinden olsa da ağrılı ve pahalı olması nedeni ile nadiren ihtiyaç 
duyulan bir yöntemdir. Nadiren de olsa yoğun hematüri durumları da 
anemiye neden olabildiği için idrar analizleri de yapılmalıdır (Durso at 
al, 2010; Weiss, Goodnough, 2005:1011-1023). 

Vitamin B 12 ve Folat Yetersizliği: İleri yaş hastalar için önemi ane-
mi nedenlerindendir ve 65 yaş üzeri bireylerde sıklığı %10-15 kadardır. 
Ancak B12 eksikliğine bağlı anemi uzun süre yeterli kalan B12 depola-
rı nedeni ile daha nadir karlımıza çıkmaktadır (aynı yaş popülasyonun 
%1-2 kadarında). Asemptomatik B12 eksikliğinin klinik önemi çok açık 
değildir. En sık nedeni malabsorbsiyondur. İler yaş ile beraber sıklığı 
artan atrofik gastrit B12 emilim bozukluğunun ve eksikliğinin önemli 
nedenlerinden biridir. Bezer şekilde kronik Helicobacter enfeksiyonları, 
pernisyöz anemi (otoimmün atrofik gastrit), H2 reseptör antagonisteri 
veya proton pompa inhibitörü kullanımına bağlı emilim bozuklukları, 
gastrektomiler, kör loop sendromu, çölyak hastalığı ve Crohn hastalığı 
da eytolojide rol alan diğer nedenlerdendir. Katı vejeteryan diyet nedeni 
ile de alım yetersizliğine bağlı B12 eksiklikleri oluşabilmektedir. Anemi 
ile beraber nörokognitif semptomlar ortaya çıkabilir. Vibrasyon duyu 
kaybı, dorsal ve lateral kolumn demiyelinizasyonuna bağlı spastik atak-
siler geri dönüşümsüz olabilir ve anemi ortaya çıkmaksızın da saptana-
bilmektedir. Makrositer bir anemiye neden olur. Nötrofiller hiperseg-
mentedir (5 veya daha fazla loblu nötrofil sayısı %5 den fazladır). Ağır 
vakalar pansitopeni ile karakterizedir. İnefektif eritropoeze bağlı indirek 
bilirübin ve LDH yüksek saptanabilir. Periferik yayma, B12 düzeyi ve 
kimi vakalarda kemik iliği değerlendirmesi ile tanı konulur. Folat kul-
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lanımı, antikonvülzan ilaç kullanımı, HIV enfeksiyonları ve myeloma 
tablolarında B12 düşük saptanabileceği unutulmamalıdır. Metilmalonik 
asit düzeyleri subklinik yetersizliklerin tanısında yol gösterici olabilir. 
Homosistein düzeyi daha az spesifiktir. Pernisyöz anemi tanısı için kul-
lanılan intrinsik faktör antikorlarının spesifitesi %100’e yakın, sensitivi-
tesi %50-70 kadardır. Schilling testi kullanımı zor bir testtir ve nadiren 
yapılmaktadır (Durso at al, 2010). 

Folat Yetersizliği: B12 yetersizliğinin aksine folat yetersizliğinin en 
sık nedeni diyet ile alımının yetersizliğidir. Folat meyve ve yeşil seb-
zelerde bol bulunur. Yoğun alkol kullanan, kızarmış ekmek ve çay ile 
beslenen ileri yaşlılarda aylar içinde eksikliği belirginleşir. Malabsorb-
siyon tabloları, kronik hücresel turnoverin arttığı (psöriasis, hemolitik 
anemi gibi) veya hemodiyaliz nedeni ile artan kayıplarda da eksikliği 
oluşmaktadır. B12 yetersizliğinde olduğu gibi nörokognitif semptom-
lar belirgindir. Laboratuar ve periferik yayma bulguları B12 yetersizliği 
tabloları ile benzeşir. Folat seviyelerinin ölçümü ile tanı konulabilse de 
akut alkol kullanımı antikonvülzan kullanımı durumlarında duyarlılığı 
azalır (Durso at al, 2010; Weiss, Goodnough, 2005:1011-1023). 

Kronik hastalık anemisi, inflamasyon, böbrek hastalığı: Tüm ane-
milerin yaklaşık 1/3’ü kronik hastalıklar ile ilişkilidir. Proinflamatu-
ar sitokinler ile up-regüle olan hepsidin; intestinal demir emilimini ve 
retiküloendotelyal sistemden demirin salınımını inhibe etmektedir. 
Böylece eritroid progenitörlerin demire erişimleri de engellenmiş olur. 
Aynı zamanda inflamatuar sitokinler eritropoetinin üretimini azaltır ve 
progenitörlerdeki reseptörlerinde down-regülasyona neden olur. İla-
veten progenitör hücreler üzerine direk toksik etkiler ile apoptozisleri-
ni hızlandırır ve eritrositlerin ömrünü kısaltır. Sitokinlerin progenitör 
hücrelerde ekspresyonu baskılayıcı etkileri nedeni ile eritropoetine olan 
yanıt da beklendiği kadar olmamakta ve yetersiz kalmaktadır. Yüksek 
konstantrasyonda IFN-gamma ve TNF gibi proinflamatuar sitokinlerin 
varlığında progenitör hücre proliferasyonu için daha yüksek konsant-
rasyonda eritropoetine ihtiyaç duyulmaktadır. Eritropoetin yetersizliği 
özellikle kronik böbrek yetersizliği ilişkili anemilerde temel mekanizma-
dır. Hafif-orta düzeyde olabilen normokrom normositer bir anemi tespit 
edilir. Periferik yayma ya da kemik iliğinde spesifik bir bulgu olmamak-
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la beraber kemik iliği demir depolarının yeterli olduğu gözlenmektedir. 
Demirin retiküloendotelyal sisteme sekestrasyonuna bağlı olarak serum 
demir ve transferrin satürasyonu düşebilir, ferritin seviyesi normal ola-
bilmekle beraber genellikle yüksektir. Soluble transferrin reseptörü dü-
zeyi normaldir. Eritropoetin düzeyi ölçümü tedavi başarısını öngörmeyi 
sağlayabilir. Çok yüksek eritropoetin düzeyleri anemi tedavisinde başa-
rısızlık belirteçlerindendir (Weiss, Goodnough, 2005:1011-1023). 

Açıklanamayan anemi: İleri yaş anemilerinin 1/3 kadarının nedeni 
saptanamamaktadır. 

İlaçlar, etanol alımı, düşük testosteron, anormal tiroid ve karaciğer 
fonksiyon testleri ve hemolitik anemiler araştırılmalıdır. Açıklanama-
yan anemilerin önemli nedenlerinden biri de miyelodisplastik send-
romdur (MDS). Klinik ve biyolojik olarak heterojen bir hastalık grubu 
olan MDS de inefektif matür kan hücresi üretim yetersizliği şeklinde-
ki tablo benzeşmektedir. Hastalığın median tanı yaşı 60 tır. Çoğu vaka 
idiopatik nedenlidir. Olası etiyolojik nedenler içinde; radyasyon, geç-
mişinde kemo-radyoterapi maruziyeti sayılabilir. Çoğu asemptomatik 
vaka makrositoz, monositoz veya mono-bi-pansitopeninin görüldüğü 
vakaların kemik iliği değerlendirmesinde tanımlanmaktadır. Kimi za-
man hastalarda halsizlik, solukluk, enfeksiyonlar, kanamalar nedeni ile 
yapılan değerlendirmelerde de tanı konulmaktadır. Periferik yaymada 
makrositoz, atipik monositoz, nötrofilik displaziler (pseudo Pelger-Huet 
anomalisi) saptanabilir. Kemik iliğinde hipersellüler ve en az bir seride 
displastik değişikliklerin saptanması ile tanı konulmaktadır. Kemik ili-
ği demir boyamasında ring sideroblastlar saptanabilir. Flow-sitometrik 
incelemeler ile immatür hücrelerin oranları saptanabilir. Laboratuvar 
değerlendirmesinde MDS ile karışabilecek B12 ve folat yetersizliği, HIV 
ve ilaç kullanımlarının da araştırılması gereklidir (Durso at al, 2010; Ste-
ensma, Bennett, 2006:104-130).

Kronik lenfosittik Lösemi: Dünyada en sık rastlanan lösemi türü 
olan KLL nin median tanı yaşı 70 tir. Nedeni tam olarak bilinmemek-
tedir ancak tüm lösemiler gibi radyasyon, ilaçlar, kimyasal ajanlar ile 
ilişkili olduğu düşünülmektedir. Akrabalar arasında sıklığının artmış 
olması genetik bir yatkınlık olabileceğini de düşündürmektedir. Pek çok 
hasta asemptomatik iken saptanan lenfositoz ile tanı almaktadır. %15 
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hasta terleme, kilo kaybıve halsizlk ve güçsüzlük gibi konstitüsyonel 
semptomlar tariflemektedir. En sık saptanan muayene bulgusu lenfa-
denopati ve hepatosplenomegalidir. En sık komplikasyonlar ise özel-
likle solunumu ilgilendiren enfeksiyonlar, otoimmün hemolitik anemi 
ve trombositopeni, agresif transformasyon (Richter transformasyon) ve 
artmış sekonder malignite riskidir. Tanı için periferik kanda 5000/dL 
mutlak lenfositoz varlığı gösterilmelidir ancak bu lenfositozun monok-
lonal olduğu flow-sitometri ile gösterilmelidir. İmmünfenotiplendirme 
ile CD5, CD19 ve CD23 + B lenfositlerin varlığı ile tanı doğrulanmalıdır. 
Tanı için kemik iliği mutlak gerekmese de prognoz tayini için önemli-
dir. Yüksek riskli hastalar; lenfositoz, lenfadenopati, splenomegali ve/
veya hepatomegali, anemi (11 mg/dL nin altında olan), non-immün 
trombositopeni (100.000/dL nin altında olan), moleküler çalışmalarda 
11q-/17q- anomalisi saptanan, CD38 ve ZAP70 ekspresyonu gösterenler 
sayılabilir (Yee, O’Brien, 2006:1105-1129).

Plazma Hücre Diskrazileri:
a. Önemi belli olmayan monoklonal gammopati (Monoclonal gam-

mopathy of undetermined signifi cance (MGUS)) ve smoldering miyelo-
ma: Miyeloma, sistemik amiloidoz, waldenström makroglobulinemisi, 
lenfoma veya KLL gibi hastalıkların tanı kriterleri ve klinik özellikleri 
oluşmaksızın saptanan monoklonal gammopati varlığıdır. 70 yaş üzeri 
bireylerin %5 kadarında bir monoklonal protein saptanmaktadır. Hasta-
ların önemli bir kısmının ileri yaş olmasının yanında AIDS, kronik ka-
raciğer hastalıkları ve romatolojik hastalıklarla birliktedir. Kesin nedeni 
bilinmemekle birlikte 14. Kromozomda lokalize immünglobülin ağır 
zinciri kodlayan lokusta enfeksiyonlarla ilişkili olarak gelişen bir trans-
lokasyona bağlı ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Genellikle total protein yüksekliği olan bireylerde tesadüfen saptan-
maktadır. Hastalar genellikle asemptomatiktir. Kemik ağrıları, anemi 
semptomları, nörolojik semptomlar veya anemi ve amormal muayene 
bulguları genellikle saptanmaz. Protein elektroforezinde M proteini sap-
tanır ve immünfiksasyon ile bunun Ig (IgG, IgM veya IgA) sınıfı ve hafif 
zincir tipi 8kappa veya lambda) saptanabilir. 24 saatlik idrar toplanarak 
idrarda da M protein varlığı gösterilebilir. Yapılacak tetkikler içinde; 
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hemogram, böbrek fonksiyon testleri ve kemik sürvey de mutlaka ol-
malıdır. Serum M proteini 1,5 gr/dL yi aşmadıkça kemik iliği biyopsisi 
önerilmemektedir. 

MGUS: Serum M proteini <3 g/dL, idrarda belirgin hafif zincir ol-
maması, kemik iliği aspirasyonunda plazma hücresi oranının %10 un 
altında olmas, litik kemik lezyonları, anemi, hiperkalsemi ve anormal 
renal fonksiyonların olmaması şeklinde tanımlanmaktadır. M proteini 
3 g/dL veya plazma hücre oranı %10 un üzerinde olduğu organ hasarı 
olmayan durumlar ise Smoldering Multiple Myeloma olarak tanımlan-
maktadır.

b. Multiple myeloma: Genellikle 65 yaş üzeri bireylerde tanı konul-
maktadır. En yaygın semptomlar myeloma bağlı organ hasarı ilişkili or-
taya çıkan semptomlar olup tanı için bunlardan en az birinin bulunması 
gereklidir;

İskelet anomalileri: Hastaların %80 kadarında kemiklerde litik lez-
yonlar ve kemik ağrıları saptanır. Düz grafi ile litik lezyon saptanama-
yan hastalarda MR kullanılabilir.

Hastaların %70 kadarında anemi %50 kadarında renal fonksiyon bo-
zukluğu, %25 kadarında hiperkalsemi saptanır. 

Organ tutulumunun yanı sıra bu hastalarda kemik iliği plazma hüc-
re oranı %10 un üzerinde olup serum ve idrar elektroforezi ve immün-
fiksasyon testlerinde anormal M proteini saptanmaktadır. Hastaların 
%20 kadarında M proteini içinde ağır zincir ekspresyonu gözlenmez ve 
bunlara hafif zincir myeloma denir. Hafif zincir idrarda daima saptana-
bildiği için MM şüpheli vakaların tümüne idrar testleri ve elektroforezi 
yapılmalıdır. 

Myeloma hastalarında enfeksiyonlar, hiperviskozite ve amiloidoz 
gibi komplikasyonlara rastlanabilmektedir.

Albümin ve beta-2 mikroglobülin düzeylerinin esas alındığı The In-
ternational Staging System (ISS) adlı sınıflama ile hastaların prognozu 
öngörülebilmektedir. Evre I için ortalama sağkalım 62 ay iken evre 3 
hastalıkta 29 aydır (Rajkumar at al, 2007:255-265).
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GERİATRİK POPÜLASYONDA SOLUNUM SİSTEMİ 
HASTALIKLARI

Doğal yaşlanma süreci akciğer kapasitelerinde bir azalma yanında 
akciğer parankiminde yapısal bazı değişikliklere de neden olur. Yaşla-
nan bireylerde fonksiyon azalmasının esas nedeni akciğer dokusu elas-
tikiyetinin azalmasıdır. Buna bağlı olarak ekspiratuar hava akımalrı 
bozulur ve KOAH benzeri tablolar ile karşımıza çıkar. 20’li yaşlardan 
sonra FEV1 ve FVC de her yıl yaklaşık 25-30 mL kayıp saptanmaktadır. 
Alveol duvar destrüksiyonu olmaksızın saptanan alveolar genişlemeler 
ve duktal ektaziler sık rastlanan yapısal değişikliklerdir. Farklı olarak 
amfizemde destrüksiyon olması nedeni ile histolojik ayırımı yapılabi-
lir. Yaşlanma ilişkili fonksiyonel ve yapısal değişikliklere ilaveten yıllar 
boyunca devam eden kirleticilere bağlı gelişebilen enflamasyon sonu-
cunda ileri yaşlarda geri dönüşümsüz hava akımı kısıtlılığı tablolarına 
sıklıkla rastlanmaktadır (Burton).

KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalıkları) tanımı, geri dönü-
şümsüz hava akımı bozukluklarının saptandığı kronik bronşit ve am-
fizemin dahil olduğu inflamatuar akciğer parankim hastalıkları grubu 
için kullanılmaktadır. Öksürük, nefes darlığı ve kronik balgam çıkarma 
ile birliktedir. Yaygın bir hastalık olmakla birlikte ileri yaşlarda daha 
sıktır. İleri yaşlarda (65 yaş üzeri), 45-64 yaş grubuna göre sıklığı 2,6 kat 
artmaktadır ve ileri yaşlarda hasta yatış ihtiyacı ve mortalitenin önemli 
nedenlerindendir. KOAHın ileri yaşlarda sıklığının artmasının nedenle-
rinden biri de hastalığın ortaya çıkması için zamana ihtiyaç duyulması-
dır. Önceden de belirtildiği gibi ilerleyen yaşla beraber akciğer kapasite-
leri ve fonksiyonlarında progresif bir azalma olur ve başta sigara olmak 
üzere kronik kirleticiler ile bu kayıp hızlanmaktadır. Uygun klinik ile 
başvuran bireylerde yapılacak spirometrik değerlendirme ile kolayca 
tanısı konulabilmektedir. Genellikle kullanılan GOLD kriterlerine göre 
FEV1/FVC oranının %70’in altına inmesi ile tanı konulmaktadır. İler-
leyen yaşlarda bu oranın kullanılması kimi zaman overdiagnose (faz-
ladan tanı konulmasına) neden olabilmektedir. 70 yaş üzeri bireylerin 
%35’inde belirgin bir şikâyet olmaksızın FEV1/FVC nin %70’in altına 
indiğini gösteren çalışmalar da mevcuttur. KOAH hastaları belirgin eks-
trapulmoner morbidite ile de karşı karşıyadırlar ki, bunlar içinde ko-
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roner arter hastalıkları, akciğer kanseri, periferik kas-iskelet disfonksi-
yonları, malnütrisyon, osteoporoz, hipertansiyon, diyabet, depresyon, 
inme ve obezite sayılabilir. Bu ko-morbiditeler ile beraber KOAH ilişkili 
mortalitede önemli artışlar olmaktadır. İleri yaş gruplarında KOAH te-
davisinin özellikli yönleri vardır. İleri yaşlarda ilaçları dağılım hacimle-
rinde ve özellikle renal veya hepatik ko-morbid hastalıkların varlığında 
ilaçların metabolizmalarında önemli değişiklikler olmaktadır. Özellikle 
kullanılmakta olan antikolinerjik ajanlara bağlı üriner retansiyon ve ağız 
kuruması gibi yan etkiler ileri yaş hastalarda sıklıkla saptanmaktadır. 
Beta mimetik ajanlara bağlı tremor, anksiyete, çarpıntı ve kardiyak arit-
miler de sıktır. Kullanılan steroidlerin de kendine has yan etkileri ile 
karşılaşılabilmektedir; ses ve tad duyu bozuklukları, oral kandidiyazis, 
osteoporoz, immün supresyon, hipertansiyon, glokom, diabet, miyopa-
ti, psikoz, gastrit ve hiperglisemi bunların başlıcalarıdır. Kuru toz inha-
lerler, ölçülü doz inhalerler ve nebül tedavilerinden hasta için uygun 
olanı seçilerek tedavi düzenlenmeli ve takipleri yapılmalıdır. Etkinlik 
açısından birbirlerine belirgin bir üstünlükleri gösterilememiş olsa da 
ileri yaşlarda el-ağız koordinasyonu zorluğu nedeni ile kuru toz inhaler-
ler daha kullanışlı olabilir (Fukuchi, 2009:570-572; Ito, Barnes, 2009:173-
180).

Uzun yıllardan bu yana astımın erken yaş hastalığı olduğu düşü-
nülmüş olsa da ileri yaşlarda da pek nadir değildir ve ileri yaş astım 
hastalarının hastaneye yatış ihtiyacı ve mortalite oranları erken yaş grup 
astım hastalarına kıyasla oldukça yüksektir. Astım ilişkili ölümlerin ya-
rıdan fazlası 65 yaş üzerinde olmaktadır. İleri yaşlarda akla gelmemesi 
veya atipik prezentasyonu nedeni ile astım hastaları genellikle geç tanı 
almaktadırlar veya bazen yanlış olarak KOAH sanılmaktadırlar. İleri 
yaşlara tipik astım semptomları olan nefes darlığı veya hırıltıdan çok 
hastalar öksürükten yakınırlar ve ileri yaşlarda bireyler aktivitelerini 
azaltma eğiliminde oldukları için egzersiz ile indüklenen semptomlar-
dan pek bahsetmezler (Stupka, 2009:6-11; Burrows at al, 1991:935-42; 
Hanania at al, 2011:4-24). 

Ortalama pulmoner arter basıncının 25 mmHg aştığı Pulmoner Hi-
pertansiyon olarak tarif edilen durumlar ieri yaş hastalarda daha sık 
saptanmaktadır. Klinik özelliklerine göre hastalar bazı alt gruplara ay-
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rılabilse de içlerinde en iyi tanımlanan, en sık görülen ve tedaviye en 
iyi yanıt veren grup olması nedeni ile pulmoner hipertansiyon terimi 
genellikle pulmoner arteriel hipertansiyon ile özedeş gibi kullanılmak-
tadır. Nedeni çok açık olmasa da ileri yaşlarda pulmoner hipertansiyon 
sıklığının daha yüksek olduğu bilinmektedir. En olası nedenler pulmo-
ner alveolar hacmin azalması ve pulmoner arteriel elastikiyet kaybı gibi 
görünmektedir. Puloner hipertansiyon yapan önemli nedenler arasın-
da KOAH, idiopatik pulmoner fibrozis, kalp kapak hastalıkları, sistolik 
ve diastolik kalp yetersizlikleri sayılabilir. Tanı için ekokardiyografi yol 
gösterici olsa da sağ kalp kateterizasyonu ve pulmoner arter basıncının 
doğrudan ölçümü yapılmadan tanı konulmaya çalışılmamalıdır. İşlem 
sırasyında vazoreaktivite testi de yapılarak uzun dönemli kalsiyum 
kanal blokerlerine yanıt hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Tedavide 
amaç hastanın oksijen satürasyonunun %88 in üzerinde tutulmasıdır. 
Bu amaçla oksijen ve bronkodilatatör tedaviler verilebildiği gibi uygun 
hastalarda antikoagulan tedavi, diüretikler, egzersiz, aşılama da öneril-
mektedir (Minai at al, 2015:5502; Lador, Herve, 2013:654-64).

Geriatrik popülasyonda gençlere kıyasla pnömoni riski daha yük-
sektir ve pnömoni ilişkili ölümlerin neredeyse %90’ı 65 yaş üzeri birey-
lerde gerçekleşmektedir. 45 yaş altında pnömoninin mortalitesi %1,3 
iken 65 yaş üzerinde bu oran %26 dır. İleri yaş ölüm riski için başlı 
başına bir risk faktörü olsa da yaşla beraber artan mortalite genellikle 
kardiyovasküler, respiratuar, serebrovasküler (Parkinson, demans, epi-
lepsi, disfaji) ve kronik karaciğer ve böbrek hastalıkları gibi ko-morbi-
dite durumları ile ilişkilidir. İleri yaşlarda azalan mukosiliyer aktivite 
patojenlerin temizlenmesi ve atılımında yetersizliklere neden olmak-
tadır. İlaveten doğal öldürücü hücrelerin, makrofaj ve nötrofillerin de 
aktivitelerinde azalma olmaktadır. İleri yaş pnömoni vakaları gençle-
re göre daha az öksürük, balgam ve plöritik göğüs ağrısı ile prezente 
olurken takipne, deliryum, konfüzyon görülmesi daha sıktır. Toplumsal 
kökenli ileri yaş pnömonilerinde de genç hastalarda olduğu gibi strep-
tokoklar en sık etken olmalarına rağmen ileri yaşlarda olup KOAH tanı-
lı veya huzurevinde kalanlarda polimikrobiyal olma veya gram negatif 
etkenlerin görülmesi eğilimi gençlere göre daha sıktır (Janssens, Krause, 
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2004:112-24; Krajcik at al, 2011:16-27; Hoyert at al, 2006:1-120; El-Solh at 
al, 2001:645-51). 

Kronik progresif bir hastalık olan idiopatik pulmoner fibrozis tanısı 
alan bireylerin hemen tümü 65 yaş üzeri geriatrik hasta grubundadır 
ve erkeklerde daha sık saptanmaktadır. Patogenezi kompleks olup tam 
olarak açıklanamamıştır. Genetik predispozisyon, çevresel etmenler (tü-
tün, mesleki kirleticiler ve viral enfeksiyonlar gibi) ve kazanılmış gene-
tik mutasyonların birikimi sonucu geliştiği düşünülmektedir. Hastalar 
genelde ekzersiz dispnesi ve kuru öksürükten yakınırlar ve ileri yaşta 
şüphe edilen vakalarda yüksek rezolüsyonlu tomografi ile veya histo-
lojik olarak tanı konulabilmektedir. HRCT uyumlu bireylerde histolojik 
tanı konulması mutlak gerekli değildir. Destek tedavisi, pulmoner reha-
bilitasyon ve seçilmiş vakalarda anti-fibrotik tedaviler kullanılmaktadır. 
Buna rağmen prognozu iyi değildir ve ortalama sürvi 3-4 yıl kadardır 
(Raghu at al, 2011:788-824; Raghu at al, 2006:810-6). 

Akciğer Kanseri tüm kanserler içinde en sık saptanan ve ölüme en 
sık neden olan kanser olma özelliğini halen korumaktadır. İleri yaşlarda 
verilebilecek tedavilerin genç popülasyondan farklı olması, ko-morbid 
hastalıklar ve yaşam beklentisi gibi konular nedeni ile tedavileri birey-
selleştirilmelidir (Raghu at al, 2006:810-6; Ferlay at al, 2010:2893-2917; 
Ganti at al, 2012:230-239; Stuck at al, 1993:1032-1036). 

SONUÇ

Her ne kadar geraitrik hasta grubunda karşılaşılabilecek sorunları 
organ sistemlerine göre ayrı ayrı anlatmaya çalışmış olsak da, yaşlanma 
ile beraber organizmanın bir bütün olarak yaşlandığı, kardiyovasküler 
sistem etkilendikten sonra renal perfüzyonun da etkileneceği, periferik 
arter hastalığı etkileri nedeni ile serebral kanlanmanın bozulacağı, ilaç 
metabolizmasının değişcebileceği gibi birçok konuyu akılda tutmak ve 
bu hasta grubunda homeostazın çok yakından takip edilmesi gerektiği, 
gereğinden agresif müdahalelerin bazen tolere edilemeyebileceği, ancak 
diğer yandan da gecikmelerin de kalıcı ve progresif sorunlara neden ola-
bileceği akılda tutulmalı, genç erişkinlere kıyasla daha özenli davranıl-
maya çalışılmalıdır.
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Öz: Bu çalışmanın amacı Dünyada ve Türkiye’de yaşlılığın fark-
lı parametrelere göre karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Çalışmada 
yaşlılık; nüfus, doğurganlık oranları, çalışma oranları, cinsiyet, eğitim, 
medeni durum, iş gücüne katılım, ölüm nedenleri vb. gibi parametreler 
açısından elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu araş-
tırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. 
Çalışma Tuik, Worldbank, Eurostat ve OECD verileri kullanılarak hazır-
lanmıştır. Çalışmada 2015 ve 2050 yılları arasında, dünya nüfusunun 60 
yaş üzerindeki oranının yaklaşık %12’den % 22’ye yani yaklaşık iki katı-
na çıkacağı, 2020 yılına gelindiğinde, 60 yaş ve üstü insanların sayısının 
5 yaşın altındaki çocuklardan daha fazla olacağı ve 2050’de de yaşlıların 
%80’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayacağı saptanmıştır. Ay-
rıca Türkiye’nin 77 milyon nüfusu ile Dünya’daki en büyük 4. Nüfusa 
sahip ülke konumunda olduğu, 2014 yılı itibariyle %67.88 çalışan nüfus 
oranına sahip, doğurganlık oranının ise 1970’li yıllardan beri düzenli 
olarak sürekli düştüğü,  yaşlı popülasyonun %77’i arttığı, 2014 yılı ve-
rilerine göre toplam popülasyona göre yaşlıların oranının %7.84 oldu-
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ğu ve 2050 yılı tahminlerine göre Japonya’nın dünyadaki en yaşlı nüfus 
oranını Kore ve Belçika ile paylaşacağı tespit edilmiştir. İsveç’in genç 
istihdam oranına göre yaşlı istihdam da en yüksek orana sahip olduğu, 
Türkiye’nin sağlık harcamasının Hindistan hariç tüm diğer ülkelerden 
düşük olduğu, yaşlı yetişkinlerin boş zaman etkinliklerine ve “spor ve 
zindelik” e geçmişte olduğundan daha fazla zaman ayırdığı ve zevk için 
seyahat gibi tüketim faaliyetlerine daha fazla katıldığı bulgular arasında 
yer almaktadır. Çalışmada Dünyada ve Türkiye’de nüfusun yaşlanma 
hızının geçmişte olduğundan çok daha hızlı artış gösterdiği ve bütün 
ülkelerin sağlık ve sosyal sistemlerini bu demografik değişimin en iyi 
şekilde kullanılmasına hazır olmasını sağlamak için büyük zorluklarla 
karşı karşıya kalacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

GİRİŞ

“Yaşlanma”, “yaşlılık” ve “ihtiyarlık” kavramları gerontoloji ve ge-
riatri alanlarında oldukça sık kullanılan ve genellikle birbiriyle karıştı-
rılan kavramlardır (Duyar, 2008). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaşlılığı 
kişinin çevreye uyum sağlama yeteneğinin yavaş yavaş azalması” ola-
rak tanımlamaktadır (Kutsal, 2003). Nüfusun yaşlanması, yaş yapısın-
daki değişimi bağlı olarak, o toplumdaki çocuk ve genç nüfus oranının 
azalarak, yaşlı nüfus (60 yaş üstü veya 65 yaş üstü) oranının göreceli 
olarak artmasıdır (DPT, 2007).

Dünyada 60 yaş üstü grup, 2006 yılında 688 milyon olarak tahmin 
edilmiş olup, 2020 yılına kadar yaşlı nüfusun 1 milyardan fazla olacağı 
ve bunun 700 milyondan fazlasının da gelişmekte olan ülkelerde bulu-
nacağı tahmin edilmektedir (WHO, 2012). Dünya genelinde 65 yaş ve 
üstü nüfusun toplam nüfusa oranının %6,9’dan %12,0’ a yükselmesi 
beklenmektedir (WHO, 2015).

Türkiye’de yaşlı nüfus diğer yaş gruplarına oranla daha fazla artış 
göstermektedir. Türkiye’de toplam nüfus artış hızı 2013 yılında ‰13,7 
iken, yaşlı nüfusun artış hızı bunun yaklaşık 3 katı (‰36,2)’dır (TÜİK, 
2014). Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarına göre daha yüksek bir 
oranda artış göstermektedir (TÜİK, 2013). Türkiye’de yaşlı nüfus oranı 
gelişmiş batı ülkelerinin seviyesine ulaşmamıştır. Ama hızlı bir yaşlan-
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ma eğilimi gösterdiği de aşikârdır (Kalınkara, 2007). 2050 yılında yaşlı 
nüfus, 0-14 yaş çocuk grubundan daha fazla olacaktır. Türkiye’de 2008 
yılında yüzde 7 olan 65 yaş ve üzeri nüfus oranının 2050 yılında yüzde 
17,9’ya8 ulaşacağı düşünülmektedir (Uyanık, 2017). 

Önümüzdeki elli yıllık sürenin sonunda yaşlı nüfustaki kişi sayısı-
nın dört kat artacağı ve artışın da çoğunlukla gelişmekte olan ülkeler-
de olacağı, bu ülkelerde 2050 yılın sonuna kadar 60 yaş ve üzeri nüfus 
%8’den %19’a yükseleceği, buna karşılık çocuk nüfusunun ise %33’ten 
%22’ye düşeceği tahmin edilmektedir (Bilir, 2007). Birlemiş Milletler’ in 
öngörüsüne göre 2050 yılında 100 yaş üzerindeki kişilerin sayısının da 
3,2 milyona ulaşması beklenmektedir (UNFPA, 2012).

Yaşlı nüfustaki artış nedeniyle gün geçtikçe yaşlılıkla ilgili sorunlar-
la daha sık karşılaşılması kaçınılmazdır. Bu sorunların bir kısmı yaşlının 
kendi fiziksel, ruhsal, ekonomik durumundan bir kısmı ise yaşlının dı-
şındaki çevresel koşullardan kaynaklanmaktadır (Kurt, 2008). 

Yaşlıların demografik özelliklerine bakıldığında, Dünyada 960 mil-
yon kişi okuryazar değildir. Bunların 700 milyonu kadındır. Özellikle 
yaşlı kadınlarda okuryazar olmayanlar çoğunluktadır. Pek çok ülkede 
65 yaş üstü erkeklerin %10-20’si ve kadınların da yarısından fazlası dul-
dur. Yaşlılık döneminde çalışma kapasitesi ve gelirde azalma görülmek-
tedir. Dünyadaki yaşlıların yarısından çoğu düşük gelirli ülkelerde ya-
şamakta, gelişmekte olan ülkelerde yaşlılar ekonomik olarak daha aktif 
olsa da, kötü iş koşullarında ve düşük ücret ile çalışmaktadırlar (Akt: 
Mandıracıoğlu, 2010).

Yaşlılık döneminde karşılaşılan sorunlar, yaşlının yaşam memnu-
niyetini doğal olarak olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Yaşlılık döne-
minde fiziksel, bilişsel ve ekonomik kayıplar meydana gelmektedir (T.C. 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2005).

Tüm dünyada başta gelişmiş ülkeler olmak üzere toplam nüfus gi-
derek yaşlanmaktadır. Yapılan projeksiyonlara göre; Türkiye’de dâhil 
olmak üzere; gelişmekte olan ülkeler nüfusun yaşlanması ile beraber bu 
sürecin sosyoekonomik etkilerini yaşamaya başlayacaklardır (Uyanık, 
2017).

8	 	http://www.reliefweb.int,	2009
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Yaşlanmanın doğumdan itibaren başlamış bir süreç olması ve yaş-
lılığın insanlar için kaçınılmaz bir gerçek olduğu düşünüldüğünde, eği-
tim, sağlık, sosyal güvenlik... vb. gibi tüm hizmet alanları bir bütün ola-
rak ele alınmalı ve birbirini tamamlayabilecek şekilde düzenlenmelidir 
(Batman, 2002).

Bu bağlamda çalışmada yaşlılık olgusu Dünyada ve Türkiye’de 
farklı parametreler açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Ana Unsurlar

•	 2015 ve 2050 arasında, dünya nüfusunun 60 yıl üzerindeki oranı 
yaklaşık%12’den% 22’ye iki katına çıkacaktır.

•	 2020 yılına gelindiğinde, 60 yaş ve üstü insanların sayısı 5 yaşın 
altındaki çocuklardan daha fazla olacaktır.

•	 2050’de yaşlıların%80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayacak.
•	 Nüfusun yaşlanma hızı geçmişte olduğundan çok daha hızlıdır.
•	 Bütün ülkeler sağlık ve sosyal sistemlerinin bu demografik deği-

şimin en iyi şekilde kullanılmasına hazır olmasını sağlamak için 
büyük zorluklarla karşı karşıyadır.

Dünya nüfus haritasına bakıldığında Türkiye 77 milyon nüfusu ile 
Dünya’daki en büyük 4. Nüfusa sahip ülke konumundadır. Amerika 
birleşik devletleri 300 milyonun üzerinde nüfusu ile birinci, Meksika ve 
Almanya iki ve üçüncü ülke konumundadırlar. 

Tablo 1. Dünya Nüfus Tablosu
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Tabla 2. Dünya Nüfus Haritası

Çalışan nüfusun toplam popülasyona oranına bakıldığında Türki-
ye’nin 2007 itibariyle Euro bölgesi ülkeleri ve G7 ülkelerinin ortalaması-
nın üzerine çıktığı görülmektedir. Türkiye 2014 itibariyle %67.88 çalışan 
nüfus oranına sahiptir. 

Tablo 3. Çalışan Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı

Türkiye’deki doğurganlık oranının zaman zaman yükselse bile 
1970’li yıllardan beri düzenli olarak düştüğü görülmektedir. Türkiye do-
ğurganlık oranında OECD ve Avrupa birliği oranlarına yaklaşmaktadır. 
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Tablo 4. Doğurganlık Oranı

Türkiye’nin yaşlı popülasyonuna bakıldığında yaşlı popülasyonu 
1970’den bu yana %77 artmıştır. 2014 yılı verilerine göre toplam popü-
lasyona göre yaşlıların oranı 7.84% olarak bulunmuştur. Bu oran Euro 
alanı (19 ülke)-19.13% ve G7 ülkelerine-17.93% göre daha düşük olarak 
bulunmuştur. 

Tablo 5. Yaşlı (65+) Nüfus Oranı Tablosu
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Tablo 6. 2014 Yılı Ülkeler arası Yaşlı Nüfus Oranı 

Aşağıdaki nüfus piramiti, yaşlanan AB nüfusunun canlı bir temsili-
ni sunar, babyboomer’ın yaş sayısının 2060’a kadar artması beklenirken, 
çalışma çağındaki nüfusun (15-64 yaşları) önemli ölçüde daralması bek-
lenmektedir.

Tablo 7. Dünya Doğum Piramidi

2015 verilerine göre dünyadaki en yaşlı ülke Japonya’dır. 2050 yılı 
tahminlerine göre Japonya dünyadaki en yaşlı nüfus oranını Kore ve 
Belçika ile paylaşacaktır. 
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Tablo 8. 2050 Nüfus Tahminleri

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 
2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda %16 artarak 
2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nü-
fus içindeki oranı ise 2014 yılında %8 iken, 2018 yılında %8,8’e yükseldi. 
Yaşlı nüfusun 2018 yılında%44,1’ini erkek nüfus, %55,9’unu kadın nüfus 
oluşturdu.

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

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı 
nüfusun %60,9’u 65-74 yaş grubunda,%31,4’ü 75-84 yaş grubunda ve 
%7,7’si 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken, 2018 yılında %62,2’si 65-74 
yaş grubunda, %28,6’sı 75-84 yaş grubunda ve %9,2’si 85 ve daha yukarı 
yaş grubunda yer aldığı görüldü.
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Dünya nüfusunun 2018 yılında %9,1’ini yaşlı nüfus oluşturdu. En 
yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %33,2 ile Monako, 
%28,4 ile Japonya ve %22,4 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 167 
ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan or-
tanca yaş, 2014 yılında 30,7 iken 2018 yılında 32 oldu. Ortanca yaş 2018 
yılında erkeklerde 31,4, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2023 yılında 33,5, 2030 
yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45 olaca-
ğı öngörüldü.

Hayat Tabloları, 2015-2017 sonuçlarına göre, doğuşta beklenen ya-
şam süresi Türkiye geneli için 78 yıl, erkekler için 75,3 yıl ve kadınlar için 
80,8 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşa-
makta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl oldu.

Ülkemizde 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 
17,7 yıl oldu. Erkekler için bu sürenin 16 yıl, kadınlar için 19,2 yıl oldu-
ğu gözlendi. Diğer bir ifade ile 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden 
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ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi. Beklenen yaşam 
süresi 75 yaşında 10,7 yıl iken 85 yaşında 5,9 yıl oldu.

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı 
bağımlılık oranı, 2014 yılında %11,8 iken bu oran 2018 yılında %12,9’a 
yükseldi.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2023 yılında 
%15,2, 2030 yılında %19,6, 2040 yılında %25,3, 2060 yılında %37,5 ve 2080 
yılında %43,6 olacağı öngörüldü.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında %18,3 ile Si-
nop oldu. Bu ili %17,1 ile Kastamonu,

%15,7 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller 
ise %3,2 ile Şırnak ve Hakkari oldu. Bu illeri %3,8 ile Van ve Şanlıurfa 
izledi.

Yaşlı nüfusun %0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sa-
yısı, 2018 yılında 5 bin 202 oldu. Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla 
yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 701 kişi ile İstanbul, 272 kişi ile Giresun 
ve 263 kişi ile Ankara iken en az yaşlıya sahip iller ise sırasıyla 4 kişi ile 
Ardahan ve Bayburt, 6 kişi ile Bartın ve 7 kişi ile Edirne oldu.

Okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 2013 yılında %23,9 iken 
2017 yılında %19,6’ya düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların 
oranının, 2017 yılında yaşlı erkeklerin oranından 4,3 kat fazla olduğu 
görüldü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı %29,6 iken yaşlı 
erkeklerin oranı %6,8 oldu.

%4,6’sı ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu, %4,9’u lise 
veya dengi okul mezunu, %4,7’si yükseköğretim mezunu iken 2017 
yılında ilkokul mezunu olanların oranı %44,5’e, ortaokul veya dengi 
okul/ilköğretim mezunu olanların oranı %6’ya, lise veya dengi okul 
mezunu olanların oranı %6,3’e, yükseköğretim mezunu olanların oranı 
ise %6,2’ye yükseldi.

Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsi-
yetler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Bitirilen tüm eğitim 
düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından 
daha yüksek olduğu görüldü.
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Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler 
arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Yaşlı erkek nüfusun 2018 
yılında %1,2’sinin hiç evlenmemiş, %83,5’inin resmi nikahla evli,

%3,1’inin boşanmış, %12,2’sinin eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı 
kadın nüfusun %2,5’inin hiç evlenmemiş, %44,8’inin resmi nikahla evli, 
%3,5’inin boşanmış, %49,2’sinin ise eşi ölmüş olduğu görüldü.

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hane-
halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60’ına göre hesaplanan yok-
sulluk oranı, 2013 yılında Türkiye geneli için %22,4 iken 2017 yılında 
%20,1 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2013 yılında %17,9 iken 2017 yılın-
da %15,5 oldu.

Yaşlı nüfusun  yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yoksul  
yaşlı erkek  nüfus oranı  2013  yılında

%17,4 iken 2017 yılında %13,5 oldu. Yoksul yaşlı kadın nüfus oranı 
ise 2013 yılında %18,2 iken 2017 yılında %17 oldu.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, 2017 yılında 15-64 
yaş grubunda işgücüne katılma oranı %52,8 iken yaşlı nüfusun işgücüne 
katılma oranı %12,2 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusta bu oran %20
,6 iken yaşlı kadın nüfusta %5,6 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının ise 
%2,2 olduğu görüldü.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, istihdam edilen yaş-
lı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2017 yılında yaşlı nüfusun 
%68,7’sinin tarım sektöründe, %24,2’sinin ise hizmetler sektöründe yer 
aldığı görüldü.

Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2017 yılında ölen yaşlıların %45,1’i 
dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı 
ikinci sırada %16,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada 
ise %14,2 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en 
önemli farkın iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde olduğu görüldü. İyi 
ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin 
oranı yaşlı kadınların oranının yaklaşık iki katı oldu. İyi ve kötü huylu 
tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı %21,2 iken 
yaşlı kadınların oranı %11,3 oldu.
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Ölüm nedeni istatistiklerine göre, Alzheimer hastalığından hayatını 
kaybeden yaşlıların sayısı, 2013 yılında 8 bin 797 iken 2017 yılında 13 
bin 601’e yükseldi. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2013 
yılında %3,6 iken bu oran 2017 yılında %4,6’ya yükseldi.

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı cinsiyete göre incelen-
diğinde, her iki cinsiyette de artış olduğu görüldü. Alzheimer hastalığın-
dan ölen yaşlıların oranı 2013 yılında erkeklerde %2,9, kadınlarda %4,2 
iken bu oranlar 2017 yılında erkeklerde %3,6’ya, kadınlarda ise %5,6’ya 
yükseldi.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu 
beyan eden yaşlı bireylerin oranı 2017 yılında %66,1 iken bu oran 2018 
yılında %61,2’ye düştü. Genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendi-
ğinde, 2018 yılında yaşlı erkeklerin %60,1’i, yaşlı kadınların ise %62,1’i 
mutlu olduğunu beyan etti.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, yaşlı bireylerin 
2018 yılında en önemli mutluluk kaynağı %71 ile aileleri oldu. İkinci sı-
rada gelen mutluluk kaynağı ise %14,4 ile çocukları oldu.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına 
göre, İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki yaşlı bireylerin oranı 2014 
yılı  Nisan  ayında  %5  iken  bu  oran  2018  yılının  aynı  ayında %17’ye 
yükseldi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, 
erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı görüldü. İnternet 
kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2018 yılında %23 iken yaşlı kadınların 
oranı %11,9 oldu.

Her bir yaşlı istihdamına karşılık genç nüfusu istihdamının incelen-
diği çapraz tabloya göre İsveç Yaşlı istihdamının genç istihdamına oranı 
açısından en yüksek orana sahip ülkedir. İspanya ise genç istihdamının 
yaşlı istihdamına oranı açısından en yüksek orana sahip ülkedir. 
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Tablo 9. Yaşlı ve Genç İstihdam Oranları Karşılaştırması

Türkiye’nin sağlık harcaması Hindistan hariç tüm diğer ülkelerden 
düşüktür. Ayrıca sağlık harcamalarında zorunlu/devlet oranı , zorunlu 
olmayan harcamalara kıyasla oldukça yüksektir. 

Tablo 10. Dünya Sağlık Harcamaları Ülke Karşılaştırması 

2060 yılı genel dünya nüfus projeksiyonları ve yaşlıların göreceli 
önemi incelendiğinde, ortalamada Avrupa kıtasındaki yaşlıların genel 
nüfusa göre öneminin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Aynı şe-
kilde 2060 yılında Japonya’daki yaşlı nüfus tüm genel nüfusa göre daha 
önem arz edecektir. 
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Tablo 11. Tahmini Popülasyon Trendleri ve  
Yaşlı Kişilerin Göreceli Önemi

  

Yaşlanma ve Boz Zaman Aktiviteleri Değerlendirme 

65 yaş ve üstü yetişkinlerde, fiziksel aktiviteler, boş zaman fiziksel 
aktiviteleri (örneğin: yürüyüş, dans, bahçecilik, yürüyüş, yüzme), ula-
şım (örneğin, yürüyüş veya bisiklet), mesleki (birey hala iş yapıyorsa), 
oyun, spor veya planlı egzersizleri içermektedir.

Kardiyorespiratuvar ve kas uygunluğunu, kemik ve fonksiyonel 
sağlığı geliştirmek için NCD, depresyon ve bilişsel gerileme riskini 
azaltmak için:

1. Yaşlı yetişkinler hafta boyunca en az 150 dakika orta şiddette ae-
robik fiziksel aktivite yapmalı veya hafta boyunca en az 75 dakika şid-
detli şiddette aerobik fiziksel aktivite veya eşdeğer bir orta ve şiddetli 
aktivite aktivitesi yapmalıdır.

2. Aerobik aktivite, en az 10 dakikalık bir süre içinde gerçekleştiril-
melidir.

3. Ek sağlık yararları için, yaşlı yetişkinler orta şiddette aerobik 
fiziksel aktivitelerini haftada 300 dakikaya çıkarmalı veya haftada 150 
dakikalık şiddetli aerobik fiziksel aktiviteye veya eşdeğer bir orta ve şid-
detli aktivite aktivitesine katılmalıdır.

4. Hareket kabiliyeti düşük olan yaşlı yetişkinler dengesini arttır-
mak ve haftada 3 veya daha fazla güne düşmeyi önlemek için fiziksel 
aktivite gerçekleştirmelidir.
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5. Ana kas gruplarını içeren kas güçlendirme aktiviteleri haftada 2 
veya daha fazla günde yapılmalıdır.

6. Yaşlı yetişkinler, sağlık koşulları nedeniyle önerilen miktarda fi-
ziksel aktivite yapamadıklarında, yetenekleri ve koşullarının izin verdi-
ği ölçüde fiziksel olarak aktif olmaları gerekir.

Yapılan araştırmaya göre ücretli işe ayrılan zamanın azalmasının bir 
sonucu olarak, yaşlı yetişkinler gerçekten de boş zaman etkinliklerine 
daha fazla zaman ayırmaktadır, ancak bu artışın bir kısmı ‘medya ve ki-
taplar’ dahil olmak üzere daha pasif faaliyetlere gitmiştir (burada eğitim 
ve eğitim hariç) .

Tablo 12. ABD’de Boş Zaman Etkinliklerine Harcanan Ortalama Süre 
Cinsiyete ve Yaşa Göre (günde ortalama saat)

   

Tablo 13. Hollanda’da Boş Zaman Etkinliklerine Harcanan Ortalama 
Süre Cinsiyete ve Yaşa Göre (günde ortalama saat)
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Tablo 14. İngiltere’de Boş Zaman Etkinliklerine Harcanan Ortalama 
Süre Cinsiyete ve Yaşa Göre (günde ortalama saat)

Öte yandan, yaşlı yetişkinler “spor ve zindelik” e geçmişte olduğun-
dan daha fazla zaman ayırıyor ve zevk için seyahat gibi tüketim faali-
yetlerine daha fazla zaman ayırıyorlardır (yalnızca Hollanda’da). Dola-
yısıyla bu bulgular toplumların yaşlı yetişkinlerin ekonomik ve sosyal 
olarak daha aktif olmalarını engelleyen engeller yarattığını iddia etme-
lerine destek vermektedir (OECD 1998).
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SONUÇ 

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 
2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda %16 artarak 
2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus 
içindeki oranı ise 2014 yılında %8 iken, 2018 yılında %8,8’e yükseldi.

•	 2015 ve 2050 arasında, dünya nüfusunun 60 yıl üzerindeki oranı 
yaklaşık %12’den % 22’ye iki katına çıkacaktır. 2020 yılına gelin-
diğinde, 60 yaş ve üstü insanların sayısı 5 yaşın altındaki çocuk-
lardan daha fazla olacaktır. 2050’de yaşlıların %80’i düşük ve orta 
gelirli ülkelerde yaşayacak.

•	 Türkiye 77 milyon nüfusu ile Dünya’daki en büyük 4. Nüfusa 
sahip ülke konumundadır. 

•	 Türkiye 2014 itibariyle %67.88 çalışan nüfus oranına sahiptir. 
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•	 Türkiye’deki doğurganlık oranı 1970’li yıllardan beri düzenli ola-
rak düştüğü görülmektedir. 

Türkiye’nin yaşlı popülasyonu 1970’den bu yana %77 artmıştır. 
2014 yılı verilerine göre toplam popülasyona göre yaşlıların oranı 7.84% 
olarak bulunmuştur.

Babyboomer’ın yaş sayısının 2060’a kadar artması beklenirken, ça-
lışma çağındaki nüfusun (15-64 yaşları) önemli ölçüde daralması bek-
lenmektedir.

2050 yılı tahminlerine göre Japonya dünyadaki en yaşlı nüfus oranı-
nı Kore ve Belçika ile paylaşacaktır. 

İsveç Yaşlı istihdamının genç istihdamına oranı açısından en yük-
sek orana sahip ülkedir. İspanya ise genç istihdamının yaşlı istihdamına 
oranı açısından en yüksek orana sahip ülkedir. 

Türkiye’nin sağlık harcaması Hindistan hariç tüm diğer ülkelerden 
düşüktür. 

2060 yılı genel dünya nüfus projeksiyonları ve yaşlıların göreceli 
önemine göre, ortalamada Avrupa kıtasındaki yaşlıların genel nüfusa 
göre öneminin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Aynı şekilde 2060 
yılında Japonya’daki yaşlı nüfus tüm genel nüfusa göre daha önem arz 
edecektir. 

Ücretli işe ayrılan zamanın azalmasının bir sonucu olarak, yaşlı ye-
tişkinler gerçekten de boş zaman etkinliklerine daha fazla zaman ayır-
maktadır.

Yaşlı yetişkinler “spor ve zindelik” e geçmişte olduğundan daha faz-
la zaman ayırıyor ve zevk için seyahat gibi tüketim faaliyetlerine daha 
fazla zaman ayırıyorlardır.
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Öz: Türkiye’nin nüfus ve toplumsal yapısında meydana gelen de-
ğişiklik yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin planlanmasını gerektir-
miştir. Türkiye’ de yaşlılara yönelik hizmetler Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından sunulmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü  tarafından belirlenen, yaşlanma ve sağlık üzerine global strateji 
ve aksiyon planında yer alan 10 öncelikten bir tanesi de yaşlıların sağlık 
bakımına ihtiyaç duydukları her türlü yer ve zamanda ulaşabilmeleri-
dir.  Ülkemizde sağlık hizmetlerinin birincil hedefi yaşlı nüfusun daha 
uzun süre sağlıklı bir biçimde yaşamasını temin etmek olmalıdır. Sağlık 
hizmetleri planlanırken ulaşımın kolay olmasına, güven sağlayabilmesi-
ne, kapsayıcı ve bütüncül olmasına özen gösterilmesi önerilmiştir. 

GİRİŞ

Yaşlılık dönemi psikolojik, sosyal ve fiziksel açıdan diğer yaş dö-
nemlerine göre farklılık göstermektedir. Bu dönemde artan kronik has-
talıklar, hastalıklara yönelik kullanılan en az ve daha fazla ilaçlar, yaşlı-
lıkta sağlık sorunları nedeniyle yakınları tarafından yalnız bırakılmak-
tadır. Bu yaş grubunun gereksinim duyduğu  için sağlık hizmetlerinin 
yararlanması son derece önemlidir. Birleşmiş Milletler ile Uluslararası 
Geriatri ve Gerontoloji Birliği sağlık hizmetleri ile ilgili araştırmaları, 



GERİATRİDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI

118

yaşlılara yönelik araştırmalarda, temel öncelikler ve kritik araştırma 
alanları içinde tanımlamışlardır(United Nations, 2017).

Türkiye Nüfus ve Saglık Araştırması (TNSA)’nın bulguları yaşlı nü-
fusun, tüm nüfus grupları içerisindeki payının 2005 için yüzde 5.6 civa-
rında olduğunu, 2010 yılında dünya nüfusunun % 7.3’ünü, 2013’te %7,7, 
2015’te %8,2, 2016’da %8,3, 2017’de %8,5, 2018’de ise %8,8 65 yaş üstünde 
olduğu görülmektedir (TÜİK, 2019).  Türkiye’nin nüfus ve toplumsal ya-
pısından değişiklik olmaktadır.Ülkemizde yaşlı nüfüs arttığı için yaşlılık 
hizmetlerinin de planlanması önemlidir.  Yapılan çalışmalar ülkemizde 
yaşlı bakım hizmetlerinde kurum  bakımı ve yasal, sosyal ve ekonomik 
destege ihtiyaç oldugunu vurgulamaktır(Bahar ve ark., 2009:86-97:Ak-
gün ve Özsavcı.,  2013:249-254).  Devletin, ekonomik açıdan bağımlı olan 
yaşlıların daha bağımsız hale getirilmeleri için nüfus ve kalkınma poli-
tikalarında düzenlemeler yapması gerekmektedir. Bunun nedeni  artan 
yaşlı nüfus ile birlikte sağlık ve bakım harcamaları da artmasıdır. Amaç 
ise yaşlı nüfusun daha uzun süre sağlıklı bir biçimde yaşamasını temin 
etmek olmalıdır.Bununla paralel olarak yaşlıların aile hekimlerinin rutin 
izleme programı kapsamına alınması, yaşlıların daha uzun süre bakım 
alabilecekleri sosyal tesislerin kurulması, hastanelerden kolay hizmet 
alabilecekleri düzenlemelerin yapılması amacıyla 2002 yılında Sağlık 
Bakanlığı tarafından “Herkese Sağlık-Türkiyi ‘nin Hedef ve Stratejileri 
(Hedef 7)” doğrultusunda “Ulusal Yaşlı Sağlığı Programı’nın” geliştiril-
mesi ve uygulanması hedeflenmiştir (Öztek ve ark., 2001:68-69; Akgün 
L.,Özsavcı., 2013:249-254). WHO tarafından belirlenen sınıflandırma sis-
temine göre 45–59 yaş arası “orta yaşlı”, 60–74 yaş arası “yaşlı” ve 75 yaş 
üzeri “ileri yaşlı” kabul edilmiştir(Boylu., 2014:145-156).1883’te dünya-
nın ilk modern sosyal güvenlik sistemini oluşturan Almanya 65 yaşı bir 
kriter olarak belirlemiş ve 1935 yılında Sosyal Güvenlik Yasası’na geçen 
ABD de bu modeli takiben 65 yaşı emeklilik haklarından yararlanmak 
için uygun bir yaş olarak uygulamaya koymuştur (Zastrow ve Kirst As-
hman, 2015). Avrupa Bölgesi Sağlık Hedeflerine göre 2020 yılına kadar 
65 yaşın üzerindeki insanlar potansiyellerinin tam yerinde olması fırsa-
tına sahip olmalı ve aktif sosyal rol oynayabilir.Yaşam beklentisinde ve 
65 yaşında sakatlık olmadan yaşama beklentisinde en az %20  artış sağ-
lanmalıdır. Türkiye’de yaşlılara sunulan hizmetlerden yararlanmak için 
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ise yaş sınırı 60 olarak belirlenmiştir(ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, 2014).

Teknoloji ve tıpta yaşanan gelişmeler sonucu beklenen yaşam süresi 
uzamıştır. Türkiye’de 65 ve daha yukarı yaş 2017 yılında 6 milyon 895 
bin 385 kişidir. (TÜİK, 2019). Dolayısıyla yaşlı nüfusun artması berabe-
rinde bir çok sorunu getirmiş, toplumların demografik yapısı değişmiş,-
toplumsal sorunlar oluşmuş, aile yapısı ve işlevinde değişiklik olmuş, 
yaşlının aile içindeki yeri ve otoritesi değişmiştir(Danış, 2009). Yaşlanma 
ile ilgili birey bilişsel ve fiziksel gücünde azalma olması, yaşlının kendi-
ne bakımda bağımlılığının artması, yaşlının yalnızlaşması bir çok alanda 
bakım sorunları doğmuştur (Arpacı ve Gürbüz, 2012; Softa, 2015:63-76). 
Ülkemizde yaşlıların evde bakımına yönelik güçlükler yaşanmaktadır.
Bunlar;

-  Hızlı nüfus artışı, endüstrileşme ve kentleşme
-  İç ve dış göçler nedeniyle çekirdek aileye dönüşüm
-  Ekonomik sorunların varlıgı, kadınların çalışma yaşamına katıl-

ması
-  Çekirdek aileye dönüşüm sonucu konutların küçülmesi nedeniy-

le yaşlılar için uygun ve yeterli olmaması
-  Gençlerin yaşlılığa bakış açısı, kuşaklar arası iletişim bozuklukla-

rı
-  Sağlığın bozulması ve bağımlılık yaşlıların evde bakımını güçleş-

tiren nedenler arasındadır (Bahar ve ark.,2009).
Yaşlılarda azalan fizyolojik kapasiteye bağlı olarak ortaya çıkan ve 

klinik açıdan önemli durumlar vardır. 
- Yaşlılarda hastalığın ortaya çıkışı çoğu zaman beklenildiği şekil-

de olmayabilir.
- Sıklıkla birkaç sağlık sorunu bir aradadır.
- Savunma mekanizması zayıflamıştır.
- İyileşme süreci gençlere oranla daha yavaştır.
- Koruyucu önlemler bu yaş grubunda daha fazla önem kazanmak-

tadır ve azalan kapasite yaşlının daha fazla yaralanmalara maruz 
kalmalarına neden olmaktadır(Akgün ve Özsavcı., 2013:249-254).
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Sosyal refah ve sosyal güvenlik sistemleri içerisinde geçmişte yaşlı-
nın bakım ve korunması hedef alınırken, günümüzde yaşam kalitesinin 
arttırılması, sağlıklı ve başarılı yaşlanması ve toplumsal yaşama aktif ka-
tılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır (Danış, 2009). Toplum temelli 
bakım yaklaşımı yaşlı bireyleri toplumla ve içinde bulundukları sosyal 
ağ ile bütün olarak ele alırken, sosyal uyum ve fırsat eşitliğinin sağlan-
masını hedefler. Bu bakım türünün en temel amacı toplumsal işlevselli-
ği sağlayarak yaşlıyı bağımsızlaştırmaktır. Yaşlılıkla birlikte kronik has-
talıklar ve komplikasyonları da artış gösterir. Türkiye Ulusal Hastalık 
Yükü ve Maliyet Etkilik Projesi final raporuna göre ülkemizdeki ölüm-
lerin %75’i bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar nedeniyle oluşmakta ve 
ulusal düzeyde ölüme neden olan ilk yirmi hastalık içinde iskemik kalp 
hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, kronik obstruktif akciğer hasta-
lığı, diyabet gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar ilk sıralarda yer al-
makta, önemli hastalık yükü yaratmaktadır(Sağlık Bakanlığı, 2004:129). 
Softa(2015)’nın evde ve huzurevinde kalan yaşlılar için  yaptığı çalışma-
da hastalık görülme oranları benzer ve yüksek bulundu.Aynı çalışmada 
Öncelikli kronik hastalıkların hipertansiyon, diabetes mellitus ve roma-
tizmal hastalıklar olduğu belirlendi. 

YAŞLILARA SUNULAN HİZMETLER

Yaşlılara sunulan hizmetler; Türkiye’de yaşlı hizmetleri ilk defa 
1963 yılında Saglık Sosyal Yardım Bakanlıgı’na bağlı Sosyal Hizmetler 
Genel Müdürlügü kurulmasıyla kamu hizmetleri içerisindeki yerini al-
mıştır. 1982 Anayasanın 61. maddesinde yaşlılara yönelik olarak “Yaşlı-
lar devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı  saglanacak diger haklar 
ve kolaylıklar kanunla düzenlenir” hükmü yer almaktadır (Akgün ve 
ark., 2004).  Yaşlı haklarına yönelik ilk çalışma 1982 yılında Birleşmiş 
Milletler tarafından gerçekleştirilen “1st World Assembly on Ageing- 
1.Uluslararası Yaşlanma Asamblesi”dir. Burada vurgulanan, yaşlılar fi-
ziksel ve mental olarak kötüye kullanılmamalı, toplumun sosyal, eğitsel 
ve kültürel kaynaklarını kullanabilmeli, potansiyelini geliştirme şansına 
sahip olabilmeli, nerde yaşarsa yaşasın temel özgürlük ve insan hakları-
na sahip olmalı, hastalıklardan korunmak için sağlık hizmetlerinden ra-
hatlıkla yararlanabilmeli, olabildiğince uzun süre kendi ortamında yaşa-
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yabilmeli, yeterli gelire sahip olmalı, güvenli bir çevrede yaşayabilmeli, 
kapasite ve ilgi alanına göre hizmet verebilmeli, iş gücüne katılabilme-
li, bilgi ve deneyimlerini genç kuşaklara aktarabilmek için kendileri ile 
ilgili politikaların saptanmasında aktif rol alabilmelidir (Gökçe Kutsal, 
2010). Bu asamble sonucu BM tarafından bağımsızlık, katılım, bakım, 
kendini gerçekleştirme ve itibar başlıkları altında “Yaşlılık  İlkeleri” 
oluşturulmuştur. Sonrasında 1994 yılında yaşlanan dünya nüfusuna 
vurgu yapılmış,1999 yılında Bütün Yaşlılar İçin Bir Toplum olarak be-
lirlenmiştir. Türkiye’de yaşlılara sunulan hizmetlere Birleşmiş Milletler 
çerçevesinden şu şekilde ele alınabilir (ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, 2014).

Bağımsızlık ilkesi:Yaşlının beslenme, barınma, giyim gibi temel ge-
reksinimlerini karşılamak ve sağlık bakımından yararlanmak için yeterli 
gelire sahip olmalı, gereksinimlerini karşılama konusunda kendi ken-
dilerine yardımcı olabilmeleri yönünde destek almalı, Gelir getirici bir 
işte çalışabilmeli ya da toplumdaki diğer gelir getirici faaliyetlerden ya-
rarlanmalıdır. Emeklilik yaşının belirlenmesi ve emeklilik koşullarının 
tanımlanmasında söz sahibi olmalıdır.  Yaşlarına, yeteneklerine uygun 
eğitim ve öğretim programlarına sahip olmalıdır. Bireysel tercihlerine 
uygun, güvenli bir çevrede yaşamalıdır. Yaşadıkları çevre aynı zaman-
da onlara kapasitelerini geliştirebilecek fırsatlar sunmalıdır.  Mümkün 
olduğunca uzun süre kendi evlerinde ya da aile ortamında yaşamalıdır. 

Katılım ilkesi:  Toplumla ilişkilerini sürdürmelidir. Refah düzey-
lerini doğrudan etkileyecek politikaların hazırlanması ve uygulanması 
aşamalarına aktif bir biçimde katılımda bulunmalı,  bilgi ve becerilerini 
genç kuşaklar ile paylaşmalıdır. Topluma hizmet etmek için çeşitli fır-
satlar geliştirebilmelidir.  Kendi ilgi ve yeteneklerine uygun etkinliklere 
gönüllü olarak katılımda bulunmalı ve hizmet edebilmelidir. 

Bakım ilkesi: Aile ve toplum tarafından desteklenmeli, ihtiyacı 
olanlara uygun bakım hizmetleri  verilmelidir. Her toplumun kültürel 
değer sistemine uygun bir biçimde korunmalı ve gözetilmelidir. Fizik-
sel, zihinsel ve ruhsal iyiliği kazandıracak ve sürdürecek sağlık bakı-
mına sahip olmalıdır.  Yaşamlarını kendi başlarına sürdürebilecekleri, 
gereksinim duyduklarında korunabilecekleri ve bakılabilecekleri çeşitli 
sosyal hizmetlere ve yasal düzenlemelere sahip olmalıdır.  İnsana yakı-
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şır ve güvenli bir ortamda, sosyal ve zihinsel yönden desteklenecekleri, 
kendilerini geliştirebilecekleri, koruma ve rehabilitasyon hizmeti alabi-
lecekleri, uygun kurumsal bakım modellerinden yararlanmalıdır.  Bir 
huzurevi ya da rehabilitasyon merkezinde yaşamaları durumunda; ih-
tiyaçlarına, inançlarına, haysiyetlerine, özel yaşamlarına, bakımları ve 
yaşam biçimleri hakkında kendi kararlarını vermelerinde tam olarak 
saygı görmelidir. İnsan haklarından ve temel özgürlüklerden tam ola-
rak yararlanmalıdır.

Kendini Gerçekleştirme:  Toplumun eğitim ve kültürel etkinliklerine 
aktif olarak katılabilmeli ayrıca bireysel yetekleri ve becerilerini gelişti-
rebilecek uygun ortamlar hazırlnamalıdır.

İtibar ilkesi: Fiziksel ya da zihinsel istismardan uzak tutulmalıdır.
Hizmetlerden yararlanırken; yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, özür duru-
mu ya da diğer konumları nedeniyle bir ayrım görmemelidir. Gelir du-
rumları belirleyici bir unsur olmamalı, gelir düzeyinden bağımsız olarak 
gereksinimleri karşılanacak şekilde uygun hizmetlerden yararlanmalı-
dır.

YAŞLILARA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ

1-Türkiye’ de yaşlılara yönelik hizmetler Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı (ASPB), Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve özel sektör tara-
fından sunulmaktadır. Sosyal hizmetler, yaşlıların sorunlarının çözül-
mesini amaçlayan  sistemli ve programlı hizmettir. Bu hizmetin amaç-
ları ise, kendi evlerinde olabildigince uzun bir süre bağımsız, rahat ve 
huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak, yaşlılık, evsizlik, bakım ge-
reksinimi gibi durumlara uyum saglayabilecekleri alternatif yerleşim 
olanakları saglamak, fiziksel ya da mental hastalık  nedeni ile gereksi-
nim duyulan durumlarda uygun hastane koşulları sunmak olmalıdır. 
(ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014).

- Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların tespiti,
- Bakımı ve korunmaları ile ilgili hizmetleri düzenlemek, takip et-

mek, koordinasyon sağlamak, denetlemek, 
- Yaşlılara yönelik huzurevleriyle benzer nitelikteki sosyal hizmet 

kuruluşlarının yurt çapında dengeli ve ihtiyaçlara dayalı olarak 
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kurulması ve belirli programlar çerçevesinde yaygınlaştırılma-
sıyla ilgili faaliyetleri planlamak, uygulamak ve yürütülmesini 
takip ve koordine etmek, 

- Yaşlıların toplum içinde korunmasıyla ilgili faaliyetleri düzenle-
mek ve yürütülmesini sağlamak,

- Kamu kuruluşlarıyla gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerin-
ce açılacak yaşlı kuruluşlarının açılmaları, çalışmaları ve denetle-
meleriyle ilgili esasları belirlemek, rehberlik etmek, uygulamayı 
takip ve koordine etmek ile denetlemek,

-  Evde bakım hizmetlerini gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir 
(Gökçe Kutsal, 2010) ASPB yaşlılara yönelik huzurevleri, yaşlı 
hizmet merkezleri, bakım hizmetleri, evde bakım hizmeti ve yaş-
lı aylığı hizmetlerini sunmaktadır. Huzurevleri ile huzurevi yaşlı 
bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği (2001):60 yaş ve 
üzerindeki muhtaç yaşlıları korumak,bakmak,sosyal,psikolojik 
ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak, sürekli bakıma ve reha-
bilitasyon gereksinim duyanlara bakım ve rehabilitasyon hizmeti 
vermekle görevli ve yükümlüdür.

Sağlıkta dönüşüm sonrasında birinci basamakta, aile hekimlerinin 
sorumlulukları içinde yaşlı sağlığı hizmetleri yer almaktadır ancak yaşlı-
lara özel bir hizmet planlaması ve uygulaması bulunmamaktadır. Ançak 
yaşlı kendi aile hekiminden hizmet alması yönünden kısıtlılık içermek-
tedir. Diğer bir yaşlılar için gelişme ise  Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü altında Yaşlı Sağlığı Şube Müdürlüğü’nün 
kurularak yaşlı sağlığı hizmetlerinin bu birim altında toplanmasıdır.

SAĞLIK BAKANLIĞI ve YAŞLI SAĞLIĞI HİZMETLERİ 

- Yaşlı sağlığı hizmetlerini aile hekimliği sistemine entegre etmek 
ve evde sağlık hizmetlerinin aile hekimliği sistemine entegrasyo-
nunu iyileştirmek , 

- Yaşlı bireyler için sağlık hizmetlerini iyileştirmek 
- Bireyin sağlıklı, güvenli ve sosyal olarak aktif olacağı hayat tarzı-

nı benimsetecek sağlıklı yaşlanma programlarını oluşturmak, 
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- Yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmek için alt-
yapı, eğitim ve teknoloji kapasitesini arttırmak, 

- Sağlık hizmet sunumunda yaşlılara öncelik veren uygulamaları 
iyileştirmek,

- Sağlıklı yaşlanma ve yaşlıların sosyalizasyonu konusunda Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği 
yapmak.  

Hastaneler bünyesindeki evde sağlık hizmetleri, önemli bir ihtiyacı 
karşılamaktadır. Evde sağlık hizmeti kapsamında hizmet verilen birey-
lerin neredeyse %90’ının 65 yaş ve üstü bireyler olduğu görülmektedir. 
Evde sağlık hizmetleri her ne kadar yalnızca yaşlılara yönelik bir hiz-
met olarak tanımlanmasa da, hedef kitlesi çoğunlukla yaşlı bireylerden 
oluşmaktadır 2017 yılında DSÖ tarafından belirlenen, yaşlanma ve sağ-
lık üzerine global strateji ve aksiyon planında yer alan 10 öncelikten bir 
tanesi de yaşlıların sağlık bakımına ihtiyaç duydukları her türlü yer ve 
zamanda ulaşabilmeleridir.9 Dolayısıyla tüm ülkede evde sağlık ve evde 
bakım veren merkezlerde artış olmuştur. 

Türkiye’de evde bakımın tarihi henüz çok yenidir ve bu alandaki 
ilk çalışmalar özel sektör ile başlamıştır.Evde bakım yönetmeliği ilk kez 
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış, 2015 yılında Sağlık Bakanlığı 
ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına 
DairYönetmelik’le olmuştur. Burada evde sağlık hizmeti “çeşitli hastalık-
lar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile 
ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekil-
de verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon 
hizmetleri” olarak tanımlanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2015). Evde bakım 
hizmetleri ile günlük yaşam aktivitelerinde kısmi veya tam bağımlı kro-
nik hastalığa sahip ve/veya uzun süreli sağlık bakım gereksinimi olan 
her yaş grubundaki hastaların öncelikle sağlık bakımı ve rehabilitasyon 
gereksinimlerinin evde karşılanması ve hastaların yaşam kalitesinin art-
tırılması hedeflenmektedir (Karadakovan, 2014:209-270). Arslantaş ve 
Köroğlu (2019)’nun çalışmalarında evde bakım  hizmetin daha etkin hale 
getirilmesi için ilgili tıbbi branşlar tarafından evde sağlık birimlerinin 

9	 	World	Health	Organization,	www.who.int
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desteklenmesi gerekmektedir. Yapılan çalışmada 2018 yılı içinde evde 
sağlık birimi tarafından verilen hizmetlere bakıldığında, ilk üç sırada kan 
alma, muayene ve eğitim/danışmanlık hizmetleri yer almaktadır. Bu an-
lamda çeşitli nedenlerle sağlık kuruluşuna ayaktan başvurmakta zorluk 
yaşayan ve evde sağlık hizmeti alan hastaların ve hasta yakınlarının ilaç 
veya malzeme raporu gibi ihtiyaçlarını daha rahat ve hızlı bir şekilde gi-
derebildikleri görülmektedir. Bunun yanında hastaların bu tip raporlar 
için sağlık kuruluşuna olan direk başvurularında yaşanabilecek olan yo-
ğunluk ve bunun neden olduğu aksaklıklar, evde sağlık birimince sağ-
lanan araçla hastanın uygun zamanda sağlık kuruluşuna getirilmesiyle 
veya evde sağlık biriminin koordinasyonunda, ilgili bölüm doktorunun 
planlı ev ziyaretiyle, minumuma indirilmiş olmaktadır. Buz ve arkadaş-
larının (2018) çalışmalarında  evde bakım modelinin yerinde yaşlanma 
yaklaşımı ile örtüşmekle birlikte yaşlının bedensel, ruhsal ve sosyal iyi-
lik halini destekleme noktasında yetersiz kaldığı bulunmuştur. Ayrıca 
evde bakım hizmetinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirdiği ve 
yaşlıların gereksinim duydukları profesyonel bakım desteğini sağlaya-
madığı görülmüştür. Bu hususta yaşlılara yönelik bakım desteğinin bu 
alanda eğitim almış profesyoneller tarafından cinsiyete dayalı eşitsizliği 
ortadan kaldıracak şekilde yeniden düzenlenmesi, yaşlıların ihmal ve 
istismarının önüne geçilebilmesi için de bir denetleme mekanizmasının 
oluşturulması önerilmektedir.  Kulaç ve arkadaşları(2011) çalışmaların-
da  yaşlıların yarıya yakını %43.1’i sağlık durumlarını “kötü” olarak bil-
dirmişlerdir. Son bir ayda sağlık kurumuna başvuru oranı % 57.4 oldu-
gu, sıklıkla sağlık ocaklarını kullandıkları sebebinin ise ulaşımın yeterli 
olması belirtilmiştir.Aynı çalışmada  yaşlılara yönelik sağlık hizmetleri 
planlanırken ulaşımın kolay olmasına, güven sağlayabilmesine, kapsa-
yıcı ve bütüncül olmasına özen gösterilmesi önerilmiştir. Yaşlılarda kro-
nik hastalıkların pek çoğunda erken tanı önemlidir. Erken tanı  amacı 
ile kullanılacak tarama yöntemi ucuz, kolay uygulanabilir ve hastalar 
tarafından kabul edilebilir olmalı, uygulama sırasında kişileri rahatsız 
etmemeli, testin duyarlık ve seçiciliği yüksek düzeyde olmalıdır. Erken 
tanı çalışmalarının sürekli olarak yapılabilmesi de önemlidir.Bu amaç-
la periyodik sağlık muaneleri ve kapsamlı geriatrik değerlendirmeler 
önerilmektedir. Bu amaçla birincil korumaya hizmet eden Aile Sağlığı 
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merkezleri bu misyonu üstlenmektedir. Yaşlılara bağlı sağlık hizmetle-
ri zor ve süreklilik istemektedir. Geriatrik hizmetler multidisipliner bir 
yaklaşımla yapılmalıdır. Dikkatli bir planlama, örgütlenme ve yönetim 
bu hizmetlerin planlanması için çok önemlidir. Sağlık hizmetleri içinde 
yaşlılar için planlanacak hizmet bakım sistemi üç basamakta ayrı ayrı 
örgütlenmelidir (Goldberg, 2000:521-530). 

Birinci basamakta yaşlılara yönelik sağlık hizmetleri: Evde takibi zo-
runlu engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere evde veya ge-
zici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik 
koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak tanı, tedavi rehabilitasyon 
ve danışmanlık hizmetlerini verir, tanı ve tedavisi yapılamayan hastala-
rı sevk eder, sevk edilen hastaların geri bildirilen muayene, tetkik, tanı, 
tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir. Gerektiğinde kişiyi gözlem al-
tına alarak tetkik ve tedavisini yapar. Sağlık raporu, sevk evrakı, reçete 
v.s. belgeleri düzenler. Sağlıklı yaşam ilkelerini yerine getirmek suretiy-
le yaşlılıkta ortaya çıkabilecek pek çok sağlık sorunundan birincil dü-
zey koruma sağlamak mümkündür. Birincil Koruma çoğu kişinin iyi 
bildiği,fakat yeterince uymadığı durumlardır.Örneğin sağaranın sağ-
lığa zararlı olduğu başta sağlık personeli olmak üzere bir çok kişinin 
iyi bildiği, ancak toplumun çoğunluğunun kullandığı bir durumdur.
Erken tanı ikincil koruma klinik belirti ve bulguların ortaya çıkmadı-
ğı bir dönemdir.Bireylarin muane edilmesi gereklidir.Sağlıklı kişilerin 
şikayetleri olmadığı sürece sağlık kurumlarına başvurmaları  yaygın 
bir durum değildir. Hizmetin sağlıklı gibi görünenenlere götürülmesi 
bazı hastalılarda tarama çalışmalarının yapılması önerilir. Herhangi bir 
yakınması olmasa bile yılda bir kez sağlık kontrolü önerilir.Hastalıkla-
rın klinik belirti ve bulguları ortaya çıktıktan sonra bilinen en iyi tedavi 
yöntemi kullanılmak üzere hastaların tekrar sağlıklarına kavuşmaları-
nın sağlamasıdır.Üçüncül korunma, gerçekte hastalıktan korunma değil, 
hastalığın olumsuz sonuçlarından korunmaanlamındadır. Hastalıkların 
en olumsuz sonucu yaşam kaybı olduğuna göre,üçüncül korunma çaba-
larının öncelikli amacı; ölümün önlenmesi veya ertelenmesidir (Akgün 
ve Özsavcı., 2013:249-254).
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Birinci basamak düzeyinde bakım
• Formal bakım:
- Tıbbi bakım
- Hemşirelik bakımı
- Ekip yaklaşımı
- Sevk sisteminin varlığı
- Psikogeriatrik hizmetler
• İnformal bakım:
- Kendikendine bakım
- Ailenin rolü
- Komşular, dostlar
İkinci ve üçüncü basamak düzeyinde bakım
1. Akut dönem bakımı
2. Uzun dönem bakımı
- Hemşire bakımı
Sürekli bakım
	Uzun sürekli bakım birimleri
	Rehabilitasyon
Ölüm öncesi bakım (Şenol ve ark., 2009). 
Yaşlıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasında hizmeti sunan 

sağlık çalışanlarının yaşlılığı algılayışları, bakış açıları ve önyargıları 
yaşlılara sunulan hizmetlerin kalitesini etkilemektedir. Yaşlılığın al-
gılanışı; sağlık hizmetleri sunumunda önceliklerin belirlenmesinde, 
koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde hayata geçirilmesinde, 
yaşlıların sağlık hizmetine ulaşımında, sağlık çalışanlarının yaşlı sağlığı 
alanında uzmanlaşmalarında, yaşlılığa yönelik politikaların etkin bir şe-
kilde uygulanmasında yaşanan sorunlara doğrudan ya da dolaylı olarak 
etkisi olmaktadır. Son yıllarda sağlık bakım hizmetinin sunulduğu tüm 
alanlarda yaşlı bireylere yönelik ayrımcılık yapıldığı görüşü yaygındır 
(Sağlık hizmetlerini en çok kullananların yaşlı bireyler olduğu inancının 
yaygın olduğu, sağlık hizmeti sunanların yaşlıların kronik sorunları ile 
uğraşmak yerine, genç hastaların akut sağlık sorunları ile ilgilenmeyi 
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tercih ettikleri belirtilmektedir (Yaşlanma Ulusal Eylem Planı, 2007). Gü-
nümüzde yaşlılık ile ilgili politikalar ve programlar yaşam kalitesini ar-
tırmaya ve sağlık durumunu daha iyi hale getirmeye odaklanmaktadır 
(Özdemir ve Bilgili, 2014).

Taplum Sağlığı merkezi kurulması ve çalıştırılmasına yönelik yö-
nerge, 2010-Madde 17:Yaşlı sağlığı hizmetlerinde temel amaç; hastalık 
ve yetersizliğin birincil önlenmesi,yalnızlık ve soyutlamanın önlenme-
si,hastalık ,psikiyatri belirti ve yetersizliğin erken tanı ve tedavisidir. 
Yaşlı sağlığı hizmetlerinin alt amaçları ise, koruyucu sağlık hizmetleri 
ve erken tanı, hospitalizasyonda ve mortalitede azalma,geriatrik send-
romların azalması,fonksiyonellik ve yaşam kalitesi,opyimum çevresel 
ve sosyal destek,hastalığın ilerleyişini takip,uygun bakım planı,hastane 
ve bakımevlerine yatışın azalmasını sağlamaktır., sonda, alt bezi gibi  
ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmaktır.Takip ettiği hastala için Aile 
hekimi ve hastanelerden yardım taleb edebilir. 

Sürekli bakım ve takibe ihtiyaç duyan hastalara ve ailelerine tıbbi, 
psikolojik ve sosyal destek sağlamak, fiziki muayenelerini yaparak, has-
talığı ile ilgili yara pansumanı,tekerlekli sandalye,havalı yatak imkanı 
sağlanır.

YAŞLI SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE KORUYUCU 
YAKLAŞIMLAR

Yaşlı sağlığı hizmetlerinde koruyucu yaklaşimlar;yalnızlıktan koru-
ma, egzersiz programı, beslenmenin düzenlenmesi,kazallardan korun-
ma(özellikle düşmelerden ), hastalıklar ve ilaç yan etkilerinin ya da et-
kileşimlerinden koruma olmalıdır.Ayrıca bağışıklama, ayak bakım eği-
timi, sigara bırakma danışmanlığı da koruyucu hizmetler arasındadır.

Yaşlılıkta sağlık taramalarında yapılabilecekler ise kanser taraması 
(KETEM), anemi taraması, HT taraması, diyabet taraması,dislipidemi 
taraması,görme ve işitme taraması tüberküloz taraması yapılmaktadır.

Yaşlara göre yapılması gereken erken tanı incelenmesinde; kan ba-
sıncı ağırlık  her ziyarette, şişmanlık periyodik olarak kolesterol takibi,-
pap smear yılda bir kez,mamaografi yılda iki kez,osteoporoz yılda bir, 
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görme ve işitme yılda bir, depresyon yılda bir olmalıdır (Akgün ve Öz-
savcı., 2013:249-254).

SONUÇ 

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının artması, sağlık, eko-
nomik, çevre ve sosyal sorunları da beraberinde getirecektir.Yaşlıların 
yaşayacakları sorunlara yönelik sağlık hizmeti önem taşımaktadır. Ya-
pılan literatür taraması sonucu yaşlılara sunulan hizmetlerde eksiklikler 
olduğu yöndedir.  Birinci basamakta hizmet veren sağlık personelinin 
bir ekip anlayışı içinde yaşlıların sağlık hizmetlerine erişiminde kolay-
lıklar sağlaması ayrıcı evde bakım hizmetininde aynı amaçla hizmet 
vermesi önerilmektedir. Yaşlılara yönelik sağlık hizmetleri planlanırken 
ulaşımın kolay olmasına, güven sağlayabilmesine, kapsayıcı ve bütün-
cül olmasına özen gösterilmelidir.
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İskender GÜN
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri,  

Halk Sağlığı, Kayseri / Türkiye

Öz: Her yaşta görülebilen sağlık eşitsizlikleri yaşlılarda daha da 
önemli bir sorundur. Erken yaşlardan beri gelen sosyoekonomik eşitsiz-
likler ve yaşlılığın yol açtığı fonksiyonel ve mesleki kayıplar yaşlıların 
daha dezavantajlı duruma düşmesine neden olmaktadır. Yaşın ilerleme-
si, kadın cinsiyette olma, eğitim seviyesinin düşük olması, bir sosyal gü-
vencesi veya geliri olmaması, kronik hastalıkların varlığı ve sayısı yaşlı 
kişilerin toplumda sağlık eşitsizliklerine maruz kalma riskini arttırmak-
tadır. Tüm bu eşitsizlikler, yaşlı bireyin sağlık hizmetlerine erişimini de 
olumsuz etkilemektedir. Bu eşitsizlikler dikkate alınarak yaşlı kişilere 
yönelik uygun sağlık hizmeti planlaması yapılmalıdır.  

GİRİŞ

Sağlıkta eşitsizlikler her yaşta görülebilmektedir. Dünya Sağlık Ör-
gütü’ne göre sağlıkta eşitsizlik; yalnızca gereksiz ve önlenebilir değil 
aynı zamanda haksız ve adaletli olmayan farklılıklar olarak tanımlan-
maktadır (Pareira, 1990: 413-420; Bahar, 2012: 110-114). Sağlıkta eşitsiz-
lik, öncelikli olarak artan morbidite ve mortalite ile birliktedir. Bir diğer 
önemli boyut ise kötü fiziksel ve mental sağlıktır (Tanaka, 2018: 309–313).

Tüm dünyada ortalama ömür artmakta ve yaşlılık giderek daha faz-
la önem kazanmaktadır  (Çelebioğlu, 2013: 315-320). Toplumlarda genel 
olarak yaşam koşullarının iyileşmesi yanı sıra sağlık hizmetlerinin kali-
tesinin de atmasıyla yaşlı nüfusun oranı belirgin biçimde artmaktadır. 
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2050 yılına doğru  Avrupa Birliği üyesi 11 ülkede yaşlı nüfusun oranının 
% 30’a ulaşması, şu anda % 3 civarında olan 80 yaş ve üzerindeki nüfu-
sun da % 10’u aşması beklenmektedir (Artazcoz, 2007: 466).

Yaşlanma sürecine hazır olmamak çeşitli sorunlara yol açabilir. 
Farklı kalkınmışlık düzeyine sahip ülkeler arasında, hatta bir ülke için-
de, yaşa, cinsiyete, sınıfa ve etnik kökene göre değerlendirildiğinde eşit-
sizlikler varlığını sürdürmektedir (Arun, 2016: 29-48).

Yaşlanma; vücut üzerinde üç grupta toplanabilecek türden etkiye 
sahip olabilir:

•	 Yararlı etkiler: Deneyim birikimi nedeniyle gelişen kalıcı öğren-
meler

•	 Nötr: Saçların beyazlaması, değişen eğlence tercihleri gibi
•	 Dezavantajlı etkiler: Reaksiyon süresinin uzaması, vücut fonk-

siyonlarında gerileme, kronik hastalıkların ortaya çıkması gibi 
(Walston, 2010: 2).

Sağlıkta eşitsizliklerle ilgili araştırmalar ABD’de ırk ve etnik köken 
üzerinde odaklanırken diğer gelişmiş ülkelerde daha çok sosyoekono-
mik değişkenler ve toplumsal sınıf üzerinde durulmaktadır (Bleich, 
2013: 7-40). 

Sosyoekonomik eşitsizliklerin sağlık üzerine etkileri kadın, çocuk ve 
yaşlı gibi risk gruplarında daha belirgin olmakla birlikte tüm toplumun 
sağlığını olumsuz etkilemektedir. Son yüz yıldır doğumda beklenen ya-
şam süresinin artması, doğurganlık hızının azalması, infeksiyon hasta-
lıklarının insidansının azalmasına paralel olarak çocuk ve genç erişkin-
ler arasında yaşam beklentisi artmış ve nüfusun yaşlanması en önemli 
demografik olgulardan biri haline gelmiştir (Bahar, 2012: 110-114).

Geçen yüzyılda yüksek gelirli ülkelerde verilen gelir destekleri, 
toplumun tüm kesiminde olmasa da özellikle yaşlılarda sağlık bakımı-
na kapsamlı erişim konusunda ciddi başarı sağlamıştır. Günümüzdeki 
yaşlıların kendilerini ebeveynleri ve onların ebeveynlerine göre daha iyi 
sağlık durumuna sahip olduklarını  hissetmeleri çok da şaşırtıcı değildir. 
Eski zamanlara oranla gelişmiş ülkelerdeki yaşlı bireyler daha iyileşmiş 
fonksiyonlar, daha düşük sakatlık oranına sahiptir. Ancak burada kötü 
olanı bu iyileşmenin tüm yaşlı nüfus içinde homojen olarak gerçekleş-
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memesidir. Bu da yaşlılıkta eşitsizlikleri arttıran bir faktördür (Ques-
nel-Vallée, 2015: 1-16). 

Yaşlılıkta, sosyal ve sağlık bakımı gereksinimleri, artan hastalıklar, 
fonksiyon kayıpları ve travmalar nedeniyle önemli bir ekonomik yük 
oluşturmaktadır. Bu yüzden gereksinimler ve etkileyen faktörlerin belir-
lenmesi sürekli, koordine ve eşit sağlık bakım servislerinin planlanması 
için elzemdir (Çelebioğlu, 2013: 315-320).

Toplumların yaşlanmasıyla bireylerin fiziksel kırılganlığı halk sağlı-
ğı açısından daha önemli hale gelmiştir. Birden fazla fizyolojik sistemde 
yedek kapasite kaybı ve stres etkisine karşı direnç azalması ile karakte-
rize olan kırılganlık, fonksiyonel düşüşün önde gelen nedenidir ve yaşlı 
insanlarda artan mortalite ve sağlık bakımı ihtiyacı ile sonuçlanır  (Ho-
ogendijk, 2018:62).

Yaşlılıkta genellikle azalmış güç, azaltılmış yürüyüş hızı ve yorgun-
luk ön plandadır. Bu faktörlere bağlı olmakla birlikte, kırılganlık kav-
ramsal olarak özürlülük ve engellilikten farklıdır. Kırılganlık, özellikle 
alt sosyoekonomik seviyedeki gruplarda daha fazladır ve bu genellikle 
ülkelere göre de fazla farklılık göstermemektedir. Başta kronik hastalık-
lar olmak üzere çeşitli hastalıkların da kırılganlığı arttırdığı gösterilmiş-
tir (Hoogendijk, 2018:62).

SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK NEDENLERİ

Yaşlılık döneminde sağlıkta eşitsizlik, sağlığın tanımında başlar. Be-
denen, ruhen ve sosyal yönden iyilik hali olarak tanımlanan sağlığın, 
bedensel iyilik hali yaşlılar için geçerli bir kavram değildir. Yaşlılıkta 
görülen fizyolojik değişiklikler bedensel olarak iyilik halinin engelidir.  
Zira 65 yaş üzerindeki kişilerin %90’ının genellikle bir kronik hastalığı 
olup bunların %35’inde 2, %23’ünde 3 ve %15’inde 4 ya da daha fazla 
hastalık bir arada bulunmaktadır (Özcan, 2018:41-45)  

Sağlıkta eşitsizlik dendiği zaman iki ana bileşen akla gelmektedir: 
Sağlık hizmetine ulaşma ve yararlanmasındaki eşitsizlik ve sağlığın sos-
yal belirleyicilerindeki eşitsizlik. İlki toplumsal düzeyde ülkenin sağlık 
hizmetlerinin yapılanması ile bağlantılı iken ikincisi daha çok bireysel 
özelliklere dayalıdır (Şimşek, 2012: 116-127).



İskender GÜN

135

Sağlık hizmetine ulaşma ve yararlanmadaki eşitsizlik:

Sağlık sistemlerinin kurgulanmasının özellikleri, yaşlıların sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilmesini etkilemektedir. Örneğin bu hizmet-
lerin iyi planlandığı Japonya ve bazı Avrupa ülkelerinde yaşlıların sağ-
lık hizmetlerinden yararlanma oranı daha yüksektir. Ancak toplumun 
tamamının sosyal güvence kapsamında olduğu Japonya’da bile düşük 
sosyoekonomik düzeydeki bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanma 
konusunda dezavantajlı konumda olduğu bildirilmektedir  (Higuchi, 
2018: 3-7).

Yaşlıların sağlık hizmetine yeterince erişebilmesinin önündeki en 
büyük engeller; sağlık bakımına erişmenin zaman ve parasal maliyeti-
nin fazla olması, sigorta sistemlerinin yaşlıyı kapsamaması, yaşlıların 
düzenli bir geliri olmaması, çoğu gelişmekte olan ülkede temel sağlık 
hizmetlerinin yaşlılar yerine ana çocuk sağlığı gibi başka gruplar üzeri-
ne odaklanmış olması, çoğu gelişmekte olan ülkede palyatif bakım hiz-
metlerinin yeterince gelişmemiş olması olarak belirlenmiştir (Williams, 
2011: 10). Yaşlılara yapılacak finansal desteklerin, tek başına sağlık hiz-
metlerinden yararlanma oranını arttırmada yetersiz kaldığı bildirilmek-
tedir (Higuchi, 2018: 3-7).

Sağlığın Sosyal Belirleyicilerindeki Eşitsizlik: 

Sağlıktaki eşitsizliğin bireysel ölçekli belirleyicileri sosyo-ekonomik 
statüyü belirleyen eğitim, gelir, meslek ve sınıf olarak belirtilmektedir 
(Bahar, 2012: 110-114, Şimşek, 2012:  12-13). Yaşlılarda sosyoekonomik 
özellikleri değerlendirmek zorlaşmaktadır. Çünkü genelde kullanılan 
meslek gibi değişkenler yaşlılıkta artık giderek geri planda kalmaktadır. 
Yaşlıların sağlık durumu ve sosyoekonomik özellikleri değerlendirmek 
için yeni kriter ve yöntemlerin geliştirilmesi, gelecek yıllarda halk sağ-
lığı alanının önemli uğraşı alanlarından biri olacak gibi görünmektedir 
(Artazcoz, 2007: 466).  

Yaşam boyu süregelen olumsuz sosyoekonomik özellikler nede-
niyle yaşlılar sağlık üzerindeki olumsuz etkilere daha fazla maruz kal-
maktadır. Araştırmalara göre bazı farklılıklar olmakla birlikte düşük 
gelirli olmak, düşük eğitim düzeyi, sağlık güvencesi bulunmaması gibi 
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özellikler yaşlıların sağlık gereksinimlerini arttıran faktörlerdir (Şimşek, 
2012:12-13).

Yaş, eğitim durumu, evlilik durumu ve aile yapısı gibi çeşitli sosyo-
ekonomik değişkenlerin yaşam kalitesini etkilediği gösterilmiştir. Hin-
distan’da yapılan bir çalışmada kırsal bölgede yaşayanlara göre kentsel 
bölgede yaşayanların yaşam kalitesi puanları daha yüksek olarak bulun-
muştur. Yaşlılarda sosyal ilişkilerin varlığı, yaşam kalitesini artıran bir 
faktördür (Karmakar, 2018:95-97).

Birden fazla ülkeyi kapsayan ve 2010 yılında yapılan bir araştırma-
da katılımcıların % 63’ü gereksinim duyduklarında sağlık hizmetine 
ulaşmada sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Sağlık hizmetlerine ulaş-
mada sorun yaşayanların oranı kırsal bölgede kentsel bölgeye göre daha 
yüksek bulunmuştur (Williams, 2011: 3). 

Yaş: 

Yaş, insanların sağlık ve refahı üzerine doğrudan etkiye sahiptir. 
Sosyolojik açıdan biriken sağlık eşitsizliklerinin sonucu olarak yaşlan-
mayla birlikte sağlık eşitsizlikleri artmaktadır (Matthews, 2015:18-21).  
Japonya’da yapılan bir çalışmada; kadınlar arasında herhangi bir sos-
yal destekten yararlanmayanların oranı yaşın ilerlemesiyle birlikte art-
maktadır. Herhangi bir sosyal destekten yararlanmayanlar 65-69 yaş 
grubunda % 4,3 iken 70 yaş ve üzerinde % 26,4’e çıkmaktadır (Higuchi, 
2018: 3-7).

Yaşlı insanlar, yaşamın diğer evrelerindeki kişilerle karşılaştırıldı-
ğında sağlık eşitsizliklerine maruz kalma olasılığı daha yüksektir (Vetter, 
2010: 9). Özellikle geç orta ve ileri yaştaki bireyler, patolojik ve çevresel 
değişimlere uyum göstermekte ciddi zorluk çekmektedir. Bu uyum kay-
bı vücudun denge mekanizmalarının eskisine göre daha zayıf olmasının 
bir sonucudur. Bunun sonucunda da yaşla birlikte ölüm oranları da lo-
garitmik olarak artış göstermektedir (Walston, 2010: 2). Benzer şekilde 
Fransa’da yapılan bir çalışmada da ileri yaşlarda sağlık eşitsizliklerinin 
daha fazla görüldüğü gösterilmiştir (Bongue, 2016:168-169).  
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Bir çalışmada günlük yaşam aktivitelerini sürdürmedeki yetersiz-
liğin özellikle 80 yaş üzerinde istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha 
yüksek olduğu gösterilmiştir (Franse, 2017:1-15 ).

İleri yaşlarda sosyal destek, morbiditenin ve işlevselliğin önemli 
belirleyicilerindendir. Sosyal desteğin sağlık üzerine doğrudan etkisini 
gösteren çalışmalarda; sosyal desteğin kronik hastalıklarda stresle baş 
etmede önemli olduğu ve hastalığı kabullenmeyi hızlandırarak, ekono-
mik harcamaları azalttığı gösterilmektedir (Bahar, 2012: 110-114). Ül-
kemizde yapılan bir çalışmada seksen yaş ve üzerinde olanların sağlık 
bakım gereksinimlerinin diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu 
saptanmıştır (Çelebioğlu, 2013:315-320).

Medeni durum:

Sosyoekonomik durumun sağlık üzerine etkisinin değerlendirme-
sinde kullanılan kriterlerden biri olan medeni durum, yaşlılıkta nispeten 
daha düşük oranda etki göstermektedir. Yaşlılarda medeni durumun 
morbidite ve mortalite üzerine etkisinin nispeten daha düşük bulunmuş-
tur. Yaşlı insanlarda sadece evli veya dul olma değil diğer bazı faktörler 
de ön plana çıkmaktadır. Hane halkından birlikte yaşanan erişkinlerin 
sayısı ve destek durumu yaşlıların sağlık hizmetlerinden yararlanabil-
mesini etkilemektedir. Herkes tarafından kabul edilen bir durum, yalnız 
yaşayan yaşlıların daha olumsuz sağlık sonuçlarına maruz kalacağıdır. 
Oysa hane halkı reisi konumunda olsun veya olmasın çocuklarıyla bir-
likte yaşayan dul, veya erişkin çocuklarının eşleriyle birlikte yaşayan 
dul kişilerin sağlık durumlarının nasıl etkileneceği de incelenmelidir. Bu 
sözü edilen durumların sıklığı da günümüzde oldukça yüksektir (Artaz-
coz, 2007: 466). 

Japonya’da yapılan bir araştırmaya göre eşiyle birlikte yaşayan veya 
çocuklarıyla birlikte yaşayan bireylerde yalnız yaşayanlara göre sağlık 
gereksinimlerinin karşılanma oranı daha yüksek bulunmuştur  (Higuc-
hi, 2018: 3-7).

Hindistan’da artan yaşlı nüfus ve nüfusun medeni durumunda ya-
şanan değişimlerin sağlık alanında yeni risklerin orta çıkmasına yol aç-
tığı belirtilmiştir (Karmakar, 2018:95-97).
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Ülkemizde yapılan bir araştırmada dul veya yalnız yaşıyor olanla-
rın sağlık bakım gereksinimlerinin diğer gruplara göre daha yüksek ol-
duğu saptanmıştır (Çelebioğlu, 2013:315-320).

Cinsiyet:

İleri yaşlardaki toplumlarda, kadınların oranı erkeklerden daha 
fazladır. Bu özellik nedeniyle ileri yaşlarda yapılan değerlendirmelerde 
sakatlık vb gibi durumların oranı kadınlarda daha yüksek oranda bu-
lunmaktadır (Artazcoz, 2007: 466).

Sağlık eşitsizliklerinde cinsiyetin etkisi ön plandadır (Vetter, 2010: 9). 
Japonya’da kadınların erkeklere göre daha yüksek oranda çocukları ve 
eşlerinden destek aldıkları görülmüştür. Sağlık gereksinimi ile ilgili bek-
lentilerin karşılanamaması durumu, 65-69 yaş grubu kadınlarda ve 70 yaş 
üstü erkeklerde daha yüksek olarak bulunmuştur (Higuchi, 2018: 3-7).

Hindistan’da yapılan bir çalışmada, kadınlarda yaşam kalitesi er-
keklerden daha yüksek olarak bulunmuştur (Karmakar, 2018:95-97).

Ülkemizde yapılan bir çalışmada kadınların sağlık bakımı gereksi-
nimleri erkeklerden daha yüksek bulunmuştur (Çelebioğlu, 2013:315-
320).

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaş ilerledikçe erkeklerin 
sayısı azalmaktadır. Yani kadınlar daha uzun ömürlüdür. Ancak uzun 
ömür her zaman bir avantaj değildir. Zira Türkiye’de erkeklerden daha 
uzun yaşayan kadınların daha fazla sağlık sorunu olduğu tespit edil-
mektedir. Kısacası “Türkiye’de kadınlar daha hastayken, erkekler daha 
erken hayatını kaybetmektedirler” (Arun, 2016:29-48).

Meslek ve Sosyal Durum:

Meslek olarak düşük seviyede olan kişilerin fiziksel ve mental sağ-
lıklarının daha kolay bozulduğunu gösteren çalışmalar vardır. Olumsuz 
sağlık alışkanlıkları, şişmanlık, kan basıncı yüksekliği ve yüksek kan 
kolesterolü genellikle bu kişilerde daha fazladır (Tanaka, 2018:309–313).

Yaşın ilerlemesiyle birlikte iş gücüne katılım oranları azalmaktadır. 
Bu azalma, kadınlarda daha fazladır ve ileri yaşlarda çalışan erkeklerin 
oranı kadınlara göre daha yüksektir (Higuchi, 2018: 3-7).
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İnsanlar, çalıştıkları dönemde mesleklerine göre belirli sosyal grup-
larda yer alırken emekli olduklarında büyük oranda bu grubunu da kay-
betmektedir. Sosyoekonomik gruba göre eşitsizlikler, yaşamın sonuna 
kadar sürmektedir. Yaşamlarının sonuna doğru yaklaştıkları zamanda 
insanlar sosyal haklarını takip etme konusunda daha isteksiz hale gel-
mektedir. Yaşlanarak ölen insanların önemli bir kısmı yaşamlarının son 
yıllarında özellikle birinci basamak sağlık hizmeti veren personele baş-
vurmaktadır. Bu nedenle birinci basamakta yer alan görevliler, yaşlı in-
sanlara bu haklarını hatırlatma konusunda rol üstlenebilir (Vetter, 2010: 
9). 

Özellikle gelişmiş ülkelerden edinilen bazı deneyimlere göre, yaşlı-
lar arasında mevcut eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik sosyal po-
litikalar başarılı olamazsa dezavantajların birikimiyle yaşlılar arasında 
eşitsizliklerin daha da artması beklenen en önemli olumsuz sonuçlardan 
biri olacaktır  (Quesnel-Vallée, 2015:1-16).

Bir çalışmada emeklilerde sağlık bakım gereksinimleri en düşük bu-
lunurken ev hanımı gibi herhangi bir sosyal güvencesi olmayan grupta 
daha yüksek bulunmuştur (Çelebioğlu 2013:315-320).

Mesleksel sınıf ile yaşlılıkta algılanan sağlık, fiziksel engellilik, uzun 
süreli hastalıklar arasında ilişki olduğunu gösteren kesitsel çalışmalar 
bulunmaktadır. Yaş ile birlikte sınıf ve sağlık arasındaki azalan ilişki, 
ileri yaş grubunda mesleğe dayalı sosyal sınıf ölçümlerinin kullanımı 
konusundaki soruları arttırmaktadır. Bu durum kadınların işgücüne 
düşük katılımı ve doğum sonrası kalıcı iş statüsündeki kayıpları araş-
tırmada metodolojik bir problem olarak tanımlanmaktadır. Emekliler-
de sosyoekonomik statünün meslek tabanlı ölçümlerinin kullanımının 
problem olduğunu gösteren İngiliz devlet memurları ile yapılan bir ça-
lışmada; mortalite tahmininde mesleksel sınıfın etkisinin emeklilik son-
rası azaldığı gösterilirken, bir araç-gerece sahip olabilme gücünün çok 
daha az düştüğünü göstermektedir (Bahar, 2012: 110-114).

Türkiye’de iş gücüne katılımın 15 yaş üstü grupta % 47,9 iken bu-
nun yaşlılıkta % 11,9’a düştüğü görülmüştür. Gene Türkiye’de yaşlıların 
% 27,1’inin sosyal güvencesi ve % 30,8’inin hiç geliri bulunmadığı da 
dikkate alınırsa ülkemizdeki yaşlıların ilerleyen yaşla birlikte ekonomik 



GERİATRİ’DE SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİ

140

açıdan olumsuz yönde değiştiği görülecektir. Emeklilikle birlikte azalan 
ücretler de bir emekli maaşı olsa bile insanların ekonomik olarak iyi du-
rumda olamayabileceğine işaret etmektedir (Şimşek, 2012:12-13). 

Türkiye’de sosyal sınıf ve hastalıklar arasında kuvvetli bir ilişki var-
dır. Sağlığının kötü olduğunu bildiren yaşlıların yarısından fazlası alt 
sınıflara mensuptur. Yaşlılar arasında gelir düzeyi arttıkça sağlığı kötü 
olanların oranı azalmaktadır. Daha çarpıcı olan durum ise sınıf ve has-
talıkların yaygınlığı arasındaki bu eğilimin sadece yaşlılara özgü olma-
masıdır. Türkiye’de her yaş grubunda hanelerin geliri arttıkça kronik 
hastalığa sahip olanların oranı azalmaktadır (Arun, 2016:29-48). Tüm bu 
sonuçlarla ekonomik olarak kötü durumda olan yaşlıların ileri yaşlarda 
daha da olumsuz yönde etkilenmesi beklenebilir.

Eğitim durumu:

Bir araştırmada eğitim durumunun, kırılganlık, morbidite ve ifa-
de edilen sağlık durumu ile en fazla ilişkili bulunan bileşeni olduğu 
gösterilmiştir. Eğitim seviyesi ilkokul ve ortaokul düzeyinde olanlar, 
daha ileri eğitime sahip olanlara göre daha fazla risk altındadır (Franse, 
2017:1-15 ). Ülkemizde, okur yazar olmayanların sağlık bakım gereksi-
nimleri diğer gruplara göre daha yüksek bulunmuştur. Bu muhtemelen 
tek başına eğitim durumunun bir etkisi değildir. Çeşitli faktörlerin ortak 
etkisi olarak bu sonuç ortaya çıkmaktadır (Çelebioğlu, 2013:315-320).

Altı az veya orta düzeyde gelişmiş ülkeyi kapsayan ve yaşlılarda 
sağlık eşitsizliklerini inceleyen bir çalışmada eğitim düzeyi arttıkça baş-
ta kronik hastalıklar olmak üzere bazı hastalıklar daha fazla görülür-
ken, akciğer hastalıkları gibi bazı hastalıkların eğitim düzeyi düşük olan 
grupta daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu duruma karıştırıcı diğer 
faktörlerin de etkili olacağının unutulmaması gerektiği de belirtilmekte-
dir (Hoogendijk, 2018:62).

Türkiye’de bir dönem eğitime çok önem verilmiştir. Eğitim, bir an-
lamda insanların kendisini ve geleceğini kurtarmanın yolu olarak görül-
müştür. Bu çabalar sonucunda çok düşük olan eğitim düzeyleri zaman 
ilerledikçe artmaya başlamıştır. Nüfusun tamamıyla karşılaştırıldığında 
okur yazar olmayan yaşlıların oranının, genel nüfusun üç katından fazla 
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olduğu görülmektedir. Bu bulgu Türkiye’de genç kuşakların daha eği-
timli olduğunun göstergesidir (Arun, 2016:29-48). 

Yaşın yanı sıra, toplumsal cinsiyet de eğitim düzeyini belirleyen 
önemli değişkenlerden biridir. Her ne kadar son yıllarda kız çocuklarının 
okullaşma oranları erkek çocuklardan daha yüksek olsa da, genel olarak 
Türkiye’de kadınların eğitim imkânından faydalanmalarının önünde 
yapısal engeller bulunmaktadır. Yaşlı kuşakların bu engellemeyle kar-
şılaşmış olmalarının işaretleri, yaşlı kadınların eğitim düzeyleri incelen-
diğinde görülmektedir. Türkiye’de yaşlı kadınların %55,3’ünün okuma 
yazması yoktur (Arun, 2016:29-48).

Gelir durumu:

Yaşlıların gelir düzeyi genellikle genç yaştakilere göre daha düşük-
tür. Bu da sağlık hizmetlerine erişimi olumsuz yönde etkilemektedir. 
Japonya’da yapılan bir çalışmada düşük gelirli yaşlıların orta ve yüksek 
düzeyde geliri olan yaşlılara göre sağlık hizmetlerine erişmede daha faz-
la zorluk yaşadığı gösterilmiştir (Higuchi, 2018: 3-7).

Toplam 32 ülkedeki 60 yaş üstü nüfusu kapsayan bir araştırmaya 
göre kentsel bölgede yaşayan insanların % 67’i, kırsal bölgede yaşayan 
insanların ise % 76’sı aylık gelirlerinin su, elektrik, sağlık bakımı, uygun 
gıda ve barınma gibi temel gereksinimler için yeterli gelmediğini söyle-
mişlerdir (Williams, 2011: 3,11).

Hollanda’da yapılan bir çapılan çalışma en düşük sosyoekonomik 
seviyede bulunan yani eğitimi en düşük olan, en yoksul bölgede yaşa-
yan kişilerin en kırılgan kişiler olduğunu göstermiştir (Franse 2017:1-15).

Gelire dayalı eşitsizlikler maddi kaynakların bir toplumda ne denli 
adil dağıldığıyla yakından ilgilidir. Kimi araştırmacılar gelir dağılımın-
daki yüksek düzeydeki eşitsizliği ahlaki olarak kabul edilemez bulur-
ken; diğerleri gelirin eşitsiz dağılımının çatışmaya yol açtığına, dayanış-
mayı kısıtlayıcı olduğuna ya da fiziksel ve psikolojik sağlığı olumsuz 
etkilediğine işaret etmektedirler (Arun, 2016:29-48).

Yaşlılarda sosyoekonomik eşitsizlikler değerlendirilirken sadece ge-
lir durumu değil, aile bireyleri veya sosyal kurumlardan alınan destek-
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lerin de dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir (Bongue, 2016:168-
169). 

Güncel çalışmalar, Türkiye’de sosyal güvencesi olmayan yaşlıların, 
olanlara nazaran daha mutsuz olduklarını ortaya koymaktadır. Zira ra-
hatsızlığı nedeniyle sağlık hizmeti almak isteyen yaşlıların %20’si, daha 
hizmet alamadan henüz başvurusu sırasında sorun yaşadığını belirt-
mektedir. Bu bulgu sosyal güvence kapsamında yer almayan yaşlıların 
sağlık hizmetine uygun erişiminin bulunmadığı anlamına gelmektedir 
(Arun, 2016:29-48).

Toplumlarda var olan sosyoekonomik eşitsizliklerin zaman içinde 
birikmesi ve aynı zamanda yaşın ilerlemesi, ileri yaşlarda eşitsizliklerin 
daha fazla olmasına neden olmaktadır.  Fransa’da yapılan bir çalışmada 
sağlık eşitsizliklerinin fiziksel engellilik, duyusal yetersizlik, sigara kul-
lanımı gibi olumsuz sağlık alışkanlıkları ve sağlık hizmetini yetersiz kul-
lanım konularında etkili olduğu gösterilmiştir  (Bongue, 2016:168-169). 

Diğer Faktörler:

Amerika Birleşik Devletleri’nde sigortası bulunmayan nüfusun 
oranı ve bu insanların uygun fiyatlarla sağlık bakımına ulaşabilmeleri 
önemli bir sosyoekonomik problem oluşturmaktadır . Yaşanan finansal 
sorunlar nedeniyle giderek daha fazla sayıda kişinin sağlık bakımına 
ulaşmada veya sağlık bakımını sürdürmede başarısız olduğu bildiril-
mektedir (Yamada, 2015:1745-1772). Aynı ülkede 65 yaşın üstündeki 
nüfus son birkaç onyıl boyunca iki katına çıkmıştır ve 2005 yılında % 12 
olan oranın 2030 yılında % 20’ye çıkması beklenmektedir.  Bu nüfusun 
içerisinde 80 yaşın üzerindeki kişilerin oranı da giderek artmaktadır. Bu 
kişilerin en az dörtte üçünde bir kronik hastalık bulunması nedeniyle 
sağlık sigorta harcamalarının en az % 20’sinin bu hastalara yapılması 
bunun sonucunda da sigorta sisteminin sürekliliği için sorun oluşturma-
sı beklenmektedir  (Walston, 2010:8). Benzer değişimin zaman içerisinde 
diğer toplumlarda da yaşanması, yaşlıların alabileceği sağlık hizmetleri 
için bir tehdit oluşturmaktadır. 

Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere çoğu ülkede yaşlılar, yaşlı bakım 
evlerinde yaşamaya başlamışlardır. Ancak bu durum bir yandan artan 
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ortalama ömür nedeniyle bu tür kurumlara olan gereksinimi arttırır-
ken öte yandan bu tür kurumların maliyetinin artmasına yol açmıştır. 
Bu maliyet artışı, sadece emekli maaşı ile yaşamakta olan yaşlıların bu 
kurumlardan yararlanmasını da zorlaştırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 
bu gereksinim kamu finansman destekleri ile karşılanmaya çalışılmak-
tadır. Bu desteğin oranı Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da % 40 
civarında iken Avrupa ülkelerinde % 60’a kadar çıkabilmektedir. Ancak 
yaşlı nüfusun oranının giderek artması bu durumun sürdürülebilmesini 
zorlaştırmaktadır (Quesnel-Vallée, 2015:1-16).

Hizmet kullanım alışkanlığı olmaması, inanışlar ve sosyoekono-
mik durum algısı sağlık hizmetinden yararlanmayı olumsuz etkilerken; 
sağlık sigortası varlığı ve kapsamı ile sağlık hizmeti sunan kaynakların 
varlığının yaşlıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını arttırdığı sap-
tanmıştır. Aynı çalışmada yaşlılar arasındaki sağlık eşitsizliklerini orta-
dan kaldırmak için kolay erişilebilir bir sağlık sistemi, uygun finansman 
sistemi geliştirilmesi sosyoekonomik destek ağlarının geliştirilmesi ge-
rektiği önerilmiştir (Yamada, 2015:1745-1772). 

Bir çalışmada, az gelişmiş ülkelerdeki yaşlılarda kronik hastalıkların 
gelişmiş ülkelere göre daha düşük sıklıkta görüldüğü tespit edilmiştir. 
Bunun nedeninin de kronik hastalık oluşumunda etkili sosyoekonomik 
faktörlerin gelişmiş ülkelerde daha fazla olması olabilir. Çin gibi geliş-
mekte olan ekonomilerde artan refah risk faktörlerinin artması sonucun-
da daha yüksek kardiyovasküler hastalık ve artmış diabet prevalansına 
yol açmıştır. Süpermarketlerin artması, artan sedanter yaşam tarzı gibi 
bazı olumsuz değişimlerin nihai sonucu olarak Çin’de tüm sosyoekono-
mik gruplarda olumsuz değişim beklenmektedir (Hoogendijk, 2018:62). 
Her ne kadar tüm sosyoekonomik gruplarda değişim olsa da bundan 
yaşlı nüfusun daha fazla etkilenmesi beklenebilir. 

Türkiye’de 65-74 yaş grubundaki erkeklerin %59’unun ve 75 yaş 
üstü erkeklerin %69’unun kronik bir hastalığı olduğu tespit edilmiştir. 
Aynı yaş grubundaki kadınlarda ise bu oranların sırasıyla %75 ve %79 
olduğu görülmüştür (Arun, 2016:29-48). Ülkemizde yapılan bir başka 
araştırmada yaşlıların % 96’dan fazlasının bir kronik hastalığı bulun-
maktadır. İki ya da daha fazla kronik hastalığı olanlar ve ekonomik 
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durumlarını kötü olarak değerlendirenlerde sağlık bakım gereksinimi 
daha yüksek bulunmuştur (Çelebioğlu, 2013:315-320). 

Yaşlılarda hastalıkların görülüş biçiminde bazı farklılıklar olabil-
mektedir. Hastalıklar yaşlılarda; nonspesifik bir görüntü içinde olabil-
mekte, daha yüksek morbidite ve mortaliteye yol açabilmekte, daha hız-
lı ilerleyebilmekte, sağlık üzerinde, sosyal alanda veya ekonomik olarak 
sekeller bırakmakta, sıklıkla birden fazla patoloji bir arada bulunmakta 
ve yaşlıların fizyolojik kapasitesi daha sınırlı olduğundan hastalıklarla 
başa çıkma daha zor olmaktadır (Walston, 2010:8). Tüm bunların sonu-
cunda da hem sağlık açısından eşitsizlik içinde olan yaşlılar bu durum-
dan daha fazla etkilenmekte hem de bu özellikler eşitsizliklerin derinleş-
mesine yol açmaktadır. 
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Öz: Yaşam süresinin uzaması ile birlikte yaşlı nüfusunda da artış 
görülmektedir. Artan yaşlı nüfusunun hastalık yükü de artabilmektedir. 
Bu açıdan düşünüldüğünde yaşlı bireylerde yeterli ve dengeli beslen-
menin önemi de öne çıkmaktadır. Yaşlı beslenmesinde amaç yeterli ve 
dengeli beslenmenin sağlanması, gereksinme duyulan besin ögelerinin 
vücuda alınması, kronik hastalıkların (kalp-damar hastalıkları, diyabet, 
osteoporoz, bazı kanser türleri vb.) oluşumunun önlenmesi, sağlığın 
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi olmalıdır. Yaşlının fiziksel, 
psikolojik, sosyal ve hastalık durumu göz önüne alınarak önerilenler 
doğrultusunda bir beslenme planı yapılmalıdır. Her besin grubundan 
gereksinim miktarı kadar alınmalı yeterli ve dengeli beslenmenin sağ-
lanması gerekmektedir. Beslenme durumunun saptanması için yaşlılara 
özgü olan yöntemlerin kullanılması beslenme yetersizliği veya fazlalı-
ğının saptanması için önem arz etmektedir. Yetersiz beslenmenin yanı 
sıra aşırı beslenmenin de olumsuz sonuçları olacağı unutulmamalıdır. 
Bu araştırmada yaşlı bireylerin makro ve mikro besin gereksinimleri ile 
birlikte beslenme durumlarının saptanması için kullanılan yöntemler in-
celenmiştir.
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GİRİŞ

Beklenen yaşam süresinin uzaması ve doğum hızının azalması ile 
dünya nüfusu bir önceki elli yıla göre daha hızlı yaşlanmıştır. Yaşlı birey-
lerin sayısı 1998’de 580 milyon iken, 2002 yılında 605 milyona yükselmiş-
tir. 2025 yılında bu rakamın 1,2 milyardan fazla olacağı ve bunun yaklaşık 
840 milyonunun düşük gelirli ülkelerde olacağı düşünülmektedir. Türki-
ye’de 65 yaş üstü nüfus 1950’de toplam nüfusun % 3,2’sini oluştururken, 
bu oran 1985’de % 4,2’ye yükselmiştir. 1990 nüfus sayımında, 4.032,656 
bireyin 60 yaş üzerinde olduğu bildirilmiştir (TÜİK 2016).

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan yapılan açıklamaya göre, Tür-
kiye’de 60 ve üzeri yas 5 milyon 894 bin kişi iken, bu rakam 2050 yılında 
22 milyon 741’e yükselecektir (Kutsal, H.Ü.G.A Merkezi, Baysal 1994, 
Aylaz, Güneş et al. 2005). Yaşlı nüfustaki bu öngörülen büyümenin sağ-
lık ve destek hizmetlerine büyük yük getireceği açıktır.

Yaşlılık sürecini ve yaşlılıkta sağlık durumunu etkileyen önemli fak-
törlerden biri beslenmedir. Beslenme hem sağlıklı bir yaşlanmayı etkiler-
ken, hem de yaşlılıkta sağlığın korunmasında etkilidir. Yaşlı bireylerin 
yeterli ve dengeli beslenmesi bu bireylerde yaşam süresini ve kalitesini 
artıracaktır. Yaşlılık döneminde beslenme durumu, yaşlanma süreci bo-
yunca vücutta meydana gelen değişikliklerden, kronik hastalıklardan, 
kullanılan ilaçlardan, fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik durumdan 
etkilenmektedir (Çekal 2006, Kuk, Saunders et al. 2009). 

Normal koşullarda, yaşlanma sürecinin doğal bir sonucu olarak or-
taya çıkan bu değişiklikler beslenmenin gereksinimlere uygun planlan-
masının önemini artırmaktadır. Yaşlı insanların beslenme ve beslenme 
ihtiyaçlarını karşılamak sağlık, fonksiyonel bağımsızlık ve yaşam kalitesi 
için gereklidir. Yaşlılarda beslenme planları oluşturulurken, yetersiz besin 
öğesi alımının, kronik hastalıkların önlenmesinin ve yaşlılarda var olan 
akut-kronik hastalıkların göz önünde bulundurulması gerektiği bildiril-
mektedir. Ayrıca yaşlılarda besin alımını etkileyebilecek etmenler diğer 
yaş gruplarına göre farklılık gösterebilmektedir. Yaşlılar, toplumda yeter-
siz beslenme açısından en yüksek riskli gruplardan biri olduğu için yaş-
lılıkta malnütrisyon, morbidite ve mortalite ile yakından ilişkilidir. Yaşlı 
bireylerin aşırı beslenmesi de sağlık açısından birçok problemi beraberin-
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de getirmektedir. Yaşam kalitesi yüksek bir yaşlılık süreci için yeterli ve 
dengeli beslenmenin gerekliliği bu dönemde de önem kazanmaktadır. 

YAŞLILARDA BESLENME YETERSİZLİĞİNE YOL AÇAN 
DURUMLAR

Yaşlanmayla birlikte fizyolojik, sosyal ve psikolojik pek çok değişik-
lik oluşmaktadır. Bu değişiklikler yaşlı beslenmesini etkilediği gibi, iyi 
bir beslenme geçmişine sahip olmayan yaşlılarda, çeşitli hastalıklarda 
beslenmeyi etkileyebilmektedir (Tablo 1).

Tablo 1. Yaşlılarda Beslenme Yetersizliğine Yol Açan Durumlar (Ak-
soydan 2010, Baran  ve Bahar-Özvarış 2012)

Fizyo-patolojik i. Yaşlanma nedeniyle oluşan değişiklikler 
-Sindirim sisteminde meydana gelen değişiklikler
-Tat ve koku duyusunda meydana gelen 
değişiklikler

ii. Hastalık nedeniyle oluşan değişiklikler
-Bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara bağlı 
değişiklikler(diyabet,hipertansiyon, kardiyovasküler 
hastalıklar,KOAH)

Psikolojik Terkedilmiş duygusu
Konfüzyon
Depresyon
Anksiyete
Alzheimer- Demans

Sosyolojik Beslenme ile ilgili bilgi düzeyinde yetersizlik
Sosyal izolasyon-yalnızlık
Yoksulluk-alım gücünün düşük olması
Yemek hazırlama-pişirme kapasitesinin olmaması veya 
yitirilmesi
Günlük sosyal aktivitelerde azalma

Diğer Çoklu ilaç kullanımı
Sedanter yaşam şekli
Yöresel yaşam şekline bağlı değişikler ve sorunlar
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 Fiziksel değişiklikler yaşlanma döneminde fonksiyonel yetenek-
lerin azalması sonucu fiziksel bağımlılığın artmasına neden olmakta-
dır (Berner 2003). Buna, psikolojik ve sosyolojik değişiklikler de eşlik 
ettiğinde uyum sağlanamazsa, ortaya çıkan problemlere çözüm bulun-
mazsa beslenmede dengesizlik ve yetersizliklerin açığa çıkması kaçı-
nılmazdır.  Yaşlıda fonksiyonel düşüş ile birlikte, 65-79 yaş arasındaki 
bireylerin %11,5’i yemek yeme, giyinme, bireysel temizlik, alışveriş gibi 
günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte yardıma ihtiyaç duymak-
ta (Karaduman, Yigiter et al. 2004) özellikle 75 yaşın üzerindeki yaşlılar 
tek başına yemek hazırlama ve kendi kendine beslenme konusunda zor-
luk çekmektedirler (Bauer, Biolo et al., 2013, Benakatti, Patil et al., 2015). 

Yaşlı bireylerin besin alımını ve beslenme durumunu en önemli dü-
zeyde etkileyen fizyolojik değişiklikler gastrointestinal sistemde görül-
mektedir. Yaşlılık sürecinde gastrointestinal sistemin etkin çalışmaması, 
tüketilen besinlerin vücutta kullanımını olumsuz etkilediğinden ve yaşlı 
bireylerin beslenme yetersizliklerine daha duyarlı hale gelmelerine ne-
den olduğundan dolayı önemlidir (Hirsch and De la Maza 2002). Tat, 
koku gibi duyusal işlevlerdeki ve tükürük işlevlerindeki geri dönüşsüz 
azalma önemlidir (Schiffman and Warwick 1993, Elsner 2002, Akyıldı-
zlar 2007). Tadın, eskiden olduğu gibi algılanamaması yetersiz beslenme 
ile sonuçlanabilmektedir (Arslan ve Rakıcıoğlu 2004). Özefagus fonksi-
yonlarındaki değişim yaşlılarda aspirasyon ve disfaji riskini arttırmak-
tadır (Hirsch and De la Maza 2002).  Yaşlı populasyonda, %11 ile %50 
arasında görülen atrofik gastrit, parietal hücre kaybı sonucu mide asit 
salgısında azalmaya neden olmaktadır. Gastrik asit yetersizliği ve an-
tiasit kullanımı ise B12 vitamini, demir, kalsiyum gibi besin öğelerinin 
emiliminde azalmayla sonuçlanmaktadır (Hirsch and De la Maza 2002, 
Arslan ve Rakıcıoğlu 2004).  Yaşlılıkta mide boşalmasının yavaşlama-
sı yaşlılarda uzun süreli tokluk hissine neden olmaktadır (Akyıldızlar 
2007). İnce barsaklarda enerji ve besin öğelerinin emiliminde yaşla bir-
likte azalma görülmektedir  (Hirsch and De la Maza 2002, Arslan ve 
Rakıcıoğlu 2004, Thomson 2009). Yaşlanma süreci boyunca pankreasta 
beta hücre fonksiyonunun azalması yaşlılarda glukoz intoleransına yat-
kınlığı arttırmaktadır (Hirsch and De la Maza 2002). Görülen tüm bu 
değişimler yaşlılıkta, negatif enerji dengesinin oluşmasına neden olacak 



Nurgül ARSLAN, Funda Pınar ÇAKIROĞLU

151

şekilde besin alımı regülasyonunun bozulmasına ve bundan dolayı yaş-
lılık anoreksiyası olarak da adlandırılan düşük enerji alımının görülme-
sine neden olmaktadır ki azalmış enerji alımıyla yeterli protein ve diğer 
besin öğelerinin alımı da zorlaşmaktadır(Roberts 2002, Vikstedt, Suom-
inen et al., 2011). 

YAŞLILARDA MAKRO ve MİKRO BESİN ÖĞESİ 
İHTİYAÇLARI 

Enerji Ve Makro Besin Öğesi İhtiyacı 

Enerji

Yaşlılarda enerji gereksinmesi; bazal metabolik hız (BMH)  ve fizik-
sel aktivitedeki azalma nedeniyle düşmektedir. Azalmanın elli yaşından 
sonra her on yılda %5 olduğu düşünülmektedir. Yaşlılarda yağsız vücut 
kütlesindeki azalmaya vücut yağındaki artış eşlik etmektedir. Yağsız 
vücut kütlesi, özellikle kas kütlesindeki azalma (sarkopeni); kas gücü, 
BMH ve aerobik kapasitedeki azalma ile ilişkili bulunmuştur. Bazal me-
tabolik hız, enerji harcamasının en önemli bileşenlerinden biridir. Yetmiş 
yaşında BMH’ın, 18-30 yaşındaki bireylere göre %10 daha düşük olduğu 
saptanmıştır. Yaşlı bireylerde sedanter bir yaşam tarzının hâkim olduğu 
görülmüştür. Sedanter yaşamın getirmiş olduğu fiziksel aktivite azlığı 
enerji gereksinmesindeki azalmanın diğer bir etmenidir. Yaşlı bireylerde 
enerji gereksinmesinin belirlenmesinde, ideal vücut ağırlığı göz önünde 
bulundurularak hesaplama yapılmaktadır. Genelde yaşlıların hafif fizik-
sel aktivite düzeyinde oldukları kabul edilerek, ideal vücut ağırlığının 
kilogramı başına 30-35 kkal/kg/gün enerji tüketmeleri önerilmektedir. 
Ayrıca, farklı fiziksel aktivite düzeyinde ideal vücut ağırlığının sürdü-
rülmesinde BMH’ın 1.4-1.8 katı alınarak da enerji gereksinmesi hesapla-
nabilir. Enerji gereksinmesi belirlenirken herhangi bir kronik hastalığın 
olup olmama durumunun da göz önünde bulundurulması gerekmekte-
dir (Aksoydan 2010, Manini 2010, Bauer, Biolo et al., 2013).

Protein 
Her yaş grubunda olduğu gibi yaşlı beslenmesinde de protein önem-

li bir besin ögesidir. Sağlıklı yaşlılarda ideal vücut ağırlığına göre 1.0-1.2 
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g/kg/gün protein alımının yeterli olduğu saptanmıştır. Günlük 0.7 g/
kg protein alımının yaşlı bireylerde, yağsız doku kaybının önlenmesinde 
minimum düzey olduğu düşünülmektedir. Pozitif nitrojen dengesinin 
sürdürülmesi için yeterli protein alımının gerekliliği vurgulanmaktadır. 
Yaşlılarda sağlık, metabolik ve fonksiyonel kapasitenin sürdürülmesin-
de optimal protein alımının 1.2-1.5 g/kg/gün olması, günlük enerjinin 
proteinden gelen oranının %15-20 olması gerekmektedir. Yaşlılarda pro-
teinin hayvansal ve bitkisel kaynaklardan sağlanma oranı da önemli-
dir. Proteinin çoğunluğu bitkisel besinlerden sağlandığında, proteinin 
elzem amino asit içeriği ve sindirilebilirliği düşmektedir. Hayvansal 
kaynaklı besinlerin protein biyoyararlılığı daha yüksektir. Hayvansal 
kaynaklı protein yağsız doku kütle indeksinin korunması ile ilişkili 
bulunmuştur. Hayvansal proteinden zengin besinlerin genellikle yağ 
ve kolesterol içerikleri de yüksektir. Bu nedenle, proteinin çoğunluğu 
hayvansal kaynaklı proteinden karşılandığında toplam yağ tüketimini 
de arttıracağı unutulmamalıdır. Yaşlılarda protein gereksinimin %70-
75’i bitkisel-%25-30’u hayvansal kaynaklı besinlerden karşılanmalıdır 
(Rakıcıoğlu, Houston, Nicklas et al. 2008, Bauer, Biolo et al., 2013, Deutz 
and Wolfe 2013, Deutz, Bauer et al., 2014).

Karbonhidrat
Enerji gereksinmesinin çoğunluğu karbonhidratlardan sağlanmak-

tadır. Karbonhidratların metabolizmada 1 gram 4 kkal kadar enerji 
sağladığı bilinmektedir. Yaşlılarda karbonhidratların özellikle glisemik 
indeksi düşük olan karbonhidratlardan karşılanması gerektiği vurgu-
lanmaktadır. Yaşlılarda ileri yaşa bağlı insülin salınımının azaldığı ve 
hücrelerin insüline karşı duyarlılığının düştüğü bildirilmektedir. Kan 
glukoz düzeyinin ayarlanmasında hücre duyarlılığı ve insülin salınımı 
göz önünde bulundurulduğunda yaşlılarda özellikle glisemik indeksi 
yüksek olan besinlerin kısıtlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Yaş-
lılarda dengeli bir diyetin karbonhidrat içeriği, günlük enerjinin %45-
60’ı arasında olmalı veya günlük 130 gram kadar karbonhidrat alınımı 
önerilmektedir (Mezitis and Pi-Sunyer 1989, Morley and Thomas 2007, 
Benakatti, Patil et al., 2015, Barazzoni, Deutz et al., 2017). 
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Yağ 
Yağ, enerji kaynağı olduğu kadar, yağda çözünen A,E,K ve D vi-

taminlerinin vücuda alınabilmeleri ve vücudun çalışmasını düzenleyen 
bazı hormonların öncüsü olan yağ asitlerinin alımı için yaşlı beslenme-
sinde önemli bir yere sahiptir.

Yaşlı bireylerde diyetle günlük alınan enerjinin %25-30’u yağdan 
sağlanmalıdır. Günlük alınan yağın içeriği kadar yağ asitlerinin oranı 
da önemlidir. Doymuş ve çoklu doymamış yağlar enerjinin %8-10’u, 
tekli doymamış yağlar ise enerjinin en fazla %15’i kadar olmalıdır. Di-
yet trans yağ asitlerinin %1 ve altında olması istenmektedir. Trans yağ 
asitleri tüketiminin artması kalp-damar hastalıkları için risk faktörü 
olarak görülmektedir. Omega-3 yağ asitlerini içeren besinlerin hafta 1-2 
kez tüketilmesi ile ileri yaşa bağlı gelişen birçok hastalığa karşı pozi-
tif koruyucu etkinin olduğu saptanmıştır. Günlük 1-2 gram balık yağı 
alımı yaşlılarda önerilmektedir. Tipik “Akdeniz Diyeti” (yüksek oranda 
zeytinyağı, balık, sebze ve meyve içeren diyet) ile tekli doymamış yağ 
asitleri ve omega-3 yağ asitleri tüketiminin artmasının, yaşa bağlı bilişsel 
fonksiyon kaybına engel olduğu saptanmıştır (Nair and Darrow 2009, 
Sofi, Abbate et al., 2010, Vandewoude, Barberger-Gateau et al., 2016, Ng, 
Nyunt et al., 2017).
Tablo 2. 51 yaş üstü bireylerde Günlük alınması gereken makro be-

sin öğeleri referans değeri (TÜBER 2015).

Cinsiyet ve 
yaş (yıl)

Protein(g) Karbonhidrat 
(g)

Posa(g)  Yağ(g)a

Linoleik 
asidi

α-linole-
nik asit

Erkek 51-70 56 130 30 14 1.6

>70 56 130 30 14 1.6

Kadın 51-70 46 130 21 11 1.1

>70 46 130 21 11 1.1
a Veri eksikliği nedeniyle yeterli alıma yönelik DRI değeri bulunmamaktadır. 
Yapılan gözlemsel çalışmalar sonucu alınması gereken miktar hesaplanmıştır. 
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Posa 
İleri yaşa bağlı olarak bağırsak hareketlerinde düzensizlikler ve 

sorunlar yaşanmaktadır. Bu yaş grubunda posa alımının bağırsak so-
runlarını düzelttiği görülmüştür. Posalı besinler bağırsak hareketlerinin 
artmasına, kan glukozunun regülasyonuna ve kan kolesterol düzeyle-
rinin düşmesine yardımcı olmaktadır.  Yaşlılarda günlük 20-30 gram 
posa alınması önerilmektedir. Bununla birlikte çok yüksek posalı diyet 
yaşlılarda enerji, yağ, protein ve mineral emilimini azaltmaktadır. Posa 
içeriği yüksek olan kurubaklagiller, tahıllar, sebzeler ve meyveler yaş-
lı beslenmesinde mutlaka yer alması gerektiği bildirilmiştir (Chapman 
2006, Donini, Savina et al., 2009) .

Mikro Besin Ögeleri Ve İhtiyacı

Yaşlılıkta immün sisteminde meydana gelen zayıflama, bulaşıcı ol-
mayan kronik hastalıklardaki artış, fiziksel aktivitedeki düşüş gibi ne-
denlere bağlı olarak bireylerin vitamin ve mineral gereksinimde artış 
görülmektedir. Yaşlılarda en sık yetersizliği görülen D Vitaminini yaşlı 
bireylerin takviye olarak alabileceği bildirilmektedir. Buna karşın,   tok-
sik etkileri göz önüne alınarak vitamin ve minerallerin alınması uzman 
kontrolünde olmalıdır.   Bu yüzden multivitaminlerin mutlaka uzman-
lar denetiminde yaşlılara sunulması, kullanım açışından gerekli yön-
lendirmelerin ve kontrollerin yapılabilmesi çok önemli bir yere sahiptir 
(Morley and Thomas 2007, Aslan 2008, Rakıcıoğlu 2011).

Vitaminler
A vitamini
Yapılan araştırmalarda yaşlıların %10 ile %90’ının önerilen düzeyle-

rin altında A vitamini almaktadır. Son yapılan araştırmalarda A vitami-
nin ön öğesi olan karotenoidlerin kanser, katarakt ve kardiyovasküler 
hastalıklara karşı koruyucu olduğu bildirilmiştir. Karotenoidler hastalık 
önleyici işlevlerini A vitamini işlevi olarak değil antioksidan ve diğer 
özellikleriyle ilgilidir. Karotenoidler toksik de olmadıkları için alımla-
rının artırılması uygun görülmektedir.  A vitamini vücutta karaciğerde 
depo edilebilen bir vitamin olduğu için yetersizliği uzun süre alınama-
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masına bağlı olarak görülebilir. A vitamini eksikliğinde ilk olarak gast-
rointestinal sistem mukozasında ve cilt epitel dokusunda bozukluklar 
meydana gelmektedir. Epitel hücreleri çekirdeklerini kaybederek ke-
ratinize olmakta ve deride pullanmalar oluşmaktadır. Aynı zamanda 
epitelin enfeksiyonlara karşı direnci azalmaktadır. A vitamini yetersiz-
liği görme fonksiyonlarını da etkilemekte ve özellikle gece görüşlerin-
de fonksiyon bozukluğu saptanmaktadır. A vitaminin özellikle ileri yaş 
Alzheimer hastalarında β amiloid plakların oluşumunu ve genişlemesi-
ni engellemektedir. Amiloid β’nın birikiminin engellenmesi Alzheimer 
hastalarının tedavisinde hedef olarak öngörülmektedir. A vitamini kli-
rensinin yaşlılarda gençlerden daha düşük olduğu görülmüştür. Yeşil 
yapraklı sebzeler, havuç ve domates gibi sebzeler ile birlikte kayısı ve 
portakal gibi meyvelerin yüksek miktarda A vitamini içeriğinden dolayı 
tüketilmesi önerilmektedir (Chapman 2006, Boscatto, Duarte et al. 2013, 
Christensen, Frederiksen et al., 2013, Benakatti, Patil et al., 2015).

D vitamini
Toplumda yaşlı nüfusunun artmasına paralel olarak kemik kırıkları 

artışı da gözlemlenmiştir. Kemik kırıklarının bu yaş grubunda artması D 
vitamini ile ilgili araştırmaların da artışına neden olmuştur. Vitaminler 
arasında önemli yere sahip olan D vitamini kemik ve diş dokusunda 
bulunan kalsiyumun vücutta etkin kullanımı ve vücutta birçok meta-
bolizma ile ilişkili olduğu saptanmıştır. D vitamini yetersizliği erişkin-
lerde osteoporozu neden olmakta ayrıca ağrılı bir kemik hastalığı olan 
osteomalaziye yol açmaktadır. D vitamininin sağlıklı kemik gelişiminin 
yanı sıra; birçok kanser tipinin, otoimmun, kardiyovasküler ve enfeksi-
yon hastalıkların önlenmesinde gerekli olduğu yapılan birçok çalışma-
da gösterilmiştir. Günlük 15-30 dakika güneş ışığına maruziyet gerekli 
olan vitamin D sentezi için yeterlidir. Yapılan araştırmalarda günlük 10 
mcg D vitamini alımına karşın serum 25(OH)D vitamini düzeyi düşük 
bulunmuştur. Sonuç olarak deride yaşa bağlı olarak yeterince D vitami-
ni oluşamadığının göstergesidir. Alzheimer hastalarında yüksek oran-
da düşme ve kırık prevalansı mevcuttur. Yapılan toplum çalışmaların-
da Alzheimer hastalarında düşük 25(OH)D düzeyleri tespit edilmiştir.  
Toplumda D vitaminin yetersizliğinin en önemli sebeplerinden biri yaşlı 
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bireylerin eve bağımlı olması ve yeterince güneşe çıkmaması olarak gö-
rülmektedir (Morley and Thomas 2007, Kaya, Saygı et al., 2011, Ford, 
Jensen et al., 2013, Deutz, Bauer et al., 2014). 

E vitamini 
Yetişkinlerde olduğu gibi yaşlılarda da günlük alınması önerilen bir 

vitamindir. E vitamini etkisini tokoferol olarak adlandırılan bileşikler 
ile göstermektedir. Bunların arasında biyolojik aktivitesi en yüksek olan 
α-tokoferoldür. Tokoferoller özellikle buğday, mısır, soya ve pamuk ya-
ğında bulunmaktadır. Kan E vitamini düzeyleri yüksek ve ek E vitamini 
alan bireylerde katarakt, kanser gibi hastalıkların prevelansının düştüğü 
ve HDL düzeylerin daha yüksek olduğu görülmüştür. Sinir sistemi ve 
epitel hücrelerinde lipid peroksidasyonunu önlediği ve oksidatif hasarı 
azalttığı bilinmektedir. Yetersiz alımına bağlı olarak eksiklik belirti ve 
bulguları arasında; stress, halsizlik, huzursuzluk ve hemolitik anemi bu-
lunmaktadır (Milne, Potter et al., 2009, Leslie and Hankey 2015, Saraç ve 
Yılmaz 2015, Karan 2016). 

K vitamini
Yağda eriyen bir vitamin olan K vitamini karaciğerde bazı pıhtılaş-

ma faktörlerinin sentezinde koenzim olarak kullanılmaktadır. Organiz-
ma normalde K vitamini ihtiyacını besinlerden ve bağırsak bakterileri 
tarafından sağlamaktadır. Ancak yaşlanma ile birlikte protombin dü-
zeyleri düşmekte, kronik hastalıkların varlığı, ilaç tedavileri K vitaminin 
biyoyararlılığını azaltmaktadır. K vitaminleri yağda çözündükleri için 
yağ emiliminin yetersizliğinde K vitamini eksikliği söz konusu olabilir. 
Eksikliğinde kanamaya eğilim artar, pıhtılaşma süresi uzar. K Vitamini 
aynı zamanda sinir siteminde de etkin rol üstlenmiştir. K vitaminin en 
iyi kaynağı yeşil yapraklı sebzelerdir (Morley and Thomas 2007, Akbu-
lut, Köksal et al., 2011, Rakıcıoğlu 2011, Volkert, Chourdakis et al., 2015).

C vitamini:
Yaşlılarda serum askorbik asit düzeyinin düşük olduğu belirlen-

miştir. C vitamini yaşa bağlı katarakt kardiyovasküler hastalıklar ve 
kansere karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. C vitamini organlarda 
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bağ dokusunun sağlığı ve yara iyileşmesinde önemli rol oynamaktadır. 
Yapılan araştırmalarda yaşlılarda C vitamini gereksinmenin arttığı ko-
nusundaki veriler tam olarak açıklanamamıştır. Ancak ileri yaşa bağlı 
olarak gastrointestinal sistemde C vitamininin emilimi azalmaktadır. Bu 
nedenle diyetin C vitamini kaynaklarından zengin olması önerilmek-
tedir. Yapılan çalışmalarda serum C vitamini düzeyinin yüksek olması 
katarakt ve koroner arter hastalığının düşük olması ile ilişkili bulunmuş-
tur. Dolayısıyla C vitaminin katarakt, kardiyovasküler hastalıklara karşı 
koruyucu etkisinin olabileceği bildirilmiştir. Aynı zamanda antioksidan 
bir vitamin olan C vitamini demansın ilerleyişini yavaşlatmakta, hücre-
sel immünitenin geliştirilmesinde önemli rol üstlenmektedir. Alzheimer 
hastalarında bilişsel bozulmanın derecesine göre serum C vitamini dü-
zeyleri düşük bulunmuştur. Ancak, sağlıklı yaşlılarda C vitamini sup-
lemantasyonunun immün sistem üzerine etkisi konusundaki çalışmala-
rın sonuçları çelişkili bulunmuştur (Boscatto, Duarte et al., 2013, Deutz, 
Bauer et al. 2014, Benakatti, Patil et al., 2015, Camina-Martín, de Ma-
teo-Silleras et al., 2015). 

B12-B6 vitamini ve Folat 
Yaşlılık döneminde özellikle yaşla birlikte gereksinimi ve önemi 

artan B grubu vitaminleri B12-B6 vitamini ve Folattır. B12-B6 vitamini 
ve Folat özellikle homosistein metabolizmasında rol almaktadır. Primer 
olarak yetersizlik; yaşlanmayla birlikte, B12-B6 vitamini ve Folat zengin 
yiyeceklerin yeterli alınmaması ile birlikte atrofik gastrit nedeniyle de 
ilişkili bulunmuştur. Seksen yaş üzerinde; atrofik gastrit %40-50 oranın-
da görülür. Özellikle B12 vitaminin mideden emilimi için salınan intrin-
sik faktör ileri yaşla birlikte salınımı azalmaktadır. Bu yüzden yaşlılarda 
B12 vitamini yetersizliği sık görülmektedir. B12 vitamini yetersiz alımı 
ve malarbsorpsiyonu özellikle sinir sistemini etkileyerek nörolojik, psi-
kolojik ve hematolojik rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. Bu nedenle 
51 yaş üzerinde B12 vitamini açısından zengin yiyeceklerin tüketilmesi 
önemlidir ve yetersizlik durumunda oral takviye gerekmektedir. B12 
vitamini yetersizliğinin yaşlılarda görülme sıklığı diğer yaş gruplarına 
göre daha yüksektir. Erişkin döneminde serum homosistein düzeyi-
nin artması, B12 vitamini yetersizliği ileri yaşlarda şişmanlık, abdomi-
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nal obezite ve demans oluşumu için risk faktörü olarak görülmektedir 
(Morley and Thomas 2007, Deutz, Bauer et al., 2014). Yaşlılarda B12, B6 
vitamini ve folat yetersizliği bilişsel fonksiyonun, immünite ve daya-
nıklılığın azalmasına, megaloblastik anemi riskinin artmasına ve kanda 
homosistein düzeyinin yükselmesine bağlı olarak kardiyovasküler has-
talıkların oluşumuna neden olmaktadır (Aslan 2011, Baran ve Bahar-Öz-
varış 2012, Leslie and Hankey 2015).

Mineraller
Kalsiyum
Yaşamın her döneminde olduğu gibi yaşlılık döneminde de kalsi-

yum kemik sağlığı için önemli rol oynamaktadır. Gastrointestinal sis-
temde emilimi yaş ile oldukça etkilenen bir mineraldir. Kadınlarda me-
nopoz dönemine girildikten sonra östrojen yetersizliğinden dolayı kemik 
mineral yoğunluğu hızla azalmaktadır (yılda %2-5). Kemiklerde mineral 
kaybına bağlı olarak incelme, kalça ve bilek kırıkları çok sayıdaki yaşlı-
nın sağlığını ve yaşamını olumsuz etkilemektedir. Yaşlılarda sedanter 
yaşama bağlı olarak; hem kemiklerden kalsiyumun kaybı artmakta hem 
de iştahın azalması nedeniyle kalsiyumdan zengin besinlerin tüketimin-
de de azalmaya olmaktadır. İleri yaşa bağlı olarak yaşlılarda, kalsiyu-
mun biyoyararlılığı için gerekli olan gastrik asit salınımı azalmıştır. Yine 
yaşlanmaya bağlı olarak D vitamininin metabolizmasındaki değişiklik 
nedeniyle kalsiyumun emilimi azalır. Bu nedenle yaşlılarda diyetteki 
kalsiyumun önemi daha da artmaktadır. Genelde kan kalsiyum düze-
yinin normal olması tüketimin yeterli olduğunu göstermemektedir. Bu 
nedenle kalsiyum düzeyinin besin tüketimi yoluyla izlenmesi gereklidir 
(Aslan, Şengelen et al. 2008, Baran ve Bahar-Özvarış 2012, Benakatti, Pa-
til et al., 2015, Saraç ve Yılmaz 2015).

FDemir
Demir anemisi yaşlılarda sık görülen sağlık sorunlarından birisidir. 

Yaşlılarda görülen demir anemisinin nedenleri; demirin diyetle yeter-
siz alınması, mide asit salgısının azalması ve antiasitler nedeniyle demir 
emiliminde azalma, hastalıklar (ülser, hemaroid vb.) ve çoklu ilaç kul-
lanımı olarak bildirilmektedir. Hayvansal kaynaklı besinlerdeki demi-
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rin vücuttaki biyoyararlılığı daha yüksektir. Gastrointestinal sistemdeki 
değişikliklerde göz önünde bulundurulduğunda demir kaynağı olarak 
bu yaş grubunun özellikle hayvansal kaynaklı besinler tüketmesi öneril-
mektedir. Ancak, hayvansal kaynaklı besinlerin fazla tüketilmesi bera-
berinde doymuş yağ ve kolesterol tüketimini de arttırmaktadır. Yeterli 
demir alımı için günlük olarak yumurta ve az yağlı hayvansal besinlerin 
tüketilmesi önerilmektedir (Gereklioğlu, Başhan et al., 2007). 

Çinko
Çinko özellikle kemik, kas ve deride yüksek konsantrasyonlarda 

bulunan esansiyel bir eser elementtir. 70 yaş üzeri kişilerde çinko alı-
nımının yetersiz olduğu saptanmıştır. Çinko yetersizliği, yetersiz alım 
ile birlikte gastrointestinal sistemdeki emilim yetersizliğinden de kay-
naklanmaktadır. Çinko emilimini etkileyen faktörler arasında demir ile 
birlikte alındığında çinko emilimi olumsuz etkilenmektedir. Yetersiz 
çinko alınımı kaslarda zayıflığa, fizyolojik strese ve yara iyileşmesinde 
gecikmeye yol açmaktadır. Uzun süreli çinko yetersizliği bilişsel bozuk-
luğa, düşünme ve hafızada güçlüğe, tat duyusunda kayba neden olmak-
tadır. Uzun süre hastanede tedavi gören yaşlı bireylerde görülen bası 
ülserlerinde serum çinko düzeyi düşük olduğu görülmüştür. Bireylere 
çinko takviyesi yapıldığında bası yaralarının iyileşme süresi kısalmıştır. 
Düşük çinko düzeyi dejeneratif hastalıklarda artış ve immün fonksiyon-
larda bozulmayla ilişkili bulunmuştur (Chapman 2006, Donini, Savina 
et al., 2009, Leslie and Hankey 2015).

Sodyum
Yapılan araştırmalarda vücuda alınan sodyumun çoğunluğu ekmek, 

yemek ve salamura besinlere katılan tuzdan sağlanır. Yetişkin bireylerin 
günlük sodyum gereksinmesi ortalama 2.4 gramdır. Ancak ülkemiz-
de yapılan SALTURK araştırmasına göre günlük alınan tuz miktarı 18 
gram gibi yüksek bir rakam olarak saptanmıştır. Yaşlı bireylerde hiper-
tansiyon görülme prevelansı daha yüksek olduğu göz önünde bulundu-
rulursa özellikle sodyum içeri yüksek salamura besinlerin kısıtlanması 
gerekmektedir. Aynı zamanda yüksek sodyum alımı osteoporoz için de 
bir risk faktörüdür (Benakatti, Patil et al., 2015).
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Tablo 3. Türkiye İçin Önerilen Günlük Besin Öğelerinin (mikronüt-
rient) (50 + yaş ve üzeri) Bireylerde Güvenilir Alım Düzeyi (TÜBER 

2015).
Vitaminler için önerilen yeterli alım miktarları
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Erkek

19-50 750 1.3 4 110 15 13 120 330 6.7 1.2 1.3 40 5

51-64 750 1.7 4 110 15 13 120 330 6.7 1.2 1.3 40 5

65-70 750 1.7 4 110 15 13 120 330 6.7 1.2 1.3 40 5

≥70 750 1.7 4 110 20 13 120 330 6.7 1.2 1.3 40 5

Kadın

19-50 650 1.3 4 95 15 11 90 330 6.7 1.1 1.1 40 5

51-64 650 1.5 4 95 15 11 90 330 6.7 1.1 1.1 40 5

65-70 650 1.5 4 95 15 11 90 330 6.7 1.1 1.1 40 5

≥70 650 1.5 4 95 20 11 90 330 6.7 1.1 1.1 40 5
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Mineraller için önerilen yeterli alım miktarları
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Erkek

19-50 950-10001 11 1.6 350 550 1.5 4.7 70 9.4-16.353 150 3.3 3 65 2500

51-64 950 11 1.6 350 550 1.3 4.7 70 9.4-16.353 150 3.1 3 65 2500

65-70 950 11 1.6 350 550 1.3 4.7 70 9.4-16.353 150 3 3 65 2500

≥70 950 11 1.6 350 550 1.2 4.7 70 9.4-16.35 150 3 3 65 2500

Kadın

19-50 950-1000       11-162 1.3 300 550 1.5 4.7 70 7.5-12.763 150 2.7 3 65 2000

51-64 950 11-162 1.3 300 550 1.3 4.7 70 7.5-12.763 150 2.6 3 65 2000

65-70 950 11-162 1.3 300 550 1.3 4.7 70 7.5-12.763 150 2.6 3 65 2000

≥70 950 11-162 1.3 300 550 1.2 4.7 70 7.5-12.763 150 2.5 3 65 2000

1 19-24 yaş 1000 mg, 25-50 yaş 950 mg
2Premenopoz dönemde 16 mg, postmenopoz dönemde 11 mg
3 fitat alım düzeyi ile gereksinim değişmektedir. 

Sıvı Alımı

Yaşlılarda sıvı gereksiniminin artışına neden olan birçok mekaniz-
ma bulunmaktadır. Bu mekanizmalardan biri, yaşlı bireylerde deri taba-
kasının incelmesi ve sıvı kaybının daha kolay olmasıdır. Diğer bir me-
kanizma ise yaşlılarda susama mekanizmasındaki azalmış duyarlılıktır. 
Yaşlı bireylerde yetersiz sıvı alımı sonucu oluşan dehidratasyon ağız 
içinde tat değişikliğine, sürekli uyku haline, konfüzyona, konstipasyona 
ve üriner sistem enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Bu nedenle yaşlı 
bireylerin günlük 30 ml/kg sıvı alımı önerilmektedir. Günlük sıvı alımı-
nı fiziksel aktivite, hastalık durumu ve ortam ısısı etkileyebilmektedir 
(Ahmed and Haboubi 2010, Leslie and Hankey 2015, Saraç ve Yılmaz 
2015, Karan 2016). 
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YAŞLI BESLENMESİNDE PREBİYOTİKLER ve 
PROBİYOTİKLERİN YERİ

Yaşlanma ile birlikte bağırsak mikrobiyotasında patofizyolojik deği-
şiklikler oluşmaktadır. Yaşlanma süreci, genetik, epigenetik ve çevresel 
faktörlere bağlı gelişen heterojen bir süreçtir. Yaşlanmayla birlikte bağır-
sak mikrobiyota içeriğinde oluşan patofizyolojik değişiklikler de yaşlan-
ma sürecini belirleyen önemli etkenlerden biridir. Sindirim sistemindeki 
fizyolojik değişikliklere, yaşlanmayla birlikte beslenmenin de önemli 
ölçüde değişmesi eklendiğinde immun sistem olumsuz yönde etki-
lenmekte, konak ile mikrobiyota arasındaki homeostatik denge bozul-
maktadır. Yaşlanmaya bağlı olarak artan sağlık sorunları, mikrobiyota 
ile ilişkilidir ve farklı mekanizmalar üzerinden ortaya çıkabilmektedir. 
Yaşlı bireylerin çoklu ilaç kullanımı, intestinal sekresyonların azalması-
na bağlı patolojik bakterilerin sayısının artması gibi yaşlanmaya bağlı 
birçok neden mikrobiyotayı olumsuz etkilemektedir (De Groot, Verheij-
den et al. 2004, Chapman 2006, Donini, Savina et al., 2009). Prebiyotikler 
sindirilmeyen ancak bağırsakta fermente olan ve intestinal florada bulu-
nan bir tür veya sınırlı sayıdaki birkaç tür mikroorganizmanın çoğalma-
sını ve/veya aktivitesini seçici olarak artıran, konağın sağlığını olumlu 
yönde etkileyebilen sadece kolonda fermente olabilen besin bileşenleri 
olarak tanımlanmaktadır (İnce, Yalçın et al., 2017). Probiyotikler ise ağız 
yoluyla yeterli miktarda alındığında konağın sağlığını olumlu yönde 
etkileyen canlı mikroorganizmalardır (Manning and Gibson 2004). Pro-
biyotik kullanımının; immun fonksiyonların düzenlenmesi, sistemik en-
feksiyonların ve kanserlerin önlenmesi, antibiyotiklerin yan etkilerinin 
azaltılması, konstipasyonun ve inflamatuar bağırsak hastalıklarının te-
davisi gibi birçok sağlık sorununda etkili olduğunu gösteren çok sayıda 
çalışma yapılmıştır. Beslenmenin optimize edilmesi, yaşlanma sırasında 
sağlığın korunabilmesi için en kolay ve ucuz yöntemlerden biridir. Yaş-
lılara özgü probiyotik ve prebiyotik içeren fonksiyonel besinlerin geliş-
tirilmesi, bağırsak ekosisteminin ve buna bağlı olarak da sağlığın bozul-
masını önlemede yardımcı olabilir. Tüm bunlar göz önüne alındığında 
özellikle yaşlılarda sağlığı iyileştirmeye yönelik stratejilerin geliştirilme-
sinde bağırsak ekosisteminin iyileştirilmesi önemli bir hedef olmalıdır 
(Mönkemüller, Fry et al., 2009, Thomson 2009, Park 2011, Pae, Meydani 
et al., 2012, Valentini, Ramminger et al., 2014, Yılmaz 2015, Hastaoğlu ve 
Hastaoğlu 2018).
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YAŞLILARDA BESLENME YETERSİZLİĞİ ve SAPTAMA 
YÖNTEMLERİ

Yaşlılarda bireyler arası fark olabileceği gibi fizyolojik değişimlere 
bağlı olarak bireysel değişimler daha da artmaktadır. Yaşlılarla ilgili ça-
lışmalarda cinsiyet, coğrafik bölge, etnik grup, yaş, sağlık ve sosyolojik 
durumlar mutlaka değerlendirmeye alınmalıdır. 

Yaşlılarda antropometrik ölçümler değerlendirilirken de ileri yaşa 
bağlı değişimler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. İleri yaşlı bi-
reylerde erişkin bireylere göre vücut yağı abdominal bölgede toplan-
makta ve bu yağlanma özellikle mortalite riskini artırabilecek hastalık-
lara yol açabilmektedir. Yaşla birlikte bel çevresinin artması, osteoporoz 
veya diğer spinal deformitelere bağlı olan gövde boyunda kısalma ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Bel çevresi artışı ileri yaşlı kadınlarda oturma 
boyunun kısalmasına neden olmaktadır. Özellikle yaşlılarda antropo-
metrik ölçümlerle vücut yağının tahmin edilemeyeceği akılda tutulma-
lıdır. Yaşlılarda antropometrik yöntemlerin kullanımında bireysel yaşa 
bağlı geçerlilik yapılmalıdır. Gelişmiş ülkelerde yaşlı erkeklerdeki kas 
kitlesi kaybının artışı sedanter yaşamın etkisi olarak açıklanmaktadır. 
Erkeklerde ileri yaş ile birlikte baldır çevresi arasında negatif bir kore-
lasyon görülmüştür. Bunun nedeni; ileri yaşla birlikte fiziksel aktivitede 
azalma ile genel kas kaybı arasındaki korelasyon ile açıklanmaktadır. 
Yaşlı bireylerde antropometrik ölçümler alınırken bazı kısıtlılıklar söz 
konusu olmaktadır.  Vücut sıvısının azalması vücut ağırlığı, deri kıvrım 
kalınlığı ve çevre ölçüm değerlerini etkilemektedir.  Ayakta duramayan 
yaşlılarda vücut ağırlığı, boy uzunluğu gibi antropometrik ölçümlerin 
alınması zorlaşmaktadır. Yaşlılardaki metabolik değişimler endokrin ve 
beslenme durumunun bozulmasına neden olmakta ve bu durum direk 
vücut ağırlık kaybına yol açabilmektedir. Vücut ağırlığındaki artış ve 
azalış 6 aydan kısa bir sürede vücut ağırlığının %10’unundan fazla ise 
bu değişim klinikte dikkate alınmalıdır. Klinik durumun izlenmesi ve 
beslenme durumunun saptanmasının önemli olmasının yanı sıra özel-
likle beslenme desteği alan yaşlılarda vücut ağırlığının izlenmesi önem-
lidir (Guo, Zeller et al., 1999, Jeejeebhoy 2001, Bosi 2003, Kuk, Saunders 
et al., 2009, Güneş 2015). 
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Yaşlılarda Antropometrik Yöntemler ve Teknikleri

Yaşlılarda besin alımının azalması beslenme yetersizliğine yol açan 
en önemli faktördür. Besin alımının azalması ile birlikte vücut ağırlığın-
da azalma, yağsız doku kaybı oluşmaktadır. Sonuç olarak beslenme ye-
tersizliğine bağlı malnutrisyon gelişmektedir. Beden kütle indeksi (BKİ) 
70 yaştan sonra azalmaya başlamaktadır ve BKİ ile ölümler arasındaki 
ilişki U şeklindedir. Tüberküloz, obstrüktif akciğer hastalığı, mide ve 
akciğer kanserinde düşük BKİ ölüme neden olmakta, kardiovasküler 
hastalıklar, diyabet ve erkekteki kolon kanseriyle yüksek BKİ arasında 
önemli ilişki bulunmaktadır (Vir and Love 1980, Perissinotto, Pisent et 
al., 2002, Bosi 2003, Santos, Albala et al. 2004, Razay, Vreugdenhil et al., 
2006, Dhana, Koolhas et al., 2016).

Vücut Kompozisyonu 

Yaşlanma ile birlikte yağsız vücut kitlesi ve vücuttaki yağ dağılı-
mında değişiklikler oluşmaktadır. Altmış beş yaş itibari ile ekstremi-
telerdeki yağ oranı azalmakta abdominal yani karın çevresindeki yağ 
dokusunda artış gözlenmektedir. Kadınlarda yaşam boyunca deri altı 
yağ dokusu erkeklere oranla daha fazla artmaktadır. Orta ve yaşlı erkek-
lerde vücut yağ oranının benzer olduğu tomografik incelemelerle göste-
rilmiş ancak yaşlı erkekte bu yağın çok az kısmının derialtı yağ dokusu 
olduğu büyük bir kısmının intra-abdominal yağ olduğu saptanmıştır 
(De Groot, Verheijden et al., 2004, Okada, Enoki et al., 2010, Akbulut, 
Köksal et al., 2011). Basit bir yöntem olan vücut ağırlığı ile birlikte yağlı 
ve yağsız vücut kütlesi oranları tahmin edilebilmektedir (Vir and Love 
1980, Santos, Albala et al. 2004, Kuk, Saunders et al., 2009, Boneva-Asio-
va and Boyanov 2011).

Vücut Ağırlığı 

Vücut ağırlığı, epidemiyolojik çalışmalarda her yaş grubunda ko-
laylıkla ölçülebilen antropometrik ölçümlerden birisidir. Yaşlılarda ağır-
lık kaybı ve kazanımı birçok hastalığın habercisi olarak görülmektedir. 
Bu değişikliklerin zamanında fark edilebilmesi için, rutin aralıklarla 
vücut ağırlığı yaşlı bireylerde ölçülmelidir. Özellikle yaşlılığın ileriki 
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dönemlerinde istem dışı ağırlık kayıpları olmakta bu durum malnutris-
yon gibi mortalite riskini artırmaktadır. Son altı aylık zaman diliminde 
4.5-5 kg istem dışı ağırlık kaybı kötü beslenmenin bir göstergesi olarak 
kabul edilmektedir. Vücut ağırlığı yaşla birlikte azalmaktadır, fakat bu 
değişim boy uzunluğundaki değişimden farklıdır ve cinsiyetin etkisi de 
vardır. Kadınlarda vücut ağırlık artışı erkeklere göre 10 yıl daha uzun 
sürmektedir. Erkeklerde vücut ağırlık artışı 65 yaşına kadar pik yapar 
bu yaştan sonra vücut ağırlığı giderek azalmaktadır. Kadın ve erkelerde 
yapılan gözlemsel epidemiyolojik çalışmalarda kadınlarda 40-66’lı yaş-
ları arasında ortalama vücut ağırlığındaki artış 0.55 kg, erkeklerde ise 
0.33 kg olarak saptanmıştır. Altmış beş yaşından sonraki vücut ağırlı-
ğının azalmasında vücuttaki su oranının, kas kütlesi ve toplam hücre 
sayısındaki azalma önemli birer faktördür (Santos, Albala et al., 2004, 
Pekcan 2008, Kuk, Saunders et al., 2009). 

Yaşlı bireylerde doğrudan vücut ağırlık ölçümü yapılamadığı du-
rumlarda antropometrik yöntemler ve denklemlerle bireyin vücut ağır-
lığı tahmin edilebilmektedir. Vücut ağırlığı baldır çevresi, diz boyu, 
üst-orta kol çevresi ve subsukapular deri kıvrım kalınlığından hesap-
lanabilmektedir (Bosi 2003, Tchoukalova, Koutsari et al., 2008, Dhana, 
Koolhas et al., 2016).

Boy Uzunluğu

İleri yaş ile birlikte vücut ağırlığında olduğu gibi boy uzunluğunda 
da azalma görülmektedir. Erişkin dönemden yaşlılığa geçilen dönemde 
her 10 yılda boy uzunluğunda ortalama 1.5 cm kısalma olduğu görül-
müştür. Yaş ilerledikçe bu ortalama değer artmaktadır. Boy kısalmasının 
nedeni olarak vertebra sıkılaşması ve kemik dokusundaki kayıp neden 
olarak gösterilmektedir. Yaşlı bireylerde özellikle oturma boyundaki 
azalma dikkat çekmiştir. Omurga kemik disklerindeki incelme yaşlan-
manın başında boy kısalmasına neden olurken, vertebra uzunluğundaki 
kısalma yaşlanmanın sonlarındaki boy kısalmasının nedeni olarak bildi-
rilmiştir. Postdural değişimler, kas tonusunun azalmış veya kaybolmuş 
olması, vertebrelarda sıklaşma ve vertebraların şekil değişimi kesitsel 
çalışmalarda karıştırıcı faktör olarak ortaya çıkmaktadır (Status 1995, 
Bosi 2003, Leslie and Hankey 2015).
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Beden Kütle indeksi (BKİ) 

Antropometrik değerlendirmelerden en pratik olanı Beden Kütle İn-
deksi (BKİ) dir. BKİ protein enerji malnutrisyonunun (PEM) ve şişman-
lığın değerlendirilmesi amacıyla kullanılmakta ve toplam vücut yağı 
ile korelasyon göstermektedir. Beden kütle indeksi aralıkları Tablo 4’de 
gösterilmiştir (Aslan, Şengelen et al. 2008, Biolo, Di Girolamo et al. 2015, 
Aurégan, Frison et al., 2017). 

BKİ ( kg/m2) = Ağırlık (kg) / Boy (m2 ) 
Tablo 4. Yetişkinlerde Beden Kütle İndeksine Göre Vücut Ağırlığı-

nın Değerlendirilmesi

BKİ (kg/m2)

Sınıflama Temel kesişim 
noktaları

Geliştirilmiş ke-
sişim noktaları

Zayıf (düşük ağırlıklı) < 18.50 <18.50

Ağır düzeyde zayıflık <16.00 <16.00

Orta düzeyde zayıflık 16.00-16.99 16.00-16.99

Hafif düzeyde zayıflık 17.00-18.49 17.00-18.49

Normal 18.50-24.99 18.50-22.99

23.00-24.99

Toplu, hafif şişman > 25.00 >25.00

Şişmanlık öncesi 25.00-29.99 25.00-27.49

27.50-29.99

Şişman > 30.00 > 30.00

Şişman I derece 30.00-34.99 30.00-32.49

32.50-34.99

Şişman II derece 35.00-39.99 35.00-37.49

37.50-39.99

Şişman III derece > 40.00 > 40.00

Gelişmiş ülkelerde ortalama BKİ, orta yaş ile birlikte artış göster-
mektedir. Bu artış kadınlarda erkeklerden daha fazladır. Altmış beş yaş 
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üzeri bireyler için beden kütle indeksi 22-26 kg/m2 arasında olmalıdır. 
Beden kütle indeksinin (BKİ) düşük olması, fonksiyonel güçteki azalma 
ve mortalite artışı ile ilişkili bulunmuştur. BKİ’nin 22 kg/m2’nin altın-
da olması yetersiz beslenmenin göstergesi olarak kabul edilmektedir. 
BKİ’nin erkeklerde 23 kg/m2, kadınlarda 24 kg/m2 olması yaşamda kal-
ma ile ilişkili bulunmuştur. Sağlıklı yaşlılarda vücut kütle indeksinin 23-
27 kg/m2 olması takip eden 5 yılda fonksiyonel kapasite ve bilişsel kayıp 
riskindeki azalma ile ilişkili bulunmuştur. BKİ hem erkeklerde hem de 
kadınlarda belli bir yaştan sonra sabit olmakta 70’li yaşların ortalarından 
sonra giderek azalmaktadır. Bu azalma eğilimi çevresel, genetik faktör-
lerden etkilenir ve etnik gruplar arasında farklılıklar gösterebilmektedir. 
Yaşlı bireylerde BKİ azalmasının en önemli nedeni deri altı yağ doku ve 
kas dokusunun azalmasıdır. Bazı durumlarda vücut ağırlık kaybı olur-
ken BKİ değişmeyebilir, çünkü yaşa bağlı olarak kemiklerdeki morfo-
lojik değişimler boyun da kısalmasına neden olmaktadır. Bu durumda 
BKİ’deki değişim gözlenemez. Klinisyenlerin hastaları değerlendirirken 
bu gibi durumları da göz önünde bulundurması gerekmektedir.  Değer-
lendirmede ağırlık kaybının, kemik kaybı ile ilişkisi olduğu ve osteopo-
roz riskinin arttığı da dikkate alınmalıdır (Chumlea, Roche et al. 1986, 
Perissinotto, Pisent et al., 2002, Okada, Enoki et al., 2010, Dhana, Koolhas 
et al., 2016). 

Diz Boyu 

Bireyin boy uzunluğunun belirlenmesinde vertebraların sıkışması-
na bağlı olan kısalmalarıdan etkilenmediği için diz boyu bağımsız bir 
ölçüm yöntemi olarak kullanılabilir. Diz boyu BKİ’in şişmanlığın tah-
mininde kullanılması gibi boy uzunluğunun tahmininde kullanılan bir 
indekstir (Pekcan 2008, Nazare, Smith et al., 2015).

Baldır Çevresi 

Yaşlılarda baldır çevresinin kas kitlesinin ölçümünde kol çevresin-
den daha duyarlı ve geçerli bir yöntem olduğu dikkate alınmalıdır. Yağ-
sız kas kitlesinde yaşla birlikte olan değişimi ve aktivitedeki azalmayı 
işaret eder (Suriah, Zalifah et al., 1998, Pekcan 2008).
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Tarama Testleri

Yaşlılarda beslenme durumunun saptanması antropometrik ölçüm-
ler ile birlikte yapılan tarama testleri ile de belirlenmektedir. Yaşlı birey-
lerde aşırı beslenmenin çok az görülmesi nedeniyle bu tarama testleri 
daha çok yetersiz beslenme ve malnutrisyonun saptanması amacıyla ya-
pılmaktadır.  Yetersiz beslenmeye bağlı görülen en yaygın sağlık sorunu 
Protein-enerji malnütrisyonu (PEM)’dir. PEM tanısı genellikle günlük 
enerji alımı, vücut ağırlık durumu, vücut ağırlık kaybı, antropometrik 
ölçümler, hepatik protein sentezi, kan protein düzeyleri ve vücut kom-
pozisyon analizleri gibi objektif ölçümlere dayanmasına, morbidite ve 
mortalite ile korelasyon göstermesine rağmen, tek başına hiçbir ölçüm 
PEM durumunun saptanması için yeterli değildir. Bu ölçümlerin bir ara-
ya getirilerek kullanılması ve yorumlanması geçerlilik ve güvenilirliği 
artıracaktır. Yapılan çalışmalar ile farklı yaş grupları için prognostik ve 
diagnostik indeksler oluşturulmaktadır. Bu indeksler klinisyenlerin ve 
araştırmacıların mortalite ve morbiditeyi önceden ve daha doğru değer-
lendirebilecekleri, böylelikle gerekli önlemleri alabilecekleri değerlen-
dirme yöntemleri oluşturmak hedeflenmiştir (De Groot, Verheijden et 
al. 2004, Pekcan 2008, Kravchenko 2014, Camina-Martín, de Mateo-Sille-
ras et al., 2015). 

MNA-1999 (Mini Nütrisyonel değerlendirme - Mini Nutritional Assess-
ment )
1994 yılında geliştirilen, yaşlı bireylerin beslenme durumlarının 

saptanması ve izlenmesinde kabul edilmiş, kolay uygulanabilen, etkili, 
standart bir testtir (Vellas, Guigoz et al. 1999).

ESPEN tarafından yaşlılarda beslenme yetersizliğini saptamak için 
önerilen bir testtir. MNA’nın amacı, ev bakım programlarında, yaşlı 
bakım evlerinde ve hastanelerde yaşayan yaşlılarda yetersiz beslenme 
varlığını ve yetersiz beslenme riskini saptamaktır. Gerçekte MNA hem 
tarama hem de saptama araçlarını içermektedir.  Bu test antropomet-
rik ölçümleri, yaşamsal alışkanlıkları, ilaç kullanımını, besin tüketimi, 
sağlığın subjektif değerlendirmesini içermektedir. Testin uygulanma 
süresi yaklaşık 10-15 dakika kadar olup hızlı bir şekilde uygulanabil-
mektedir. MNA sonuçları değerlendirilirken toplam skor üzerinden 
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değerlendirme yapılır. MNA toplam skoruna göre taramada 12 puanın 
üstü normal, 11 ve altı malnütrisyon riski, 7 puan ve altı malnutrisyon 
olarak kabul edilir. MNA toplam skoru ≥24 ise malnütrisyon riski yok-
tur. 17-23,5 puan malnütrisyon riskini; <17 ise protein enerji malnutris-
yonunu gösterir. Testin en önemli özelliği skor 17-23,5 arasında iken, 
vücut ağırlığı ve serum albumin düzeylerinde önemli düşüşler olmadan 
önce malnütrisyon riskinin tespit edilmesidir, bu durumdaki yaşlı hasta 
yakından takip edilmeli, riske neden olan faktörler düzeltilmeli, MNA 
testi 3-6 ay sonra tekrarlanmalı ve risk durumuna tekrar bakılmalıdır. 
Yaşlı hastalarda beslenme durumunun değerlendirilmesinde MNA’nin 
NRS-2002’ye göre daha uygun bir test olduğu, malnütrisyonlu hastalar-
da, malnütrisyonun derecesini daha iyi tanımlayabileceği çeşitli çalış-
malarda da bildirilmiştir (Vetta, Ronzoni et al., 1999, Visvanathan 2003, 
Orsitto 2015).

MUST-2000 (Malnütrisyon Universal Tarama Aracı-Mal-
nutrition Universal Screening Tool)
ESPEN ve BAPEN (British Association for Parenteral and Enteral 

Nutrition) tarafından önerilen 5 basamaklı bir tarama aracıdır. Yetişkin-
lerde malnütrisyon, malnütrisyon riski veya obeziteyi gösterir. Ayrıca 
bakım planı yapabilmek için de iyi bir yol göstericidir. Testin uygula-
ması çok kolay ve çok hızlı sonuç vermektedir. En başta toplumda yaşa-
yan yaşlılar için geliştirilmiş, daha sonra hastaneler ve özel bakımevleri 
için de önerilmiştir. Üç bölümden oluşmaktadır. Malnütrisyon riskini 
düşük, orta veya yüksek olarak sınıflandıran bir skor türetmiştir. Bu bi-
leşenler de BKİ, beklenmedik vücut ağırlık kaybı hikâyesi ve akut hasta-
lık etkileridir. Testin dezavantajı BKİ 20 kg/m2 normal kabul etmesidir, 
ancak yaşlı bireyler için BKI 22 kg/m2’nin altı malnütrisyon riski olarak 
değerlendirilmektedir (Camina-Martín et al., 2015; Stratton et al., 2004). 

Laboratuvar Testler

Biyokimyasal ve hematolojik testler
Yaşlı bireylerdeki beslenmeye bağlı yetersizliklerin saptanmasında 

biyokimyasal testler objektif olarak sonuçlar vermektedir. Biyokimya-
sal parametreler (kanda-idrarda bakılan) besin öğesinin vücutta depo-
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lanma ve kullanım durumuna göre farklılık gösterebilmektedir. Uzun 
süreli beslenme yetersizliğine bağlı yağda eriyen vitaminlerin depoları 
azalacağından kandaki düzeyleri de uzun bir süre sonra düşmeye başla-
yacaktır. Günlük alınması gereken C vitamininin ise kısa süreli yetersiz 
alımda kandaki seviyesi düşmekte ve hastalık belirtileri oluşmaktadır. 
Kan proteinlerinden serum albumin, total protein ve transferin düzey-
leri yaşlıların protein yönünden beslenme durumlarını gösterebilmek-
tedir. Yaşla birlikte serum albumin düzeyi düşmektedir. Serum albü-
min düzeyi 20-40 yaşında ortalama 47.5 g/L iken, 60-74 yaş arasında 
41.8 g/L’ye düşmektedir. Değerlendirme yapılırken yaş grupları da göz 
önünde bulundurulmalıdır (Samur, Sullivan, Sun et al., 1999, Visvana-
than 2003, Stratton, Hackston et al., 2004, Pekcan 2008, Saraç and Yılmaz 
2015). Beslenmeye bağlı anemi yönünden bireyler değerlendirilirken 
hemoglobin, hematokrit, serum ferritin, demir, transferin doymuşlu-
ğu, folik asit, B12 ve B6 vitaminleri gibi beslenmeyle direk değişebile-
cek parametreler incelenmektedir. Yaşlı bireylerde kan lipitleri seviyesi 
ateroskleroz ve koroner arterlerin tıkanması için birer risk faktörünün 
göstergesidir. Yaşlı bireylerde her besin öğesinin yeterli alım durumu 
kan düzeyine bakılarak saptanamayabilir. Basit olarak örnek vermek ge-
rekirse yaşlı bireylerde serum kalsiyumuna bakılıp bireylerin kalsiyum 
alımının değerlendirilmesi doğru olmamakta bu gibi besin öğelerinin 
alımını değerlendirirken günlük alınan besin miktarı takip edilmelidir 
(Chapman 2006, Christensen, Frederiksen et al., 2013, Camina-Martín, 
de Mateo-Silleras et al., 2015).  

Biyofizik-Fonksiyonel yöntemler 
Beslenme durumunun saptanmasında biyofizik yöntemlerle dokula-

rın fonksiyonel yetenekleri veya yapısal bozukluklar saptanır. İleri veya 
kısa süreli beslenme yetersizliğinde fizyolojik fonksiyonlarda bozulma 
görülmektedir. Bu bozuklukların saptanması yetersizliğin iyi bir göster-
gesidir. Yaşlılarda en sık kullanılan testler şunlardır: karanlığa adaptas-
yon testi, tat duyusu kaybının incelenmesi, el kavrama gücünün ölçülme-
si ile kas gücünün incelenmesi, kemik iliği incelenmesi ile depo demir du-
rumunun saptanması, enerji harcanmasının saptanması, kemik mineral 
yoğunluğunun saptanması, bilişsel yetenek testleri (Pekcan 2008).
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Besin alımının değerlendirilmesi

Beslenme öyküsü ile yaşlının günlük tükettiği besin ve içeceklerin 
tür ve miktarları belirlenerek enerji ve besin ögeleri alım düzeyleri sap-
tanabilmektedir. Bu veriler analiz edilerek hangi besin öğesinin, besin 
grubunun yetersiz ya da fazla alındığı saptanabilmektedir.  Ancak yaşlı 
bireylerde sosyolojik ve sağlık durumu gibi faktörler tüketilen besin tü-
rünün ve miktarının hatırlanmasını güçleştirmektedir (Çevik 2014).

Yaşlılarda beslenme öyküsü ile birlikte besin tüketim sıklığı da bi-
reylerin beslenme örüntüleri ile ilgili bilgi vermektedir. Özellikle bazı 
özel sağlık durumlarına yönelik yapılan araştırmalarda besin tüketim 
sıklığının saptanması oluşabilecek hastalıklara karşı önlem alabilmek 
için önemlidir. Yaşlılarda alınması gereken bazı besin öğelerinin de 
yeterli alınıp alınmadığını öğrenmek için besin tüketim sıklığı verile-
ri önemli sonuçlar vermektedir. Besin veya besin gruplarının tüketimi 
günlük, haftalık veya aylık periyotlarda, sıklık ve miktar şeklinde sapta-
nabilmektedir. Besin tüketim sıklığı 24 saatlik besin tüketimi ile birlikte 
kullanıldığında elde edilen bilgileri doğrular ve yaşlıların tüketim örün-
tüsü hakkında bilgi verir. Bu değerlendirme zor bir süreci gerektirebilir. 
Yaşlının yaşadığı yer, iletişim kurmada zorluk, hafıza faktörü, gözlem 
çalışmalarının kısıtlılığı, yaşlılık döneminde alınan besinlere ilişkin ay-
rıntıların öğrenilmesini zorlaştırmaktadır (Cummıngs, Block et al. 1987, 
Özer ve Kapucu 2013, Çevik 2014, Tada and Miura 2014, Genaro, Pin-
heiro et al., 2015, Fernández-Barrés, Martin et al., 2016).

YAŞLILAR İÇİN BESLENME PLANI İLKELERİ ve SONUÇ

Yaşlı beslenmesinde amaç yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanma-
sı, gereksinme duyulan besin ögelerinin vücuda alınması, kronik hasta-
lıkların (kalp-damar hastalıkları, diyabet, osteoporoz, bazı kanser türleri 
vb.) oluşumunun önlenmesi, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve ge-
liştirilmesi olmalıdır. Yaşlının fiziksel, psikolojik, sosyal ve hastalık du-
rumu göz önüne alınarak önerilenler doğrultusunda bir beslenme planı 
yapılmalıdır. Dikkate alınacak öneriler;

1. Besin çeşitliliği sağlanması: Biyolojik olarak veya besin değeri bir-
birinden farklı besinlerin tüketilmesiyle besin çeşitliliği sağlanabilir. Besin 
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çeşitliliğini sağlamada her öğünde, süt ve süt ürünleri, et ve benzeri besin-
ler (et, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohumlar), taze sebze ve meyveler, 
ekmek ve tahıl (pirinç, bulgur, makarna...) grubundaki besinler birlikte 
yaşlı bireyin gereksinmesine uygun miktarlarda tüketilmelidir.

2. Günde en az üç öğün beslenilmesi: Yaşlılarda öğün atlanması ye-
tersiz beslenmenin bir göstergesidir. Sağlıklı beslenmede ana öğünlerin 
atlanılmaması kadar öğünde tüketilecek besinlerin seçimine de dikkat 
edilmelidir. Enerji içeriği yüksek besinler yerine protein, vitamin ve mi-
nerallerden zengin besinler tercih edilmelidir. Yaşlılarda sindirimi ko-
laylaştırmak için az miktarlarda sık beslenilmesi ve yemeklerin iyi çiğ-
nenmesi yararlıdır.

3. İdeal vücut ağırlığı ve kas gücü korunmalı: Kas kütlesindeki azal-
ma, fiziksel aktivitede azalmaya yol açar. Bunun sonucunda metabolik 
hız ve kemik mineral yoğunluğu azalır. Yaşlılarda azalan enerji harca-
ması ile alınan enerji dengelenmelidir. Böylece ideal vücut ağırlığı sür-
dürülebilir, şişmanlık ve vücut yağının artması önlenir. Kas kütlesinin 
korunması için her öğünde yeterli miktarda ve kaliteli protein alımı sağ-
lanmalıdır. Rutin aralıklarla vücut ağırlığı izlenmelidir. Şişmanlık soru-
nu ve istem dışı ağırlık kaybı olan yaşlıların mutlaka bir sağlık kurulu-
şuna başvurmaları gerekir.

4. Besinler doğru hazırlanmalı, pişirilmeli ve saklanmalı: Yaşlılar-
da besin zehirlenmelerine sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu nedenle besin 
güvenliğine dikkat edilmesi büyük önem taşır Yemek hazırlanırken ki-
şisel hijyen kurallarına uyulmalı, besinin ve yemek pişirmede kullanı-
lan araç-gereçlerin temizliğine dikkat edilmeli ve besinlerin iyi pişmesi 
sağlanmalıdır.

5. Sebze ve meyve tüketimi artırılmalı: Sebze ve meyveler kalp has-
talıkları, bazı kanser türleri ve insüline bağlı olmayan diyabetten korun-
mada, hipertansiyonun önlenmesi ve kontrolünde, katarakt ve diğer 
bazı göz hastalıklarından korunmada içerdikleri vitamin ve mineraller 
açısından önemlidir. Çiğneme ve yutma güçlüğü olan yaşlılar genelde 
tüm sebze ve meyveleri pişirerek tüketme yolunu tercih edebilir. Seb-
zelerin besleyici değerini kaybetmemeleri için yağda kızartma yerine 
kendi suyunda pişirme yöntemi tercih edilmeli ve pişirme suları dökül-
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memelidir. Her öğünde ve öğün aralarında farklı bir sebze ve meyve 
tüketilerek çeşitlilik sağlanmalıdır

6. Ekmek ve diğer tahıllar yeterli miktarda tüketilmeli: Tahıllar ge-
nellikle düşük yağlı olup, kolesterol içermez. Tam tahıl ürünleri, B gru-
bu vitaminler, E vitamini, özellikle demir, çinko, magnezyum ve fosfor 
olmak üzere birçok minerali yapılarında bulundururlar. Ayrıca posa 
sağlarlar. Bu nedenle tam tahıllar ve kepekli ürünlerin; şişmanlık, şeker 
hastalığı, kalp-damar hastalıkları, bazı kanser türleri ve konstipasyonun 
önlenmesinde rolü vardır

7. Doymuş yağ tüketimi azaltılmalı; Yaşlı bireylerde diyetle alınan 
günlük enerjinin en fazla %30’u yağdan sağlanmalıdır. Yaşlılarda doy-
muş ve trans yağların tüketimi azaltılmalıdır. Diyetin kolesterol içeriği 
günlük 300 mg’ın altında tutulmalıdır. Balık omega-3 yağ asitleri içeriği 
nedeniyle, yaşlılar tarafında haftada en az iki kez yenilmelidir

8. Su ve diğer sıvılar yeterli miktarda tüketilmeli: Yaşlı bireyler su-
samasalar bile belirli aralıklarla su içmeleri sağlanmalıdır. Taze sıkılmış 
meyve suları, süt, ayran ve çorbalar yaşlılar için uygun sıvı kaynaklarıdır 
ve aynı zamanda diğer besin ögelerini de içerirler. Yaşlı bireylerin sıvı 
alımında ve kalsiyum gereksinmesini karşılamada süt iyi bir içecektir.

9. Posa tüketimi artırılmalı: Posanın yaşlılarda koruyucu ve teda-
vi edici etkileri vardır. Yaşlıların yeterli posa alımının sağlanmasında 
kurubaklagil yemeklerinin haftada en az 2-3 kez tüketilmesi gereklidir. 
Ayrıca sebze ve meyve tüketimi artırılmalı günde 400 gramın üzerinde 
tüketilmelidir. Tam buğday unundan yapılmış ekmek ve tahıl grubu be-
sinler tercih edilmelidir. 

10. Kalsiyum içeriği yüksek besinler tüketilmeli: Kalsiyum yaşlılık dö-
neminde de kemik sağlığının korunmasında önemli rol oynar yaşlılıkta 
kalsiyum içeriği yüksek besinler (süt, yoğurt, peynir, çökelek vb.) tüketil-
melidir. Kalsiyumun vücutta kullanılabilmesi için D vitaminine gereksin-
me vardır. Besinlerle günlük D vitamini gereksinmesi karşılanamadığın-
dan yaşlıların güneş ışınlarından yeterince yararlanması sağlanmalıdır.

11. Tuz ve sodyum tüketimi azaltılmalı: Yaşlı beslenmesinde tuz tüke-
timi azaltılmalı, az tuzlu besinler tercih edilmelidir. Sofrada yemeklere tuz 
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eklemesi yapılmamalıdır. Az tuzlu ve tuzsuz pişirilen yemeklere çeşitli 
baharatların eklenmesi, lezzeti artıracağından tüketimi kolaylaştırır

12. Şeker tüketimi azaltılmalı: Yaşlılarda dengeli bir diyetin karbon-
hidrat içeriği, günlük enerjinin %55-60’ı arasında olmalıdır. Yaşlı beslen-
mesinde ilave şeker (basit şeker) tüketimi azaltılmalıdır. Basit şekerlerin 
(çay şekeri, reçel, bal vb.) yerine kompleks karbonhidratlardan (tahıllar, 
kurubaklagiller, patates vb.) zengin besinler tercih edilmelidir.

13. Alkol ve sigara içilmemeli: Yaşlının yeterli ve dengeli beslenme-
sinde alkol ve sigara tüketmemesi önerilir (Sağlık Bakanlığı, 2016). 

14. Yaşlılarda besin alımının azalması beslenme yetersizliğine yol 
açan en önemli faktördür. Besin alımının azalması ile birlikte vücut ağır-
lığında azalma, yağsız doku kaybı oluşmaktadır. Sonuç olarak beslenme 
yetersizliğine bağlı malnutrisyon gelişmektedir. Aşırı besin alımına bağ-
lı olarak vücuttaki yağ dokusunda aşırı artış görülebilmektedir. Yaşlı 
bireylerin antropometrik olarak değerlendirilmesi beslenme durumları-
nın doğru saptanması için önem arz etmektedir.

Tablo 5. Yaşlılar İçin Temel Besin Gruplarının Günlük Tüketilmesi 
Gereken Porsiyon Miktarları (TÜBER 2015)

YAŞ Kadın Erkek 

Süt-Yoğurt – Peynir 
grubu 

50-70 yaş 3 porsiyon 3 porsiyon

>70 Yaş 3 porsiyon 3 porsiyon

Et - Tavuk - Balık - 
Yumurta grubu

50-70 yaş 1,5 porsiyon 1,5 porsiyon

>70 Yaş 1,5 porsiyon 1,5 porsiyon

Ekmek ve Tahıl 
grubu

50-70 yaş 3,5 porsiyon 4-4,5 porsiyon

>70 Yaş 3 porsiyon 4 porsiyon

Sebze grubu 50-70 yaş 2,5 porsiyon 2,5-3 porsiyon

>70 Yaş 2,5 porsiyon 2,5 porsiyon

Meyve grubu 50-70 yaş 2 porsiyon 2-2,5 porsiyon

>70 Yaş 2 porsiyon 2 porsiyon
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GERİATRİDE TAMAMLAYICI TIP

Tahsin ÇELEPKOLU
Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı,  

Diyarbakır / Türkiye

Öz: Tamamlayıcı tıp; tıp fakültelerinin büyük kısmında öğretilme-
yen, ancak hastalar tarafından sağlıklarına katkıda bulunulduğu gerek-
çesiyle kullanılan bir dizi terapi ve uygulamaları içeren, giderek toplum-
da kullanımı artan bir tedavi sistemidir. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), 
gelişmiş ülkelerde toplumun 2/3’ünün, gelişmekte olan ülkelerde de 
toplumun %50-80’inin Tamamlayıcı ve Alternatif  Tıp (TAT) yöntemleri-
ni kullandığını bildirmektedir. Bu yöntemler, sağlıklı yaşlılarda sağlığın 
korunması ve idamesi için de rahatlıkla ve sıklıkla kullanılmaktadır. An-
cak unutulmamalıdır  ki; yaşla beraber kronik hastalık sıklığı ve çoklu 
ilaç kullanımı da artmaktadır. Bu durumlarda tamamlayıcı tıp yöntem-
lerinin kullanımı bazı riskleri de beraberinde getirecektir. Ülkemizde 
“Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları” isimli yönetmenlik 27 
Ekim 2014 tarihinde ve 29158 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürür-
lüğe girmiştir. Bu yönetmelikte 14 adet tamamlayıcı tıp uygulamasının 
kullanım alanları ve uygulayıcıların eğitimi ele alınmıştır. Dünyada bu 
14 uygulamanın dışında onlarca tamamlayıcı tıp uygulaması da vardır. 
İnsanoğlunun  varlığından beri tarih boyunca kullanılmış olan tamam-
layıcı tıp yöntemlerinin kullanımının 1990’lı yıllardan sonra çok yük-
sek bir ivme kazandığı aşikardır. Bu yöntemlerle ilgili yüzlerce bilimsel 
araştırmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Yaşlı bireyler-
de bir hastalık veya semptoma yönelik tamamlayıcı tıp uygulamasının 
kullanımı o uygulamanın eğitimini almış bir tıp hekimince yapılması 
ideal olandır ve böyle olması gerekmektedir. Böylece yapılması uygun 
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olmayan koşularda ve yetkin olmayan kişilerce yapılmasını önlenecek-
tir. Çocuk ve gebelerle beraber yaşlı popülasyunun özellikli durumları 
her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

GİRİŞ

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kurulan; toplum ve sağlık 
çalışanlarının konuyu daha iyi anlamalarına yardımcı olmak üzere iyi 
bir kaynak olan Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi (NC-
CAM)’ne göre TAT; “Geleneksel tıbbın içerisinde bulunmayan bir grup 
farklı tıbbi sağlık sistemleri, uygulamaları ve ürünleridir”. Bu grup için-
deki yaklaşımlar, genellikle tıp fakültelerinde öğretilmeyen, sıklıkla has-
tanelerde yapılmayan ve bir hastalığın tedavisinde ilaç, cerrahi ve/veya 
diğer geleneksel tıbbi prosedürleri kullanmayan uygulamalardır. Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) gelişmiş ülkelerde toplumun 2/3’ünün, gelişmek-
te olan ülkelerde de toplumun %50-80’inin Tamamlayıcı ve Alternatif 
Tıp (TAT) yöntemlerini kullandığını bildirmektedir (Özçakır, 2014:1-5). 
Bu uygulamalar tüm yaş gruplarında kullanılmaktadır. Tamamlayıcı 
tıp uygulamalarının bir kısmındaki yetersiz araştırmalar ve bazı uygu-
lamaların henüz tam olarak bilimsel olarak kanıtlanmamış olmasından 
dolayı bu uygulamalar halen eleştiri almaya devam etmektedir. Ancak 
bu eleştirilere rağmen kullanımı tüm dünyada ve ülkemizde giderek ar-
tan bir uygulamadır. Birçok tamamlayıcı tıp uygulamasının literatürde 
yapılmış araştırmalarını ve sağlık üzerinde olumlu sonuçlarını görmek 
de mümkündür. Ülkemizde “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygula-
maları” isimli yönetmelik 27 Ekim 2014 tarihinde ve 29158 sayılı resmi 
gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte adı gecen 
tamamlayıcı tıp uygulamaları belli eğitim ve kriterler doğrultusunda 
yasal özellik de kazanmıştır. Geriatrik populasyon da böbrek ve diğer 
organ fonksiyonlarının azalması, ek hastalık sıklığının artması nedeniy-
le çok önemli bir populasyondur. Haliyle geriatride kullanılan tamamla-
yıcı tıp uygulamalarından özellikle fitoterapi ve diğer bazı uygulamalar 
da ayrıca önem arz etmektedir. Biz de bu bölümde Geriatri de kullanılan 
tamamlayıcı tıp uygulamaları ve yine bu yaş grubundaki tamamlayıcı 
tıp uygulamalarından sık kullanılanlarının bazı temel özelliklerini, kul-
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lanıldıkları durumları ve özellikle yaşlı kişilerde oluşabilecek riskleri 
anlatmaya çalışacağız.

GERİATRİDE TAMAMLAYICI TIP 

Yaşam süresinin artışına paralel olarak, bakım ve tedavisi güç, 
kronik, dejeneratif ve malign hastalıklardaki artış, yeni teknolojilerin 
yüksek maliyeti, bu olanaklara ulaşılmasındaki güçlükler, sağlık ekibi 
üyelerinin yeterli zaman ayıramayışı, güncel bakım ve tedavi yöntem-
lerine karşı duyulan kuşku ve olası yan etkilerinden gelişen korku TAT 
yöntemlerine olan ilgiyi de büyük ölçüde arttırmıştır (Turan, 2010:93-
98 ve Sağkal, 2013:19-26). Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde özellikle Ame-
rika Birleşik Devletleri (ABD) ve diğer endüstrileşmiş ülkelerde bitki-
sel ürünlerin çoğunluğu oluşturduğu tamamlayıcı ve alternatif tedavi 
ürünlerinin kullanımında belirgin artış görülmektedir. Bu ürünler gıda 
takviyesi olarak da kabul edildiği için raf üstü “over-the-counter (OTC)” 
ürün olarak pazarlanmakta ve ilaç olarak görülmediği için reçetesiz alı-
nıp kullanılabilmektedir. Ayrıca bu bitkisel ürünlerin tamamen doğal 
olduğu algısı, ürünlerin güvenilir ve zararsız olduğunu düşündürebilir. 
Ancak bu ürünlere bağlı ciddi toksik etkiler de sıklıkla görülebilmekte-
dir. İstenmeyen etkilerin bir kısmı doğrudan ürüne bağlı iken, bazı tok-
sik etkiler kişinin kullanmakta olduğu ilaçlar ve bitkisel ürün etkileşimi 
olarak karşımıza çıkmaktadır (González-Stuart, 2011:52-55 ve Blalock, 
2009:26-34). Bu durum; bebek, çocuk, gebe ve yaşlı gibi özellik arz eden 
popülasyonlarda çok önemlidir. Yaşlılarda reçetesiz ürün kullanımı gi-
derek artmaktadır. Literatürde %28-88 arasında değişen oranlar görüle-
bilmektedir (Nguyen, 2012:648-658) Ayrıca bu ürünlerin olası olumsuz 
etkileri iyi bilinmediği ve zararsız olduğu düşünülmesi nedeniyle has-
taların yarısından fazlası bu ürünleri kullandığını doktoruna bildirme-
mektedir (Mattila, 2013:811-815) Yaşlıda geriatrik bir sendrom olarak bi-
linen polifarmasi sıklığı da son yıllarda artış göstermektedir. Polifarmasi 
belirlenirken çoğunlukla reçeteli ilaçlar göz önüne alındığından, bitkisel 
veya destek ürünü olarak bilinen reçetesiz ürünler de hesaba katıldığın-
da yaşlılarda polifarmasi oranlarının, ilaç-ilaç etkileşimlerinin daha yük-
sek oranlarda ve ciddiyette olduğunu görebiliriz (Varlı, 2017:226-234 ve 
Qato, 2016:473-482).
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Ülkemizde tamamlayıcı tıp bu alanda ilk düzenlemeyi 1991 yılında 
çıkartılan “Akupunktur Tedavi Yönetmeliği” ile oluşturmuştur. Bu yö-
netmeliğin amacı “ülkemizde akupunktur tedavisinin, diğer tedavi me-
todlarında olduğu gibi, bilimsel yöntemlerle yapılmasının sağlanması” 
olarak belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın, son olarak Ekim 2014 yılında 
yayınladığı “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeli-
ği” ile bu alan yeni bir boyut kazanmıştır. Bu yönetmenlik ile uygula-
yıcılar, eğitimleri ve uygulanacak sağlık kuruluşlarının özellikleri yanı 
sıra, hangi yöntemlerin hangi hastalıklarda uygulanabileceği konusuna 
yer vermiştir. Akupunktur dışındaki diğer geleneksel ve tamamlayıcı 
tıp uygulamaları da ilk defa bu yönetmelikte tanımlanmıştır. Bunlar; 
apiterapi, fitoterapi, hipnoz, sülük, homeopati, kayropraktik, kupa uy-
gulaması, larva uygulaması, mezoterapi, proloterapi, osteopati, ozon 
uygulaması, refleksoloji ve müzik terapi’dir. İkinci bir yenilik de, bu ko-
nularda daha önce mevzuatı olmadığı halde uygulama yapan kişilere 
ve bu kişilerin eğitimlerine belli standartlar ve sınırlamalar getirilmiş 
olmasıdır. Söz konusu alanda uygulama yapma yetkisi  hekimlere ve 
kendi alanlarıyla sınırlı olmak üzere diş hekimlerine, eczacılara veril-
miştir (Uysal, 2016:69-83)

Yaşlılarda tamamlayıcı tıp uygulamalarını tamamen bireye özel bir 
şekilde uygulamak gerekir. Çünkü yaşlılıkta kronik hastalıkların fazlalı-
ğı ve çok fazla ilaçla kullanımın olması bazı kısıtlamalara sebep olur. Söz 
gelimi kalp, damar ve beyin rahatsızlıkları olan yaşlılarımızın kullandığı 
aspirin vb. ilaçlar, kupa yani hacamat uygulamasında çok dikkat gerek-
tirecek bir durumdur ve uygulama öncesi ilaç sorgulamasını iyi yapmak 
elzemdir.  

Yaşlı bireylerin çoğunda en az bir kronik hastalık olduğu ve mevcut 
kronik hastalıkların yarısından çoğunun kardiyovasküler sistem hasta-
lığı olduğu saptanmıştır. Yaş arttıkça kronik hastalıklar ve tedavi alma 
oranları artmaktadır (Sağkal, 2013:19-26 ve Araz, 2007:112-122). Yaşlı 
popülasyon normal nüfusa göre daha çok sayıda kronik hastalığa sahip-
tir, tedavilere daha yavaş cevap verir ve ayrıca  daha çok bakıma ihtiyaç 
duyarlar (Cuellar, 2003:1-8). TAT yöntemlerinin kullanımının giderek 
artmasının bir başka nedeni olarak tedavisi olmayan kronik hastalıkla-
rın sayısındaki artış gösterilmektedir.
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DÜNYADA ve ÜLKEMİZDE TAMAMLAYICI TIP KULLANMA 
DURUMU

Dünya’da herhangi bir TAT yönteminin kullanım yüzdesi %80’i aş-
mıştır. TAT yöntemleri kullanımı; gelişmiş ülkelerde Amerika’da %42.1, 
Avustralya’da %48.2, Fransa’da %49.3, Kanada’da %70.4 iken gelişmek-
te olan ülkelerden Şili’de %71, Çin’de %70, Kolombiya’da %40 ve Afrika 
ülkelerinde %80 oranındadır (Özçelik, 2009:48-52). Başka bir çalışmada 
ise TAT yöntemleri kullanım sıklığı Avustralya’da %17,1, Japonya’da 
%45, Amerika’da ise %25-84 arasında olduğu belirtilmiştir (Kav, 2008:32-
38). Ülkemizde yapılmış bir çalışmada da yaşlı bireylerin %54,3’ünün 
TAT yöntemlerini uyguladığı belirtilmiştir (Dedeli, 2011:23-32). Kırsal 
kesimde yaşayan bireyler normal nüfusa göre TAT yöntemlerini daha 
çok kullanmaktadır. Bu araştırmada yaşlı bireylerin yarısından fazlası-
nın TAT yöntemlerini bildiği ve büyük çoğunluğunun ise bu yöntemleri 
kullandığı saptanmıştır. Bilimsel ve sağlıklı bir uygulama açısından ba-
kılacak olursa; yaşlıların bildiği TAT yöntemlerinin kullanılması gerek-
tiği düşünülür ancak yaşlı bireylerin TAT yöntemlerini bilmeden de kul-
landığı saptanmıştır. Araştırmamızda TAT kullanım oranı yapılan araş-
tırmalara göre daha yüksek bulunmuştur. Bu sonucun yaşlı bireylerin 
kırsal kesimde yaşıyor olmasına, tıbbi imkânlarının kısıtlı olmasına ve 
geleneksel uygulamaları daha çok kullanmasına bağlanabilir. DSÖ’nün 
yaptığı çalışmalarda halkın TAT uygulamaları konusunda kitle iletişim 
araçlarından etkilendikleri belirtilmektedir. TAT kullanıcıların bu yön-
temleri genelde sağlık personelinin kontrolü olmadan yakın arkadaş ve 
akrabalarından veya medyadan etkilenerek kullandığı düşünülmekte-
dir. Bu yüzden ilk muayeneleri sırasında sağlık personellerinin hastala-
rın TAT yöntemlerine dair bilgi seviyelerini soruşturmaları önemlidir. 

Son zamanlarda yapılan değerlendirmeler en popüler medya uy-
gulaması olan internet’in hastalar tarafından bu tedavileri araştırma 
amacıyla yeterince kullanılmadığını özellikle de diğer ülkelere kıyasla 
kullanıcı sayısının çok az olduğunu ortaya koymuştur. ABD’de yapı-
lan çalışmalarda, hastaların genellikle TAT yöntemlerini medya iletişim 
araçlarından öğrendikleri bildirilmektedir. İngiltere’de ise bu yöntemle-
rin en sık aile ve arkadaşlardan, ikinci sıklıkta ise medya iletişim araçla-
rından öğrenilerek kullanıldığı bildirilmektedir (Durusoy, 2010:14-17). 
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Bu araştırmada yaşlıların hemen hemen aynı oranlarda kitle iletişim 
araçlarından ve aile, akraba ve arkadaşlarından TAT yöntemleri hak-
kında bilgi edindikleri belirlenmiştir. Bu araştırmada; yaşlıların hemen 
hemen tamamının TAT yöntemlerini kullandığı ancak yöntemleri bil-
meden kullandığı, en çok kullanılan TAT yönteminin bitkisel terapi ol-
duğu, kitle iletişim araçları ve aile, akraba ve arkadaşlar aracılığıyla TAT 
yöntemleri hakkında bilgi edindikleri, birçok sistem hastalığında en çok 
dini uygulamalara yöneldiği, TAT yöntemlerini en sık “fiziksel olarak 
rahatlattığını düşündükleri” için kullandığı saptanmıştır. 

Alman yaşlılarla yapılan bir çalışmada reçetesiz ürün kullanım sık-
lığı %46,3 bulunmuştur. Almanya’da 18-79 yaş grubunda ve 7099 kişide 
yapılan başka bir çalışmada %35,1’lik reçetesiz ürün kullanımı saptan-
mış ve kadınlarda daha yüksek kullanım saptanmıştır. Farklı bölgelerde 
yapılan çalışmalarda sıklık oranları belirgin farklılık gösterse de yıllar 
içerisinde reçetesiz ürün kullanım sıklığının artışı net bir şekilde görül-
mektedir. Özellikle kadınların bu ürünleri daha fazla kullanması, ka-
dınların sağlık ile ilgili farkındalığının fazla olması ve genellikle daha 
fazla sağlık hizmeti almak istemeleriyle açıklanmaktadır (Barrenberg, 
2015:1389-1396). Ayrıca dul olanların sağlığını korumakla ilgili endişe-
lerinin daha fazla olması ve sağlıklı olmak için daha fazla arayış içinde 
olmaları bu ürünlere yönelmede etken olabilir. Avustralya’da yaşlılarda 
yapılmış raf üstü ürün, tamamlayıcı ve alternatif tıp ürün kullanımının 
araştırıldığı longitudinal bir çalışmada yıllar içerisinde bu ürünlerin kul-
lanım sıklığının arttığı ve en sık kullanılan ürünlerin sırasıyla vitamin ve 
mineraller, bitkisel ürünler ve beslenme destek ürünleri olduğu görül-
mektedir (Goh, 2009:42).

İstanbul ilinde bitkisel ürün satılan bir mağazada 18 yaş üzeri 190 
kişi ile yapılan bir çalışmada katılımcıların %97,9’u bitkisel ürün kullan-
mayı tercih ederken %1,6’sı vitamin ve mineral kullanmayı tercih etmiş-
ler. Aynı çalışmada katılımcıların %74,2’sinin doktorlarıyla bitkisel ürün 
kullandıklarını paylaşmadıkları ve 18-39 yaş grubu kadınların bitkisel 
ürünleri daha fazla kullandığı, eğitim düzeyi ile anlamlı fark olmadığı 
görülmüş (Özçelik, 2015:48-58). Dedeli ve arkadaşlarının yaşlı dayanış-
ma merkezindeki 453 yaşlıda yaptığı çalışma, kronik hastalık sayısının ve 
üçten fazla reçeteli ilaç kullanım oranlarının yüksek olduğunu (sırasıyla 
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%92,3 ve %51,5), ayrıca yaşlıların %62,1’inin bitkisel ürün, %54,3’ünün 
de tamamlayıcı alternatif tıp ürünlerini kullandığını göstermektedir. 
Aynı çalışma yaşlıların çoğunlukla sağlıklı olmak veya kalmak için bu 
ürünleri tercih ettiğini göstermektedir (Dedeli, 2011:23-32).

BAZI TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ve YAŞLI 
BİREYLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Akupunktur

Akupunktur 3000 yıldan fazla uygulanan, Çin’ de başlayıp bütün 
dünyaya yayılan bir tedavi yöntemidir. Bugün modern tıpla entegre edi-
lerek etkin olarak kullanımı artmıştır. Özellikle ağrı kontrolü amacıyla 
uygulanan akupunktur giderek artan endikasyon için uygulanabileceği 
bildirilmiştir. WHO raporlarında lokomotor sistem ağrılarında, uzun 
ilaç tedavilerinin yan etki potansiyellerini arttırması sebebiyle tedaviye 
ek olarak kullanılması önerilmektedir.  Akupunktur ile ağrı tedavisi lite-
ratürde en sık araştırılan konu başlıklarından birisidir. Yaşlı popülasyo-
nun da en fazla muzdarip oldukları semptomlardan biri eklem ağrıları 
başta olmak üzere diğer ağrı durumlardıdır. Bu bakımdan akupunktur 
yaşlı bireylerde kullanımı sıktır. 

Akupunktur ile ilgili tüm endikasyonlar için yayınlanan geçerlilik 
ve yeterlilik de tartışmalı bulunmuştur. Skrabanek, yaklaşık 30 yıl önce 
‘’selektif dikkat etmeme’’ nedeniyle akupunktur çalışmalarında aku-
punkturistlerin istediği gibi sonuçların elde edilmediğini bildirmiştir. 
Benzer durumlar diğer alternatif yöntemler içinde gösterilmiştir. Özel-
likle yüzlerce derlemede veriler yetersiz ve karışık olmasına rağmen, 
akupunktur oldukça tavsiye edilir bulunmuştur. Yine de  ağrı durumla-
rında ana tedavi olarak kullanımı ile ilgili bilimsel veriler yetersiz ve tar-
tışmalıdır. O yüzde kullanılacaksa ana tedavilere ek olarak kullanılması 
tavsiye edilir. Fibromyalji üzerine yaptıkları derleme de standart tedavi 
yöntemleriyle akupunktur içeren yöntemleri karşılaştırıldığında ağrı ve 
eklem sertliği kontrolünde düşük düzeyde bilimsel kanıt bulunmuştur.

GETAT yönetmeliğinde akupunkturun kullanılma alanları bahse-
dilirken geriatrik hatalar özellikle belirtilmiş. Burada geriatrik populas-
yonun özellikle eklem ağrıları başta olmak üzere diğer semptomların 
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giderilmesi ve genel sağlık durumlarının iyi tutulması için kullanılmak-
tadır. Akupunkturun diğer tamamlayıcı tıp uygulamalarına göre yan 
etki oluşturma durumu daha azdır. 

Fitoterapi

Fitoterapi bilgi ve uygulamaları  yazılı veya sözlü olarak aktarılmış 
bulunmaktadır. Geleneksel tedavi yöntemleri modern sağlık hizmetleri-
ne ulaşımı olmayan ekonomik ve kültürel faktörleri sınırlı toplumlarda 
görülmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde insanların büyük 
çoğunluğunda, modern sağlık hizmetleri ihtiyaçlara cevap vermektedir. 
Genellikle patentli ilaçlar için yüksek fiyatlar karşısında, özellikle yok-
sulluk ve ısrarcı bir bağlamda, geri kalmış ülkelerde geleneksel tedavi 
yöntemleri insanların tercihi olmaya devam etmektedir. Bitkisel ürünler 
, sağlık bakım ürünleri  tedavi için değerli bir kaynak olarak batı bilimin-
de kabul edilmiştir. Genellikle yeni farmasötik ürünlerin geliştirilmesi 
ve ticarileştirilmesi için ipuçları vermektedir.

Türkiye’de halkın bitkilerle tedaviye yoğun bir ilgisi olmasına rağ-
men, bu tedavi şekli yetkili organlarca göz ardı edilmekte bunun sonu-
cu olarak özellikle görsel basında, bitkiler ve bunların etkileri ile ilgili 
öğrenim görmemiş, hiçbir tıbbi bilgiye sahip olmayan (tıp ve eczacılık 
eğitimi) kişiler tarafından tartışmalar yapılmakta ve halk yanlış yönlen-
dirilmektedir. Pek çok kişi doğal olan tedavi yöntemlerinin yararsız ol-
duğuna inanmaktadır. Ancak tüm dünyada bitkisel ürünler gıda katkısı 
olarak ele alındıkları, ilaç kabul edilmedikleri için ciddi bir kontrole ve 
denetime tabi tutulmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın hekimlere yönelik fitoterapi sertifikasyon ve 
eğitim programına göre fitoterapi uygulama endikasyonları çok fazla 
olup yaşlı popülasyonda olması muhtemel birçok rahatsızlık durumun-
da kullanılabileceğinin yanı sıra Geriatride fitoterapi kullanım yaygınlı-
ğı da özellikle belirtilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) 1980 yılında tıbbi bitkileri ‘’bir veya bir-
den fazla organıyla tedavi edici ve hastalık önleyici olabilen veya her-
hangi bir kimyasal-farmasötik sentezin öncüsü olabilen bitki çeşitleridir’’ 
şeklinde tanımlamıştır. 2006 yılında Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde 
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Bitkisel İlaçlar Uluslararası Düzenleyici İşbirliği(IRCH)  kurulmuştur. 
Bitkilerin hangi endikasyonlarda kullanılacağına dair açık bir endikas-
yon belirtilmemiş olup, bitkisel kaynaklı ilaç kullanımları için bitkinin 
tam adı, kalitesi yanında radyoaktif, kimyasal, biyolojik kontaminas-
yonlar açısından ciddi önerileri olmuştur. Alternatif tedavilerin çoğu 
güvenirliliği ve etkinliği belirleyen bilimsel araştırmalarla desteklenme-
mektedir. Tıbbi bitkiler ve diğer bazı uygulamaların etkinlik ve güvenir-
liliğini belirleyebilmek için ileri araştırmalara gereksinim vardır.  Diğer 
yandan, sentetik ilaç üretimi kalitesinde ve standartlar temelinde bitki-
sel ilaç üreten firmaların sayısı da giderek artmaktadır. Bitkisel ürünler 
genellikle meme kanseri (%12), karaciğer hastalıkları (%21), HIV (%22), 
astım (%24) ve romatolojik bozuklukları (%26) da içeren kronik tıbbi du-
rumları olan hastalar tarafından kullanılmaktadır (Bent, 2004:478-485). 
1998’de en çok satan yedi bitkisel ilaç gingko (mabed ağacı, büyük Ame-
rikan marketlerindeki perakende satış tutarı 150 milyon dolar, ki bu bir 
önceki yıla göre %67 artmış, StJohn’swort (hypericumperforatum=sarı 
kantaron, 140 milyon dolar,%190), ginseng (96 milyon dolar, %11), garlic 
(sarımsak, 84 milyon dolar; %17), echinacea (kirpi otu, 70 milyon do-
lar, %42), sawpalmetto (32 milyon dolar, %74) ve kava (17 milyon dolar, 
%46) ( Angelo, 2001:2163-2175). Amerika Birleşik Devletleri’nde Gıda ve 
İlaç İdaresi (FDA), kontrollü randomize çalışmalar olmadığından dolayı 
bitkisel tedaviyi ilaç olarak kabul etmemektedir. Yine benzer şekilde İs-
viçre ve Kuzey Avrupa ülkelerinde bitkisel maddeler ve vitaminler ilaç 
olarak satılmazlar. Bilimsel literatürde kanıtlanmış kalite, güvenlik et-
kinliklerinin olması gerekmektedir.

Fitoterapi sadece hastalık veya rahatsızlık durumlarında değil sağ-
lığın sürdürülmesinde de toplum tarafından sıklıkla kullanılan bir uy-
gulamadır. Yaşlılar da sıklıkla kullanmaktadırlar. Ancak yaşlılarda kür 
şeklinde kullanılan bitkisel ürünlere çok dikkat etmek gerekir ve bunla-
rın uzun süre kullanımı  yaşlı popülasyon için sakıncalı olabilir. Özel-
likle immün  sistemi güçlendirici ve zindeliği artırıcı bitkilerin normal 
dozlarda kullanımı yaşlılarda tavsiye edilebilir. Kronik hastalıkları olan 
yaşlılarımızın kendi kullanmış oldukları ilaçları yanında bitkisel ürün-
leri kullanırken dikkatli olmaları ve doktor tavsiyelerine uymaları ge-
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rekmektedir. Ayrıca aile içinde bitkisel ürünlerin kullanımının artması o 
ailedeki yaşlı bireylerde de kullanımı artırmaktadır. 

Çin ve Uzakdoğu kaynaklı araştırmalarda takip sürelerinin kısa ol-
ması, uzun dönem sonuçlarının henüz belli olmadığının belirtilmesin-
den dolayı araştırma yeterli hasta ve denek üzerinde çalışılmamıştır. Pek 
çok kişi doğal olan tedavi yöntemlerinin zararsız olduğuna inanmakta-
dır. Oysaki yakın zamanlı yayınlar, obezite gibi sorunlara çözüm yolları 
arayan hastalara sıklıkla başka zararlar vermesi gibi, bitkisel ürünlerin 
yan etkilerinden kaynaklanan ciddi sonuçlara dikkat çekmiştir. Alman 
Federal İlaç ve Tibbi Planlar Enstitüsü ve FDA’den gelen son uyarılarda, 
karaciğer nakline giden üç olgu ve ölümle sonuçlanan bir olguda kava 
bitkisi ve karaciğer hasarı arasında ilişki tanımlanmıştır. Yan etkiler bit-
kisel ürünlerin yanlış kullanımına, kontamine olmasına, diğer bitkiler 
ve ilaçlarla etkileşimine bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle 
dikkatli kullanılması gereken ürünlerdir.

Sonuç olarak bitkilerle tedavi, tüm dünyada ve ülkemizde yaygın 
olarak kullanılması ancak bilinenin-inanılanın aksine pek çok sağlık so-
rununa da yol açabilmesi nedeniyle sağlık profesyonellerinin üzerinde 
önemle durması gereken bir konudur. Pek çok kişi ismini dahi bilmediği 
bitki karışımları satın alabilmekte ve gelişi güzel dozlarda kullanabil-
mektedir. Ülkemizde bireylerin sağlıkla ilgili konularda bilgi düzeyle-
ri eğitimli gruplarda bile oldukça düşüktür. Bu nedenle, halka yönelik 
sağlık eğitimindeki yeri ve önemi göz önünde bulundurulduğunda, 
bunlara ek olarak sağlık sorunu ile karşılaşıldığında bireylerin ilk baş-
vuru yeri olan birinci basamak çalışanlarının bu konuda daha da duyarlı 
olması beklenmektedir. Günümüzde fitoterapi konusunda yapılan bi-
limsel araştırmalar etkinlik ve güvenilirlik açısından yeterli bilgi sağla-
mamaktadır. Şu haliyle bilim adına fitoterapi uygulamak hastalarımızın 
menfaatini göz önünde bulundurulduğunda uygun değildir.

Yaşlı kişilerde fitoterapi kullanımı özellikle multimorbidite durum-
larında çok önemli bir durum oluşturmaktadır. Zira multimorbidite du-
rumlarında kullanılan ilaç sayıları artmakta ve eğer kullanılacaksa fi-
toterapi ile etkileşim hayati bir mesele oluşturabilmektedir. Bu yüzden 
yaşlı kişiler bitkisel ürünleri kullanırken aile hekimlerine ve hastalıkları-
nı takip eden doktorlarına danışmak zorundadırlar. 
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Proloterapi

Kronik ağrı kaynağı olan zayıflamış yada gergin ligamentleri ve di-
ğer eklem destek yapılarını güçlendirmek, ayrıca eklem kartilaj yapımı-
nı uyarmak için yapılan stimülan solüsyon enjeksiyon tedavisidir (Raba-
go, 2011:1208-1210). Hedef eklem stabilizasyonu ve fonksiyonlarını art-
tırmak ağrıyı azaltmaktır. Solüsyonlar ağrılı veya hassas ligamentlere, 
tendonlara ve eklemlere enjekte edilir. 1930’lu yıllarda, bir genel cerrah 
olan George S. Haccett tarafından tendon yaralanmasında ve kronik kas 
iskelet ağrısında proloterapi uygulamalarını araştırmasıyla başlamıştır 
(Distel, 2011:78-81.). Proloterapinin semptomlarda iyileşmeyi nasıl sağ-
ladığı tam olarak anlaşılmış değildir. Güncel hipotezler yerel irritan var-
lığı ile inflamatuar mediatörlerin artışı ve büyüme faktörlerinin stimü-
lasyonunu düşündürmektedir. Proloterapi solüsyonları ile inflamatuar 
yanıtı olan granülositler ve makrofajlar aktive edilerek büyüme faktörle-
rinin salınımı arttırılmaktadır. Böylece fibroblast proliferasyonu kollajen 
depolanmasına yol açarak ligament ve tendonları güçlendirir. Yaşlılarda 
kullanımı bundan dolayı önemli faydalar sağlayabilir. 

Proloterepi Endikasyonları 

Bursit, artroz, avaskuler nekrozlar, tekrarlayan baş, boyun, sırt ve 
bel ağrıları, omurgalarda, göğüs kafesinde ve kaburgalarda geçmeyen 
kas ve ligament ağrıları, gerilim tipi baş ağrıları, trigeminal nevralji, epin 
kalkanei, el-ayak bileği sonrası geçmeyen ağrılar, koksidinia, skolyoz, 
kifoz, osteitis pubis, kondromalazi, meniskopati, lateral ve medial epi-
kondilit, plantar fasiitis, morton nörinoması, tetik noktalar, fibromiyalji, 
temporomandibuler eklem hipermobilitesi, karpal tunel sendromu, spor 
yaralamaları.

Kronik bel ağrısında proloterapi enjeksiyonlarının etkiniğinin de-
ğerlendirildiği 5 randomize kontrollü çalışmada 366 hasta çalışmaya 
alınmıştır. Tek başına kullanıldığında proloterapi etkili bir tedavi yönte-
mi olmadığı sonuçuna varılmıştır (Dagenais, 2007:4059). Kronik lateral 
epikondilit tedavisinde proloterapi ve kortikosteroid enjeksiyonlarının 
etkinliğinin karşılaştırıldığı randomize kontrollü bir çalışmanın sonu-
cunda uzun süre fayda sağlamak için uygun ve iyi tolere edilebilir bir 
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tedavi olduğu sonucuna varılmış, Proloterapinin kortikosteroid enjeksi-
yonuna alternatif bir tedavi olabileceği belirtilmiştir (Carayannopoulos, 
2011:708-715). Lateral epikondilitte enjeksiyon tedavisinin etkinliğinin 
değerlendirildiği sistematik bir derlemede ve meta-analizde plasebo 
grubuna göre karşılaştırıldığında diğer enjeksiyonlardan daha etkili 
olduğu görülmüştür (Krogh, 2013:1435-1446). Science Citation İndex 
Expanded kapsamında olmayan bazı dergilerde; orta ve ileri düzeyde 
diz osteoartirti bulunan hastalarda tedavide proloterapinin kullanıldığı 
prospektif kontrolsüz bir yıllık takipli bir çalışmada dizin fonksiyonel 
skorları üzerinde önemli ilerlemelerin olduğu güvenli bir tedavi metodu 
sonucuna varmışlardır (Rabago, 2014:383-391). Yine aynı kapsamdaki 
yayınlarda sakroiliak eklem ağrılarında kortikosteroid enjeksiyonu ile 
proloterapinin etkinliğini değerlendiren prospektif randomize kontrollü 
bir çalışmada intraartiküler proloterapi uygulamasının ağrılarda önemli 
rahatlama sağladığı ve etkinliğinin steroid enjeksiyonunun etkisinden 
daha uzun sürdüğü gösterilmiştir.  Daha çok muskuloskeletal yapıların 
dejenerasyonu ve yaralanmasından kaynaklanan kronik ağrıların teda-
visinde rejeneratif enjeksiyon tedavisi (proloterapi) tercih edilmesi gere-
ken bir tedavi yöntemidir.

Yukarıda adı geçen tamamlayıcı tıp uygulamalarına ek olarak sık 
kullanılan Ozon Terapisi, Kupa açma tedavisi, Homeopati, Mezoterapi 
ve Müzik Terapi de yaşlı bireylerde sık olarak kullanılan ve yararları 
bilimsel olarak gösterilmiş uygulamalardır. Ancak daha önce değindi-
ğimiz gibi bu yöntemlerin yetkili kurumlarda ve Geleneksel ve Tamam-
layıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde  eğitimini almış tıp 
hekimlerince uygulanması gerekmektedir.

SONUÇ

İnsanların ölümlü dünyada son nefeslerine kadar sağlıklı bir şekilde 
kalmaları en büyük isteklerinden biridir. Bu da çok doğal bir durumdur. 
Çünkü hiç kimse hastalık ve ızdırap içinde ölmek istemez. Modern tıp 
bazı durumlarda yetersiz kalmakta ve insanları tamamlayıcı tıp yöntem-
leri dediğimiz uygulamalara yöneltmektedir. Sadece hastalık durumla-
rında değil sağlığın korunması ve idame ihtiyacı da yine insanları ta-
mamlayıcı tıp uygulamalarına yönlendirmektedir. Bundan dolayıdır ki 
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son 30 yılda başta Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya olmak üze-
re hemen her ülkede tamamlayıcı tıp uygulamalarının kullanım sıklığı 
artmış ve çoğu ülkede bu yöntemlerle ilgili dernekler kurulmakta ve hu-
kuki altyapı için yönetmelikler çıkmaktadır. Yaşlılarda tamamlayıcı tıp  
uygulamalarının kullanımında eğer kişide özellik arz eden birşey yoksa 
ve o kullanılacak yöntemin kontrendikasyonu yoksa rahatlıkla kullanı-
labilir ve pratikte kullanılmaktadır. Bilimsel araştırmaların da giderek 
arttığı bu konuda yaşlı bireylerin kişisel özelliklerini her zaman önem-
semek gerekir. Çünkü bu yöntemlerin bir çoğu insan metabolizmasını 
etkilemekte ve istenmeyen etkilere de yol açabilmektedir.

Yaşlı bireylerde, dünyanın her yerinde yaygın olarak başvurulan 
bitkisel tıp ürünleri, hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde, sağlığı 
desteklemek amacıyla günlük beslenmede sıklıkla yer almaktadır. Ben-
zer şekilde Çin tıbbı ve akupunktur birçok ülkede ve eğitimli tıp pro-
fesyonellerince  yapılmakta ve literatürde olumlu sonuçlarını görmek 
mümkün olmaktadır.  Geçmişten günümüze birçok tamamlayıcı tıp 
yönteminin diyabet, kalp-damar hastalıkları, kanserler, obezite, otoim-
mün hastalıklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve daha birçok rahat-
sızlıkta kullanılmaktadır. Dikkat edilirse bu saydığımız rahatsızlıkların 
yaşlı popülasyonda görülme durumu daha sıktır. Bundan dolayı yaşlı 
bireylerde tamamlayıcı tıp kullanımı artmaktadır. Son olarak şunu tek-
rar hatırlatmak gerekir: Eğer yaşlı bir bireyde herhangi bir tamamlayıcı 
tıp yöntemi kullanılacaksa muhakkak o yöntemin bilimsel araştırma ve 
çalışma sonuçlarına bakmamız ve kararı ona göre vermemiz gerekmek-
tedir. Ayrıca her yaşlıyı kendi özel durumunda değerlendirip yöntemi 
buna göre seçmemiz bazı istenmeyen durumlarla karşılaşmamak için 
elzemdir. 
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Yozgat / Turkey

Öz: Ciddi kronik hastalıklar yaşlı bireylerde gençlere oranla daha 
fazla görülmekte, hastalıklar daha şiddetli hissedilmekte, fazla sayıda 
ilaç kullanmakta ve sağlık kuruluşlarına daha fazla başvurmaktadırlar. 
Tüm bu sebeplerden ötürü, bu süreç pek çok riski beraberinde getirmek-
te ve yaşlı bireylerin sağlık durumları hakkında alınacak tıbbi kararlar 
çok daha önemli hale gelmektedir. Bu sebeple, yaşlı sağlığı ve bakımı 
ile ilgilenen bireylerin, yaşlılık ile ilgili politika üretenlerin tüm etik so-
runlar hakkında bilgi sahibi olmaları, yaşlılık dönemindeki bireylerin, 
kişisel özerkliklerinin, mahremiyetlerinin ve saygınlıklarının korunması 
açısından oldukça önemlidir

GİRİŞ

İnsan ömrünün uzaması ve beraberinde toplumların hızla yaşlan-
ması ile bu dönem günümüzde daha fazla önem kazanmıştır (Örnek Bü-
ken, Büken, 2003:1).Yaşlılık sonucu oluşan sağlık sorunlarının yanı sıra 
sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki yaşam düzeni ile ilgili gerek-
sinimlerin de ele alınması gerekmektedir. Yaşlılık döneminde, bireyin 
hem kognitif hem de fiziksel yetilerinde gerilemeler, bireyin otonomisi-
nin azalması, beraberinde yaşlı bireyin bağımlılığında artışı getirmekte-
dir. Bunun sonucunda, hem sağlık hizmeti sunucuları hem de uzun dö-
nem bakım verenler, etik ikilemler tıbbi ve psiko-sosyal konularda etik 
ikilemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Yaşlı bireyin kognitif fonksiyonla-
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rındaki gerileme, bireyin karar verme yetisinde eksikliklerin oluşması-
na sebep olabilmektedir.  Bu nedenle sağlık hizmeti sunucularının veya 
vasi olarak atanmış kişilerin, yaşlı birey adına kararlar alması gündeme 
gelebilmektedir. Bu sebeple, yaşlı sağlığı ve bakımı ile ilgilenen bireyle-
rin, yaşlılık ile ilgili politika üretenlerin tüm etik sorunlar hakkında bilgi 
sahibi olmaları, yaşlılık dönemindeki bireylerin, kişisel özerkliklerinin, 
mahremiyetlerinin ve saygınlıklarının korunması açısından oldukça 
önemlidir (Ekmekçi, Arda, 2015: 65).

ÖZERKLİK ve SAĞLIK HAKKI

Özerklik, temel insan haklarından olan yaşama hakkının gerçekle-
şebilmesi için gerekli ve vazgeçilmez unsurlarından biridir. Özerklik, 
insana özgü özelliklerden ve insan olmanın koşullarından sayılmakta-
dır. Başka bir deyişle, özgür istence ve düşünme yeteneğine dayanarak 
karar verilen eylemde bulunma olarak ta tanımlanan özerklik kavramı 
yaşamın anlamını oluşturmaktadır (İzgi, 2009:1). Bunun yanı sıra, sağ-
lık hakkı da, her bireyin insan olmasından kaynaklanan, devredilemez, 
vazgeçilemez temel insan hakları arasında yer almaktadır. İnsan hakla-
rı kavramının tarihsel gelişiminde ikinci kuşak arasında yer alan sağlık 
hakkı, tüm bireylere yönetimler tarafından sunulması gereken pozitif 
insan hakları arasında yer almaktadır (Yamin, 2005:1156). 

İnsan haklarının felsefi temellendirmesinde, üç temel yaklaşım söz 
konusudur. Bunlar; doğal hukuk düşüncesi yaklaşımı, hukuki poziti-
vizm yaklaşımı ve insan doğası temelli yaklaşımlar olup,  insan hak-
larının evrensel ve eşit olma niteliğinde birleşmeleri bu yaklaşımların 
ortak noktasıdır. Birinci kuşak insan haklarından yaşam hakkı; yasalar 
önünde eşit olma hakkı ile negatif haklardan olan insanlık dışı ve onur 
kırıcı muamele uygulanmaması hakkı, kaynak temini açısından uygula-
mada sorun yaratmamaktadır. Ancak, sağlık hakkının da aralarında bu-
lunduğu ikinci kuşak insan haklarının pozitif haklar olduğu göz önüne 
alındığında, bu hakların tüm vatandaşlar için “eşit” bir şekilde hayata 
geçirilmesinin yalnızca kaynaklar açısından sorunlar yaratması değil, 
aynı zamanda, sağlığın ve ilişkili sosyal hizmetlerin gerek dağıtımı ge-
rekse sunumunda da tam bir eşitliği öngören yaklaşımın, adil olup ol-
madığı konusunda teorik tartışmalara da yol açtığı söylenebilir (Ekmek-
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çi ve Arda, 2015: 66).Sağlık insan gücü, mali kaynaklar ve ileri teknolojik 
cihazlar gibi kaynakların kısıtlı olması,  bireylere sunulması gereken 
hizmetlerde eşitliğin sağlanamamasının en önemli nedeni olarak gös-
terilmektedir. Sağlık ve ilişkili hizmetlerin gereksinim duyan her bireye 
tam bir eşitlik içinde dağıtılması için yeterli olmaması, sağlık etiği ve 
sağlık hukukunda önemli bir sorun olarak gündeme gelmektedir (Mun-
son, 2012: 94). Tıbbi teknolojideki gelişmeler,  beklenen yaşam süresinin 
uzaması dolayısıyla, toplumların demografik yapılarının değişmekte ve 
nüfus içerisinde yaşlı bireylerin artmaktadır. Bu durum yaşlılık döne-
minde sağlık hakkına ilişkin etik tartışmaları da gündeme getirmekte-
dir. Temel etik kuramlar arasında yer alan faydacı etik kuram, sağlığa 
ilişkin dağıtıcı adalet sorununa pratik ve ölçülebilir çözümler üretmesi 
ve böylece genel bir materyal ilkenin yeterli olmadığı durumlarda etik 
karar verme sürecinin kolaylaştırması nedeniyle öne çıkmaktadır. Bu 
özelliği nedeniyle, genel olarak sağlık hakkının ve yaşlıların sağlık hak-
kının temellendirilmesinde faydacı etik kurama sıklıkla başvurulmakta-
dır (Ekmekçi, Arda, 2015: 65 ve Munson,2012: 98).

Toplumların kültürel normları ile ekonomik ve sosyal kuralları yaş-
lılık dönemine ilişkin sağlık hakkının temel kurallarının belirlenmesin-
de rol oynamaktadır. Ekonomik açıdan, sağlık hizmetlerine erişebilmek 
için gerekli sağlık sigortasına sahip olmak temel şart gibi görünse de 
sağlık hizmetlerinin çeşitliliği ve ileri teknolojik tıbbi uygulamaların kı-
sıtlılığı hizmetlerin dağıtıcı adalete ilişkin yeterliliğinin sorgulanmasına 
sebep olmaktadır (Munson, 2012: 95).

Faydacı etik kuram, “en fazla bireye en büyük faydayı sağlayacak 
şekilde” dağıtım yapılmasını öngörmektedir. Bu yaklaşım; bireylerin 
geçmişi ve birikimlerinin yanı sıra ait oldukları topluluklar gibi bireysel 
özelliklerinden bağımsız olarak eşit kabul etmekte, uygulamadan fayda 
görecek olanlar ile görmeyecek olmayanlar ya da zarar görecek olan-
ların matematiksel hesaplamalarla adalete erişilebileceğini savunmakta 
ve (Slowther et al,2004: 77) (Ekmekçi, Arda, 2015: 65) eylemlerin sonuç-
larının uzun dönemde en çok kişi için en çok fayda üreteceğini kabul 
etmektedir.

Yaşlıların sağlık hakkının hayata geçirilmesi sonucunda; toplumun 
ortak değerlerinin korunması, dayanışma ve birliğin devamının sağla-
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ması, genç bireylerin topluma katkıda bulunmaları konusunda yönlen-
dirilmesi gibi faydalar elde edilecektir. Kural faydacılarının perspektifi 
ile yaşlılıkta sağlık hakkının temellendirilmesi böyle bir kuramsal argü-
manla mümkün olabilmektedir(Munson, 2012: 96). 

Sağlık hakkının adaletli dağıtımı ile ilgili sorunlara yönelik gelişti-
rilen güncel yaklaşımlardan biri de Norman Daniels’in türe özel nor-
mal fonksiyon yaklaşımıdır. Bu yaklaşım,  sağlığın diğer sosyal hizmet-
lerden daha üst bir etik değere sahip olduğunu öne sürerken, bireyin 
normal fonksiyonlarını gerçekleştirmek için sağlıklı olması gerekliliği 
temeline dayanmaktadır. Daniels, insana özgü normal fonksiyonları 
gerçekleştirebilmenin etik değerinin, bu bireylere fırsat eşitliği sağla-
masından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Diğer taraftan, Daniels’in 
normal fonksiyon yaklaşımının eleştirilen yönleri de vardır. Bunlar, sa-
dece yaşlı veya engellileri içermesi ve diğer grupları göz ardı etmesidir. 
Daniels, doğuştan ya da sonradan edinilen nedenlerden dolayı, insan 
türünde normal fonksiyonlarını asla yerine getiremeyecek olanların, bu 
perspektifle dışlandığını ve yaşlılık sürecinin de bu kapsamda değerlen-
dirilmesi gerektiğini öne sürmüştür. Ancak yine de, Daniles’in, normal 
fonksiyon yaklaşımı, bireylerin içinde bulunduğu koşullar ile birlikte 
hem göreceli hem de değişken bir içeriğe sahiptir(Daniles, 2008: 11). Di-
ğer bir deyişle, normal fonksiyon kavramının her yaş grubu ya da engel 
için ayrı ayrı ele alınması gerektiğini savunmakta; yaşlılık dönemini de 
hamilelik, bebeklik, çocukluk ya da ergenlik gibi kendine has özellik-
leri olan bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Daniels’in sağlık hakkı-
na ilişkin perspektifinde önemli hususlardan bir diğeri, sağlık hakkının 
yalnızca sağlık hizmetlerine erişim kapsamında ele alınmasının yeterli 
olmadığını öne sürmesidir. Bu yaklaşım yaşlılık dönemindeki bireylerin 
sağlık hakkı kapsamında sadece sağlık hizmetlerine erişimlerinin değil, 
diğer tüm ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiği-
nin, gerek yöneticilerin gerekse toplumun sorumluluk alanına girdiğini 
öngörmektedir. Sağlık hakkının tek başına sağlık hizmetlerini kapsadı-
ğını düşünmenin, hatalı ve eksik bir yaklaşım olduğunu ve bireylerin 
gereken sağlık düzeyine erişerek fonksiyonlarını gerçekleştirilebilmesi 
için, sağlık hizmetini tüm sosyal belirleyicileri ile bir bütün olarak ele 
almak gerektiğini ifade etmektedir. Bu sebeple, evde bakım, palyatif ve 
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uzun dönem tedavi merkezleri ile yaşlı bakım evleri gibi hizmetlere eri-
şim hakkı bu perspektifle temellendirilebilmektedir (Daniles,1981:150).

HEKİMLERİN YAŞLILIK OLGUSUNA BAKIŞLARI ve TIBBİ 
ETİK

Tıp tarihi, kabul görmüş modeller ve bunlardan kaynaklanan klinik 
uygulamalarda, önceden tahmin edilemeyen, yenilikçi değişimlerin ger-
çekleşebileceğini ve ilerlemelerin kaydedilebileceğini gösteren örnek-
lerle doludur. Bu değişimlerden en önemli olanları arasında yaşlılık ve 
yaşlılıkla beraber ortaya çıkan hastalıklar konusudur (Fossel, 1999: 72). 
Yaşla ilişkili çoğu öldürücü olmayan ama kronik ve işlevsel yetersizli-
ğe yol açan hastalıkların önlenerek ve tedavi edilerek yaşam kalitesinde 
artış,  sağlıklı yaşlanma ve yaşlılık döneminde bağımsızlığın sağlanabil-
mesi öncelikli konulardandır (Phillips, 1999: 68). 

Genel sağlık politikaları, tıbbi uygulamalarda teknolojinin yoğun bir 
şekilde kullanımı, gündemde olan hasta hakları ve hekim kimliğindeki 
farklılaşmalar gibi çeşitli sebeplerle, tıp uygulaması içerisinde değer so-
runlarının oldukça yoğun bir biçimde yaşandığı bilinmektedir. 

Tıp uygulamasının gelişimi süresince hekim-hasta ilişkisi her zaman 
merkezde bulunan bir konu olmasının yanı sıra, Hipokratik dönemde he-
kim uygulamasına yön veren genel yaklaşımı özetleyen and metinlerinde 
de bu özellik ön plana çıkmaktadır. And metinlerinde dile getirilen “din, 
milliyet, ırk, parti veya sosyal sınıf kaygılarının hekimin hastasıyla görevi 
arasına girmesine izin vermemesidir. Ancak söz konusu metinde “yaş ve 
cinsiyet “ gibi etkenlere değinilmemiştir. Hekim-hasta arasındaki ilişkiler,  
farklı biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. İlk önceleri hekimin tek başına 
karar verdiği ve hastanın bütünüyle edilgin olduğu bir ilişki biçimi sergi-
lendiği,  zamanla hekimin yapılması gerekenleri belirlemesinin yanında 
hastanın da katkı sağlayarak yapılması gerekenleri beraberce gerçekleştir-
diği bir ilişki biçimi ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak hekim-hasta ilişkisi bir 
“yol gösterme-işbirliği yapma” ya da “paylaşımcı hekim-hasta ilişkisine 
dönüşmüştür (Şahinoğlu-Pelin ve Arda, 1998: 40).

İnsanlar arası ilişkilerin düzenlenebilmesi ve eylemlerin küresel öl-
çekte gerçekleşebilmesi için, uzlaşabilecek kurallar getirilmesi ihtiyaç 
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olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu sağlayabilmek için de etik alanına 
gereksinim doğmaktadır. Çünkü yaşlılıkta iyi bir yaşamın oluşabilme-
si bakımından gereken şartların sağlanabilmesi tıp etiğinin konusudur 
(Aydın, 2000: 29). Yaşlılık konusunda farklı toplumlarda, tarihsel ve 
sosyo-kültürel yapılarından kaynaklanan farklılıklara bağlı olarak farklı 
görüş ve uygulamaların olması kaçınılmazdır (Örnek Büken ve Büken, 
2003: 77). Bu sebeple,  tıp etiğinin yaşlılık döneminde kaliteli bir yaşamı 
sağlamasının ve sürdürülebilirliğini gerçekleştirebilmesinin önkoşulu 
ise; öteki kültürlerde benimsenmiş, saygı gören ve uygulamada kabul 
gören kuralların ve değerlerin iyi bilinmesi, gerek uygulamada gerekse 
genelde bunların o kültürlerde eylemleri yönlendirici ve düzenleyici iş-
levleri ile bunların nereye kadar evrensel ölçekte geçerlilik taşıyabilece-
ğini belirlemektir (Aydın, 2000: 29).

Yaşlı hastalardaki tıbbi bakımın etik yönü, büyük ölçüde hastalığın 
doğasından etkilenmektedir. Ciddi kronik hastalıklar yaşlı bireylerde 
gençlere oranla daha fazla görülmekte, hastalıklar daha şiddetli hissedil-
mekte, fazla sayıda ilaç kullanmakta ve sağlık kuruluşlarına daha fazla 
başvurmaktadırlar. Tüm bu sebeplerden ötürü, bu süreç pek çok riski be-
raberinde getirmekte ve yaşlı bireylerin sağlık durumları hakkında alına-
cak  tıbbi kararlar çok daha önemli hale gelmektedir(Aydın, 2000: 29).

Tıp etiğinin temellendirilmesinde, dört farklı ilke yer almaktadır. 
Bunlar; yararlılık, zarar vermeme, hasta özerkliğine saygı ve adalet il-
keleridir. Yararlılık ve zarar vermememe ilkelerinin temelini Hipokratik 
gelenekten almakta ve bu iki ilke birbirilerini tamamlamaktadır. Çağdaş 
dünyanın getirisi olan diğer ilkler ise hasta özerkliğine saygı ve adalet 
ilkeleridir. Yararlı olma ilkesi günümüzde de varlığını sürdürse de, de-
ğişen dünya ve değişen değerler ve hasta özerkliğine saygı ilkesinin tıp 
etiğine girmesi, sadece bu ilkeye bağlılığı yetersiz kılmaktadır (Aydın, 
2000: 29).

Batı dünyasında başlamış, insan hayatına verilen önem ve kişilik 
haklarının gelişmesi,   her türlü toplum ve etkinlik birimlerindeki yetki 
ve güç sahiplerinin, kişilerin özerkliğine saygı göstermeleri ve koruma-
ları beklenir hale gelmektedir. Bu değişim süreci batı dünyasında başla-
mış, sonra diğer dünya ülkelerine de yayılmaya başlamıştır. Demokratik 
katılım, medyanın etkisi, tıp bilim ve teknolojisindeki bu değişime ne-
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den olan faktörler arasındadır. Özerklik,  bireylerin serbestçe ve kendi 
yetileri ile seçme ve davranışta bulunabilmesidir. Herhangi bir baskı al-
tında kalmadan, bağımsız bir biçimde kendi başına düşünebilme, ken-
di ile ilgili karar verebilme ve eylemler gerçekleştirebilme akli yeterlilik 
çerçevesindedir ve tüm bu eylem ve seçimler, saygı gösterilmesi gereken 
bireysel değerlerden biri olarak kabul edilmektedir(Aydın, 2000: 29).

AYDINLATILMIŞ ONAM

Aydınlatılmış onam; hasta özerkliğine saygının göstergesi olan en 
önemli araçlardan biri olmasının yanı sıra, yaşlı bireylerin hastalıkları-
nın tanı ve tedavisinde oluşan ve değerlendirmesi gereken durumları, 
hastalığı konusundaki tercihleri, hastanın önceden tıbbi vasi bırakma-
sı veya yaşlı hastaya bakım veren kişilerle hasta arasındaki ilişkileri de 
kapsamaktadır. Yaşlılık döneminde meydana gelen kognitif fonksiyon-
larda gerileme ve beraberinde karar verme yetisinde azalmalar oluşabil-
mektedir. Bu süreç hasta ve hekim arasındaki iletişimde ve ilişkide deği-
şime sebep olmakta, dahası yaşlı hastanın gerek yaşamı gerekse hastalı-
ğı ile ilgili alınacak kararlarda daha pasif kalmasına yol açabilmektedir. 

Aydınlatılmış onamın etkin olabilmesi için hem hekim hem de 
hastanın karşılıklı olarak açık ve eşit olduğu bir iletişim şekline ihtiyaç 
vardır. Görüşmeci (deliberative) model bunu gerçekleştiren bir model 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Hekim bu modelde hastanın durumu ile 
ilgili bilgiler sunarken, hastanın değerlerini ve yaşam beklentilerini orta-
ya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu şekilde hastanın hem özerkliği korun-
makta, hem de kişisel bütünlüğü desteklenerek hastalığın durumuna 
ilişkin en iyi kararın verilmesine çalışılmaktadır (Emanuel ve Emanuel, 
1992:2223). Bu sebeple aydınlatılmış onam, hekimlerin yaşlı hastaları 
ile arasında geliştirdikleri hekim hasta ilişkisini, özerkliğe saygı ilkesini 
de etik açıdan dikkate alarak hayata geçirebilmeleri açısından oldukça 
önemlidir. Yaşlı hastada karar verme yetisindeki azalma ya da tıbbi uy-
gulamanın zorunlu olduğu durumlarda, özellikle acil servislerde he-
kimler geleneksel babacıl (paternalistik) tutum sergileyerek karar verme 
sorumluluğunu üstlenmektedirler (Emanuel ve Emanuel, 1992:2224). Bu 
durum karar verme yetisi azalan ya da ortadan kalkmış olan yaşlı hasta-
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larda hekimin hastasının yerine onun için en iyi kararı vermesine sebep 
olabilmektedir (Mueller ve  Hook ve Fleming, 2004:555-556).

SONUÇ

Dünya genelinde ve ülkemizde en fazla benimsenen yarar sağlama, 
özerk olma ve başkalarının özerkliğine saygı gösterme, zarar vermeme, 
adil olma ilkelerinin yanı sıra mahremiyete saygı gösterme, yaşama say-
gı duyma, aydınlatma ve onam alma, sır saklama, dürüstlük ve ayrımcı-
lıktan kaçınma tıp etiği ilkeleri arasında yer almaktadır  (Kadıoğlu, 2007: 
87-88).

Hekimin hastasına yararlı olmak adına gerçekleştirdiği tıbbi eylemi 
ile özerkliğe saygı ilkesi zaman zaman pratikte birbirleriyle çatışabilmek-
tedir. Özerkliğin korunması ve tıbbi tedavi için hastaya tercih hakkının 
tanınması için hastanın düşünme-algılama-karar verebilme yetilerinin 
yeterliliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yetileri bozulmuş bireylerin ve-
receği kararın doğruluğu tartışmalı bir konudur. Bu sebeple yaşlı hasta-
ların tıbbi uygulamalar hakkında onayını almak için, bu konuda onay 
verebilecek durumda olup olmadıklarının değerlendirilmesi gerekmek-
tedir. Fakat yaşlı bireylerin düşünme, karar verme ya da muhakeme 
yetilerinin gerilemesi, kişilik ve özerk haklarından yaşlıları mahrum et-
meyi gerektirdiği söylenemez. Bundan dolayı, hastanın bilgilendirilip 
gerek araştırma gerekse tıbbi uygulamalar için onayının alınması yaşlı 
bir hastanın tıbbi durumuna göre tartışılan bir konu haline geldiği bi-
linmektedir(Aydın, 2000: 29). Şayet, hastanın yeterliliği hakkında şüphe 
varsa hekim, hastanın karar verme kapasitesini tekrar tekrar değerlen-
dirmeli, hastanın tedaviyi reddetme veya sona erdirme isteği karşısında; 
hastaya ait bilgileri dikkatli bir şekilde ele almalıdır. Diğer taraftan yaşlı 
bir hastanın tıbbi uygulamalar için karar verecek kapasitede olmaması, 
onun yerine kendisini temsil eden (vekil)  birinden aydınlatılmış onam 
alınmasını gerektirmektedir. Gerek ciddi hastalıkların gerekse bilişsel ve 
fiziksel yeti kayıplarının önceden tespit edilebilmesi yaşlı hastaların ba-
kımında tıbbi vasiyet kullanılmasını yararlı hale getirmektedir. Kişilerin 
hem sağlıkları hem de akli yeterlilikleri bozulmadan, ileride karşılaşabi-
lecekleri hayati fonksiyonlarında yetersizlikler oluşmadan, tıbbi vasiyet 
bırakmaları veya kendi sağlıkları adına karar verecek bir vekil tayin et-
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mesi de, günümüzde yaşlı hastaların sağlık hakkını kullanma konusun-
da önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır(Aydın, 2000: 29).

Sonuç olarak; geriatrik değerlendirmede hekim-hasta ilişkisinde 
etik ihlallerin azaltılması ve güvene dayalı bir ilişki kurulabilmesi, etkin 
bir aydınlatılmış onam sürecinin ve özerkliğe saygı ilkesinin etik kural-
lar çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi ile mümkün olacaktır.
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YAŞLILIK, POLİFARMASİ,  
AKILCI İLAÇ KULLANIMI ve ÖNEMİ

Vasfiye BAYRAM DEĞER
Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,   

Mardin / Türkiye

Öz: Yaşlılık canlılar için biyolojik işlevler yönünden erişkin konuma 
ulaştıktan sonra, yani üreme döneminin bitiminden ölüme kadar geçen 
zaman dilimindeki değişim ve dönüşüm sürecidir. Dünya Sağlık Örgütü 
65 yaş ve üstünü yaşlı, 85 yaş ve üzerini çok yaşlı olarak tanımlamıştır. 
Gerontolojistler ise 65-74 yaş arasını genç yaşlı, 75-84 yaş arasını orta yaşlı 
ve 85 yaş üzerini ileri yaşlılık (ihtiyarlık) devri olarak sınıflamışlardır. 
İlerleyen yaşla birlikte hastalıkların görülme sıklığında artış meydana 
gelir; 65 yaş üstündeki bireylerin %90’ında 1, %35’inde 2, %23’ünde 3, 
%15’inde ise 4 veya daha fazla kronik hastalığın bir arada olduğu bilin-
mektedir. Yaşlanmanın doğal sonuçlarından birisi olarak ortaya çıkan 
akut ve kronik hastalıklara bağlı olarak, yaşlıların ilaç kullanım oranları 
toplumun geneline göre artmaktadır. Hastalıkların görülme sıklığında-
ki artışa bağlı olarak, yaşlılara çoklu ilaç reçete edilmesi kaçınılmaz bir 
durum olarak görülmektedir. Yaşlılarda uygun olmayan ilaç kullanımı 
da oldukça yaygın görülen ciddi bir sorundur. Bu bağlamda, yaşlılarda 
tedavinin akılcı ilaç kullanım kriterlerine göre düzenlenmesi, düzen-
lenen tedavinin tekrar tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. AİK 
kapsamında, yaşlılarda, tanı konup tedavi hedefleri belirlendikten son-
ra, en uygun ilacın etkililik, uygunluk, güvenlilik ve maliyet kriterlerine 
göre uygun doz ve tedavi süresi belirlenerek seçilmesi, reçetenin yazıl-
ması, hastanın ilacın etkileri/kullanımı ile ilgili bilgilendirilmesi ve te-
davinin izlenmesi gerekmektedir.
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GİRİŞ

YAŞLILIĞIN TANIMI ve SINIFLAMA

“Yaşlanma”, “yaşlılık” ve “ihtiyarlık” gerontoloji ve geriatri alan-
larında çok kullanılan ve karıştırılan kavramlardır. Kavramlar ince-
lendiğinde aralarındaki ayrımın net olmadığı ve çoğu kez birbirlerinin 
yerine kullanıldığı görülmektedir. Cansız varlıkların aldıkları mesafe 
zaman içerisinde ‘eskime’ veya ‘yıpranma’ olarak tanımlanırken canlı 
varlıklar için bu durum ‘yaşlanma’ olarak ifade edilir. Çünkü canlı or-
ganizmaların zaman içerisindeki yaşlanma süreci her ne kadar yıpran-
ma ve bozulmayı içeren bir süreç olsa da onarım ve yeniden yapım 
mekanizmaları devrededir. Bu nedenle “yaşlanma”, dünyaya gelen her 
canlının zaman içerisinde aldığı mesafe olup ölümle sona ermektedir. 
“Yaşlılık” ise sözlük anlamı olarak yaşlı olma, artmış yaşın etkilerini 
gösterme hali olarak tanımlanmaktadır. Canlılar için biyolojik işlevler 
yönünden erişkin konuma ulaştıktan sonra, yani üreme döneminin biti-
minden ölüme kadar geçen zaman dilimindeki değişim ve dönüşüm 
sürecidir (Beğer ve Yavuzer, 2012: 1-3). 

Yaşlılık süreci fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları ile değerlen-
dirilmesi gereken bir süreçtir. Yaşlılık fizyolojik boyutuyla, kronolojik 
yaşla birlikte görülen değişimleri ifade ederken; psikolojik boyutuyla, 
algı, öğrenme, psikomotor, problem çözme ve kişilik özellikleri açı-
sından insanın uyum sağlama kapasitesinin kronolojik yaş ilerledikçe 
değişimini ifade etmektedir. Sosyolojik açıdan ise; bir toplumda belirli 
yaş grubundan beklenen davranışlar ve toplumun o gruba verdiği de-
ğerlerle ilgilidir. Kronolojik olarak 65 yaş üstü yaşlanma olarak kabul 
edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş ve üstünü yaşlı, 85 yaş ve üzerini 
çok yaşlı olarak tanımlamıştır. Gerontolojistler ise 65-74 yaş arasını genç 
yaşlı, 75-84 yaş arasını orta yaşlı ve 85 yaş üzerini ileri yaşlılık (ihtiyarlık) 
devri olarak sınıflamışlardır. Biyolojik yaşlanma böyle bir gelişimi zo-
runlu kılmakla birlikte, bu değerlendirmenin kesin ve değişmez olduğu 
söylenemez (Beğer ve Yavuzer, 2012: 1-3).  

21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli demografik olgulardan biri 
nüfusun sayısal ve oransal olarak yaşlanmasıdır. Dünya nüfusu özel-
likle gelişmiş ülkelerde daha hızlı yaşlanmıştır (Yeşil ve ark., 2012: 18-
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23).  Tanı, tedavi ve toplum sağlığı alanındaki gelişmeler, ekonomik ve  
sosyokültürel koşulların gelişmesi doğuştan beklenen yaşam süresinin 
artmasını sağlarken, doğum oranlarının azalması, ölüm oranlarındaki 
değişiklikler nüfus yaş yapısının değişmesine ve yaşlı nufusun toplam 
nüfus içindeki oranının yükselmesine yol açmıştır (Yeşil ve ark., 2012: 
18-23; Gülhan, 2013: 99-105). Bu dramatik değişiklikler 21 yüzyıl boyun-
ca da dünya nüfusunun yaşlanacağının göstergesidir .

Benzer şekilde ülkemizde de 65 ve üzeri  nüfusun oranı 2000 yılın-
dan itibaren toplam nüfusun %5’inin üzerine çıkmış, 2012 yılında %7.5’e 
(5.6 milyon) ulaşmıştır (Gülhan, 2013: 99-105).

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 verilerine göre; ülkemizde doğuştan 
beklenen yaşam süresi artmakta ve nüfusumuz yaşlanmaya devam et-
mektedir. Nüfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan ortanca 
yaşın 2018 yılında 32, 2023’te 33.5, 2040’da 38.5, 2060’ta 42.3, 2080’de 
ise 45 olması beklenmektedir. Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve 
üzerindeki nüfusun oranının 2018 yılında %8.7, 2023’te %10.2, 2040’da 
%16.3, 2060’ta %22.6 ve 2080’de %25.6 olacağı öngörülmektedir 1.

Yaşlanma multifaktöryel bir süreçtir ve yaşam boyunca mikroskop-
ik düzeyden makroskopik düzeye geçmektedir. Yaşlanmayla birlikte 
geçen zamana bağlı olarak fizyolojik kayıpların ortaya çıkması beklen-
mekte ve bu kayıpların hızı bireyden bireye büyük değişiklik gösterme-
ktedir. Organ sistemlerinin rezerv kapasitelerinde azalma, homeostatik 
kontrolde azalma, çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinde 
azalma (pozisyon değişikliği ile ortaya çıkan ortostatik hipotansiyon, 
değişen ısıya adaptasyonda zayıflık), stres cevap kapasitesinde azalma 
yaşlanmanın karakteristik özellikleridir. Yaşlanmaya bağlı olarak orta-
ya çıkan ve giderek artan bu kayıpların sonunda; kişi hastalıklara ve 
yaralanmalara karşı korunmasız bir hale gelmektedir ( Gökçe Kutsal, 
2006: 37-44).

AKILCI İLAÇ KULLANIMI ve AKILCI OLMAYAN İLAÇ 
UYGULAMALARI

Hastalıklardan korunma, teşhis, tedavi veya vücudun herhangi bir 
faaliyetini değiştirmek için kullanılan kimyasal, bitkisel ve biyolojik kay-
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naklı ürünlere ilaç denmektedir. İlaçlar belirli kurallara göre, belirli do-
zlarda basit veya bileşik olarak hastalarıın kullanımına sunulur ve kul-
lananın yararına olacak şekilde kullanılırlar. Ancak ilaçların ihtiva ettiği 
kimyasal maddelerin tamamen zararsız olması mümkün değildir. Bu 
kimyasal maddeler, vücutta beklenen olumlu etkilerinin yanında, isten-
meyen, rahatsız edici olumsuz yan etkilere de yol açabilir. Bu olumsuz 
etkilerin ortaya çıkmasını bazı faktörler etkilemektedir. İlacın kullanma 
zamanlarına dikkat edilmemesi, ilaçla alınmaması gereken besinlerin 
yenmesi etkisizlik durumu yaratabilecekken, başka bir ilaç kullanımının 
varlığı alınan ilaçla etkileşebilir, yanısıra alkol bazı ilaçların etkisini şid-
detlendirebilir İlaçların istenmeyen etkilerinin bir kısmının önlenmesi 
mümkündür. İlacın akılcı kullanımı, mümkün olan durumlarda dozun 
azaltılmasını veya yan etkinin tedavisi için başka bir ilacın kullanımını 
gerektirebilir. Bazı yan etkiler ise ilacın bir süre kullanımından sonra 
kendiliğinden kaybolabilir (Özçelikay, 2001: 9-18).

Bu durumda ön plana çıkan kavram Akılcı İlaç Kullanımıdır.
Akılcı ilaç kullanımı (AİK) ilaç kullanırken doğruları uygulamak ve 

bilinçli olmaktır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık alanında evrensel 
düzeyde yetkin bir kurumdur. DSÖ, AİK konusunda somut bir duruş 
sergilemiş ve herkesçe kabul gören bir tanımlamada bulunmuştur. Buna 
göre AİK, “bireylerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre 
uygun ilacın, uygun süre ve dozda, en düşük maliyetle ve kolayca sağla-
nabilmesi” olarak tanımlanmıştır (Ekenler ve Koçoğlu, 2016: 44-55; Gül-
han, 2013: 99-105; Akıcı ve Kalaça; 2013: 2-13). 

Akılcı ilaç kullanımı (AİK) (rasyonel farmakoterapi) süreci, hastanın 
probleminin dikkatlice tanımlanması, tedavi amaçlarının belirlenmesi 
ve değişik seçenekler içinden etkinliği kanıtlanmış ve güvenilir bir teda-
vi seçilmesi, sonra da uygun bir reçete yazıp hastaya açık bilgiler ve tali-
matlar vererek tedaviye başlanması, tedavinin sonuçlarının izlenmesi ve 
değerlendirilmesini kapsayan sistematik bir yaklaşım biçimidir (Ekenler 
ve Koçoğlu, 2016: 44-55; İskit, 2006: 1-2; Akıcı ve ark., 2001: 100-105). 

AİK,
• belirlenen doğru ilacın,
• doğru miktarda,
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• doğru uygulama yoluyla,
• doğru zamanlamayla,
• yeterli bilgilendirme yapılarak ve
• maliyet uygunluğu da dikkate alınarak kullanılması ilkelerinin 

bütünüdür.
Dolayısıyla bu ilkeler ilacın üretiminden eczaneye ulaşmasına; 

reçeteye doktor tarafından yazılıp hasta tarafından kullanılmasına; etki 
ve yan etkileri bakımından dikkatli olunmasından atıklarının kuralı-
na uygun imhasına kadar pek çok alt konu başlığı ile ilişkilendirilen 
“doğru”ları kapsar. İlaçtan beklenen en yüksek faydanın sağlanabilmesi 
için ilaçların bu şekilde kullanılması zorunludur (Akıcı ve Kalaça; 2013: 
2-13). 

AİK ilkelerine uyumun sağlanmasında hekimin dışında, hastalara, 
eczacılara, diğer sağlık personeline, ilaç sektörüne, resmi otoriteye ve 
bu konuda yeterli toplum bilinci oluşturulması amacıyla bireylere de 
önemli roller düşmektedir (Akıcı ve Kalaça; 2013: 2-13; Akıcı ve ark., 
2001: 100-105). 

AİK’nın bir dizi unsurun akılcılığına bağlı olduğu söylenmektedir 
ve bu unsurlar; ilaçların akılcı seçimi, ilaç lojistiğinin akılcılığı, reçete 
yazma sürecinin akılcılığı, reçete yanıtlama sürecinin akılcılığı, ilaçların 
akılcı tüketimi, ilaç bilgisi desteğinin ve ilaç yönetiminin akılcılığı olarak 
sınıflandırılmaktadır. İlaç kullanımına karar veren hekim, ilacı uygun 
şartlarda sağlayan eczacı, ilacı uygulayan hemşire ve tedavi uygula-
nan hasta, AİK’da sorumluluk taşıyan tarafları oluşturmaktadır. AİK’ 
nın herhangi bir sürecinde meydana gelen sorun beraberinde akılcı ol-
mayan ilaç kullanımını getirmektedir (Ekenler ve Koçoğlu, 2016: 44-55).

Ülkemizde, yeterînce belgelendirilmemiş olmakla birlikte, akılcı ol-
mayan ilaç kullanımı sorunu, konu ile ilgili çeşitli platformlarda dile ge-
tirilmektedir (Akıcı ve ark., 2001: 100-105).

Birçok ülkede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, “Akılcı İlaç Kul-
lanımı Programı” başlatılmıştır. Türkiyede de bu programa benzer uygu-
lamalar T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü’nün 
yürütücülüğünde gerçekleştirilen İkinci Sağlık Projesi kapsamında 
başlamıştır. 1994 yılında DSÖ tarafından “Guide to Good Prescribing” 
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adı altında yayımlanan ve Ocak 2000 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı, 
Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü’nün denetiminde bir komisyon 
tarafından “ İyi Reçete Yazma Kılavuzu” adıyla Türkçe’ye çevirilen kay-
nak, genel rasyonel farmakoterapi ilkeleri doğrultusunda akılcı ilaç kul-
lanımını da kapsamaktadır (İskit, 2006: 1-2).

Ülkeler sağlığın temini için sağlık harcamaları arasında ilaçlara 
önemli bir yer ayırmaktadırlar. 2006 yılında DSÖ verilerine göre tüm 
dünyada ilaç harcamalarına yaklaşık 859 milyar Amerikan Doları kay-
nak ayrılmıştır. Küresel gayrisafi hasıla içinde ilaç harcamalarına ayrılan 
pay ortalama %1.52 iken tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık 
harcamaları içindeki payı ortalama %24.9’dur. Ülkemizde ise ilaç ve tıbbi 
sarf malzemesi harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı 
2000 yılı için %33.5 olarak bildirilmiştir. Akılcı olmayan ilaç kullanımı, 
başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin önemli bir 
sağlık sorunudur ve düzeltilmesi güç bir alışkanlık olarak kabul edilme-
ktedir. Gereksiz ve yanlış ilaç uygulaması ölümle de sonlanabilen birçok 
sağlık sorununa sebep olabilmektedir. Bir diğer boyut da ekonomik so-
runlardır; yüksek ilaç harcamaları sosyal güvenlik kurumlarına ağır bir 
yük getirmekte, geri ödemede ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu ned-
enlerden dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye 
çalışılmaktadır (Aydın ve Gelal, 2012: 57-63). 

Akılcı ilaç kullanımın dışında kalan uygulamalar akılcı olmayan ilaç 
kullanımı ya da  uygunsuz ilaç kullanmı olarak değerlendirilmektedir. 

Bir hastaya verilen tedavi rejimi birçok farklı durumda “uygunsuz” 
olarak nitelenebilir. Bir ilaç kabul edilemez yan etki profiline sahipse, yakın 
izlem gerektiriyor ve bu yapılamıyorsa, eş zamanlı kullanılan ilaçlarla 
önemli fakat göz ardı edilen bir etkileşimi varsa, daha iyi bir alternatifi 
varsa (örn; daha ucuz, daha az yan etki profili, dozaj, kullanım sıklığı) ve 
endikasyonu yoksa uygun olmayabilir. Bununla birlikte kanıtlanmış fay-
dası olan bir ilacın kullanılmaması da uygunsuz ilaç rejiminin içerisinde 
yer alır (Bahat ve ark., 2012: 1-8; İlhan ve Bahat Öztürk, 2015: 1-7).

Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların ilaçtan yeterince fayda 
görememelerine sebep olmakta ve ekonomik açıdan bakıldığında ise 
ülke ekonomisine büyük bir yük getirmektedir. Türkiye’de 2002 yılın-
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da tüketilen ilaç kutu sayısı 699 milyon iken %146 artarak 2011 yılında 
1 milyar 721 milyon kutuya ulaşmıştır. Aynı dönemde kamu ilaç har-
caması 2011 fiyatlarıyla 13 milyar 430 milyon Türk Lirasından %18 ar-
tarak 15 milyar 865 milyon Türk Lirasına çıkmıştır. Ülkemizde tedavi 
gruplarına göre ilaç tüketimini %11.6 antibiyotikler, %9.4 oranla onko-
loji, %8.5 kardiyovasküler, %7.0 antiromatizmal, %5.8 nöroloji, %4.9 
solunum sistemine yönelik ilaçlar oluşturmaktadır. Akılcı olmayan ilaç 
kullanımının büyük bir bölümünü; çoklu ilaç kullanımı (Polifarmasi), 
ilaçların gereksiz ve aşırı kullanımı, klinik rehberlere uygun olmayan 
reçetelemenin yapılması, uygun olmayan kişisel tedavilere başvurul-
ması ve yeni ilaçların uygun olmayan tercihi oluşturmaktadır (Ekenler 
ve Koçoğlu, 2016: 44-55). 

Ekenler ve Koçoğlunun bildirimine göre; Yapıcı ve arkadaşlarının 
2011’ de yaptıkları bir araştırmaya katılanların %26’sının doktor tavsi-
yesi olmadan ilaç kullandıkları, % 15’inin evlerinde bulunan ilaçları kul-
landıkları, yaklaşık %44’ünün ise ilaçları kullanılması gereken süreden 
önce bıraktıklarını tespit etmişlerdir (Ekenler ve Koçoğlu, 2016: 44-55). 

Yine Ekenler ve Koçoğlunun bildirimine göre; Özçelikay tarafından 
2001’ de yapılan çalışmada doktora başvurmadan ilaç kullanım oranı 
%75.5 olup, bu ilaçların %54’lük kısmını ağrı kesiciler, %8’ini antibiyo-
tikler, %5’ini ise soğuk algınlığı ilaçlarının oluşturduğu tespit edilmiştir 
(Ekenler ve Koçoğlu, 2016: 44-55)..

İlaçlar, bireysel ve toplumsal düzeyde hastalıkların önlenmesi ve 
hastalıklarla mücadele konusunda büyük öneme sahip teknolojik ürün-
ler olduğu için halk sağlığı açısından da bu değerli kaynağın akılcı 
kullanımı esastır. Akılcı olmayan ilaç kullanımında; eğitimin yetersiz 
olmasının yanında sosyokültürel, ekonomik, yönetsel ve düzenleyici 
mekanizmalar gibi birçok nedeni vardır. Bu nedenlerin çoğu birbirini 
etkilemekte ve sorunu daha da karmaşık hale getirmektedir (Ekenler ve 
Koçoğlu, 2016: 44-55).

POLIFARMASI ve YAŞLI BIREYLERDE POLIFARMASI

Polifarmasi terimi ilk olarak 20. yüzyıl ortalarında çok sayıda ve 
yoğun ilaç kullanımı olarak tanımlanmıştır. Polifarmasinin tanımı ile il-
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gili net bir consessus bulunmamakla birlikte günlük eş zamanlı 2, 4, 5 
veya fazla sayıda ilaç kullanımı olarak kabul edilir (Asma ve ark., 2014: 
8-12; Özçakar ve Kartal, 1997: 33-35; Öztürk ve Gülen Uğraş, 2017: 103-
108; Bahat ve ark., 2012: 1-8; Eyigör ve Gökçe Kutsal, 2012: 445-454; Belgi 
Yıldırım ve Kılınç, 2017: 17-21; Yeşil ve ark., 2012: 18-23; Öztürk ve ark., 
2017: 296-305). Bununla birlikte 10 veya daha fazla ilaç kullanımı hip-
erpolifarmasi olarak tanımlanmaktadır (Öztürk ve ark., 2017: 296-305).

Polifarmasiyle ilgili literatürde, kullanılan ilaç sayısına ve ilaç kul-
lanım süresine göre de farklı tanımlamalar sözkonusudur. Bu tanım-
lamalardan bazıları en az 240 gün süreyle 2 ve daha fazla ilaç kullanımı, 
4 ve daha fazla ilaç kullanımı veya 5 ve daha fazla ilaç kullanımıdır. Bazı 
yayınlar polifarmasiyi minör ve majör polifarmasi olarak iki alt gruba 
ayırmıştır. Minör polifarmasi ikiden fazla ilaç kullanımı, major poli-
farmasi ise dörtten fazla ilaç kullanımı olarak tanımlanmıştır. Polifar-
masi için net bir cut-off değer bulunmaması nedeniyle alternatif olarak 
‘Hastanın ihtiyacı olduğundan fazla miktarda ilaç kullanması’ tanımla-
ması yapılabilir (Belgi Yıldırım ve Kılınç, 2017: 17-21). National Service 
Framework (NSF) ise polifarmasiyi 4 ya da daha fazla ilaç kullanımı 
olarak tanımlamıştır (Yeşil ve ark., 2012: 18-23).

Polifarmasi, olumsuz ilaç etkileşimlerine, dolayısıyla hastane 
yatışlarına ve yatış sürelerinin uzmasına neden olabilmektedir. Asma 
ve arkadaşlarının bildirimine göre İngiltere’ de yapılmış bir çalışmada 
hastane yatışlarının %14.7’ sinin ilaç yan etkileri kaynaklı olduğu be-
lirlenmiş, bu grup hastaların yatış sürelerinin belirgin şekilde uzadığı 
bildirilmiştir. Yine İspanyada yapılmış bir çalışmada rastgele seçilmiş 
bir günde toplumun %29.4’ ünün günlük ilaç aldığı, bunların %73.9’ 
unda ilaç etkileşimine neden olabilecek ilaçlar olduğu belirlenmiştir. 
Danimarkada yapılmış bir çalışmada 1.basamakta 2 veya daha fazla ilaç 
kullanım prevelansının nüfusun üçte birini kapsadığı, bunların %6’ sının 
bir yıl içinde ilaç etkileşimlerine maruz kaldığı belirlenmiştir (Asma ve 
ark., 2014: 8-12).

Bunların yanısıra polifarmasi; tedaviye uyumsuzluk, maliyette 
artış, kalça kırığı, kilo kaybı, düşme, kognitif disfonksiyon ve sedasyon, 
huzurevine yerleştirilmede artış, ölüm gibi olumsuz sonuçlara yol aç-
maktadır (Yeşil ve ark., 2012: 18-23). 
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Polifarmasi nedeni çok faktörlüdür; multimorbidite, ilaç reçetelen-
mesinde hekimler arası iletişim, çoklu hekim ziyareti, tıbbi klavuzların 
kullanımı, hasta beklentileri, ilaç reklamları, ilaç maliyetleri gibi (Asma 
ve ark., 2014: 8-12). 

İleri yaş, huzurevinde kalma polifarmasi etjolojisinde bilinen en 
önemli risk faktörleri olup, reçete kaskadı (kullanılan ilaçların yan et-
kisini telafi etme amacıyla farklı ilaç başlanması), hekimin ilaç etki ve et-
kileşimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastada mevcut olan 
bilişsel sorunlar, görme bozuklukları, fonksiyonel bozukluklar, eğitim 
düzeyindeki düşüklük, bakıcı ile ilgili sorunlar etyolojide rol oynayan 
diğer önemli risk faktörleridir (Belgi Yıldırım ve Kılınç, 2017: 17-21).

Özellikle yaşın artmasıyla birlikte artan ilaç sayısı ile hastaların 
hastaneye acil sevk ve yatışlarında artış meydana gelmekte, beş veya 
daha fazla ilaç kullanımıyla risk daha da belirginleşmektedir. İlaç yan 
etkileri ve etkileşimleri özellikle bazı ilaçların kullanımı ile artış göster-
mektedir. Bunlar arasında digoksin, beta blokerler, diüretikler, antidiy-
abetikler, antikoagülanlar, steroid içermeyen analjezikler ve psikiyatrik 
ilaçlar bulunmaktadır. Acil hastane yatışlarına neden olan ilaçları in-
celeyen bir çalışmada ise varfarin, digoksin, insülinin ilk üç sırayı al-
dığı görülmüştür. Dördüncü sırada ise steroid olmayan antienflamatuar 
ilaçlar yer almaktadır (Asma ve ark., 2014: 8-12).

Polifarmasi insidansı %5 ile %78 arasında değişmekle birlikte sıklığı 
kadınlarda erkeklerden daha fazladır (Eyigör ve Gökçe Kutsal, 2012: 
445-454).

Polifarmasi tüm yaş gruplarında görülmekle birlikte yaşlılarda daha 
sıktır (Asma ve ark., 2014: 8-12). 

Yaşlılardaki ilaç kullanımına yönelik çalışmalarda reçetesiz olarak 
kullanılan ilaçların %40-60’ ının analjezikler, laksatifler ve vitaminler 
olduğu belirlenmiştir. Yaşlılarda en sık yan etki oluşturan ilaç grubu 
santral sinir sistemi depresyonu yapan ilaçlardır, bunları antibiyotikler, 
analjezikler, antikoagülanlar, antihipertansifler, bronkodilatatörler, 
diüretikler ve oral hipoglisemik ajanlar izlemektedir. İlaç yan etkisi 
olabileceğini düşündürmesi gereken bulgular ise yaşlılar göz önüne 
alındığında şöyle sıralanabilir; depresyon, konfüzyon, huzursuzluk, 
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düşme, hafıza kaybı, ekstrapiramidal sistem bulguları (Parkinsonizm, 
tardiv diskinezi), konstipasyon ve inkontinans (Gökçe Kutsal, 2006: 37-
44).

Ülkeler arası farklılık izlenmekle birlikte polifarmasi 75 yaş üzerinde 
%40 dolaylarında görülmektedir. Yıldırım ve Yaşar Kılınç’ ın bildirimi-
ne göre 2009 yılında Kanada da, ileri yaştaki kişilerin %63’ünün beş ve 
üzerinde ilaç kullandığını, bu hastaların %30’unın 85 yaş üzerinde old-
uğunu ve ondan fazla ilaç aldığı belirlenmiştir (Belgi Yıldırım ve Kılınç, 
2017: 17-21; Ramage-Morin, 2009: 37-44). 

Yine Yıldırım ve Yaşar Kılınç’ ın bildirimine göre Morin ve ark-
adaşlarının İsveç’de yaptıkları bir çalışmada, 2007 ile 2013 yılları arasın-
da ölen 65 yaş üzeri 500.000’den fazla kişi incelenmiş, Son 12 ay içerisinde 
hastalara yazılan reçeteler geriye dönük taranmış ve neredeyse hasta-
ların yarısına 10 veya daha fazla ilaç reçete edildiği gözlenmiştir (Belgi 
Yıldırım ve Yaşar Kılınç, 2017: 17-21; Morin et all., 2017: 927-936).

Gökçe Kutsal’ ın bildirimine göre; Amerika Birleşik Devletleri (AB-
D)’nde nüfusun %13’ ünü yaşlılar oluşturmakta, ancak tüm reçetelerin 
%34’ ünü almakta ve reçetesiz ilaçların %40’ ını tüketmektedirler. 65 yaş 
ve üzerindekilerin %95’ inin haftada en az bir ilaç kullandığı saptan-
mıştır. %40’ dan fazlası haftada beş veya daha fazla, %12’ si on veya 
daha fazla ilaç kullanmaktadır. Yaşlılarda ilaç yan etkilerinin ortaya 
çıkmasında önemli bir etmen olan çoklu ilaç kullanımını da içeren uy-
gunsuz reçeteleme, ABD hükümeti tarafından 2000 yılında hazırlanan 
Sağlıklı İnsanlar 2000 (Healthy People 2000) raporunda önde gelen ilaç 
güvenliği konusu olarak seçilmiştir. Ayrıca yaşlılardaki ilaç kullanımına 
yönelik çalışmalarda reçetesiz olarak kullanılan ilaçların oranının yük-
sek olduğu ve bunların %40-60’ ının analjezikler, laksatifler ve vitamin-
ler olduğu belirlenmiştir (Gökçe Kutsal, 2006: 37-44; Kaufman et all., 
2002: 337-344).

2000 yılında İngiltere’de nüfusun %20’si 60 yaşın üzerinde olmasına 
rağmen, tüm reçetelerin %52’sinin bu popülâsyona verildiği, 75 yaş üze-
rinde ki bireylerin %36’sının 4 veya daha fazla ilaç aldığı tespit edilm-
iştir. ABD’de 2500 kişinin katıldığı bir çalışmada çoklu ilaç kullanımının 
en fazla 65 yaş ve üzeri kadın bireyler arasında olduğunun ve bunların 
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da, %23’nün en az 5 ilaç, %12’nin ise en az 10 ilaç aldığı tespit edilmiştir 
(Yeşil ve ark., 2012: 18-23).

Yine Amerika’da 2005 ve 2006 yılları arasında yapılan ve 57-85 yaş 
arası hastaların dahil edildiği bir çalışmada, 75 ile 85 yaş arasındaki 
erkeklerin %37.1’inde, kadınların ise %36’ sında beş ve daha fazla ilaç 
reçete edildiği görülmüştür. Tüm hastaların ise %58’ine bir veya daha 
fazla gerekli olmayan ilaç reçete edilmiştir (Belgi Yıldırım ve Kılınç, 
2017: 17-21; Qato et all., 2008: 2867-2878 ).

Avrupa’ da yapılan geniş ölçekli bir araştırmanın sonuçlarına göre; 
hastaların %51’ i 6 veya daha fazla ilaç kullanmaktadır (Fialová et all., 
2005: :1348-1358).

Huzurevinde kalan 1944 bireyle yapılan bir araştırmanın sonuçları-
na göre; kadınların %31’ i, erkeklerin %23.3’ ü günde 3 veya daha fazla 
ilaç kullanmakta, bu bireylerin %5.5’ i kullandıkları ilacın yan etkile-
rinden (sıklıkla gastrointestinal ve polifarmasinin yan etkileri ile ilgili) 
şikayet etmektedir (Arslan ve ark., 2002: 1163-1168).

Dünya’ da olduğu gibi ülkemizde de ilaç kullanan popülasyonun 
büyük kısmını yaşlılar oluşturmaktadır. 

Türkiye’ de bu konuda, toplumda yaşayan yaşlılarla ilgili kapsamlı 
veri olmamakla birlikte Türkiye’de polikliniğe başvuran bireylerde ya-
pılan çalışmalarda 65 yaş ve üzerinde 5 adet ve üzeri ilaç kullanım oranı 
kadınlarda %63.2 erkeklerde ise %55.3 ile oldukça yüksek olarak sap-
tanmıştır. Bu çalışmaya göre bir kişi için kullanılan ortalama ilaç sayısı 
4.5, 10 adet ve üzeri ilaç kullanımı %7. 9 dur (Bahat et all., 2014: 255-259; 
Bahat et all., 2013: 67-72).

Kutsal ve arkadaşlarının 2006 yılında 65 yaş ve üzeri 1433 yaşlı 
ile görüşerek yaptıkları çoklu ilaç kullanımının araştırıldığı çalışma-
da; Araştırmaya katılan yaşlıların %84.7’sinin sürekli kullandığı en az 
bir ilacı varken, %15.3’ ü olmadığını belirtmiş, çalışmaya katılanların 
%23.2’si sadece bir ilaç kullandığını; %17’ si iki ilaç; %19.2’ si üç ilaç; 
%38.2’ si ise dört veya daha fazla ilaç kullandığını ifade etmiştir (Gökçe 
Kutsal, 2006: 37-44).

Türkiye’ de huzurevinde kalan  yaşlılarda fonksiyonel-kognitif 
değerlendirme ve ilaç kullanımı ile ilgili olarak yapılan bir araştırmanın 



Vasfiye BAYRAM DEĞER

221

sonuçlarına göre erkeklerin %94.4’ ünün, kadınların %80.4’ ünün en az 
bir ilaç kullandığı, ortalama olarak kullanılan ilaç sayısının kadınlarda 
3.59, erkeklerde ise 2.39 olduğu, reçetesiz olarak kullanılan ilaç oranının 
oldukça yüksek olduğu ve bu grupta en fazla steroid olmayan antiinfla-
matuar ilaçların yer aldığı (%72.5) tespit edilmiştir. Mini mental durum 
değerlendirmesi ve fonksiyonel bağımsızlık değerlendirmesi ölçekleri-
nin kullanıldığı bu çalışmada; ölçütler ile reçetesiz ilaç kullanımı arasın-
da pozitif korelasyon bulunarak, huzurevindeki yaşlılarda kognitif ve 
fonksiyonel durumu bozan faktörlerden biri olarak reçetesiz ilaç kul-
lanımı sorumlu tutulmuştur (Esengen ve ark., 2000: 197-201).

Türkiye’de 12 farklı şehirde, bu illerdeki üniversitelerin tıp fakültesi 
hastanelerine değişik yakınmalar ile ardı sıra başvuran yaşlılar ile dok-
torlar tarafından yüz-yüze görüşmelerin yapıldığı,  65 yaş ve üzerindeki 
1433 yaşlı ile görüşülerek çoklu ilaç kullanımının araştırıldığı bir başka 
çalışmaya göre; bireylerin %84.7’ si sürekli kullandığı bir ilacının old-
uğunu, %15.3’ ü kullandığı ilacının olmadığını, %23.2’ si sadece 1 ilaç 
kullandığını; %17’si 2 ilaç, %19.2’ si 3 ilaç; %38.2’ si ise 4 veya daha faz-
la ilaç kullandığını ifade etmiştir. Araştırmaya katılan yaşlıların %67.3’ 
ünün kadın, %32.7’ sinin erkek olduğu, bunların %43.8’ inin 65-69 yaş 
grubunda, %32.2’ sinin 70-74 yaş grubunda,  %24’ ünün ise 75 ve üze-
ri yaş grubunda olduğu tespit edilmiştir (Gökçe Kutsal ve ark., 2009: 
486–490). 

Ankara’da 65 yaş ve üzerindeki 1300 kişi ile yapılan yüz yüze 
görüşmelerde yaşlıların yarısından fazlasının sürekli ilaç kullandığı, 
çoklu ilaç kullanımının kadınlarda daha fazla olduğu dikkati çekmiş, 
ancak yapılan karşılaştırmalarda bir doktor önerisi veya reçetesi doğrul-
tusunda ilaç kullanımının kadınlarda daha yaygın olduğu saptanmıştır. 
Ayrıca dört ve daha fazla ilacın bir arada kullanımının en fazla 71-80 yaş 
grubunda olduğu, yaş ilerledikçe çoklu ilaç kullanımının azaldığı dikka-
ti çekmiştir (Şahin ve Baydar, 2006: 55-84).

Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımının araştırıldığı bir başka çalışma-
da 58’ i toplum içinde yaşayan ve 69’ u huzurevinde kalan 127 yaşlı ile 
görüşmeler yapılmış, ortalama ilaç kullanımı 4.5 olarak bulunmuştur. 
Günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık ile kullanılan ilaç sayısı arasın-
da doğrudan bir ilişki saptanan bu araştırmada huzurevinde kalan 
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yaşlılarda çoklu ilaç kullanım oranının daha yüksek olduğu görülmüştür 
(Dişcigil ve ark., 2006: 117- 121).

Ülkemizde yaşlılarda polifarmasinin önemli bir sorun olduğu 
gerçektir. Polifarmasinin önlenmesinde en önemli süreç akılcı ilaç kul-
lanımı eğitim faaliyetlerinin (tıp eğitimi, mezuniyet sonrası tıp eğitimi, 
sağlık çalışanlarının eğitimi, toplumun bilinçlendirilmesi) etkinliğinin 
artırılmasıdır. Bununla birlikte, konunun yaşlılardaki yansımasını orta-
ya koyan verilerin yeterli olmadığı görülmektedir. İlaç israfını azaltacak 
tedbirlerin alınması, yaşam biçimi değişiklikleri gibi ilaç dışı tedavi uygu-
lamalarının daha etkin kullanılmasının sağlanması, yaşlılarda potansi-
yel risk taşıyan ilaçların listesinin ulusal ihtiyaçlara göre oluşturulması, 
yaşlı hastalarda klinik tablolara göre ilaç başlama ve kesme rehberleri-
nin kullanımının yaygınlaşması ve reçete yazma sürecinde yazılım pro-
gramlarından yararlanılmasının teşvik edilmesi önerilebilir (T.C. Sağlık 
Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2015: 59-65).

Yaşlılarda Polifarmasi durumunda alınacak önlemeler (Onar ve Ka-
pucu, 2011: 22-28) ; 

1. Yaşlı hastaya ilaç önerilirken tedavi bireye özgü olmalı, o hasta-
ya en uygun ilaç seçilmelidir.

2. Tedaviye başlamadan önce tanı konmuş olmalı, sadece hastalık 
belirtileri için ilaç önerilmemelidir.

3. Tıbbi sorunlar olanaklar elverdiğince ilaçsız olarak tedavi edilm-
eye çalışılmalıdır.

4. Başka doktorlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı sorulup 
araştırılmalıdır.

5. İlaca mümkün olan en düŞük dozda başlanmalıdır.
6. Eğer gerekiyorsa ilacın dozu kontrollü olarak artırılmalıdır.
7. Sedasyon yapan, sakinleştirici özelliği olan ilaçlar kişinin gün-

lük yaşamındaki faaliyetlerini etkileyebileceği için dikkatle önerilmeli 
ve kullanılmalıdır.

8. Doz ayarlaması dikkatle yapılmalıdır.
9. Yan etkisi olabilecek ilaçlar mümkün olduğunca kısa sürede kul-

lanılıp, kesilmelidir.
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10. İlaçlar gerekli laboratuvar incelemeleri yapıldıktan sonra reçete 
edilmelidir.

11. İlaç tedavisi basitleştirilmelidir.
12. Hastanın tedaviye uyumunu artırmak için kullanım takvimi 

hazırlanmalı, ilaç kutuları belirgin olarak etiketlenmelidir.
13. Tedavi düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gereksiz ilaçlar te-

daviden çıkarılmalı, tekrar yazımlar önlenmelidir.

YAŞLI BIREYLERDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI ve ÖNEMI

Yaşlanma, çocukluk, gençlik, erişkinlik gibi fizyolojik bir süreçtir ve 
kronolojik yaştan bağımsız olarak bireyler arasında büyük değişkenlik 
gösterebilmektedir. Yaşlanma sürecinde vücut sistemlerinin fonksiyon-
larda gerileme, organ rezervlerinde azalma ortaya çıkmakta, hemostatik 
kontrolde, stresörlere yanıtta ve çevreye uyum sağlamada zayıflama ile 
beraber kişiler hastalıklara ve yaralanmalara karşı daha yatkın ve daha 
korumasız hale gelmektedir. Bununla beraber, toplumun bir parçası olan 
yaşlı bireyin bu döneminde kaliteli ve aktif bir yaşam sürmesinin sağlan-
ması, ortaya çıkan hastalıkların doğru ve uygun şekilde tedavi edilmesi 
sağlanmalıdır. Bütün bu yaklaşımlarda “primum non nocere-ilk önce 
zarar verme” kuralı en öncelikli prensip olmalıdır. Yaşlanmanın doğal 
sonuçlarından birisi olarak ortaya çıkan akut ve kronik hastalıklara bağlı 
olarak, yaşlıların ilaç kullanım oranları toplumun geneline göre artmak-
tadır (Gülhan, 2013: 99-105).

Bir hastalık olarak kabul edilmemesine rağmen yaşlılık, 65 yaş ve 
üstündeki bireylerin organizma verimliliğinde düşüş ve çevreye uyum 
sağlama yeteneğinde göreceli bir azalma sürecidir. İlerleyen yaşla birlik-
te hastalıkların görülme sıklığında artış meydana gelir; 65 yaş üstündeki 
bireylerin % 90’ında 1, %35’inde 2, %23’ünde 3, %15’inde ise 4 veya daha 
fazla kronik hastalığın bir arada olduğu bilinmektedir2.

Yaşlılarda ilaç-ilaç etkileşimi riski genç hastalara göre daha fazla 
olup, bu durumun potansiyel olarak önemli olduğu bilinmektedir. İl-
erleyen yaşla birlikte, hastalıkların görülme sıklığındaki artışa bağlı 
olarak, yaşlılara çoklu ilaç reçete edilmesi kaçınılmaz bir durum olarak 
görülmektedir (Kitiş ve Terzi, 2016: 162-175).



YAŞLILIK, POLİFARMASİ, AKILCI İLAÇ KULLANIMI ve ÖNEMİ

224

Yaşlılarda uygun olmayan ilaç kullanımı oldukça yaygın görülen 
ciddi bir sorundur. Bu bağlamda, yaşlılarda tedavinin akılcı ilaç kul-
lanım kriterlerine göre düzenlenmesi, düzenlenen tedavinin tekrar 
tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. AİK kapsamında, yaşlılarda, 
tanı konup tedavi hedefleri belirlendikten sonra, en uygun ilacın etkilil-
ik, uygunluk, güvenlilik ve maliyet kriterlerine göre uygun doz ve teda-
vi süresi belirlenerek seçilmesi, reçetenin yazılması, hastanın ilacın etkil-
eri/kullanımı ile ilgili bilgilendirilmesi ve tedavinin izlenmesi gerekme-
ktedir. Bu süreçte klinik ve evde bakım olmak üzere bütün hasta tedavi 
ve bakım ortamlarında, hekim, eczacı (ve/veya klinik eczacı) ve hemşire 
yaşlı hasta veya yakını ile işbirliği içinde olmalıdırlar. Diğer yandan tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de hekim ve eczacının reçete yazma 
ve karşılamaya ilişkin geleneksel rollerinin büyük ölçüde değiştiği ve 
bu bağlamda sorumlulukların paylaşımının da giderek arttığı bilinme-
ktedir. Yaşlı hastalarda multidisipliner ekiplerin yaşlı hastaların teda-
visindeki karmaşık ve zor süreci karşılamaya ve ortaya çıkan sorunları 
çözmeye daha fazla yatkın olduğu artık kabul edilmektedir (Kerry, 2015: 
62-73).

YAŞLILARDA DOĞRU İLAÇ KULLANIMINDA DİKKATE 
ALINMASI GEREKEN DURUMLAR

Yaşlılarda ilaç tedavisinin yönetilmesinde her zaman zorluklar 
yaşanır. Bu durum çoğu zaman hekimlerin, reçete yazarken karar verme 
aşamasında temel alabilecekleri kanıtların yetersiz olmasından kaynak-
lanmaktadır. Çok sayıdaki randomize, kontrollu deneylerde yaşlı hasta-
lar deney dışı kalmıştır. Hatta, bazı durumlarda spesifik olarak geriatrik 
popülasyonda yürütülmesi planlanan çalışmalarda bile araştırmaya yal-
nızca kısmen sağlıklı gönüllülerin alındığı dikkati çekmektedir (Kerry, 
2015: 62-73).

Yaşlı hastalarda reçete edilen ilaçların dozları çoğunlukla yaşlı ol-
mayan ve/veya daha genç bireylerde uygulanan dozlardan daha düşük-
tür. Bu durum genellikle yaşlılarda varolduğu düşünülen çok sayıdaki 
komorbidite, ilacın eliminasyonunun azalması düşüncesi ve olası ilaç-
ilaç etkileşimleri ile ilişkilidir. Ancak, bu tür doz ayarlamaları son derece 
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ampiriktir ve tedavide kullanılan ilacın terapötik doz altındaki (subter-
apötik doz) uygulamalarına neden olur (Kerry, 2015: 62-73).

1. Yaşlanma ve kırılganlık (Frailty): Fizyolojik yaşlanma, “organ 
sistemlerindeki fonksiyonel ünitelerin (örneğin böbreklerde nefron, ak-
ciğerlerde alveoller ve beyinde nöronlar gibi) zamana bağlı olarak kay-
bı” biçiminde tanımlanabilir. Buna karşıt olarak, kırılganlık, “bireyde 
çoklu organ sistemlerinde meydana gelen progresif azalmanın fonksi-
yon kaybına, fizyolojik rezervin azalmasına ve hastalıklara ve ölüme 
olan korunmasızlığın artmasına neden olan bir süreç” biçiminde tanım-
lanmaktadır. Son yıllarda bu iki tanım arasındaki farkın dikkate alın-
ması, aslında yaşlı bireylerden çok kırılgan yetişkinlerin ayırdına varıl-
masına neden olmuştur. Böylelikle kırılgan yetişkinlerin sağlık bakım 
kaynaklarının en önemli kullanıcıları oldukları gerçeği ortaya çıkmıştır. 
Bu kapsamda, tedavinin ilk aşamasında, reçete yazma sürecinde sadece 
yaşın dikkate alınmasının zorluklar gösterdiği açıktır; 63 yaşındaki eve 
bağımlı bir hasta, 78 yaşında ve hala kısmi zamanlı çalışmayı sürdüren 
bir bireyden daha kırılgan olabilecektir (Kerry, 2015: 62-73). 

2. Farmakokinetik ve Farmakodinamik Değişiklikler: Yaşlanma 
ile ortaya çıkan farmakodinamik değişikliklerin değerlendirilmesi, far-
makokinetik değişikliklerden ve hastalıklara bağlı değişikliklerden ayırt 
edilmesi çoğu zaman güçtür. Yaşlanma ile beraber doku reseptör du-
yarlılığının ve/veya homeostatik kontrol mekanizmalarının değişmesi 
ilaçların etkilerine dağiştirebilmektedir (Gülhan, 2013: 99-105). İlaçların 
absorpsiyon, dağılım, metabolizma ve atılımı normal yaşlanma sürecin-
den ve artan yaş ile birlikte gelişen hastalık durumlarından etkilenebilir 
(Kerry, 2015: 62-73).

3. Farmakogenetik: Farmakogenetik, ilaç uygulamasına verilen 
bireysel farklılığı açıklamak üzere genetik farklılığa odaklanan genetik 
bilimlerin klinik uygulaması olarak değerlendiril-mektedir. Bu kapsam-
da farmakogenetik, hem terapötik etkinlik hem de advers ilaç reaksiy-
onları açısından, bireyin ilaca yanıtını etkilediği bilinen, ilaç reseptörleri, 
ilaç sinyal transdüksiyon ve metabolizma yolakları ile transport sistem-
lerindeki genetik farklılıklara işaret etmektedir (Topinková, 2012:  477-
494).
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4. Polifarmasi (Çoklu İlaç Kullanımı): Genel bir kavram olarak bu 
alandaki araştırmaların büyük çoğunluğunda beş ya da daha fazla ilacın 
kullanılması polifarmasi olarak değerlendirilmekte ve bu kapsamda 
eşik rakam olarak 5 ilaç olarak kabul edilmektedir.

5. Yaşlı Hastanın Tedaviye Uyumu (Adherence): Tedaviye uyum 
(adherence) daha önceleri bu anlamda kullanılan “uyunç” (compli-
ance; hastanın davranışının reçete yazan hekimin önerileri ile ne oranda 
örtüştüğü) yerine daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Tedaviye uyum, 
çok daha yeni bir kavramdır. Bu kapsamda da tedaviye uyumsuzluk, 
herhangi bir yan etki oluşturmaksızın istenen sonuçları elde edebilmek 
üzere, yeterince etkili, klinik olarak uygun şekilde kararlaştırılmış olan 
endikasyon kapsamında, hekimin alması için önerdiği tedavi rejimini 
hastanın uygulamak istemesindeki gönülsüzlüğü veya beceriksizliği 
ifade etmektedir. Önerilen tedavi rejimi reçete edilen ilaçları, diyet ve 
yaşam tarzı değişikliklerinin uygulanmasını da içermektedir. Yaşlanma 
ile tedaviye uyumun azalmasının, yaşlılarda görülen bilişsel fonksiyon 
ve bellek azalması ile görme-işitme kaybı gibi fiziksel problemlerin or-
taya çıkması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Topinková, 2012:  477-
494; Marcum and Gellad, 2012: 287-300). 

6. Advers ilaç reaksiyonları: Advers ilaç reaksiyonu “bir beşeri 
tıbbi ürünün hastalıktan korunma, bir hastalığın teşhis veya tedavisi 
veya bir fizyolojik fonksiyonun iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya değiş-
tirilmesi amacıyla kabul edilen normal dozlarda kullanımında ortaya çı-
kan zararlı ve amaçlanmamış bir etki” olarak tanımlanmaktadır (Kerry, 
2015: 62-73). Advers ilaç reaksiyonları en yaygın iyatrojenik olaylardır 
ve yaşlıda polifarmasinin en çok beklenen sonucudur. Hastanede yatan 
80 yaş üstü hastalarda görülme sıklığı % 25’lere kadar yükselir, 65 yaş 
üstü hastalarda hastaneye başvuru nedenlerinin %3-10’unu advers ilaç 
reaksiyonları oluşturur. Semptomlar genellikle nonspesifik olduğundan 
ve pek çok hastalığı çağrıştırdığından genellikle advers ilaç reaksiyonu 
tanısı konmaz veya ihmal edilir. Bu nedenle hastaların ve yakınlarının/
bakıcılarının bu konuda eğitilmeleri ve farkındalıklarının artırılması 
önemlidir2.
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Hekimin AİK’e uygun şekilde bir sistematik yaklaşım içerisinde te-
daviyi düzenleme ve yönetme süreci şu şekilde basamaklandırılabilir 
(Gülhan, 2013: 99-105):

1. Hekim tarafından hastanın sorununun tanımlanması ve doğru 
teşhisin konulması,

2. İlaçlı veya ilaçsız, “etkili ve güvenilir” tedavilerin tanımlanması,
3. “Uygun” ilaç/ilaçların seçilmesi,
4. Çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimlerin öngörülmesi,
5. Tedavinin “gerçekleşebilirliğinin ve maliyetinin” değerlendir-

ilmesi,
6. Her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenme-

si ve uygun reçetenin yazılması,
7. Hasta (ve gerekiyorsa hasta yakınının) tedavi hakkında bilg-

ilendirilmesi,
8. Tedavi başarısının değerlendirilmesi.
AİK ilkeleri doğrultusunda hareket eden hekim öncelikle çalışma 

alanında en sık karşılaşabileceği hastalıkların tedavisi için “etkililik, 
güvenlilik, uygunluk ve maliyet” öğelerini gözeterek kişisel tedavi/
ler (K-tedavi) ve kişisel ilaç/lar (K-ilaç) listesi oluşturmalıdır. Bu listeyi 
oluştururken “Multi-Attribute Utility Analysis-MAUA” metodu yolu ile 
seçtiği endikasyon için alternatif tedavi ve ilaçları sıralayarak bunları 
“etkililik, güvenlilik, uygunluk ve maliyet” açısından karşılaştırır. Bu 
alternatifler arasından seçtiği ilacı K-ilaç olarak belirler ve hastalarının 
tedavisinde, her hasta için uyugunluk ölçütünü yeniden değerlendire-
rek kullanır. Böylece hekim en sık karşılaştığı endikasyonlarda kulla-
nacağı K-ilaçları ve bu ilaçlar ile ilgili etki, yan etki, kontrendikasyon, 
dozaj, uygulama yolu, maaliyet ve eş değer bilgelerini içeren kendisine 
ait “kişisel bir ilaç formülleri” hazırlamış olur (Gülhan, 2013: 99-105).

Yaşlılarda AİK ilkeleri Tablo 1’ de verilmiştir (İlhan ve Bahat Öz-
türk, 2015: 1-7);
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Tablo 1. Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri

1. Reçeteli ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, bitkiler, vitaminler ve besin takviyeleri de 
dahil olmak üzere tüm ilaçların bir listesini hastaya veya bakıcısına verin
İlaç adı (hem jenerik hem de marka), dozaj, sıklık, uygulama şekli ve endi-
kasyon her zaman bir arada olmalıdır.
Hasta veya bakıcısı bu detaylı listeye bakılarak bilgilendirilmelidir

2. Hastanın aldığı ilaçlar ile hekim tarafından yazılan reçeteyi kontrol edin

3. Endikasyon, uygunluk ve daha güvenli ya da daha ucuz bir ajana geçme 
olasılığı, minimum etkin dozaj, zamanlama, yan etkiler ve toksisite ve 
potansiyel ilaç-ilaç etkileşimi açısından mevcut ilaç tedavisini gözden geçi-
rin. Farmakolojik olmayan yaklaşımları da göz önünde bulundurun.
Her bir ilacı ilgili hastalıkla eşleştirin. Her bir ilacın etkinliğini ve yan etkile-
rini sorun. İlaçların faydalarını ve risklerini ayrı ayrı karşılaştırın.
Bu kontrol işlemi peryodik olarak (en az yılda bir kez) ve her fonksiyonel 
kayıpta ya da geriatriksendromlarda kötüleşme geliştiğinde yapılmalıdır

4. Genel yan etkiler ve ilaçların kullanımı konusunda ne zaman tıbbi yardı-
ma başvurulacağı konusunda hastayı veya bakıcısını bilgilendirin

5. İlaç doz programını basitleştirmeye çalışın
Doz sıklığını minimum düzeye indirmeye çalışın
Eğer uygunsa, uzun süre etki gösteren ilaçlar reçete edin
Eğer uygunsa, farklı ilaçları farklı zamanlarda değil de aynı anda uygula-
maya çalışın
Eğer uygunsa, aynı anda iki veya üç rahatsızlığı tedavi edebilecek ilaçlar 
kullanmaya çalışın

6. Bağlılıktan bahsedin(Hastayı mevcut ilaç tedavisine uyumu için motive 
edin)

7. Mevcut ilaçların olası yan etkileri olarak yeni veya kötüleşen semptomları 
dikkate alın

9. Yüksek riskli ilaçların etkinlik seviyesini ve toksisite bulgularını izleyin

10. Potansiyel olarak faydalı ilaçları az kullanmayın

11. Her bir hasta için bakım hedefleri ve önceliklerini belirleyin
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12. İlaç başlama ve kesme kararlarında yaşlının mevcut hastalıkları, geri-
atriksendromları, fonksiyonel durumu, beklenen yaşam süresi, yaşam 
kalitesi ve hasta/ bakımveren tercihlerini göz önünde tutun, bunlara göre 
ilaçların beklenen fayda-zarar oranını değerlendirin

13. Yaşlıda tedavihedefininçok önemli bir parçası olan yaşam kalitesini göz 
önünde bulundurun

14. İlacı kesme yan etkilerini minimum düzeye indirmek ve semptomların 
izlenmesine olanak sağlamak için, toksisite dışında ilaçları azaltarak yavaş 
yavaş kesmeye çalışın

Yaşlı bireylerde AİK’ nda rehber olabilecek çeşitli kriterler geliştir-
ilmiştir. Bu kriterler; Beers kriterleri, Kanada kriterleri (The Improved 
Prescribing in the Elderly Tool, IPET), STOPP/START kriterleri (Screen-
ingTool of Older Person’s Potentially Inappropriate Prescriptions, 
STOPP; Screening Tool to Alert doctors to the Right Treatment, START), 
İlaç Uygunluk İndeksi (Medication Appropriateness Index, MAI), 
PRISCUS Listesi’ dir (Potentially Inappropiate Medications in the Elder-
ly, PRISCUS List) (Kerry, 2015: 62-73). Bu kriterler arasında en sık kul-
lanılanı Beers kriterleridir. 

Beers Kriterleri ilk kez Beers ve ark. tarafından, huzurevlerinde 
yaşayan yaşlıların kullandıkları ilaçların değerlendirilmesi amacıyla 
1991 yılında geliştirilmiştir. Yaşlılarda olası uygunsuz ilaç kullanımını 
önlemek amacıyla, 20 yıldan uzun bir süredir kullanılmakta olan bu 
kriterler, 1997, 2002 ve 2003 yıllarında güncellenmiş olup; son olarak 
2012 yılında Amerikan Geriatri Derneği [American Geriatric Society 
(AGS)] tarafından, 65 yaş ve üzeri yaşlıların kullandıkları ilaçların risk-
lerinin, yararlarından daha fazla olduğunu tanımlamak amacıyla tekrar 
genişletilip güncellenmiştir. AGS 2012 Beers Kriterleri’nin diğer bir 
amacı da; olası uygunsuz ilaçlara maruziyeti azaltarak, yaşlıların yaşam 
kalitesini artırmaktır (Kitiş ve Terzi, 2016: 162-175).

YAŞLI BİREYLERDE AİK’ DA SAĞLIK PERSONELİNİN 
SORUMLULUKLARI

Birinci basamak sağlık hizmetleri, Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) nın 
uygulanabilmesi, polifarmasi ve uygunsuz ilaç kullanımı nedeni ile 
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oluşabilecek olumsuz sağlık sorunlarının önlenebilmesi için hayati önem 
arz etmektedir. Ülkemizde sağlık sistemi basamakları arasında sevk zin-
ciri zorunluluğu olmadığı için vatandaşlar istedikleri sağlık kuruluşuna 
başvurabilmektedir. Bu durum hastaların bir hastalık esnasında birkaç 
hekime başvurmasına yol açmaktadır. Böylece hastaların çoklu ilaç kul-
lanımı kaçınılmaz olmaktadır. Aile hekimleri tarafından yazılan reçetel-
erin ne kadarının 2. ve 3. basamakta başlanan ilaçların tekrarı olduğu 
bilinmemektedir. Aile hekimlerinin yazdığı ilaçların yaklaşık yarısının 
yeniden yazıldığı tahmin edilmektedir (Benli, 2015: 258-259).

Yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımının azaltılabilmesi için çeşitli 
müdahale çalışmaları yapılmıştır. Bu müdahaleler arasında eczacının 
bir ekip üyesi olarak reçeteyi gözden geçirmesi yer almaktadır. Bu 
amaçla çeşitli yöntemler uygulanmıştır. Hasta eğitimi ve doz kontrolü 
sistemleri bir başka müdahale yöntemidir. Hekimlerin konu ile ilgili 
yapılandırılmış eğitim programları ile desteklenmesi diğer bir yöntem-
dir. Yapılan müdahaleler önemli ölçüde etkin bulunmuştur. Elektronik 
reçetelemede yardım sistemleri mevcuttur, ülkemizde özel hastaneler 
dışında bu konuda herhangi bir sistem bulunmamaktadır. Bu yöntem-
lerin birbirine üstünlükleri açısından yeterli kanıt bulunmamaktadır. 
AİK’ nda birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, 
sevk zinciri uygulamasının aşamalı olarak hayata geçirilmesi ve sağlık 
sisteminin basamakları arasında etkin ve karşılıklı iletişim ve geri bildi-
rimin sağlanması önemlidir (Benli, 2015: 258-259). 

İlaç tedavisine başlanması hekimin; uygulanması ve izlenmesi ise 
hemşirenin görevleri arasındadır (Ekenler ve Koçoğlu, 2016: 44-55; Özer 
ve Özdemir, 2009: 42-51).

İlaçların güvenlik ölçütleri içinde kullanımını sağlama, hemşireler-
in en önemli sorumlulukları arasındadır. İlaçların etkisini, yan etkisini 
gözlemleyen ve ortaya çıkan olumsuz bir durumda hastayı ilk değerlen-
diren ve hekime bilgi veren hemşireler; kullanılan ilaçların etkisini, yan 
etkisini, uygulama şeklini ve diğer ilaçlarla etkileşimini değerlendirerek; 
doğru ilacı, doğru dozda, doğru zamanda, doğru kişiye, doğru yoldan 
uygulamalıdırlar. İlaçlar, bireysel ve toplumsal düzeyde hastalıkların 
önlenmesi ve hastalıklarla mücadele konusunda büyük öneme sa-
hip teknolojik ürünler olduğu için halk sağlığı açısından da bu değer-
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li kaynağın akılcı kullanımı esastır. Halk sağlığı; birey, aile ve toplum 
sağlığını hedef almaktadır ve AİK bu üç düzeyde sağlığın sürdürülme-
sinde önemlidir (Ekenler ve Koçoğlu, 2016: 44-55). 

Akılcı olmayan ilaç kullanımında; eğitimin yetersiz olmasının 
yanında sosyokültürel, ekonomik, yönetsel ve düzenleyici mekanizma-
lar gibi birçok nedeni vardır. Bu nedenlerin çoğu birbirini etkilemekte ve 
sorunu daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu nedenle durumun halk 
sağlığı bakış açısı ile incelenmesi gerekmekte ve bu bakış açısı da halk 
sağlığı hemşirelerine bazı sorumluluklar yüklemektedir. Ailelerin, halk 
sağlığı hemşireleri tarafından ilaç kullanımı yönünden periyodik olarak 
değerlendirilmeleri ve toplumun bu konuda etkin eğitim programlarıy-
la bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Halk sağlığı hemşireleri toplumsal 
anlamda akılcı ilaç kullanımının yaygınlaşmasına büyük katkı sağlay-
abilir. Hasta poliklinikte veya hastanede tedavi sonrasında ilacının kul-
lanımı düzenlenerek evine gönderilir. Artık hasta ilaç tedavisini evde 
kendisi yürütür. Ev ortamında sağlık personelinin gözlem ve desteğinin 
olmaması ilacın uygunsuz kullanım riskini artırmaktadır ve bu riskin 
azaltılmasında halk sağlığı hemşirelerine önemli görevler düşmektedir 
(Ekenler ve Koçoğlu, 2016: 44-55). 
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Öz: Yaşlı bireylerin sorunları arasında yer alan yaşlı istismarı ve ih-
mali dünya boyutunda tartışılan önemli bir sosyal sorundur. Yaşlı is-
tismarı, yaşlı bireyin sağlık ve iyilik halini tehdit eden veya zarar veren 
herhangi bir davranışa maruz kalması olarak tanımlanırken, yaşlı ihmali 
ise yaşlının sosyal, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasında 
bilinçli ya da bilinçsiz yetersizlik oluşması şeklinde tanımlanmaktadır. 
Gerek yaşlı istismarı gerekse yaşlı ihmalinin önlenmesinde istismar ve 
ihmalin belirtilerini ve risk gruplarını bilmek gerekir. İstismar ve ihmal 
tüm yaşlı bireylerde görülebilse de özellikle mental bozukluğu olan, te-
mel ihtiyaçlarını karşılamada başkalarına bağımlı olan yaşlı bireyler risk 
gruplarını oluşturur. Bunların yanı sıra yaşlılık dönemindeki fiziksel, 
sosyo-kültürel, ekonomik değişimler gibi durumlar istismar ve ihma-
le neden olabilmektedir. Toplumun değerleri olan yaşlı bireylere karşı 
gerçekleşen istismar ve ihmal hiçbir şekilde kabul göremez bir durum 
olup, çeşitli girişimlerle alınacak önlemler yaşlı istismarı ve ihmalinin 
önlenmesi konusunda son derece önemlidir. 

GIRIŞ

YAŞLI İSTIMARI ve İHMALI

İstismar;  her toplumda, her kültürde ve her ekonomik düzeyde gö-
rülebilen, gerek aile içinde gerekse genel nüfusta ya da sağlık ve sosyal 
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hizmetlerin verildiği kurumlarda da karşımıza çıkabilen,  yaşlı bireye, 
fiziksel ya da psikolojik olarak zarar vererek ondan faydalanma şeklinde 
gerçekleşen ciddi toplumsal bir sorundur(Aslan, 2012:1). Yaşlıya karşı 
kötü muamele (mistreatment) yaygın olarak yaşlı istismarı (elder abuse) 
şeklinde ifade edilmektedir. Yaşlı istismarının farklı tanımlamaları mev-
cuttur. Uluslararası Yaşlı İstismarının Önlenmesi Kuruluşu ve Dünya 
Sağlık Örgütü Toronto Deklerasyonu’nun tanımına göre yaşlı istismarı 
“Güven beklentisi olan herhangi bir ilişkide yaşlıya zarar veren veya 
strese sokan tek ya da tekrarlayan uygunsuz davranışlarda bulunulma-
sıdır” (Uysal, 2002: 43-50). “Yaşlı bireyin sağlık ve iyilik halini tehdit 
eden ya da zarar veren herhangi bir davranış”  veya “belli bir zaman 
dilimi içerisinde bir yetişkin tarafından yaşlı bireyin o kültürde kabul 
edilmeyen bir davranışa maruz kalması” olarak tanımlanmaktadır. Yaşlı 
ihmali ise; yaşlı bireye bakmakla yükümlü bireylerin (aile üyeleri, sosyal 
kurum çalışanları, özel bakıcılar), yaşlının günlük gereksinmelerini kar-
şılamamasıdır. Ayrıca yaşlı bireyin fiziksel güçsüzlük, mental hastalık, 
yetersizlik durumlarından kaynaklanan, gereksinim duyduğu hizmet 
ve bakımı alamaması veya yetersiz alması şeklinde tanımlanmakta-
dır(Aslan, 2012:6).  

TARIHÇE

Dünya’da ve Türkiye’de Yaşlı İhmali ve İstismarı 
Kişiler arası şiddet 20. yüzyıldan sonra yaşla bağlantılı olarak ele 

alınmaya başlamış ve ilk defa  çocuk ve kadın istismarı kavramları or-
taya çıkmıştır. Her iki istismar türü aile içi şiddet konusu kapsamında 
ele alınmıştır. Yaşlı istismarı kavramı ise daha sonra ortaya çıkmış ve 
ilk olarak “granny battering-büyükanneye yönelik şiddet” kavramsal-
laştırmasıyla 1975 yılında British Scientific Journals’da tanımlanmıştır 
(Baker, 1975; Burston, 1977, akt. WHO, 2002: 2).  Bu kavram ilk ortaya 
çıktığında Amerika’da konu ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmış, İngil-
tere’de ise yaşlı istismarının araştırılması ve politik düzeyde değerlen-
dirilmesi 1990 yılında gerçekleştirilmiştir (Ogg and Bennett, 1992, akt. 
WHO, 2002: 2). Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşlı istismarı, 
1978 yılında aile içi şiddet konusu kapsamında ulusal düzeyde ele alın-
mış, 1979 yılında ise özel yaşlı istismarı yasası yapılmıştır. ABD ulusal 
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yetişkin koruyucu hizmetleri ajansı (APS-Adult Protective Services) ra-
porlarına göre; yaşlı istismarında 1986-1996 yıllarında %150 artış oldu-
ğu, 1996 yılından sonra bu artışın %10’u aştığı bildirilmektedir. ABD’de 
her yıl 2 milyon yaşlı bireyin fiziksel, psikolojik ya da diğer istismar tip-
lerine veya ihmale uğradığı belirtilmektedir. ABD’nde (1979-1994) yaş-
lılara karşı işlenen suçların %60,0’ının ihmal, %15.0’inin fiziksel istismar 
olduğu belirtilmektedir. Her yıl 25 Kanadalı’dan birinin istismar ya da 
ihmal kurbanı olduğu, olguların %40.0’ının ekonomik istismar olduğu 
ve %38.0’inin utandırma, taciz ve sosyal ayırım biçiminde görülen duy-
gusal istismar ve %23.0’ununda fiziksel istismar olduğu bildirilmektedir 
(Dursun, 2015:428).

Souza ve ark. tarafından Brezilya’nın Fortaleza şehrindeki yaşlıla-
ra karşı uygulanan şiddete ilişkin kayıtların incelendiği çalışmada, 424 
kayıttan, 284’ünde (%67.0) yaşlıların terk edildiği, %38.0’inin umursa-
mazlık, %19.0’unun sözlü saldırı, %16.0’sının da fiziksel saldırıya maruz 
kaldığı belirlenmiştir (Souza, Freitas and Queiroz 2007:268-272).

Ülkemizde de yaşlı bireylerin maruz kaldığı ihmal, istismar ve şid-
det, polislerin ve araştırmacıların dikkatini çekecek boyutlara ulaşmaya 
başlamıştır. Yaşlı bireyler hem kendi aileleri içerisinde hem de kurumlar 
düzeyinde ihmal ve istismar ile karşılaşmaktadır. Çok yaygın görülen, 
anne babanın emekli maaşlarının ellerinden alınması, sözel tacize uğ-
ramaları yaşlı hakları ihlallerinden bazılarıdır. Ülkemizde yaşlı bakımı-
nın genellikle ailede yani çoğunlukla yaşlı bireyin çocukları tarafından 
yapıldığı, çocukların yetersiz kaldığı durumlarda da kurum bakımına 
gereksinim duyulduğu bilinmektedir (Yeşil, Taşçı ve Öztunç 2016:129).

Keskinoğlu ve ark.’nın İzmir ili İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi’nde 65 
yaş ve üzeri 204 bireyi içeren fiziksel, finansal örselenme ve ihmal ko-
nulu çalışmalarında, yaşlı bireylerin %1.5‘in fiziksel, %2.5‘inin finansal 
örselenme ile karşılaştığı, %3.5‘inde kesin, %28.9‘unda olası ihmal bul-
gusu saptanmıştır (Keskinoğlu ve diğerleri, 2004:59). Artan’ın aile içe-
risindeki fiziksel istismarı belirlemeye yönelik yaptığı çalışmada, 113 
yaşlının (%25.7) yaklaşık dörtte birinin fiziksel istismara maruz kaldığı 
bulunmuştur (Artan,1996).
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Ergönen ve ark.’nın jinekoloji polikliniğine başvuran kadın yaşlılar-
da yaptığı çalışmada, katılımcıların %22.6’sı kendilerine yakın insanların 
onları yaralamaya ve zarar vermeye çalıştıkları saptanmıştır(Ergönen, 
Can ve Toprak,2007:15-16). Yine başka bir çalışmada, 65 yaş ve üzerinde-
ki 275 kişinin %18.2’sinde aile içi yaşlı istismarı olduğu, yaşlı istismarı-
nın %40.5’ini duygusal istismar, %29.7’sini ihmal, %20.3’ünü ekonomik 
istismar ve %9.5’ini fiziksel istismarın oluşturduğu belirlenmiştir (Yeşil, 
Taşçı ve Öztunç, 2016:129). Günümüzde tüm dünyada yaşlı nüfusun ar-
tışı ile birlikte artan yaşlı istismarının yaşlıların yakınları ya da bakım-
larını üstlenen kişiler tarafından daha sıklıkla yapıldığı bilinmektedir. 
Ülkemizde yaşlı istismarı ve ihmali ile ilgili yapılan çalışmaların yetersiz 
olduğu bilinmektedir (Yeşil, Taşçı ve Öztunç, 2016:129).

YAŞLI İSTİSMARI TÜRLERİ ve İHMAL TÜRLERİ

Yaşlı istismarı temel olarak üç grupta incelenmektedir: Ailesel, ku-
rumsal ve kendi kendini ihmal. Ailesel yaşlı istismarı, yaşlının kendi 
evinde ya da kaldığı başka bir ev ortamında kötü muamelede bulunul-
masıdır. Kurumsal istismar, yaşlı kişilerin yaşamlarını sürdürmeleri ve 
gereksinim duydukları bakımı alabilmeleri için oluşturulmuş yerlerde 
(huzur evleri, yaşlı bakım evleri gibi) yaşlı bireye kötü muamelede bulu-
nulmasıdır. Kendi kendini ihmal ise, yaşlı bireyin sağlık ya da güvenli-
ğini tehdit edecek bir şekilde, tek başına yaşama davranışıdır.

Yaşlı istismarı fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik istismar ve ih-
mal şeklinde ortaya çıkmaktadır (Cyphers 1999, 11-12).

Fiziksel İstismar: Yaşlı bireyin güvendiği ya da yaşlının bakımını 
üstlenen bir kişi tarafından güç kullanarak zarar veya acı verme, yeter-
sizliğe yol açma, fiziksel olarak engel olma, zorla besleme ve yatakta 
tutma gibi eylemlerdir. Örneğin tekme-tokat atma, itme, vurma, sarsma, 
dövme veya kötü niyetli olarak ilaç uygulama vb. yer almaktadır(Aslan, 
2012:8).  

Duygusal ya da Psikolojik İstismar: Duygusal olarak acı verme, ke-
der, üzüntü ile eziyet etme durumudur. Sözlü saldırıda bulunmak, aşağı-
lamak, tehdit etmek, korkutmak, usandırmak duygusal ve psikolojik istis-
mar davranışlarındandır. Bunun yanı sıra, yaşlıya bir bebek gibi muamele 
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etmek, yaşlı bireyi ailesinden, arkadaşlarından ve düzenli aktivitelerin-
den uzaklaştırmak bu grup istismar türlerindendir (Aslan, 2012:8).  

Cinsel İstismar: Cinsel istismar yaşlı bireyin kendi rızası olmadan 
herhangi bir cinsel aktiviteye zorlanmasıdır. Örneğin isteği olmadan 
dokunma, tecavüz, zorla soyunma, açık şekilde cinsellik içeren fotoğraf 
çekme vb. yer almaktadır(Aslan, 2012:8).  

Ekonomik ya da Maddi İstismar: Yaşlının mal, mülk, para ve ser-
vetinin yasal olmayan bir biçimde ve uygunsuz kullanılmasıdır. Yaşlı 
bireyin izni olmadan çek bozdurmak, yaşlının imzasını taklit etmek, 
yaşlı bireyin parasını ve değerli eşyalarını çalmak veya kötüye kullan-
mak, yaşlı bireye zorla bir belgeye imza attırarak dolandırmak, yaşlı 
bireyin vekâletini kötüye kullanmak ekonomik istismar türlerindendir. 
Yaşlı bireyin maruz kaldığı ekonomik istismar, en sık görülen istismar 
türü olması, daha çok yaşlının bağımlılığıyla ilgili olması ve ekonomik 
istismara karşı toplumun sergilediği yaklaşımdan ötürü diğer istismar 
türlerinden farklıdır. Yaşlıların değerli eşya veya maaşlarının çocukları 
tarafından alınarak kullanılması çoğunlukla toplumda uygun olmayan 
bir davranış olarak değerlendirilmemektedir. Uygunsuz bulunsa bile bir 
suç olarak görülmemektedir. Bu sebeple çok yaygın olmasına rağmen 
tespit edilmesinde ve şikayetinde güçlükler yaşanmaktadır (Payne ve 
Strasser, 2012, Daşbaş , 2014:5).

İhmal: Yaşlı bireyden bilerek ya da bilmeyerek yiyecek, içecek, ilaç, 
tıbbi cihaz gibi (protez, gözlük, işitme cihazı) ihtiyaçlarını esirgemek, yaşlı 
bireyin bakımındaki sorumluluklarını yerine getirmede isteksiz davran-
mak veya reddetmek, yaşlıya duygusal, fiziksel acı ve sıkıntı vermektir. 
Örneğin yeme, içme, giyinme, ısınma, kişisel hijyen gibi gereksinimlerin 
karşılanmaması, duygusal-sosyal uyarının sağlanmaması, uzun zaman 
yalnız bırakılması vb. yer almaktadır (Uysal, 2002, Aslan, 2012:8).  

YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİNİN NEDENLERİ ve RİSK 
FAKTÖRLERİ

Yaşlı bireylerde istismar ve ihmal,  kültürel ve sosyal değerlerden, ge-
lenekler ve inançlardan etkilenen çok karmaşık bir durumdur. Literatür-
de yaşlı istismarının sebepleri ile ilgili yapılan tanımlamalarda da İstismar 
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edilen kişinin özellikleri, suçluların özellikleri ya da yaşlı bireylere karşı 
çatışma ve şiddete neden olan sosyal çevredeki koşullar ve aile durumları 
gibi genel özellikler üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla istismarı etkile-
yen faktörler; istismar edilen birey, istismar eden birey ve çevresel faktör-
ler olmak üzere üç başlık altında toplanmaktadır (Aslan, 2012:10).  

İstismar ve ihmal edilen bireyle ilgili faktörler;

- Bağımlılık ve yetersizlik hali (sağlık sorunları, ekonomik neden-
ler vb.).

- Kalabalık aile ortamı içinde yaşaması, statü ve güç kaybına uğra-
ması,

- Dul veya boşanmış olması,
- Yalnız yaşaması ve izole olması,
- Cazip maddi kaynağının olması,
- Mental yetersizliğin ve özürlülüğün olması,
- İleri yaşlarda olması ( 70-75 ve üzeri ) (Aslan, 2012:11).  

İstismar ve ihmal eden bireylerle ilgili faktörler;

- Bakım verici rolünü benimsememesi ve zorunlu yapması,
- Bakım verdiği kişiyle zıt olması ve kırgın roller (dargınlık, küs-

kün olma vb.) üstlenmesi,
- Kişilik problemleri (benlik saygısını yitirme, düşünce ve davra-

nışlarını kontrol edememe)
- Parasal ve tıbbi problem, evlilik çatışması, işsizlik gibi dış stresör-

ler,
- Madde bağımlısı olması,
- Şiddet ve istismarı çözüm olarak algılaması(Aslan, 2012: 11).  

Çevresel faktörler 

- Evin yeri, kullanımı,
- Ev ortamının sağlık koşullarına uygun olmaması istismar ve ih-

malde etkili olabilmektedir (Goodrich, 1997).
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Ayrıca yaşlı istismar ve ihmalinin oluşmasında kültürel ve kurum-
sal faktörler de etki etmektedir.  Yaşlı bireyin yaşlılığı algılama biçimi, 
toplumun yaşlılıkla ilgili inanç ve değerleri, yaşlıya gösterdiği saygı 
kültürel faktörlerdendir. Kurumsal faktörler arasında ise; kurumda ça-
lışan personelin düşük ücretli, yetersiz ve aşırı çalışıyor olma durumu,  
kurumlarda yaşayan yaşlı bireylerin güçsüz ve kırılgan olması, kurum 
yöneticilerinin ve çalışanlarının istismar ve ihmal belirtilerine karşı du-
yarsızlıkları, bilgi eksikliği değer ve görenekleri, yetiştirilme şekli ve eği-
timleri gibi nedenler sayılabilir (Uysal, 2002: 43-50).

Çalışmalar yaşlının sıklıkla eşi, yetişkin çocukları, akrabaları tarafın-
dan istismar edildiğini göstermektedir. Boldy ve arkadaşlarının araştır-
masında yaşlıların %22.0’si kızları tarafından istismar edilirken, %21.0’i 
oğulları tarafından istismar edildiği belirlenmiştir (Boldy  et al, 2002).

Oh ve arkadaşlarının çalışmasında, yaşlı istismarının %75-80’inden 
daha fazlasının yaşlı bireyin oğulları ya da gelinleri tarafından yapıldı-
ğı, evli çocukları ile yaşayan, düşük eğitim ve ekonomik düzeyde olan, 
fonksiyonel olarak bağımlı yaşlı bireylerin daha fazla istismara uğradı-
ğı bildirilmekte ve cinsiyet, yaş, ekonomik bağımlılığın yaşlı istismarını 
etkilemediği vurgulanmaktadır (Oh et al, 2006). Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde istismara uğrayan yaşlıların yarıdan fazlasının 80 yaşın üze-
rinde olduğu, %60.0’ının ise demans ve konfüzyon belirtileri gösterdiği 
rapor edilmiştir (Koçakgöl,2012:39).

Yaşlı istismarının yaşlı kişilerde çeşitli türlerde olumsuz sonuçlara 
neden olduğu yönünde güçlü kanıtlar mevcuttur. Yaşlı istismarının so-
nucu olarak yaşlılarda hem fiziksel ve finansal zarar hem de depresyon, 
anksiyete ve fizyolojik stres gibi durumlar saptanmıştır (Comijs et al, 
1998).Tüm bu olumsuz durumların ortaya çıkmasının önleyebilmek açı-
sından yaşlı istismarında risk oluşturan etmenlerin bilinmesi tanılama 
aşamasını da kolaylaştırmaktadır. 

YAŞLI İSTİSMARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yaşlı istismarı sosyal bir sorundur ve kapsamlı bir şekilde ele alın-
ması gereklidir. Bununla birlikte literatürde genellikle yaşlı istismarının 
bireysel ve ailesel boyutları değerlendirilmektedir (WHO, 2002:8).  Ya-
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pılan araştırmalarda çoğunlukla istismarcının ve mağdurun karakteris-
tik özellikleri ele alınmaktadır. Diğer taraftan araştırmalar pek çok yaşlı 
istismarı vakasının çoğunun bildirilmediğini belirtmekte ve buna sebep 
olarak istismar edilenlerin korkmalarından ve bildirememelerinden kay-
naklandığını göstermektedir (Stavrianos ve diğerleri, 2011; Swagerty, 
2003).  Yaşlı bireyler böyle bir duruma maruz kalmaktan utanç duyduk-
larından ve başkalarına güvenemediklerinden yaşadıkları bu durumu 
gizlemektedirler. Yaşlıya yönelik kötü muameleyi tespit etmek oldukça 
zordur. Yaşlı birey, bilişsel durumunda gerileme sebebiyle yetersiz bilgi 
verebileceği gibi, istismar eden kişi tarafından yeniden kötü muamele 
göreceği düşüncesiyle bunu açığa söylemekten korkabilir (Swagerty, 
2003). Bu sebeple yaşlı bireylerin temel ihtiyaçlarının ve sağlıkla ilgili 
bakım gereksinimlerinin uygun bir şekilde karşılanıp karşılanmadığına 
da dikkat etmek gerekmektedir (Daşbaş, 2014:26-27).

Yaşlı İstismar ve İhmalinin Belirtileri

Yaşlı istismarı fiziksel, çevresel, sosyal ve davranışsal olarak meyda-
na gelebilmektedir ve olası belirtileri şunlar olabilir 

- Yaşlı bireyin doktora gitme ihtiyacı vardır, ancak herhangi bir 
hizmet alamıyordur; yaşlının ya da bakım veren kişinin sağlık 
durumu ile ilgili açıklamaları tutarsızdır ve ona bakım veren kişi 
yaşlı bireyi gerçek durumun tespit edilmemesi için doktor doktor 
gezdiriyordur (Bomba, 2006).

- Yaşlı bireyler tıbbi ve beslenme ile ilgili konularda da çok sık yar-
dıma ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlar takma dişler, gözlükler, işit-
me cihazları ve diğer tıbbi cihazların kullanımı ile ilgili olabilir. 

- Yine evde yaşayan yaşlı bireylerin kullandıkları eşya vb. bakımı 
(örneğin elektrik tesisatı, ısınma, su kaçakları), güvenli ve temiz 
bir çevre sağlanması ve temiz kıyafetlere konusunda desteğe ihti-
yaç duyabilirler ve bu ihtiyaçlar karşılanmıyorsa, yaşlı hakkında 
endişelenmek gereklidir.

- Bazı davranışsal göstergelere karşı da şüpheli yaklaşılmalıdır. 
Eğer yaşlı birey kendisini ziyarete gelen bir kişinin gitmesini iste-
miyorsa veya kendisi ziyarete gittiği yerden ayrılmak istemiyor-



YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİ

244

sa; istismarcı ile yalnız kalmaktan korkuyor, istismar veya ihmal 
ediliyor veya aç bırakılıyor olabilir.

- Yaşlı bireyin sebepsiz yere korkması ve haddinden fazla ağlama-
sı ona kötü davranıldığı gösteren bir başka işaret olabilir (Bomba, 
2006).

- Yaşlı istismarının değerlendirilmesinde önemli olan bir diğer hu-
sus risk değerlendirmesidir. Risk değerlendirmesi, yaşlı bireyin 
şimdi yaşadığı ve gelecekte yaşayacağı olası durumların haya-
ti tehlikesinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Risk değer-
lendirmesinin multidisipliner ekiplerce yapılması daha istismar 
veya ihmalin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Bu ekipler ge-
nellikle sosyal hizmet uzmanları, eczacılar, doktorlar, hemşireler, 
avukatlar, madde bağımlılığı danışmanları, uğraşı terapistleri, 
psikiyatristler, gerontolog ve ruh sağlığı uzmanlarından oluş-
maktadır. Bu profesyonellerin uzmanlıkları uygun değerlendir-
me araçları ile birleştiğinde mağdurlar için faydalı ve bütüncül 
bir risk değerlendirmesi yapmaya olanak sağlar (Dyer ve diğer-
leri, 1999; Dyer ve Goins, 2000).

YAŞLI İSTİSMAR ve İHMALİNİN HUKUKİ BOYUTU

Dünya’da ve Türkiye’de Yasal Düzenlemeler
Toplum içindeki bireylerin hakları bakımından uluslararası stan-

dartlar getirilmesine rağmen yaşlı bireylerin özel ihtiyaçlarına karşılık 
verebilecek geniş kapsamlı uluslararası mekanizmalar bulunmaması se-
bebiyle yaşlılar özel korumadan mahrum kırılgan grup olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Pinzon and Martin,2003:916-918).

Yaşlı istismarıyla ilgili uluslararası belgeler bulunmaktadır. Bun-
lardan bazıları ‘Birleşmiş Milletler Yaşlı Kişiler İçin İlkeler (United Nations 
Principles for Older Persons’), ‘Toronto Deklarasyonu (The Toronto Declara-
tion on the Global Prevention of Elder Abuse, 2002)’ ve ‘Birleşmiş Milletler 
Yaşlı Hakları Konvansiyonu, Lesotho Önerisi (United Nations Convention On 
The Rights Of Older Persons - Lesotho Contribution) ismiyle Güney Afrika 
ülkesi Lesotho’nun Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmış 
olan öneridir. Toronto Deklarasyonu iki sayfalık ve farkındalık yaratma-
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ya yönelik bir çağrıdır. Buna karşın, Lesotho Önerisi henüz işlerlik ka-
zanmamıştır. Birleşmiş Milletler’in yaşlı bireyler için belirlediği ilkeler 
de tavsiye niteliğinde olduğu için bağlayıcılık taşımamaktadır. Ancak 
Birleşmiş Milletler’in internet sitesinde yaşlı istismarından şiddet ola-
rak bahsedilen ve ayrımcılık üzerinde durulan yaşlı haklarını koruma-
ya yönelik taslak halinde bir metin (Strengthening Older People’s Rights: 
Towards a UN Convention) bulunmaktadır. Yaşlanmayla ilgili Madrid 
Uluslararası Eylem Planı’nda ise yaşlıların ayrımcılığa uğramaması ve 
işgücüne aktif katılması gibi konulardan bahsedilerek yaşlı istismarının 
önlenmesine yönelik hedefler belirlenmiştir. 

Yine Avrupa Konseyi’nin yaşlı bireylerin insan haklarını destekle-
meye yönelik tavsiye kararı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
yaşlı bireyleri de içeren kırılganlıktan bahsettiği kararları bulunmakta-
dır. Avrupa Sosyal Şartı’nın birinci bölümünde de ‘Her yaşlı insan sosyal 
koruma hakkına sahiptir.’ ifadesi yer almakta, 2014/2 Sayılı tavsiye kara-
rında da bu hüküm esas alınarak üye ülkelere bazı ortak standartlar ge-
tirilmiş ve üye ülkelere yaş ayrımcılığı konusunda yaşlıların haklarının 
ve özgürlüklerinin kısıtlanmaması gerektiği tavsiye edilmiştir.

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası 
Sözleşmesi (CEDAW) 27 numaralı genel tavsiye kararında da yaşlı ka-
dınların insan hakları ihlaline ve istismar konusu ele alınmıştır. Ancak 
erkeklerin de yaş temelli ayrımcılığa uğrasalar da kadınlardaki yaşlılık 
sürecinin farklı olduğu, yaşa dayalı ayrımcılığın çoğunlukla kötü mua-
mele, ihmal ve adil olmayan paylaşımdan meydana geldiği ve yaşlılara 
yönelik klişelerin şiddete yol açarak istismarla sonuçlanabileceği vurgu-
lanmıştır (Koçakgöl, 2017: 47-49).

Türkiye’de doğrudan yaşlı istismarını önlemeye yönelik hükümler 
bulunmasa da Anayasa’da, yaşlıyı korumaya yönelik, çeşitli yasa ve yö-
netmelik hükümleri yer almaktadır. Anayasadaki ilgili hükümler şun-
lardır: 

Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir 
(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.). Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip-
tir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür (Ek cümle: 
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7/5/2010-5982/1 md.). Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 
olarak yorumlanamaz (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.). Çocuklar, yaşlılar, 
özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için 
alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümre-
ye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün 
işlemlerinde (…)(2) kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek 
zorundadırlar(2) (Tamim, 2015:47 ve 48).  

Madde 61 – Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malül ve 
gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Devlet, 
sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri 
alır. Yaşlılar, Devletçe korunur, Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer 
haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Devlet, korunmaya muhtaç çocuk-
ların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli 
teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
1982).

Türk Ceza Kanunu’ndaki ‘Terk’ ve ‘Yardım veya bildirim yükümlü-
lüğünün yerine getirilmemesi’ suçlarıyla ilgili aşağıdaki hükümler bu-
lunmaktadır: 

Madde 97- (1) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek 
durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan 
bir kimseyi kendi haline terk eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. (2) Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralan-
mış veya ölmüşse, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya 
hükmolunur. 

Madde 98- (1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka 
herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve ko-
şulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara 
bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) 
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişi-
nin ölmesi durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur 
(5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 2004). 

Bunlar dışında, Medeni Kanun’da, Sosyal Hizmet Kanunu’nda, 65 
Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da ve yaşlı bakımı ile huzur evleri 
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hakkında çeşitli yönetmeliklerde hükümler bulunmaktadır. Ceza Kanu-
nu’nda da yukarıda belirtilen suçlar dışında kendini savunamayacak 
durumda olan kişilere karşı işlenen bazı suçlarda cezanın ağırlaştırıldığı 
görünmektedir. 

Anayasada yer alan düzenlemelerde çocuk, yaşlı, özürlüler, malül 
ve gazilerin kırılgan gruplar olarak ele alınması ve korunması gereklili-
ğinden bahsedilmektedir. Fakat her bir grubun özel olarak korunmaya 
değer olduğu düşüncesinden hareket edilememektedir. Örneğin çocuk-
lar için Çocuk Koruma Kanunu’nun olması, çocukları korumak için Ço-
cuk İzleme Merkezleri’nin faaliyet göstermesi ya da Çocuk Mahkemele-
ri’nin kurulması çocukların yasal olarak özel bir şekilde korunduklarını 
gösterebilir. Diğer taraftan bu tarz uygulamaların yaşlı bireyler için de 
sağlanması mümkün olabilir. Örneğin Amerika’nın Illinois Eyaletinin 
Cook County Bölgesi’nde ‘Yaşlıları Koruma Mahkemesi’ olarak adlan-
dırılabilen ve yaşlı bireylerin özel ihtiyaçlarına göre arabuluculuk prog-
ramı, mağdurun yaşlı olduğu ceza davaları, istismar ve ev içi şiddet da-
vaları gibi pek çok konuda faaliyet gösteren ‘Yaşlılık Hukuku Bölümü’ 
mahkeme sistemi içerisinde yer almaktadır (Banks, 2017:62-63).

Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru ve genel ku-
rul kararlarına bakıldığında ‘yaşlı istismarı’, ‘yaş ayrımcılığı’ konuları 
ile ilgili herhangi bir karara rastlanmamaktadır.

‘Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı’ 
Avrupa Konseyi tarafından yaşlılıkla ilgili iyi uygulamalar kapsamında 
gösterilmiştir (Council of Europe Recommendation 2014/2). Bu eylem 
planında istismarı önlemek için yasal düzenlemeler, yaşlı bireylerin ba-
kımında çalışan kişilerin eğitimi, ihbar hatlarının kurulması, örgün ve 
yaygın eğitim programlarında yaşlı istismarı konularına yer verilmek-
tedir (Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı 
Uygulama Programı, 2013:21-25-26-30.)

Sonuç olarak yapılan yasal düzenlemeler yaşlı bireylerin özel ihti-
yaçlarına cevap verecek nitelikte olmasa da yaşlı bireyleri korumaya yö-
nelik hükümler içermektedir. Ancak bu hükümler gerek kadın, gerekse 
çocuk gibi diğer birçok kırılgan gruba göre eksik kalmaktadır. Bu du-
rumda hakların korunması için gerekli yasal zeminin eksikliğinin yaşlı 
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bireyleri bütün kırılgan gruplarla birlikte ele alarak onları kendilerine 
özgü ihtiyaçları olan özel bir grup olarak değerlendirilemeyişinden kay-
naklanmaktadır. Bu sebeple istismara uğrayan ya da risk altında olan 
ve kırılgan bir grup olan yaşlı bireylerin özel olarak korunmaları gerek-
mektedir (Koçakgöl,2017:56).

YAŞLI İSTİSMAR ve İHMALİNİ ÖNLEME

İstismar farklı disiplinlerin birlikte yaklaşımını gerektirmektedir. 
Ancak yaşlı bireyin bakım hizmetlerinde çalışanlar her zaman yaşlı bi-
reylerle birlikte olmalarından dolayı olası ve kesin durumları tespit et-
mede, bunlara müdahale etmede en önemli konumdaki kişilerdir. Yaşlı 
istismar ve ihmalini önlemede atılacak ilk adımın, yaşlı bakım çalışanları 
ve diğer sağlık çalışanlarının konuyla ilgili bilgi, tanısal beceri ve duyar-
lılıklarının arttırılması olduğu kabul edilmektedir (Lök, 2015; Beşer ve 
Kışsal, 2016, s.208).  Bunun yanı sıra,  istismar ve ihmalin önlenmesinde 
yaşlı bireyin, ailelerin ve toplumun da önemli rolleri vardır.  

Yaşlı Bireyin Alabileceği Kendisinin Alabileceği Önlemler

- Sosyal ilişkilerinin devam ettirilmesi ve arkadaş çevresinin geniş-
letilmesi,

- Ayrılmış olsa bile eski arkadaş ve komşular ile ilişkilerin devam 
ettirilmesi,

- Ev dışında arkadaşlık ilişkilerinin arttırılması,
- Arkadaşlarının kendi evinde ziyaret etmelerini istemesi,
- Sosyal, toplumsal aktivitelere ve gönüllülük programlarına ka-

tılması,
- İlerde yetersizlik yaşayabileceği durumlarda yaşlı bireyin yasal 

açıdan kendisini koruyacak birilerini, örneğin kendisini temsil 
edecek bir avukat veya yasal güçten destek alması,

- Yasal ve sosyal anlamdaki görüşmelerini periyodik olarak de-
vam ettirmesi,

- Banka hesaplarını veya sosyal güvenlik evraklarını kontrol ede-
rek düzenlemeler yapması,
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- Yanında güvenebileceği biri olmadan ve incelemeden herhangi 
bir doküman veya evrak imzalamaması,

- Evden yalnız çıkmaması,
- Geçmişinde şiddete başvuran veya madde bağımlılığı olmayan 

birisiyle yaşaması,
- Koruyucu hizmetler sunan ajanslar, kurumlar, güvenlik birim-

leri veya güvenebileceği birinin (doktoru, arkadaşı vb.) telefon 
numarasını sürekli yanında bulundurması (Diamond, 2000:118-
121). 

Ailelerin Alabileceği Önlemler

- Uzun dönem ailenin evde bakım gücünün ve becerisinin incelen-
mesi,

- Alternatif bakım kaynaklarının düşünülmesi,
- Bakım verme gücünü geliştirecek ve stresle başa çıkmayı kolay-

laştıracak ilişkiler geliştirilmesi, yaşıtlar ve arkadaşlarla olan iliş-
kilerin sürdürülmesi,

- Potansiyel yeteneklerini önceden belirlenmesi ve yaşlının isteği-
ne dayalı tartışma yapmanın planlaması,

- Maddi boyutunu ve sorumluluklarını üstlenmek ve talepleri kar-
şılamak için yeterli olmadığı halde evde kişisel bakımın tercih 
edilmemesi,

- Sınırlılıkların ve olumlu yönlerin göz ardı edilmemesi ve kaynak-
ların akıllıca kullanılması,

- Yaşlı bireyin bağımsızlığına engel olunmaması ya da gerekli ol-
madıkça özeline girilmemesi (Fulmer, 2003:8-9, Kahan, and, Bar-
bara,2003:62-68).

Toplumsal Önlemler

- Bakımı üstlenen ailelere doğrudan (maddi ve manevi) yardım et-
meyi sağlayacak yeni yöntemler geliştirilmesi,

- Yaşlıya hizmet programlarını daha kapsamlı gerçekleştirilecek 
başka ve özellikle toplum temelli grupların kurulması,
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- Bakımı üstlenen bireylere yardım etmeleri için hem kamu hem de 
özel girişimcilerin cesaretlendirilmesi,

- Bakım vermede mevcut profesyoneller ve destek birimleri için 
ilanların verilmesi,

- Hizmet sunumu, yasal durum ile ilgili yaşlılık kurumlarında ça-
lışanlara temel eğitimin verilmesi,

- Hizmet çalışanlarına, kapıcılara, topluma eğitimler verilmesi,
- Yasal açıdan suç olan yaşlı istismarının tüm türlerinin tanınması 

(Fulmer, 2003:8-9, Schoen and Johnson, 1997).
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Öz: Toplam nüfus içinde önemli bir yer tutmaya başlayan yaşlı nü-

fusun artması yaşlılara yönelik sağlık ve sosyal hizmetlerin geliştirilme-
si yaşlı sorunlarına değinilmesine olanak sağlamaktadır. Yaşlı nüfusun 
karşılaştığı bir sorun ise yaşlı ayrımcılığıdır. Yaşlı ayrımcılığı cinsiyet, 
ırk, dil, din gibi diğer ayrımcılıklara benzese de toplumun sadece bir 
grubunu değil tüm insanları ilgilendirmesi açısından farklılık göster-
mektedir. Yaşlı ayrımcılığının dayandığı teoriler ise bireylerin duyduğu 
ölüm korkusu, ekonomik verim ve üretkenliğin yaşlılıkta azalmasına 
yönelik önyargılar ve gençliğe ve güzelliğe verilen toplumsal ve kültürel 
kalıpların çizgisindeki önem şeklinde söylenebilir. Yaşlı ayrımcılığını sı-
nıflarken kişisel ve kurumsal olarak ayrımcılıktan bahsedilebileceği gibi 
kasıtlı olarak yapılan ayrımcılık ve kasıtsız olarak yapılan ayrımcılıktan 
da bahsetmek mümkündür. Yaşlı ayrımcılığını hayatımızın her anında 
ve her alanında görmemiz konunun önemine değinilmesi gerekliliğini 
getirmektedir. Çalışma yaşamında olduğu gibi yaşlıların sosyal yaşam-
da, aile yaşamında ve sağlık alanlarında yaşlarından dolayı ayrımcılığa 
uğramaları bir insan hakları ihlali, sosyal bir sorun, önyargıların sorgu-
lanmasını ve toplumsal anlamda her bir bireyi ilgilendiren ve bu konu-
da farkındalığın sağlanması gereken bir konudur.
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GİRİŞ 

Sağlıktaki gelişmeler, ilerleyen teknoloji, yaşam koşullarının deği-
şimiyle beklenen yaşam süresinin uzaması, toplumların girerek yaşlan-
masına yani yaşlı nüfus oranlarının toplam nüfusta artmasına neden 
olmuştur. Yaşlı nüfusun artması ile yaşlı sağlığının önemi artmış ve 
toplumun her kesimini ilgilendiren ve her alanda gözlemlenebilen yaşlı 
ayrımcılığı gibi konuların da önemi gündeme gelmiştir. Yaşlı ayrımcılı-
ğını daha iyi anlayabilmek için öncelikle yaşlanan nüfusun ve ayrımcılık 
kelimesinin ne ifade ettiği üzerinde durulmalıdır.

Yaşlanan Nüfus 

Enfeksiyon hastalıklarıyla etkin mücadeleler, tıbbi tanı ve görün-
tüleme yöntemlerinin gelişmesi, yeni çıkan birçok geliştirilmiş tedavi 
olanakları ve sağlıklı yaşam tarzının geliştirilmesine yönelik politikala-
rın benimsenmesi sağ kalımı artırmış ve uzun bir ömrü de beraberinde 
getirmiştir. Pek çok gelişmiş ülkede ortalama yaşam süresi 80’li yaşları 
geçmiştir.  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Global Sağlık ve Yaşlanma isim-
li yayınlarında 65 yaş ve üzeri nüfusu 2010 yılında 524 milyon olarak 
belirtmiş ve 2050 yılında 1,5 milyar olarak öngörmüştür (GHA, 2011;s 
1-6).  Yine DSÖ’ nün bildirdiği üzere 2050 yılına gelindiğinde, 2015’te 
900 milyon olan 60 yaş ve üzeri dünya nüfusunun 2 milyara ulaşması 
beklendiği ve günümüzde 80 yaş ve üzerinde 125 milyon insanın oldu-
ğu belirtilmiştir (WHO, 2018a).  Birleşmiş Milletler (BM) de DSÖ gibi 
2050 yılında 60 yaş ve üzeri nüfusu 2,1 milyar olarak tahmin etmekte ve 
2015’de 125 milyon olan 80 yaş ve üzerindeki ileri yaşlıların 434 milyona 
ulaşacağını tahmin etmektedir (DESAPD, 2015; 2). Günümüzde 60 yaş 
ve üzeri nüfusun %12 olan oranı 2050 yılında neredeyse iki artış gösterip 
%22 civarında olacağı ve tüm yaşlı nüfusun yaklaşık %80’nin daha çok 
düşük ve orta gelirli ülkelerde olacağını bildirilmektedir (WHO, 2018a). 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de nüfus giderek yaşlanmaktadır.  
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yaşlı nüfusun toplam 
nüfus içindeki oranı 2013 yılında %7,7 iken, 2017 yılında %8,5’e yüksel-
miştir. Nüfus projeksiyonlarına göre ise yaşlı nüfus oranının 2023 yılın-
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da %10,2, 2030 yılında %12,9, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 
olacağı öngörülmektedir (TUIK, 2018).

Ayrımcılık

Ayrımcılık terimi,  ayırma, dışlama, kısıtlama gibi kelime anlamı dı-
şında ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, din, etnik,  
ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum, siyasi veya diğer gö-
rüşlere dayalı olarak gerçekleştirilen ve bütün hak ve hürriyetlerin her-
kes tarafından tanınmasını ve kullanılmasını engelleyecek veya tanın-
masını ve kullanılmasını sınırlandıracak düşünce tutum ve davranışları 
da kapsamaktadır ( Unıted Natıons, 2008; 82). Basit şekilde ayrımcılığı 
aynı durum ve şartlardaki bireylere farklı, farklı durum ya da şartlar-
daki bireylere aynı şekilde tutum ve davranışlarla muamele yapılması 
olarak tanımlamak da mümkündür.

Ayrımcılık, tanımlanması zor olan bir ölçüt olmakla birlikte net 
olarak da tanımlanamamıştır (Baybora, 2010; 33-58). Ayrımcılık kavra-
mı, esas ve yaygın olarak, insanlar arasındaki eşitlik fikri ve ilkesinden 
kaynaklanmakta ve bu ilke, her insanın doğuştan eşit olduğu; dünyanın 
neresinde, hangi ten rengiyle, hangi cinsiyet ya da cinsel yönelimle, han-
gi etnik kökene, dine, mezhebe ait olarak doğarlarsa doğsunlar, insan 
olmak bakımından eşit oldukları gerçekliğine dayanmaktadır (Çayır, 
Ceyhan, 2012;294). 

Ayrımcılık doğrudan ve dolaylı ayrımcılık şeklinde sınıflandırılacak 
olursa; doğrudan ayrımcılık yasama, yürütme veya yargı organları ile 
bireylerin ya da tüzel kişilerin cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, ulusal 
veya etnik köken, cinsiyet seçimi, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, 
medeni durum, gebelik, sağlık durumu, engellilik, yaş ve benzeri temel-
lere dayalı olarak, düzenlenen hak ve özgürlüklerden, karşılaştırılabi-
lir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını engelleyen veya 
güçleştiren her türlü farklı muameleyi ifade etmektedir. Doğrudan ay-
rımcılık kavramına örnek olarak kamu hizmeti verilen bir yerde belirli 
bir ırka ya da cinsiyete hizmet verilmemesi, bir işe istihdam etme duru-
munda, engellilik ya da kadın olmanın nedeniyle o işe alınmaması gibi 
uygulamalar ya da eskiden ülkemizde eğitim almasına rağmen erkelerin 
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hemşire olamamasının kanunda yer alması birer doğrudan ayrımcılık 
örneği olarak sayılabilir (Yuvalı, 2014;52-57). 

Dolaylı ayrımcılık, görünüşte tarafsız olan bir hükmün, uygulama-
nın veya ölçütün belli bir gruba ait kişileri, bu gruba ait olmayan kişi-
lerle karşılaştırıldığında dezavantajlı bir konumda bırakmasıdır. Söz ko-
nusu olan hüküm, uygulama ve ölçütler meşru bir amaçla nesnel olarak 
haklı çıkarılmadıkları takdirde dolaylı ayrımcılık söz konusu olur (Yu-
valı, 2014;52-57). Yani farklı durumlarda olan kişilere aynı şekilde mua-
mele edilmesinden de ortaya çıkabileceği kabul edilmektedir (ABTH & 
AİHM, 2010;22-29). Dolaylı ayrımcılık farklı davranmaktan değil, aynı 
davranmaktan kaynaklanan bir durumdur. Dolaylı ayrımcılığa örnek 
olabilecek bazı durumlar; bir işe alınma şartları bazı fiziksel özelliklerin 
istenmesi ancak cinsiyet veya etnik kökenden kaynaklanan pek çok fark-
lılığın göz ardı edilmesi gibi ya da bir okulda asansör varken, tüm diğer 
öğrencilerde olduğu gibi engelli öğrencilerin merdivenleri kullanarak 
üst kattaki sınıflara çıkmalarının istenmesi. 

1958 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kabul ettiği sözleş-
me (ILO 1958)’ye göre ayrımcılık;  Irk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, 
ulusal veya sosyal menşe bakımından yapılan iş veya meslek edinme-
de veya edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok 
edici veya bozucu etkisi olan her türlü ayrılık gözetme, ayrı tutma veya 
üstün tutma olarak ifade edilmiştir (ILO,1958).

Ayrımcılık düşünsel bir olgu olan tutumdan daha farklı olarak göz-
lemlenebilir davranışlar düzeyinde tanımlanabilmektedir. Bir insana ya 
da gruba, belli bir özelliği nedeniyle eşit olmayan ya da farklı muame-
le yapılması çok basit olarak ayrımcılığın tanımı olarak düşünülse de 
ayrımcılık, birey ya da toplumlara sahip oldukları dezavantajları nede-
niyle genellikle olumsuz biçimde uygulanması ya da tam tersi olarak, 
ayrımcılığa uğratılan kişi veya grupları avantajlı kılacak şekilde olumlu 
ayrımcılık şeklinde de görülebilir. Bu ayrımcılık kişilerarası ilişkilerde 
ortaya çıkabileceği gibi, bazen de kurumsal, topluluklar ve hatta devlet-
ler düzeyinde de görülebilmektedir.

Ayrımcılık insanlık tarihi kadar eski olup gruplaşmayı, ötekileştir-
meyi beraberinde getirmiş geçmiş dönemlerde kölecilik, sömürge ve soy 
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kırımlar gibi dini, siyasi ve toplumlar üzerinde etnik kökene dayalı ırkçı 
politikalarla kendini göstermiştir. Günümüzde ise ne yazık ki bu ırkçı 
politikalar kadar olmasa da ayrımcılık halen dezavantajlı gruplar için 
bireysel ve toplumsal açıdan devam etmektedir. Cinsiyet eşitsizliğinde 
olduğu gibi kadınların, çocukların, bireysel veya toplu göçler şeklinde 
gerek zoraki gerek isteğe bağlı olsun göç eden göçmenlerin, engelli, yaşlı 
bireyler gibi grupların uğradığı genellikle olumsuz yönde yaşadıkları 
ayrımcılığın önüne geçmek için uluslararası örgütler sıklıkla bu deza-
vantajlı grupları korumak için pek çok kararlar almıştır. 

Ülkemizde de ayrımcılığın önüne geçmek için anayasal düzeyde 
kanunlarla eşitlik ilkesi önemle vurgulanmaktadır. Anayasamızın 10. 
Maddesine göre ‘Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşit-
liğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak 
tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar, 
özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazi-
ler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare 
makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun ola-
rak hareket etmek zorundadırlar’ şeklinde ayrımcılığın önüne geçmek-
tedir (TBMM, 1982).

Birleşmiş Milletler 1948’de Türkiye’nin de 1949’da kabul ettiği tüm 
Dünya’da pek çok ülkenin de imzaladığı İnsan Hakları Evrensel Bildir-
gesi’nin 2. maddesinde ayrımcılık yasağına yer vermiş ve ‘herkesin, ırk, 
renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal 
köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin 
bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden 
yararlanabileceğini belirterek ayrımcılığı önlemeye yönelik çalışmaları-
nı başlatmıştır (TBMM, 1949). Ayrıca tüm dünyada yine ayrımcılığın ön-
lenmesi için Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (ICCPR) , 
Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (ICESCR) 
, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (ICERD) 
, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına Dair Söz-
leşme (CEDAW), İşkenceye Karşı Sözleşme ve Çocuk Hakları Sözleş-
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mesi (CRC), Birleşmiş Milletler seviyesinde oluşturulan insan hakları 
antlaşması 2006 yılında bildirilen Engelli Hakları Sözleşmesi(UNCRPD 
) gibi pek çok anlaşma ve çalışmalar da mevcuttur (ABTH & AİHM, 
2010;22-29).

YAŞLI AYRIMCILIĞI

Yaşlılık ve yaşlanma biyolojik, kronolojik, psikolojik, ekonomik, sos-
yal ve kültürel bir olgu, bu açılardan birbirini tamamlayan bir birinden 
bağımsız olmayan bir süreçtir. Biyolojik yaşlanma kişilerin doğdukları 
andan itibaren, hatta daha zigot halinden itibaren insan vücudunda ge-
lişen her türlü fizyolojik ve anatomik değişimlerdir. Takvim yaşı olan 
kronolojik yaşlanma, kişilerin kendi algılarıyla ilintili olan bellek ve öğ-
renmedeki davranışsal değişikleri ifade eder. Psikolojik yaşlanma, bi-
reylerin çalışma yaşamından emekliliğe geçtiği bazı maddi sıkıntıların 
yaşandığı ekonomik yaşlanma, hareket ve yaşa bağlı kısıtlılıkların ne-
deniyle bazı sosyal faaliyetlerden geri kalma ve kültürlerin gelenekle-
rin bireylere artan yaşlarıyla yükledikleri yaşlılık rolü sosyal ve kültürel 
yaşlanmayı tanımlarken, yaşlanma döneminde yaşlı bireylerin geçirdiği 
tüm bu fizyolojik, anatomik, psikolojik ve sosyal-kültürel değişikliklerin 
toplumsal ve sosyal bir sonucu olarak “yaşlı ayrımcılığı” ortaya çıkabil-
mektedir (Yıldız, Ömeroğlu, Terim, 2017; 313-329) .

Yaşlı ayrımcılığı bireyin yaşı göz önüne alınarak kişiye yönelik 
ayrımcı tutum ve davranış içerinde olmak olarak tanımlanabilir. Yaşlı 
ayrımcılığı terimi ilk kez yaklaşık 50 yıl önce 1969’da Amerika’da Ge-
rontolog Robert N. Butler tarafından dile getirilmiş, kullanılmıştır. But-
ler, yaşlı ayrımcılığını; iki farklı grup arasında yaşlı olan gruba karşı, 
ırk ayrımcılığı ve cinsiyet ayrımcılığı gibi eyleme dönüşebilen bir terim 
olarak tanımlamıştır (Butler, 1969; 243-246). Yaşlı ayrımcılığının pek çok 
farklı düşünce yapısıyla farklı bakış açısıyla yorumlanmasıyla birlikte 
Palmore ‘ileri yaştaki bireylere yönelik ön yargıyı ifade eden tutum ve 
davranışlar’ olarak tanımlamıştır. Ayrıca Palmore yaşlı ayrımcılığının 
siyasi ve sosyal eşitliğin sağlandığı toplumlarda bireysel hak ve özgür-
lük sorunu olarak aynı ırkçılık, cinsiyetçilik ve heteroseksizimde olduğu 
gibi asla tahammül edilmemesi gerektiğini belirtmiştir (Palmore, 2015; 
873-875.). Yaşlı ayrımcılığı, bir kişiye sadece yaşı nedeniyle gösterilen 
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farklı tavır, ön yargı, davranış ve eylemleri barındıran çok boyutlu bir 
durum olup yaşlı ayrımcılığına ilişkin veriler incelenirken, olumlu ve 
olumsuz tutumlar birlikte değerlendirilmesi de gerekmektedir (Yılmaz, 
Terzi̇oğlu, 2010; 137-144). Palmor  ‘Pozitif ve Negatif Ageism’ isimli 
kitabında yaşlı insanlara yönelik önyargının en az dokuz stereotipinden 
bahsetmektedir. Bunlar; hastalık, cinsel yönden güçsüzlük, çirkinlik, 
mental-zihinsel düşüş ve hastalık, bunama, işe yaramazlık, izolasyon, 
yoksulluk ve depresyondur (Palmore, 1999;20-45). Pozitif ayrımcılığın 
ise daha az yaygın ve yaşlılar için zararsız olan insanların inandığı sekiz 
bileşenini ‘iyilik, bilgelik, güvenilebilirlik, bolluk, politik güç, özgürlük, 
sonsuz gençlik ve mutluluk olarak tanımlamıştır (Palmore,1999; 20-45). 
İnsanların pek çoğunun ise yaşlı bireylere karşı bu negatif tutumların ya-
nında bazı pozitif tutumları da aynı anda taşıyabildikleri de göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Buradaki negatif kalıpları açıklarsak;
Yaşlılık hastalıktır;
Yaşlı insanlara karşı en fazla gösterilen ön yargının onların hasta 

veya engelli olması olarak söylenebilir. Gerçekte ise 65 yaş ve üzeri yaşlı 
bireylerin %85’inden fazlası yemek, banyo ve giyinme gibi günlük ak-
tivitelerini yerine getirebilecek kadar sağlıklıdır. 65 yaş ve üzeri birey-
lerin %38’inde aktivitelerini sınırlayıcı kronik bir hastalığı varken bu 
oran gençlerde %15’dir. Kronik hastalıkların yaşlılarda yüksek olmasına 
rağmen akut hastalıklar, yaralanmalar ve kazalar yaşlılarda daha dü-
şüktür. Yaşlı bireylerin kendilerini daha fazla korumaları sayesinde ev 
içi kazalar da gençlerden daha az görülmekte ve engellilik olasılığı daha 
düşüktür.

Yaşlılık cinsel yönden güçsüzlüktür;
Bu kalıp bir önyargı yaşlı bireylerin cinsel yönden aktivitelerinin 

azaldığı yönündedir. Gerçekte ise Masters ve Johnson’nun yaptıkları 
çalışmalarında sağlıklı bir birliktelikle cinsel doyumun 70’li ve 80’li yaş-
lara kadar devam ettiğini göstermiştir. Duke’ün longitudial çalışmasın-
da kadın ve erkeklerin 7. dekatlara kadar yaşlı bireylerin yaşamlarında 
cinsel yaşamın önemli bir rol oynadığını belirtmiştir.
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Yaşlılık çirkinlik, iğrençliktir;
Başka bir kalıp düşünce ise yaşlılığın çirkinlik oluşudur. Bu çirkinlik 

kalıbı koca-karı, yaşlı teke, fosil, eskimiş, pörsümüş ve kırışmış gibi söy-
lemler de ilişkili olabilir. Gerçekte ise Amerikan kültüründe olduğu gibi 
yaşlılığı çirkinlik, gençliği ise güzellikle ilişkilendirilse de, farklı kültür-
lerde hayranlık uyandıran, olgunluk ve bilgeliği ifade edebilmektedir. 
Çirkinlik sübjektif bir değerlendirme olup bakan kişinin gözünde oldu-
ğu söylenebilir. 

Yaşlılık zihinsel yönden düşüştür;
Diğer bir yaygın önyargı ise yaşlılarda öğrenme ve hafıza gibi zihin-

sel faaliyetlerde düşüştür. Yaşlı bireylerin yeni bir şeyler öğrenmesini im-
kânsız olarak görülen bu kalıp düşünceler günlük yaşamda da karşımıza 
çıkmakta, örneğin yaşlıların bilgisayar veya akıllı telefon gibi teknolojik 
aletleri kullanmayı öğrenmeleri için çok yaşlı oldukları yönündedir. Ger-
çekte ise; pek çok yaşlının öğrenme ve hatırlama gibi zihinsel faaliyetle-
rinin gayet yerinde olduğudur. Normal yaşlılarda kısa dönem hafızada 
kayıpların çok az ya da olmadığı şeklinde iken;  gerçek isimleri, adresleri, 
telefon numaraları ya da annelerinin kızlık soyadı gibi uzun dönem hafıza 
gerektiren durumlarda %20’sinden azının hatırlayamadığı şeklindedir.

Yaşlılık akıl hastalığıdır;
Benzer bir kalıp inanış, önyargı ise artan yaşla yaşlılarda kaçınıl-

maz ve tedavi edilemez bir akıl hastalığının birlikte oluşudur. Bazı ina-
nışlara göre yaşlıların gençlere göre daha fazla zihinsel bozulma ya da 
zayıflama yaşadıkları ve diğer bazı inanışlara göre ise 65 yaş ve üzeri 
pek çok kişinin yeteneklerinin zayıflatıcı bir mental hastalığı olduğu yö-
nündedir. Gerçekte ise pek çok yaşlıda kaçınılmaz tedavisiz bunamanın 
gerçekleşmeyeceğidir. Çünkü yaşlıların %10’ndan azında ciddi zihinsel 
yetersizlik gelişebilmekte ve gençlerden daha az oranda zihinsel zayıf-
lamanın olduğunu gösteren pek çok toplum tabanlı çalışma mevcuttur. 

Yaşlılık işe yaramazlıktır;
Bu inanış yüzünden yaşlıların çoğunun fiziksel ya da zihinsel olarak 

engelli görülmekte ve yaşlıların çoğunun başladıkları işi bitiremeyecek-
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leri ya da çok azının üretken olmayan işleri ancak tamamlayabildikleri 
yönünde bir görüş hâkimdir. Gerçekte ise pek çok yaşlı bireyin genç-
ler kadar efektif çalışabildiğidir. Bazı çalışmalara göre önemli işlerde 
işe alımın yaşla birlikte düştüğü belirtilmektedir. Artan yaşla beraber 
yaşlılarda gençlere göre daha az iş değişikliği, daha az iş kazası ve işe 
devamsızlığın daha az olduğu düşünülmektedir.

Yaşlılık toplumdan izolasyonu gerektirir; 
Bu kalıp inanışa, önyargıya göre ise yaşlıların çoğunun kimsesiz, 

tek başına yaşadığı, sosyal olarak izole oldukları ve yalnız olduğu yö-
nündedir. Gerçekte ise pek çok yaşlının sosyal olarak izole olmadığıdır, 
çünkü yaklaşık üçte ikisi ya eşiyle ya da ailesiyle beraber yaşamaktadır. 
Sadece %4’ü kadarı sosyal açıdan izole olup, yakınları tarafından terk 
edilmiştir. Yaşlıların pek çoğunda yakın mesafeleri kendilerinin gidebi-
leceği yakın komşuluk ya da akrabalık ilişkileri mevcuttur. Artan yaşla 
beraber azalan sosyal etkinliklere rağmen yaşlı insanların sosyal bağlan-
tılarının halen devam ettiği bir gerçektir. Gençlikte arkadaş ve komşu-
larla olan sosyal bağların yaşlılıkta yerini çocuklara ve akrabalarla olan 
ilişkilere doğru değiştiği görülmektedir.  

Yaşlılık fakirliktir; 
Yaşlıların ekonomik durumuyla ilgili iki farklı görüş vardır. Bunlar; 

yaşlıların çoğu fakirdir, diğeri ise yaşlıların pek çoğu zengindir olarak 
bilinmektedir. İnsanlar yaşlıların yarıdan fazlasının yoksulluk sınırı al-
tında bir geliri olduğunu düşünmektedir. Yine pek çok insan 65 yaş ve 
üzerinde bireylerin yaşamlarını idame ettirebilecek kadar gelirinin ol-
madığını düşünmektedir. Gerçekte ise pek çok yaşlının yoksulluk sını-
rının üstünde bir geliri olduğu ve gençlere göre mal varlıklarının daha 
fazla olduğudur. 

Yaşlılık depresyonu getirir; 
Yaşlı insanların hasta, sefil, yalnız, güçsüz, işe yaramaz ve fakir ol-

dukları düşüncesinde olduğu gibi yaşlıların acınacak halde düşkün ve 
perişan olduğu hakkındaki inanıştır. Yaşlı insanların kendilerini çoğu 
zaman sefil olarak hissettiği ve gençlerden daha fazla olarak majör dep-
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resyonun görüldüğü düşüncesi hâkimdir. Gerçekte ise, majör depres-
yon gençlerden daha az görülmektedir. Erkeklere kıyasla kadınlarda 
yakınlarının ölümü daha fazladır. Buna rağmen yaşlılar kendilerini gün 
içinde mutlu hissetmektedirler. Mutluluk, moral ya da yaşamdan zevk 
almayı ölçen çalışmalarda yaşla ilişki bulunmamış ve pek çok yaşlı birey 
kendisinin en mutlu yıllarını yaşadığını belirtmiştir.

YAŞLI AYRIMCILIĞIN DAYANDIĞI TEORİLER

Yaşlı ayrımcılığın dayandığı teoriler (Akdemir, Çınar, Görgülü, 
2007;215-222& Çilingiroğlu, Demirel, 2004;225-230 & Yıldız, Ömeroğlu, 
Terim, 2017; 313-329 & Yılmaz, Terzioğlu, 2010; 137-144): 

* Ölüm Korkusu
 Yaşlı ayrımcılığın gelişmesinde belki de en etkili olan etmen ölüm 

korkusudur. Yaşama bağlanmada, hayata tutunmada hep göz ardı edi-
len ölümün ve ölüm sonrası hakkındaki bilinmezlikler bireyleri ölüm 
korkusuna itmektedir. Bireylerin yaşam döngüsü içinde hayata bağlılı-
ğın bir sonu olarak görülen ölümün genellikle yaşlılık ile bağdaştırılma-
sı ayrıca ölüm ve yaşlılığın benzer anlamlar ifade edilmesi yaşlı ayrım-
cılığını doğurabilmektedir.  Tüm toplumlarda olduğu gibi genel olarak 
gözlenen ölümlerin yaşla birlikte artması beklenmektedir. Genç insan-
lara ölüm yakıştırılamazken, yaşlıların ölmesi daha kabul edilebilir bir 
durum beklenen bir süreç olarak algılanmaktadır. Zihninde sonsuz bir 
yaşama kendini alıştıran ve ölümü düşünmeyen bireylerin yaşlı kişileri 
görmesi onlara ölümü hatırlatmaktadır. Genç ve orta yaştaki bireylerin 
güçsüzlük, hastalık ve ölümle ilgili korkularını yaşlı bireylere yansıtma-
ları yaşlılara karşı geliştirilen negatif ayrımcılığın bir nevi dışa vurumu 
olarak da değerlendirilebilir.

* Ekonomik Verim ve Üretkenlik
Doğumdan başlayan hayatın belli bir dönemi üretken çağa hazırlık 

olarak görülmekte ve çocukluğun geleceğe bir yatırım olarak düşünül-
mektedir. Genç ve orta yaşlı üretken nüfus ise bu açıdan ekonomik dü-
zeye katkısı olmayan çocuk ve yaşlılar gibi dezavantajlı gruplara farklı 
tutum içinde olabilir. Çocukların geleceğin garantisi olarak görüldüğü 
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ve yaşlıların ise ekonomik olarak katkısının olmadığı aksine maddi bir 
yük olarak görülmesi yaşlı ayrımcılığını getirmektedir. Yaşlıların fizyo-
lojik olarak yetersiz güçsüz, verimli işlerde işe yaramaz olarak bağımlı 
bir nüfus gibi düşünülmesi yapılan yanlış tutumlardır ancak yaşlı ay-
rımcılığının oluşmasında rol oynamaktadır.

*Gençliğe ve Güzelliğe Verilen Önem
Yaşlı ayrımcılığının gelişmesinde etkili olan bir diğer faktör ise gü-

zelliğin, üretkenliğin, verimliliğin gençlikle bağdaştırılması ve bedensel 
gücün genç yaşlarda ön planda olmasıdır. Özellikle sosyal medyanın 
pek çok sektörde olduğu gibi üretken, dinamik ve güzelliğin gençlik için 
ön planda olduğu, yaşlılıkla ise genellikle düşkünlüğün, yoksulluğun 
ve yalnızlığın tema edildiği paylaşımları insanları yaşlı ayrımcılığına 
yönlendirmektedir. Gençlik ve güzelliği, fiziksel gücün en üst düzeyde 
olduğu bir dönemin yaşlılık döneminde yerini çirkinlik, zayıflığa elden 
düşmeye vb. bırakacak olması düşüncesi genç insanlarda yaşlanmaya 
karşı korkunun yanında yaşlığa karşı bir tepki olarak da yaşlı ayrım-
cılığı ortaya çıkmaktadır. Güzelliğin dikkat çektiği, fiziksel anlamda 
dinamizmin yer aldığı, üretkenliğin öne çıktığı pek çok reklamda genç 
insanların yer alması ve pek çok yaşlanma karşıtı reklamlar bu tutumun, 
önyargının oluşmasında etkili olabilmektedir.

Yaşlı bireylerle yapılan çalışmaların genellikle huzurevi, yaşlı ba-
kım evleri, geriatri merkezlerinde ve hastane gibi ortamlarda yapılması 
yaşlıların genelinin düşkün, bakıma muhtaç bireyler olduğu hakkında 
yanlış bir ön yargının da gelişmesine neden olmaktadır. Yaşlanan birey-
lerin bağımlı nüfus olduğu yanında sürekli sağlık problemi olan, bakımı 
maddi ve manevi zorluklar ile yük getiren dezavantajlı bir grup olarak 
algılanmasına ve dışlanmasına neden olmaktadır.

YAŞLI AYRIMCILIĞININ SINIFLANDIRILMASI

Yaşlı ayrımcılığı çok farklı şekilde sınıflandırılabilmektedir (OSI, 
2006);

Kişisel Yaşlı Ayrımcılığı: Kişi veya gruplara yaşlarından dolayı bi-
reylerin, önyargılı olan fikir, tutum, inanç ve uygulamalarıdır. Örneğin;
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* Basmakalıp varsayımlara dayanarak yaşlı kişilerin göz ardı edil-
mesi

* Fiziksel istismar 
* Yaşlı insanlar ve yaşlılık hakkında klişeler
Kurumsal Yaşlı Ayrımcılığı: Yaşlılıklarından dolayı bireylere ve 

gruplara karşı ayrımcılık yapan görev, kural ve uygulamalardır. Örne-
ğin;

* Zorunlu emeklilik
* Klinik çalışmalarda yaşlı kişilerin yokluğu
* Yaşlıların maliyet-yarar analizinde değerlendirilmesi
Kasıtlı Yaşlı Ayrımcılığı: Kişilere veya yaşlı gruplara karşı önyar-

gılı olduklarını bilerek yapılan fikirler, tutumlar, kurallar veya uygula-
malardır. “Kasıtlı yaşlı ayrımcılığı”, yaşlıların savunmasızlıklarından 
yararlanan uygulamaları içermektedir. Örneğin;

* Pazarlama ve medya sektörünün daha yaşlı çalışanların kalıpla-
rını kullanması 

* Yaşlı çalışanların finansal dolandırıcılıklarda hedeflenmesi 
* Yaş temelinde iş eğitiminin reddedilmesi
Kasıtsız Yaşlı Ayrımcılığı: Yaşlı ayrımcılığı yapan bireylerin,  kişi 

veya grupların yaşlarına karşı önyargılı olduklarını fark etmeden yap-
tıkları fikirler, tutumlar, kurallar veya uygulamalardır. “İstenmeyen 
yaşlı ayrımcılığı” olarak da bilinmektedir. Örneğin;

*  Acil durumlarda kendi başlarına yaşayan yaşlı ve savunmasız 
kişilere yardımcı olmak için gerekli uygulama ve prosedürlerin 
olmaması (örneğin taşkın, sıcak hava dalgası) 

*  Çevre düzenlenmesi ile ilgili yapısal düşüncelerin eksikliği (ram-
palar, asansörler, korkuluklar) 

YAŞLI AYRIMCILIĞININ GÜNLÜK YAŞANTIDA 
GÖRÜLDÜĞÜ ALANLAR

Gelişen teknoloji ve endüstrileşme kişilerin yaşam tarzını ve aile ya-
pısını da değiştirmektedir. Kırsal alanlarda kalabalık geniş aileler şek-
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linde yaşamanın yerini sanayinin geliştiği büyük şehirlerde toplanan 
daha çok çekirdek aile yapısında, daha fazla izole olan bir toplum yapısı 
almaktadır. Kentleşmenin arttığı, trafik sorunlarının, çevre kirliliğinin 
arttığı, ekonomik yönden bireyleri ve ailelere büyük yüklerin yüklen-
diği şehir hayatının insanlarda oluşturduğu stres kişileri daha fazla bi-
reyselliğe, izolasyona itmiş olabilir. Terör ve savaşların varlığı ve buna 
takiben yaşanan toplu, belki de zoraki göçler, başka bir açıdan bakılacak 
olursa şehir yaşantısının çekici yönleri de insanları kentleşmeye doğru 
itmekte ve bunun sonucunda kültürel değişimler kaçınılmaz gibi görün-
mektedir. Bizim gibi geleneklerine bağlı toplumlarda kırsal kesimlerde 
geniş aile içinde bireyler daha doğdukları andan itibaren yaşlı nüfusla 
karşılaşmakta ve yaşlılara karşı kültürel yönlendirmeyle tutumları daha 
olumlu olabilmektedir. Ancak kent hayatının getirdiği pek çok sorunun 
içinde küçülen aile yapısı, kent yaşamının hızlı temposu ve stresli yön-
leri ile küreselleşen ve farklı kültürel etkileşimler içinde olan bireyleri 
yaşlı ayrımcılığına belki de farkında olmadan itmektedir. Örneğin kırsal 
alanlarda dünyaya gelen bir birey yaşlıları bir yük, hasta, işe yaramaz 
olmaktan çok akıl danışılan bilge kişi olarak görmektedir. Ancak kent-
lerde dünyaya gelen bir kişinin ise yaşlılarla olan ilişkisi sadece belirli 
günlerle sınırlı kalabilmesi yanlış önyargıların oluşmasına zemin hazır-
layabilmektedir.  

Geleneksel bir kültürel yapıya sahip toplumlarda genellikle yaşlı 
bireyler çocuklarının sorumluluğu altına girmekte ve bakıma ihtiyaç 
duyan yaşlı bireylerin bakımları ailenin diğer bireyleri tarafından kar-
şılanmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi geleneksel kültürel yapıya sahip 
ülkelerde Örn; Çin’de, yaşlıların bakımından çocukları sorumludur ve 
yaşlıların çoğu erkek çocuklarının yanında yaşamaktadırlar. Özellikle 
erkek çocuklar kızlara göre ekonomik ve duygusal destekte ve hasta-
landıklarında bakım gereksinimlerinde daha fazla rol almaktadır (Chi, 
Chappell, Lubben, 2001;201,214). Yaşlı bireylere bakım veren bireylerde 
öncelikle verilen bakım koşullarından ve ayrılan zamandan dolayı fizik-
sel, sosyal ve duygusal yük artmakta, ikincil olarak da üstlenilen diğer 
rollerin yerine getirilememesinden dolayı da kaygı düzeyi artmaktadır 
(Çapan, 2016;33-47 & Özyesil, Oluk, Çakmak, 2014;39-44).  
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Yaşlılara karşı önyargılı tutum ve davranışların günlük hayatta her 
alanda karşımıza çıkması muhtemeldir. Bunlar; 

Sosyal Yaşamda Yaşlı Ayrımcılığı

Yaşlılık döneminde toplumsal rol ve sorumluluklarda hem bireysel 
hem de sosyal ilişkilerde oldukça önemli birçok değişiklik meydana gel-
mektedir (Yerli, 2017; 1278-1287). Yaşlı bireylerin kuşak farkından dola-
yı gençlerle iletişim kurmada güçlük yaşadıkları, gelişen teknoloji ye ye-
niliklere kapalı olduğu ve ayak uyduramadığı düşüncesi hakimdir (Bu-
lut, Çilingir, 2016;446-449 & Yılmaz, Terzioğlu, 2010; 137-144). Yaşlılarla 
vakit geçirmenin sıkıcı ve gereksiz olduğu, yaşlıların tek başına sosyal 
etkinliklerde bulunamayacağı, genellikle eğlenceli ve keyif veren etkin-
liklerden uzak tutulup evde bırakılması gerektiği gibi yanlış ön yargı ve 
tutumlar yaşlı ayrımcılığının sosyal boyutlarını oluşturmaktadır. Oysaki 
yaşlıların pek çoğu aile bireyleri ile vakit geçirmekten hoşlanmakta ve 
sosyal etkinliklerde kendilerine rol ve sorumluluk verilmesinden büyük 
bir keyif almaktadır. 

Aile Yaşamında Yaşlı Ayrımcılığı 

Sanayileşme döneminin getirisi olan endüstrileşme, kentleşme ve 
teknolojik gelişimler toplumların sosyal yapısını ve dolayısıyla aile yapı-
sını da değiştirmektedir. Yaşlı bireylerin saygı ve şefkatle, bilge kişi ola-
rak alınacak kararlarda söz sahibi olduğu geniş aile yapısı, yerini daha 
izole çekirdek aile yapısına bırakmıştır. Yaşlı bireyler sadece özel gün-
lerde veya hastalık, kaza gibi acil durumlarda ziyaret edilecek konumda 
kendi evleri ya da bakım evlerinde yalnızlığa bırakılabilmektedir. Yaşlı 
bireylerin hasta, bakıma muhtaç ve ekonomik olarak yük görülmesi ay-
rıca kendilerinin maddi kazançları olmasına rağmen ekonomik özgür-
lüklerinin olmaması, kendi ihtiyaçları için para idaresinin çocuklarında 
olması da yaşlı ayrımcılığının başka bir boyutudur. Yaşlılara ev idaresi 
konusunda verilen sorumluluklar azalmakla beraber torunların bakımı 
gibi zor ve zaman alıcı işlerde kullanılmaları da söz konusu olabilmek-
tedir. Yaşlıların çocuk bakımını üstlenmeleri hem sosyal yaşamlarını 
değiştirmekte hem de bütün gün evde kalmaları ve sosyal izolasyona 
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neden olmaktadır. Yaşlı bireylerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanıl-
ması, karar mekanizmalarında aktif rol almalarının sağlanması, onların 
da özel hayatları olduğu gerçeğinin kabul edilip, saygıyla yaklaşılması 
hem aile içinde iletişimi artıracak hem de yaşlı bireylerin kendilerine 
olan özgüvenlerini artıracaktır.

Cinsel Yaşamda Yaşlı Ayrımcılığı 

Cinsel yaşamın gençlik yılları içinde sınırlı kalması, yaşlı bireylerin 
cinsel yaşamlarının olmaması gerektiği gibi önyargılı düşünceler, yaş-
lıların cinsel yaşamlarından utanç duymaları gerektiği konusundaki 
toplumsal baskılar da yaşlılara yönelik ayrımcılığın başka bir boyutu-
dur. Yaşlı bireylerin özel hayatlarının olmasının yadırganması, tekrar 
evlenmelerinin ayıplanması yaşlı ayrımcılığına yönelik yanlış tutum ve 
önyargılardandır. Zira yaşlıların da cinselliğe ilgi duydukları ve sağlık-
larının yerinde olduğu sürece cinsel hayatlarını devam ettirdikleri de 
bilinen bir durumdur (Bonnie L Walker, 1997;53). Kültürlerarası yaşlılık 
ve cinselliğin araştırıldığı pek çok çalışmada yaşlı erkeklerin %70, yaşlı 
kadınların % 84’ünün halen aktif bir cinsel yaşamının olduğu gösteril-
miştir (Hillman, 2012; 13). Pek çok doğu ve orta doğu kültürlerinde ka-
dınların ortalama 80 yaşına, erkeklerin ise 100 yaşına kadar cinsel olarak 
aktif yaşadıkları da bildirilmiştir. Afrika kültüründe artan yaşla birlikte 
cinsel yönden güçsüzlüğün kabul edilebilir bir durumdan ziyade hasta-
lık veya büyülenme sonucu görülen bir rahatsızlık olduğu düşünülmek-
tedir (Hillman, 2012;13).  Geleneksel kültürlerde kadınların menopoza 
girmesinin cinsel aktivitelerini azaltma ya da artırmada önemli olma-
dığı,  öyle ki menopozun kadınların yaşamında sadece belli bir dönemi 
simgeleyen bir durum olduğu düşünülmektedir. Yaşlılık döneminde iş 
ve benzeri durumların stresinden uzaklaşmak, emekliliğin getirdiği boş 
vakitler, sosyal faaliyetler için ayrılan zamanın artması ile eş zamanlı 
olarak yaşlı bireylerin cinsel yaşamlarının da devam etmesi psikolojik 
açıdan yaşlıların kendilerini yeterli ve hayata tutunmuş olarak görmele-
rini sağlamaktadır.
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Çalışma Yaşamında Yaşlı Ayrımcılığı

Çalışma yaşamında çok farklı açılardan yaşlı ayrımcılığı gelişebil-
mektedir. Yaşlı bireylerin yavaş, işe yaramaz verimsiz olduğu gibi yan-
lış düşünce yapısıyla yaşlıların emekli olması gerektiği, yerine gençlerin 
çalışmaya başlamasının daha doğru olacağı gibi ön yargılar yaşlıların 
iş yaşamında ayrımcılığa maruz kalmalarını artırmaktadır (Bulut, Çi-
lingir, 2016; 446-449). Yaşlıların işe alınmaması veya sosyal güvencesi 
olmadan düşük ücretlerle çalıştırılması, emekliliğe zorlanması, terfi 
durumlarında gençlere öncelik verilmesi de çalışma yaşamında dav-
ranışsal boyuttaki yaşlı ayrımcılığıdır. Çalışan yaşlı kesim ise iş yaşa-
mında bu tür önyargılarla karşılaştıkları için kendilerini dezavantajlı 
olarak görmekte ve ayrımcılığı yaşamaktadır. Çalıştıkları kurumlarca 
emekliliğe zorlanmaları, işe alımlarda belli bir yaş sınırının olması ya da 
teknolojik adaptasyonların yaşlı insanlarda olmayacağı ve eğitime elve-
rişsiz oldukları gerekçesiyle işe alınmamaları, işten çıkarıldıktan sonra 
tekrardan istihdamın daha zor olması yaşlı bireylerde gençlerden daha 
fazla işsizlik stresi oluşturmaktadır (Paludi, Paludi, De Souza, 2011;1-6 
& Topgül, 2016; 373-391). Oysaki yaşlı kişilerin bilgi ve deneyimlerinin 
gençlere göre daha fazla olduğu, bu nedenle üretkenliklerinin azaldığı 
önyargısının tersine düşüncelerde mevcuttur. Yaşlıların altın çağlarında 
olup en üst düzeydeki bilgi ve tecrübeleri sayesinde işe devamsızlığın, 
iş kazalarının daha az görüldüğü, ayrıca yaşlı bireylerin daha duyarlı, 
sabırlı, güvenilir ve dürüst olduğundan dolayı işe tercih edildiği bazı 
çalışmalar da gösterilmiştir ( Palmore, 1999; 20-45 & Yılmaz, Terzioğlu, 
2010; 137-144). 

Sağlık Hizmetlerinde Yaşlı Ayrımcılığı 

Sanayi devriminden sonra hızla gelişen teknolojik ilerlemeler, en-
feksiyon hastalıklarıyla mücadelelerdeki başarılar, ana çocuk sağlığına 
verilen önem, beslenme durumunun iyileştirilmesi, çevre sağlığı konu-
larındaki olumlu gelişmeler ve yeni geliştirilen tanı yöntemleri ve teda-
vi olanakları hastalıkların erken tanı ve tedavisi olanağını sağlamış ve 
doğumda beklenen yaşam süresi artmıştır. Yani yaşlanan bir nüfus ile 
demografik bir dönüşüm gözlenmektedir. Bunun bir getirisi bazı bula-
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şıcı hastalıkların görülme sıklığı azalırken yaşla artan kronik hastalık-
ların sıklığının artmasıdır. Yaşlanan toplumlarda yaşlı bireylerde artan 
kronik hastalıklar daha fazla sağlık hizmetlerine başvurmalarına, sosyal 
yardım almalarına ve bakım hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duymaları-
na neden olmaktadır (Özdemir, Bilgili, 2014; 128-131). 

Değişen demografik yapıyla yaşlanan nüfus ve beraberinde getir-
diği hastalık yükü de artmaktadır. DSÖ ‘ne göre 2000 yılında 60 yaş ve 
üzeri nüfusun hastalık yükü (DALY) %22 iken 2016 yılında %33’e yük-
selmiştir (WHO, 2018). Bu durum orta ve düşük gelirli ülkelere göre 
yüksek gelirli ülkelerde daha sık görülmektedir. Bu demektir ki; dün-
yanın her yerinde sağlık hizmetlerini kullanan nüfusun büyük bir bö-
lümünü yaşlı bireyler oluşturmaktadır. Sağlık hizmetlerini kullanan bu 
yaşlı gruba karşı sergilenen ayrımcılık cinsiyet veya etnik kökene dayalı 
ırk ayrımcılığına benzese de aslında tüm toplumun genelinin yaşlana-
cak olması düşünülürse tüm nüfusa karşı olmasından dolayı farklılık da 
taşımaktadır (Wyman, Shiovitz-Ezra, Bengel, 2018; 193-212).

Kamu ve özel sağlık hizmeti veren tüm kurumlardaki her yaş gru-
buna hizmet veren sağlık çalışanları ile huzurevi, geriatri merkezi, yaşlı 
bakım evi gibi özellikle yaşlı bireylere tedavi ve bakım hizmeti sağlayan 
kuruluşlarda çalışanların yaşlılara karşı ön yargıları, değerleri, inanç ve 
tutumları ile bilinçli ya da bilinçsiz ayrımcılığa yönelik her türlü davra-
nışları yaşlı ayrımcılığının başka bir boyutu olup sağlık hizmetlerimde-
ki yaşlı ayrımcılığı olarak tanımlanmaktadır. Sağlık alanındaki yaşlı ay-
rımcılığı kültürel yapı, sağlık politikaları ve sosyal değerlerle etkileşim 
içinde olan bir durumdur.

Sağlık hizmeti sağlayıcılarının yaşlı ayrımcılığı hakkındaki tutum ve 
davranışları, yaşlı bireylerle iletişim sorunlarına, yaşlı bireylerin kaliteli 
ve sürekli bir sağlık hizmeti alamamasına yol açabilmektedir. Dolayı-
sıyla artan maliyetlere ve en önemlisi yaşlı bireylerin bu ayrımcı tutum 
ve davranışlar karşısında depresyon, şifa bulamama, uzamış hastalık ve 
sağlık hizmetlerine ulaşamama gibi pek çok istenmeyen duruma da ne-
den olabilmektedir.

Sağlık hizmetlerinde yaşlı ayrımcılığını inceleyen pek çok çalışmada 
sağlık çalışanlarının yaşlılara karşı ayrımcılık yaptıkları gösterilmiştir. 
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Ayrıca yaşlı ayrımcılığında bireylerin yaşının ve cinsiyetinin de etkili bir 
faktör olduğunu gösteren bazı çalışmalar da mevcuttur. Örneğin  Loo-
kinland ve Anson hemşirelerin, Slevın  hemşirelik öğrencilerinin özel-
likle erkeklerin yaşlılara karşı negatif bir tutum içinde olduğunu gös-
termektedir ( Lookinland, Anson, 1995; 47-56 & Slevin, 1991;1197-1205). 
Ayrıca Amerika’da Halk Sağlığı Yüksek Lisans öğrencilerinde yapılan 
başka bir çalışmada gençlerde ve erkeklerde yaşlı ayrımcılığının anlamlı 
olarak yüksek olduğu gösterilmiştir (Rupp, Vodanovich, Credé, 2005; 
335-362). Antalya’da özel ve kamuya ait, 13 huzurevi ve bakım evinde 
çalışmakta olan toplam bakım personelinin yaşlılara karşı olumsuz tu-
tum taşıdıklarını gösterilmiştir (Pamuk, Arun, 2014; 19-33).

Bu çalışmaların aksine yaşlılara karşı olumlu tutum gösteren sağlık 
çalışanlarının da olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur. 2000 yılın-
dan itibaren 25 farklı çalışmanın değerlendirildiği sistematik derlemede 
hemşirelik öğrencilerinin yaşlılara karşı pozitif, nötr ve daha az oranda 
negatif tutumlarının olduğu belirtilmiştir. (Liu, Norman, While, 2012; 
1-12). İrlanda’da yapılan bir çalışmada ise sağlık çalışanlarının yaşlı 
bireylere karşı olumlu tutuma sahip oldukları bildirilmiştir (Doherty, 
Mitchell, O’Neill, 2011; 1-7). Singapur’da Tıp Fakültesi öğrencilerinde 
yapılan bir başka çalışmada öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına yönelik orta 
düzeyde pozitif tutumlarının olduğu gösterilmiştir (Lui & Wong, 2009; 
125-129). 

Ülkemizde farklı gruplar üzerinde yapılan bazı çalışmalarda;  Sos-
yal Hizmetler Lisans öğrencilerinin, Sağlık Meslek Yüksekokulu öğren-
cilerinin ve hemşirelik öğrencilerinin yaşlılara karşı olumlu bir tutuma 
sahip oldukları gösterilmiştir (Ceylan, Öksüz, 2015;459-466 & Soyuer, 
Ünalan, Güleser, Elmali, 2010;20-25 & Yılmaz, Özkan, 2010; 35-53). Kay-
seri’de Geriatri Merkezinde yürütülen bir başka çalışmada da sağlık 
çalışanlarının yaşlılara yönelik olumlu tutumları oldukları belirlemiştir 
(Ünalan, Soyuer, Elmalı, 2012; 115-120). Ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı öğrencilerinin yaşlılara karşı olum-
lu tutum taşıdıkları bir başka çalışmada gösterilmiştir. (Yazıcı, Kalaycı, 
Kaya, Tekin, 2015; 77-87). Kalaycı ve ark.’ları sistematik derleme niteli-
ğindeki çalışmalarında da daha çok hemşirelik öğrencileri olmak üzere 
Tıp ve diğer sağlık çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiş pek çok çalış-
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mada yaşlılara karşı olumlu tutumun olduğunu belirtmişlerdir (Kalaycı, 
Yazıcı, Özkul, Helvacı, 2018; 21-30).

YAŞLI AYRIMCILIĞININ FARKLI BOYUTLARINI 
BELİRLEMEK İÇİN GELİŞTİRLEN ÖLÇEK ÖRNEKLERİ 

Yaşlı ayrımcılığının var olduğunu göstermek ve hangi düzeyde ol-
duğunun tespiti yaşlı ayrımcılığıyla mücadelede önemli bir noktadır.  
Yaşlı ayrımcılığın farklı boyutlarını ölçmek için farklı birçok ölçek geliş-
tirilmiştir. Yaşlılara karşı önyargı, tutum ve ayrımcılığa yönelik olarak 
Ambivalant Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği (AAS: Ambivalant Ageism Scale ), 
FSA, KOGAN’S, YATÖ ve UCLA-GA gibi ölçeklerin yanında yaşlı ay-
rımcılığına yönelik tutumlardan ziyade duyguları ve inançları ölçmeyi 
hedefleyen The Aging Semantic Differential (ASD) gibi ölçekler de ge-
liştirilmiştir  (Cary, Chasteen, Remedios, 2017;27-36 & Intrieri, von Eye, 
Kelly, 1995; 616-621 & Sahin, Mandiracıoglu, Tekin, Senuzun, Akcicek, 
2012; 205-209) 

Bunlardan bazıları:

KOGAN Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği

Kogan tarafından 1961 yılında geliştirilen Kogan Attitudes Toward 
Old People Scale ‘KOPS’, bireylerin yaşlılara karşı tutumlarını ölçmek 
amacıyla oluşturulan bir ölçektir (Kogan, 1961; 44-54). Ölçeğin 17 mad-
desi pozitif, 17 maddesi ise negatif olup toplamda 34 sorudan oluşan 
6’lı likert tipindedir. Sorulara verilen cevaplar 1 (kesinlikle katılmıyo-
rum) ile 6 (kesinlikle katılıyorum) arasında puanlanmaktadır. Olumsuz 
tutumları gösteren ifadelerin puanlaması terse çevrilerek hesaplanmak-
tadır. Tüm maddelerden elde edilen puanlar toplanarak toplam puana 
ulaşılmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 34 en yüksek puan 
204’dür. Ölçekten yüksek puan alınması yaşlıya yönelik pozitif tutumu, 
düşük puan alınması ise, yaşlıya yönelik negatif tutumu göstermekte-
dir. Ölçekten 102 puanın alınması yaşlılara karşı nötr bir tutumun oldu-
ğunu gösterir. 

Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı Japonca versiyonu 0.87, Çince versi-
yonunda 0.82,  Yunanca versiyonunda 0.80 bulunmuştur (Küçükgüçlü, 
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Mert,  Akpınar, 2011; 3196-3203). Türkiye’de de geçerlilik güvenilirliği 
2010 yılında Erdemir ve ark tarafından yapılmış, Cronbach Alfa Katsayı-
sı 0.84 bulunmuştur (Erdemir, Kav, Cıtak, Hanoglu, Karahan, 2011; 162-
165). Küçükgüçlü ve ark. tarafından 2011 yılında tekrardan geçerlilik 
güvenirlilik çalışması yapmıştır ve Cronbach Alfa Katsayısı 0.89 olarak 
bulunmuştur (Küçükgüçlü, Mert, Akpınar, 2011; 3196-3203).

Fraboni Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği (Fraboni Ageism Scale, FSA)
Fraboni tarafından Butler’in yaşlı ayrımcılığı tanımından faydalanı-

larak 1990 yılında yaşlılara karşı hem bilişsel hem de duygusal olarak tu-
tumları değerlendirmek için geliştirilmiştir. Ölçeğin orijinali 29 sorudan 
oluşmakta ve 4’lü likert tipindedir (Fraboni, Saltstone, Hughes, 1990; 
56-66). Her bir soru 1-kesinlikle katılıyorum, 2-katılmıyorum, 3-katılı-
yorum, 4-kesinlikle katılıyorum şeklinde 4 seçenek ile kodlanmıştır. 8, 
14,21-24. maddeler olumludur ve hesaplamada tersine çevrilmektedir. 
Toplam skor 29-116 arasında değişmektedir. Puanların artması yaşlı ay-
rımcılığının da arttığını göstermektedir.  Ölçeğin Croanbach Alfa katsa-
yısı 0,86’dır. Kutlu ve diğerleri tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenilir-
lik çalışması 2012 yılında yapılmıştır (Kutlu, Kucuk, Yildiz Findik, 2012; 
464-471). Türkçe versiyonunda bazı ifadelerinde tespit edilen çeviri ha-
taları ve analizlerin sonucunda dört maddenin (2, 8, 22 ve 24) güvenilir-
lik düzeyini olumsuz etkilediği için 25 maddeden oluşmaktadır. Türkçe 
versiyonu Croanbach Alfa katsayısı 0,84’dür.  Ölçeğin orijinalinde nötr 
bir noktanın bulunması, kimi katılımcıların maddeyi boş bırakmasına 
ya da tutumlarını yansıtmayan herhangi bir başka değeri işaretlemeleri 
gibi nedenlerle Türkçe versiyonunda tüm ifadeler 5’li likert olarak uy-
gulanmıştır. Ölçeğin 3 farklı boyutu vardır. Bunlar (Fraboni, Saltstone, 
Hughes, 1990; 56-66 & Kutlu, Kucuk, Yildiz Findik, 2012; 464-471);

Antilokasyon: Yani önyargı, inançlar ‘yaşlı bireylere karşı yanlış ha-
yaller, yanlış bilgilendirme veya yanlış anlaşılmaların körüklediği anti-
pati veya düşmanlık’ (Örneğin Çoğu yaşlı insan korkutucu olabilir çün-
kü aynı hikâyeleri tekrar tekrar anlatıyorlar. Çoğu yaşlı insanın sürücü 
ehliyetleri yenilememelidir gibi düşünceler).

Kaçınma: Katılımcıların, yaşlılarla sosyal ilişkiden kaçınmasını gös-
teren davranışları veya tercihleri temsil etmektedir (Örneğin yaşlı insan-
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ların, kimseyi rahatsız etmeyecekleri yerde yaşamaları en iyisidir, Yaşlı 
bireylerle yaşamamayı tercih ederim gibi düşünceler).

Ayrımcılık: Bu alt boyutta daha aktif bir önyargıyı yansıtacak ve po-
litik haklar, ayrışma ve yaşlıların faaliyetlerine müdahale etme ile ilgili 
içeriği ifade etmektedir (Örneğin yaşlı insanların kimseyi rahatsız etme-
yecekleri yerde kalmaları en iyisidir, Yaşlı insanların toplumun ortak 
spor tesislerini kullanması gerekmiyor, gibi düşünceler).

YATÖ Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği

Vefikuluçay tarafından 2008 yılında geliştirilen, geçerlilik ve güve-
nirliği yapılmış 23 maddeden oluşan, “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Ka-
tılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” 
seçenekleri olan beşli likert tipi bir ölçektir (Vefikuluçay Yılmaz, Terzi-
oğlu, 2011; 259-268). Ölçeğin Cronbach Alfa Katsayısı 0.80 bulunmuştur. 
Ölçekte olumlu ve olumsuz tutum ifadeleri vardır. Olumlu tutum ifa-
deleri; 5=Tamamen katılıyorum, 4=Katılıyorum, 3=Kararsızım, 2=Katıl-
mıyorum, 1=Kesinlikle katılmıyorum şeklinde puanlanmaktadır. Yaşlı 
ayrımcılığına ilişkin olumsuz tutum ifadeleri ise; belirtilen puanlamanın 
tam tersi olarak yapılmaktadır. Ölçekten alabilecekleri maksimum puan 
“115”, minimum puan ise “23”dür. Ölçekten alınan puan arttıkça yaşlı 
ayrımcılığına ilişkin olumlu tutuma sahip olunduğu söylenebilir. Ölçe-
ğin kesim noktası yoktur. Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği üç boyuttan 
oluşmaktadır (Vefikuluçay Yılmaz, Terzioğlu, 2011; 259-268). Ölçekten 
alınan toplam puanlar ve alt boyutları ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu 
alt boyutlar;

Yaşlının Yaşamını Sınırlama: (1, 5, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23 numaralı 
maddeler),

Toplumun yaşlı bireyin sosyal yaşamını sınırlamaya ilişkin inanç 
ve algılarıdır. Bu boyuttan alınabilecek maksimum puan 45, minimum 
puan 9’dur. Bu alt boyutun puan ortalamasının 45’e yakın olması, olum-
lu tutumun olduğunu gösterirken puan ortalamasının 9’a yakın olması 
ise, yaşlının yaşamını sınırlama boyutuna ilişkin olumsuz tutumunun 
olduğunu göstermektedir.
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Yaşlıya Yönelik Olumlu Ayrımcılık: (2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 20 numaralı 
maddeler)

Toplumun yaşlı bireye yönelik olumlu inanç ve algılarıdır. Bu bo-
yuttan alınabilecek maksimum puan 40, minimum puan ise 8’dir. 

YATÖ’nün bu alt boyutu puan ortalamasının 40’a yakın olması, 
yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık boyutuna ilişkin olumlu tutuma sa-
hip olduğunu gösterirken, puan ortalamasının 8’e yakın olması, yaşlıya 
yönelik olumlu ayrımcılık boyutuna ilişkin olumsuz tutuma sahip olun-
duğunu göstermektedir. 

Yaşlıya Yönelik Olumsuz Ayrımcılık: (3, 10, 11, 15, 16, 18 numaralı 
maddeler)

Toplumun yaşlı bireye yönelik olumsuz inanç ve algılarıdır. Bu bo-
yuttan alınabilecek maksimum puan 30, minimum puan ise 6’dır. YA-
TÖ’nün bu alt boyutu puan ortalamasının 30’a yakın olması, yaşlıya yö-
nelik olumsuz ayrımcılık boyutuna ilişkin tutumunun olumlu olduğunu 
göstermektedir.  Bu alt boyutun puan ortalamasının 6’ya yakın olma-
sı ise yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık boyutuna ilişkin tutumunun 
olumsuz olduğunu göstermektedir.

YAŞLI AYRIMCILIĞININ ÖNLENMESİ 

Yaşlı ayrımcılığı toplumda belli bir yaşın üzerindeki bireylere karşı 
diğer gruplar tarafından yaşlarından dolayı yaptıkları her türlü ayrımcı-
lık ve bununla ilgili tutum ve düşüncelerini de içermektedir. Ancak top-
lumun fizyolojik olarak normal şartlarda yaşlanacağı düşünülürse her 
bir bireyin yaşlı ayrımcılığına uğrayabileceği durumu da söz konudur. 
Toplumsal anlamda yaşlılara karşı sahip olunan her türlü önyargı ve 
tutumların nesillere aktarıldığı ve bu açıdan yaşlılara karşı ayrımcılığın 
önlenmesi adına yapılacak her türlü önlemin toplumdaki her yaş grubu-
na ayrım yapılmadan alınması gerekmektedir.

Uluslararası düzeyde yaşlılara yönelik yapılan toplantılarda yaşlı 
ayrımcılığını önlemek için kararlar alınmış ve yönetimsel, ekonomik ve 
sosyal bazı önerilere yer verilmiştir. Yaşlılara yönelik uluslararası kurul 
ilk kez 1982 yılında Viyana’da ve ikinci olarak 2002 yılında Madrid’de 
düzenlenmiş ve bu kurullarda yaşlı ayrımcılığın önlenmesi için tavsiye-
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lerde bulunulmuştur (RWAA,  1982;70-75 & SWAA, 2002; 15-20). Türki-
ye’de de 2007 Yaşlıların Durumu ve Ulusal Eylem Planında da yer aldığı 
yaşlı ayrımcılığına yönelik bazı eylemler şu şekilde sıralanabilir (TYEP, 
2007; 35-77); 

* Özellikle, her türlü ayrımcılık ile mücadele ederek, insan hakları 
anlaşmaları ve diğer insan hak ve özgürlüğünü koruyucu uygu-
lamalarının geliştirilmesi, tüm insanların temel özgürlüklerden 
tam olarak yararlanabilmenin sağlanması,

* Yaşlıların ailelere, toplumlara ve ekonomiye katkısının kabul 
görmesi, teşvik edilmesi ve bu konuda desteklenmesi,  

* Yaşlıların kültürel, ekonomik, politik ve sosyal yaşam ile yaşam 
boyu öğrenmeye katılımlarının sağlanması ve sürdürülmesi 
amacıyla teşvik edilmesi için olanaklar yaratılması, 

* Yaşlıların ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması ve yaşamın 
bütün dönemlerinde onurlu yaşama hakkına saygı duyulması, 

* Sosyal dışlanma ile mücadele etmek ve desteklerin güçlendiril-
mesi amacıyla strateji olarak sivil ve kültürel katılımların gelişti-
rilmesi için örgütlenme çabalarının desteklenmesi,

* Yaşlıların karar verme sürecinde temsil edilebilmeleri için karar 
vermenin bütün aşamalarında yaşlı organizasyonlarının kurul-
masının teşvik edilmesi, 

* Özellikle, cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere, her türlü ayrım-
cılık önlenerek, yaşlıların yapabilecekleri kendilerine ait işlerini 
kurmak istemelerinin desteklenmesi, 

* Kayıt dışı sektörde çalışan yaşlılara, sosyal güvenlik sağlanarak 
ve çalışma koşulları iyileştirilerek yardımcı olunması, 

* Yaşlıların işe alınmalarının teşvik edilmesi, çalışan yaşlıların ya-
şadıkları olumsuzlukların erken tanınarak önlenmesi ve iş yaşa-
mındaki yaş engellerinin ortadan kaldırılması,

* Yaşlanmanın normal bir süreç olduğunun tüm topluma öğretil-
mesi ve toplumun yaşlı ayrımcılığı hakkında bilinçlendirilmesi, 
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*Sosyal birlik ve beraberlik için kuşaklar arası çatışma yerine daya-
nışmanın ve karşılıklı ilişkilerin öneminin farkında lığının sağ-
lanması

Yaşlı ayrımcılığının önlenmesi için alınması gereken önlemler ve 
eylemler elbette buradakilerle sınırlı değildir. Öncelikle yaşlı ayrımcılı-
ğın ne olduğunun toplumdaki tüm bireylere öğretilmesi ve bu konuda 
farkında lığın sağlanması gerekmektedir. Bunun için yaşlanma ile ilgili 
konuların yaşlı ayrımcılığının ve bunun getirisinin daha ilkokul sırala-
rından başlayarak eğitimin her aşamasında üniversitede dönemi de dâ-
hil genç kuşaklara aktarılması gerekmektedir.  

Pek çok sektörde yaşlılara karşı yapılan ayrımcılığın önlenmesi için 
yasal düzenlemeler ve yaşlıları koruyucu bazı önlemlerin alınması ça-
lışma yaşamına yaşlıların katılımı sağlanacağı gibi yaşlı ayrımcılığının 
neden olduğu maliyetlerinde önüne geçilebilecektir. Ayrıca iş yerlerin-
de çalışanlara olduğu kadar her düzeydeki yöneticilere ve işverenlere 
yönelik eğitimlerin ve bilgilendirmelerin bu konuda farkındalık sağla-
yacağı da düşünülmektedir.

Yaşlıların ayrımcılığa uğradığı en belirgin alanlardan biri olan sağ-
lıkta bunun önüne geçmek için sağlık sisteminde alınan kararların, sos-
yal hizmetlerle, evde bakım hizmetleri gibi yaşlıları koruyucu bazı yö-
netmeliklerle güçlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de de bu hizmet-
ler oldukça iyi bir şekilde yaşlıları koruyucu şekilde gelişmiştir. Hatta 
evde bakım hizmetlerinin yanında yaşlılara bakım parası gibi aile üyele-
rinin bu konuda teşvik edilmesi de sağlanmıştır. Toplumun bu konuda 
bilinçlendirilmesi çeşitli kampanyalarla da desteklenmektedir. Ancak 
sağlık profesyonellerinin, sağlık hizmeti sağlayıcılarının farkındalığı 
için yeterli kampanyaların olmayışı bu konuda hizmet içi eğitimlerin 
gerekliliğini göz önüne sermektedir. Geriatriye yönelik yaşlı ayrımcılı-
ğının önüne geçilmek üzere eğitimlerin sadece sağlık alanında değil tüm 
sektörlerde verilmesi toplumun bazı önyargı ve kalıplaşmış düşüncele-
rin önüne geçilebilecektir. 

Yaşlı bireylerin ayrımcılığa uğradıklarında başvurabilecekleri bir 
merciinin de eksikliği, bu konuda başvuru yapabilecekleri üst kurum-
ların karmaşık yapısı, belki de bilgi eksikliği nedeniyle ayrımcılığı uğ-
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radıkları bu durumun kabullenilmesine de neden olabilmektedir. Top-
lumun bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesi ve gerekli hassasiyet-
lerin sağlanması için pek çok alanda yeni araştırmaların ışığına da olan 
gereksinim yadsınamaz. 

Yaşlı ayrımcılığına yönelik önyargı ve geleneksel kalıpların, düşün-
celerin, tutum ve davranışların yerini empati, hoşgörü, anlayış ve öz-
gürlüklere saygının alması çok da zor olmadığı gerçeğini kabul etmek 
en önemlisidir. 

SONUÇ 

Yaşlı ayrımcılığı yaşlanan nüfusun karşılaşabileceği sorunlar içinde 
belki de en az bilineni ya da önemi anlaşılmayan bir konudur. Yaşlı ay-
rımcılığının yaşlıların yaşam kalitesini etkilediği, onları sosyal izolasyo-
na zorladığı, yaşlılık dönemlerinin aktif geçirilmesinin yerine kültürel 
kalıp ve ön yargılarla kasıtlı ya da kasıtsız tutum ve davranışlar sonu-
cunda pasif olarak hayatın dışında tutulmasına neden olduğu bir ger-
çektir. Bu konuyla ilgili toplumun her alanında çalışmaların yapılması 
ve ayrımcılığa neden olan sosyo kültürel, ekonomik, siyasi ve diğer pek 
çok etmenin belirlenmesi konunun öneminin anlaşılmasına ve ihtiyaçla-
rın, eylem planlarının gerçekleştirilmesinde olanak sağlayacaktır. Top-
lumda ayrıcalıklı önem taşıyan yaşlı popülasyonun daha genç nüfusla 
birlikte yapacakları sosyal çalışmaların farkındalığın sağlanması husu-
sunda yardımı olacağı ve yaşlanmanın doğal süreçlerinin daha öğrenci-
lik yıllarında tüm çocuklara ders yılları içinde öğretilmesi yaşlılara yö-
nelik basma kalıp yargıların, düşüncelerin ve belki de korkuların önüne 
geçebilmesi mümkündür. Yaşlılığın değişien psikolojisi ve yaşlılığı ka-
bullenebilme, yaşla beraber gelen sağlık sorunlarının stresiyle mücadele 
etme yaşlı bireyler için zaten zor bir süreçtir. Bu süreçte karşılaştıkları 
yaş ayrımcılığının engellenmesi her bir bireyin yaşlılığa adaptasyonunu 
da kolaylaştıracak yaşam kalitesi artacak ve daha sağlıklı, huzuru bir 
toplum kazanılacaktır.
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Öz: Yaşlılık; yaşlı olma, artmış yaşın etkilerini gösterme durumu 
olarak tanımlanır. Sosyolojik açıdan ise bir toplumda belirli yaş gru-
bundan beklenen davranışlar ve toplumun o gruba verdiği değerlerle 
ilgilidir. Yaşlanma birçok açıdan ve cinsel eylemin kalitesi açısından cid-
di bir olumsuzluk yaratmadığı gibi aktif cinsel yaşamı olan bir bireyde 
avantajlar da sunar. Bu açıdan yaşlanma diğer bir ifadeyle cinsel olgun-
laşmadır.

GİRİŞ

Cinsellik, hayatımızda bir şekilde her süreçte yer alan olgulardan 
biridir. Cinsellik insan yaşamının doğal ve sağlıklı bir parçası olup, 
zevk verici, ödüllendirici ve karmaşık bir deneyimdir. Cinsellik, kişinin 
cinsel bilgilerini, inançlarını, tutumlarını, değerlerini, kadınlığını ve er-
kekliğini oluşturan özelliklerin algılanmasını kapsar. Cinsellik beyinde 
başlayan bir süreçtir, dolayısıyla doyurucu bir cinsellik için önce buna 
inanmak ve yaşlılığın cinselliğe engel olduğunu düşünmemek gerekir10.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre cinsel sağlık; sadece hastalık, 
fonksiyon bozukluğu veya sakatlığın olmaması hali değil, aynı zamanda 
duygusal, zihinsel ve sosyal olarak da cinsel açıdan iyi olma halidir. Cin-
sel sağlık; zorlama, ayrımcılık ve şiddetten arınmış, keyifli ve güvenli 

10	 	Cinsel	Eğitim	Tedavi	ve	Araştırma	Derneği.	(2006).	Kadında	Cinsel	Sağlık	ve	Üreme	Sağlığı	Açısından	
Sağlıklı	Yaşlanma	Bilgilendirme	Dosyası	3.	http://www.cetad.org.tr/CetadData/Books/29/pdf-dosyasini-
indirmek-icin-tiklayiniz.pdf.	Erişim	Tarihi:	12.06.2018.
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cinsel deneyimlere sahip olarak, olumlu ve saygılı bir yaklaşım gerekti-
rir. Cinsel sağlık sadece üreme çağını değil, gençlik ve yaşlılık da dahil 
kişinin tüm yaşam sürecini kapsar11.

Yaşlılık; yaşlı olma, artmış yaşın etkilerini gösterme durumu ola-
rak tanımlanır. Yaşlılık fizyolojik boyutuyla, kronolojik yaşla birlikte 
görülen değişimleri; psikolojik boyutuyla algı, öğrenme, psikomotor, 
problem çözme ve kişilik özellikleri açısından insanın uyum sağlama 
kapasitesinin kronolojik yaş ilerledikçe değişimini ifade eder. Sosyolojik 
açıdan ise bir toplumda belirli yaş grubundan beklenen davranışlar ve 
toplumun o gruba verdiği değerlerle ilgilidir (Beğer ve Yavuzer, 2012: 
1-3; Er, 2009: 134).

Yaşlanma birçok açıdan ve cinsel eylemin kalitesi açısından ciddi bir 
olumsuzluk yaratmadığı gibi aktif cinsel yaşamı olan bir bireyde avan-
tajlar da sunar. Bu açıdan yaşlanma diğer bir ifadeyle cinsel olgunlaş-
madır12.

Yaşlılıkta meydana gelen cinsel problemlerin tek nedeni de ilerleyen 
yaş değildir. Yaşlanmayla beraber insanların yaşadığı bazı fizyolojik, 
psikolojik ve sosyal değişimler tüm yaşam alanlarını olduğu gibi doğal 
olarak kişinin eş ilişkileri ve cinselliğini de etkilemektedir (Aksu ve Şi-
rin, 2007: 244; Aslantaş, 2009: 82).

Lindua ve arkadaşları (tarafından yapılan bir çalışmada 57-75 yaş 
arasındaki 1550 kadın ve 1455 erkeğin cinsel aktivite sıklığının yaşla be-
raber azaldığı ve bu azalmanın kadınlarda daha fazla olduğu belirlen-
miştir. Thompson ve arkadaşları tarafından 60-89 yaş arası 1225 kadınla 
yapılan başka bir çalışmada da cinsel aktivite, istek, uyarılma, vajinal 
darlık, kayganlaştırıcı kullanımı ve orgazm yeteneği ile yaş arasında ne-
gatif bir ilişki saptanmıştır (Lindua, Schumm, Lauman, Levinson, O’Mu-
ircheartaigh and Waite, 2007: 769; Thompson, Charo, Vahia, Depp, Alli-
son and Jeste, 2011: 1506).

11	 	World	 Health	 Organization.	 (2010).	 Developing	 sexual	 health	 programmes.	WHO/RHR/HRP/10.22.	
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70501/WHO_RHR_HRP_10.22_eng.pdf?sequence=1.	
Erişim	Tarihi:	25.07.2018.

12	 	Cinsel	Eğitim	Tedavi	ve	Araştırma	Derneği.	(2007).	Kadın	Cinselliği	Bilgilendirme	Dosyası	5.	http://
www.cetad.org.tr/CetadData/Book/26/269201116550-bilgilendirme_dosyasi_5.pdf.	 Erişim	 Tarihi:	
22.07.2018.
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YAŞLILIK ve KADIN CİNSELLİĞİ
Cinsellik ve yaşlanma ile ilgili mitler yani cinselliğin, cazibenin, fi-

ziksel çekiciliğin gençliğe özgü olduğuna ait ön yargılar, yaşlanan ka-
dının cinsel davranışı üzerine tesir eder. Cinsel cevabın oluşması konu-
sunda bilgilendirilmemiş kadınlarda, yaşamın ileri dönemlerinde cinsel 
sorunların daha sıklıkla çıkabileceği bilinir13.

Kadın cinselliğinin olumsuzlaşması, cinselliği görev olarak algıla-
ması, alacağı cinsel hazzın hem kadın hem de partneri için ikinci planda 
düşünülmesi gibi yaklaşımlar yaşlanmayla birlikte kadının cinsel ya-
şamdan uzaklaşması sonucunu doğurur14.

Yaşlılık döneminde yaşlanmayla oluşan anatomik ve fizyolojik deği-
şiklikler, hastalıklar ve hastalıklara bağlı ilaç kullanımındaki artış, cerra-
hi tedaviler, alkol kullanımı, psikolojik, sosyal ve kişisel faktörler cinsel-
liği olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Genital ve vajinal dokulara kan 
akımı ile duyusal uyarı östrojen seviyelerindeki azalmadan direkt olarak 
etkilenebilir. Bu değişiklikler vajinal kurulukta artış, klitoral duyarlılık-
ta, orgazm yoğunluğunda ve orgazm sıklığında azalma ile disparoniye 
neden olabilir. Östrojen sekresyonunun azalmasıyla meydana gelen se-
konder değişiklikler; memede küçülme ve esnekliğinde azalma, serviks 
ve uterus boyutunda küçülme, vajinal duvar atrofisi, vajinal uzunluk ve 
genişliğinde azalma, vajinal lubrikasyonda azalma, seks steroidlerinde 
azalma, pubik kıllanmada azalma, mons pubisten yağ ve subkutan doku 
kaybı, labia majör atrofisi, vajinal elastikiyetin kaybı, vajinal mukozanın 
incelmesi, perineal kasların gevşemesi şeklindedir (Beji, 2015: 169-170).

Cinsel isteğin azalması ve çeşitli cinsel sorunların oluşmasında ileri 
yaşlardaki kadınlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların ve kullanılan ilaç-
ların da etkisi vardır. Örneğin diyabetiklerde cinsel uyarılmalar azalır 
ve orgazm sorunu ortaya çıkar. Ayrıca diyabeti olan kadında kronik bir 
hastalığa yakalanma ve orgazm sorunları depresyona sebep olur. Bu 

13	 	Cinsel	Eğitim	Tedavi	ve	Araştırma	Derneği.	(2006).	Kadında	Cinsel	Sağlık	ve	Üreme	Sağlığı	Açısından	
Sağlıklı	Yaşlanma	Bilgilendirme	Dosyası	3.	http://www.cetad.org.tr/CetadData/Books/29/pdf-dosyasini-
indirmek-icin-tiklayiniz.pdf.	Erişim	Tarihi:	12.06.2018.

14	 	Cinsel	Eğitim	Tedavi	ve	Araştırma	Derneği.	(2007).	Kadın	Cinselliği	Bilgilendirme	Dosyası	5.	http://
www.cetad.org.tr/CetadData/Book/26/269201116550-bilgilendirme_dosyasi_5.pdf.	 Erişim	 Tarihi:	
22.07.2018.
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depresyon durumu da cinsel ilişkinin daha çok bozulmasına yol açar. 
Depresyon sebebiyle kullanılan antidepresan ilaçlar vajinal lubrikasyo-
nu bloke eder. Kalp hastalığı, felç gibi fiziksel hastalıklar kadında ve/
veya eşinde kaygıyı artırarak cinsel aktiviteyi olumsuz yönde etkiler. 
Artrit cinsel birleşmenin zor, yorucu veya ağrılı olmasına neden olabilir. 
Fiziksel hastalıklar (Alzheimer vb) doğrudan cinsel istekte azalmaya yol 
açabilir. Ayrıca mastektomi, histerektomi gibi cerrahi girişimler ve bun-
ların sonucunda oluşan değişimler kişinin kendine olan güvenini azalta-
rak da cinsel yaşamı etkiler15.

Kadınlarda yaşla beraber ortaya çıkan ve sık görülen sorunlardan 
biri de inkontinanstır. İnkontinans durumunda özel ped ve katater kul-
lanımı gibi uygulamalar kadının kendisini daha az çekici, mutsuz ve 
kötü hissetmesine sebep olabilir (Aksu ve Şirin, 2007: 246).

Çoğu kadının yaşamında yaşlanma ile birlikte özsaygısını etkileyen 
kayıplar olur. Bunlar; iş kaybı, statü kaybı, mobilite kaybı, eş, arkadaş ve 
aile kaybını içerir. Bu faktörlerden herhangi birinin ya da hepsinin kaybı 
da cinselliği negatif yönde etkileyebilir (Beji, 2015: 169-170).

YAŞLILIK ve ERKEK CİNSELLİĞİ

İlişkiler her devrede farklı yaşanabilir. Bir grup kadının aslında 
partneri ile uyumlu ve doyumlu ilişkisi ömür boyu sürer, ikisinin de bir-
birine yönelik cinsel arzusu vardır. Ama erkek eşte yaşlanmaya bağlı so-
runların gelişmesi çiftin alışmadığı ve uyum sağlamakta güçlük çekebi-
leceği bir durumdur. Erkekte uyarılma evresine bağlı sorunlar, özellikle 
sertleşme ile ilgili kaygılar ve cinsel kaçınmalar kadının cinsel yaşamını 
da etkilemekte, cinsellik her iki taraf açısından da kaygı verici bir etkin-
liğe dönüşebilmektedir. Çiftlerden birinin yapıcı yaklaşımı yaşlanmaya 
bağlı bu tür sorunları kolayca çözebilmektedir16.

15	 	Cinsel	Eğitim	Tedavi	ve	Araştırma	Derneği.	(2006).	Kadında	Cinsel	Sağlık	ve	Üreme	Sağlığı	Açısından	
Sağlıklı	Yaşlanma	Bilgilendirme	Dosyası	3.	http://www.cetad.org.tr/CetadData/Books/29/pdf-dosyasini-
indirmek-icin-tiklayiniz.pdf.	Erişim	Tarihi:	12.06.2018.

16	 	Cinsel	Eğitim	Tedavi	ve	Araştırma	Derneği.	(2007).	Kadın	Cinselliği	Bilgilendirme	Dosyası	5.	http://
www.cetad.org.tr/CetadData/Book/26/269201116550-bilgilendirme_dosyasi_5.pdf.	 Erişim	 Tarihi:	
22.07.2018.
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Yaşlanmayla beraber erkeklerde prostat gibi ürolojik sorunların ya-
nında prematür ejakülasyon ve erektil disfonksiyon da sıklıkla görül-
mektedir. Erektil disfonksiyonun sıklıkla yaşlı erkeklerde görülmesinin 
nedenleri yaşlanmayla ortaya çıkan ruh halinde değişim, uyku bozuk-
luğu, anksiyete, halsizlik, depresyon, huzursuzluk, cinsel istek ve erek-
siyon kalitesinde azalma, vücut ve kas kitlesinde azalma, güçsüzlük, 
kemik mineral dansitesinde azalma, eritrosit ve hemoglobin düzeyinde 
azalma, vücut yağlanmasında artış şeklinde sıralanabilir. Yaşlanan er-
kekte oluşan bu tabloya andropoz, ADAM, PADAM, PEDAM gibi de-
ğişik isimler verilmektedir. Erkeklerde testosteron düzeyi yaşlanmayla 
beraber azalmaktadır. Bu azalma dereceli olarak yavaş yavaş meydana 
gelmektedir. Böylece erkeklerde fertilite kapasitesi çok ileri yaşlara ka-
dar devam edebilmektedir17 (Nicolosi, Laumann, Glasser, Moreira, Paik 
and Gingell, 2004: 992).

Yaşlanan erkekte cinselliği etkileyen en önemli fizyolojik faktör and-
rojen üretiminde görülen ilerleyici düşüştür. Andropoz ya da yaşlanan 
erkekte androjen eksikliği olarak adlandırılan bu durum, yaşlanmaya 
ve önemli hormonal değişimlere bağlı olan fiziksel ve duygusal deği-
şikliklerin tamamını ifade eder. En önemli androjen ve erkek cinsel or-
ganının fonksiyonlarından sorumlu olan testosteron hormonu normal 
cinsel hayatın sürdürülmesi ve ereksiyonun sağlanması için gereklidir. 
Erkeklerin bazılarında, testosteron üretimindeki azalmaya bağlı olarak 
cinsel aktivitede ve genel enerjide azalma, psikolojik bozukluklar ortaya 
çıkabilir. Ancak bu belirtiler her bireyde farklı şekillerde de görülebilir. 
Belli bir yaştan sonra erkeklerin tümünde testosteron seviyesinde azal-
ma gerçekleşir, ama sağlıklı kişilerde de testosteron üretimi düzeyleri 
farklı olabildiğinden aynı oranda azalma, her bireyde aynı ektiye sahip 
değildir (Morales, Heaton and Carson, 2000: 708; Ören, Kızıltepe ve Öze-
kes, 2016: 39).

Yaşlılık döneminde erkeklerde beden imajında bozulma, cinsel 
fonksiyon bozukluğu ve aktivite intoleransına bağlı olarak cinsel yaşam-
da değişiklikler yaşanır. Serum testosteron oranı 50 yaşından sonra her 

17	 	Özen	H.	Yaşlanan	Erkek-Yaşlılık	ve	Cinsel	Yaşam.	http://geriatri.org.tr/pdfler/YaslananErkek.pdf.	Erişim	
Tarihi:	15.07.2018.
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yıl %1, 60 yaşından sonra %20 oranında düşer. Sistemik hastalıklar da 
testosteron düzeyinin azalmasına yol açabilir (Mroczek, Kurpas, Gro-
nowska and Kotwas, 2013: 33; Ginsberg, Pomerantz and Kramer-Feeley, 
2005: 476; Özkayar ve Arıoğul, 2007: 20; Yıldırım, Özkahraman ve Ersoy, 
2012: 21; Wylie, Wood and McManus, 2013: 225; Weidner, Altwein, Ha-
uck, Beutel and Brahler, 2001: 182).

Erkeklerde yaşlanmayla beraber cinsel organda küçülme, ereksiyon 
sorunları, orgazm yoğunluğu ve cinsel istekte azalma gibi problemler 
ortaya çıkmaya başlar. Yaşlanan erkekte ereksiyon için sadece cinsel is-
tek yeterli olmaz, taktil uyaranlara da ihtiyaç duyulur. Bu durum kendisi 
ve eşi tarafından erektil disfonksiyon olarak algılanmamalıdır. Yaşlan-
mayla beraber postejakülasyon refrakter periyot uzar, ejakülat miktarı 
azalır ve ejakülasyon daha az şiddetli kontraksiyonlarla meydana gelir18 
(Ören, Kızıltepe ve Özekes, 2016: 41; Phanjoo, 2000: 272).

Erkeklerde cinsel yaşamın devamı kadınlara oranla daha yüksektir. 
Cinselliğin bitmesinde en önemli etken eşin olmamasıdır. Diğer nedenler 
arasında sağlık problemleri (kardiyovasküler sistem hastalıkları, psiki-
yatrik rahatsızlıklar, diabetus mellitus, böbrek yetmezliği, inkontinans, 
artrit, kanser, cinsel yolla bulaşan hastalıklar), cinsel istekte azalma, 
empotans, disparoni ve gençlik dönemindeki cinsel yaşam kalitesi de 
önemli belirleyicilerdendir. Özellikle diabetus mellitus, hipertansiyon, 
kolesterol, alt üriner sistem semptomları ve fiziksel aktivite yetersizliği 
gibi etmenler sertleşme problemine yol açan risk faktörleri arasındadır19 
(Ponholzer, Temml, Mock, Marszalek, Obermayr and Madersbacher, 
2005: 83).

Erektil disfonksiyonu olan yaşlı bir hasta psikolojik semptomlar 
(depresif durum, huzursuzluk, gerginlik, sinirlilik, yorgunluk), soma-
to-vejatatif semptomlar (kas ve eklem şikayetleri, sıcak basması, uyku 
bozuklukları, hafıza ve konsantrasyon yeteneğinde azalma, vücut yağ-
lanmasında artış, osteoporoz, kardiyovasküler hastalılarda artma, insü-
lün rezistansı) ve seksüel semptomlar (zayıf ve kısa süreli ereksiyonlar, 

18	 	Özen	H.	Yaşlanan	Erkek-Yaşlılık	ve	Cinsel	Yaşam.	http://geriatri.org.tr/pdfler/YaslananErkek.pdf.	Erişim	
Tarihi:	15.07.2018.

19	 	Özen	H.	Yaşlanan	Erkek-Yaşlılık	ve	Cinsel	Yaşam.	http://geriatri.org.tr/pdfler/YaslananErkek.pdf.	Erişim	
Tarihi:	15.07.2018.
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orgazm sorunları, ejakülat volümünde azalma, libido kaybı) sebebiyle 
sağlık kuruluşlarına başvurabilir. Erektil disfonksiyon belirlendiğinde 
hemen organik bir sorun olduğu düşünülmemeli, farklı tedavi seçenek-
leriyle çözüm aranmalı ve hastaların verilen tedavi doğru algılaması ve 
uygulaması mutlaka kontrol edilmelidir20.

KÜLTÜREL FAKTÖRLER ve YAŞLILIKTA CİNSELLİK

Cinselliğe her çağda farklı anlamlar yüklenmiştir. Antik dönemde 
cinsellik haz alma gibi olumlu tutumlarla ilişkilendirilirken, dinlerin or-
taya çıkmasıyla kötülük ve günah duygularıyla cinsellik baskılanmaya 
başlanmıştır. Günümüzde nefsi kontrol etmek, cinsel davranışı durdur-
mak önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple toplumun sosyokültürel özel-
likleri, cinselliğin zor bir tabu olmasına yol açmaktadır. Toplumda yaşlı 
bireylerin cinsel yaşamının olmaması ve bu işlevin sürmemesi gerektiği 
yönünde yaygın bir inanış yer almaktadır. Aksine cinsellik yaşam boyu 
süren bir işlev olup, yaşlılıkta bu işlevlerin sadece yavaşlaması söz ko-
nusu olmaktadır (Ören, Kızıltepe ve Özekes, 2016: 42; Başar, 2010: 216; 
Öz, 2002: 19).

Tüm insanlarda olduğu gibi yaşlı bireylerde de cinsel yaşamın deva-
mını kültürel faktörler etkilemektedir. Toplumsal cinsiyet rollerine göre 
şekillenmiş cinsellik anlayışları, çeşitli toplumsal mitlerde ve yaygın 
değişlerde yansıtılmaktadır. Cinselliğin, cazibenin, fiziksel çekiciliğin 
gençliğe özgü olduğuna dair ön yargılar yaşlanan bireyin cinsel davra-
nışları üzerinde etkili olmaktadır (Öz, 2002: 21; İlkkaracan, 2003: 196).

Yaşlılık döneminde cinsel statü ve güç kaybı korkusu yaşlıları et-
kileyen kültürel bir özelliktir. Bireyin kültürel kimliği ve özellikleriyle 
cinsel kimliği ve işlevleri birbirini tamamlayan unsurlardır. Erkeklerde 
cinsel enerji ve roller erkeklikle eş anlamlı olabilmekte ve çoğunda er-
keklik cinsel enerjiyi ifade etmektedir. Sağlıklı cinsellik, ilerleyen yaşlar-
da beraber zaman geçirme, paylaşma ve rahatlama şeklinde yaşanabilir. 
Tecrübe edilen haz sonucu birbirlerini keşfetme şeklinde devam eden 
cinsel hayat, birlikte olmak gibi olumlu duygularla daha sağlıklı bir hale 

20	 	Özen	H.	Yaşlanan	Erkek-Yaşlılık	ve	Cinsel	Yaşam.	http://geriatri.org.tr/pdfler/YaslananErkek.pdf.	Erişim	
Tarihi:	15.07.2018.
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gelebilir. Bunun yanı sıra, yaşlılık döneminde tek kalmış kişilerde yal-
nızlık duygusu, sosyal izolasyon, dışa vuran aşırı cinsel tepkiler de gö-
rülebilir (Öz, 2002: 22; Konak ve Çiğdem, 2005: 28; Kleinplatz, 2008: 157).

Toplumumuz yaşlılık döneminde aktif cinsel yaşamı desteklemez 
ve bu işlevin devam etmesini normal kabul etmeyenler oldukça fazladır. 
Bu görüşün aksine cinsel hayat yaşam boyu süren bir işlevdir ve yaşlı-
lıkta bu işlevlerin sadece yavaşlaması söz konusu olur. Yaşlıların cinsel 
isteğini hoş görmeyen toplumlarda insanlar yaşlanmayla beraber cinsel 
hayatlarını bitirmektedirler. Eş ya da partner yokluğun cinsel hayatın 
durmasındaki en önemli etkendir. Eşin hastalığı ya da kaybı, eşin ölü-
münden sonra özellikle kadınların aktif partner bulma şanslarının daha 
az olması ve yaşlı bir kadının yaşlı bir erkeğe göre kendinden daha genç 
birisiyle evlenmesini toplumun hoş karşılamaması yaşlanan kadının 
cinselliğini etkilemektedir21,22 (Ponholzer and et all., 2005: 84).

Yaşlılıkta cinsellikle ilgili toplumda dört farklı tutum yer almakta-
dır.

1. Tutum (Konuya sır dolu sessizlikle yaklaşmak): Bu yaklaşıma 
göre bu konuların konuşulmaması gerekmektedir. Bu tutumu olumlu 
yönden ele alırsak, bu yaklaşım sayesinde kişilerin mahremiyete saygı 
duyulmaktadır. Ancak sorunlar ortaya çıktığında, kişiler çare aranmak 
yerine, bu tutum sebebiyle sorunu saklanmaya çalışmaktadırlar.

2. Tutum (Yaşlıda cinselliğin çirkin, uygunsuz, zarafet ve incelik-
ten yoksun olduğunu içeren düşünce): Bu tutumun uzun bir kültürel geç-
mişi söz konusudur. Çapkın yaşlı erkeklerin genç kızları veya bakımlı 
yaşlı kadınların paraları ile genç erkekleri elde etmeye çalışmalarıyla il-
gili medya haberleri bu yaklaşıma kaynak oluşturmaktadır. Gerçekte ise 
bu tutum ensest tabusundan kaynaklanmaktadır.

3. Tutum (Yaşlılıkta cinselliğin pis, çirkin, iğrenç olduğunu içeren 
ön yargı ile mücadele etmek): Bu tutuma yaşlılıkta cinsellikle ilgili doğru 
bilgileri toplama ve mitlerle mücadele edici yaklaşımlar eşlik etmekte-

21	 	Cinsel	Eğitim	Tedavi	ve	Araştırma	Derneği.	(2006).	Kadında	Cinsel	Sağlık	ve	Üreme	Sağlığı	Açısından	
Sağlıklı	Yaşlanma	Bilgilendirme	Dosyası	3.	http://www.cetad.org.tr/CetadData/Books/29/pdf-dosyasini-
indirmek-icin-tiklayiniz.pdf.	Erişim	Tarihi:	12.06.2018.

22	 	Cinsel	Eğitim	Tedavi	ve	Araştırma	Derneği.	(2006).	Cinsel	Yaşam	ve	Sorunları	Bilgilendirme	Dosyası	1.	
http://www.cetad.org.tr/CetadData/Books/21/pdf-dosyasini-indirmek-icin-tiklayiniz.pdf.	 Erişim	 Tarihi:	
23.07.2018.
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dir. Ancak böyle bir yaklaşım toplum tarafından takdir edilmeyebilir ve 
gerçekte var olan sorunların tanınmamasına neden olabilmektedir.

4. Tutum (Cinselliğe çok dar açıdan bakmak): Cinselliği sadece cin-
sel organlar açısından algılamak ve cinsel yaklaşımı sadece heteroseksü-
el ilişki olarak görmektir. Oysaki yaşlılarda cinsellik gençlerde olduğu 
gibi sadece cinsel ilişkiden ibaret değildir. Cinsellik eşlerdeki tüm fizik-
sel yakınlığı içermektedir. Değişen fiziksel görünümü rahat bir şekilde 
kabul etmeyi kapsamaktadır. Ayrıca takdir edici bir bakışı, yeni bir part-
nerle karşılaşıldığında cinsel uyarılmanın fark edilmesini, romantizmi 
ve heyecanı da içermektedir23.

YAŞLILIK DÖNEMİNDE CİNSELLİKLE İLGİLİ BİLİNEN 
YANLIŞLAR

1. Hem erkekler hem kadınlar için yaşlandıklarında cinselliğin kali-
tesi azalır: Cinsel yanıtlar 50’li yaşlardan sonra farklılaşır, ancak insan-
lar tarafından düşünülenin aksine kötüleşmez. Erkekler ve kadınlar 50’li 
yaşlarına geldiklerinde cinsellik açısından kendilerine güvendikleri gibi 
emosyonel açıdan da olgunlaşırlar. Bu olgunluk kadın ve erkeğin en üst 
düzeyde birbirleriyle daha yakın ilişkide bulunmalarına yol açar. Yıllar 
geçtikçe cinselliğin kalitesi kesinlikle artar ve ulaştığı yüksek düzeyde 
kalır.

2. Şayet bir kadında vajinada yeteri kadar ıslanma olmamışsa veya 
bir erkekte hemen sertleşme oluşmamışsa kadın veya erkekte cinsel is-
teksizlik vardır: Bu tamamen yanlış bir algıdır. Yetersiz ıslanma hormo-
nal değişikliğin bir sonucudur, cinsel istek eksikliği değildir. Bu durum 
jellerle veya hormon içeren kremlerle düzeltilebilir. Yaşlı erkeklerde 
cinsel arzu her zaman hemen bir ereksiyona dönüşemez. Bazı erkekler 
bütün beden boyunca cinsel arzuyu hissederler. Cinsel arzuları sadece 
peniste lokalize değildir.

3. Ereksiyon sorunları kaçınılmazdır ve tıbbi müdahale olmadıkça 
düzelmez: Çoğu kez erkekler doğal fizyolojik değişikliklerle ereksiyon 

23	 	Cinsel	Eğitim	Tedavi	ve	Araştırma	Derneği.	(2006).	Erkeklerde	Cinsel	Sağlık	ve	Üreme	Sağlığı	Açısından	
Sağlıklı	Yaşlanma	Bilgilendirme	Dosyası	2.	http://www.cetad.org.tr/CetadData/Books/26/pdf-dosyasini-
indirmek-icin-tiklayiniz.pdf.	Erişim	Tarihi:	12.08.2018.



Endam ÇETİNKAYA, Ümran SEVİL

293

sorununu karıştırabilirler. Hemen hemen her erkek 40’lı yaşlarına kadar 
bir ereksiyon sorunu yaşayabilir ve birçoğu bu konu hakkında gereksiz 
bir korkuya kapılır. Bu gereksiz korkular daha fazla ereksiyon sorununa 
neden olur. Sağlıklı, fiziksel ve cinsel açıdan aktif erkeklerde ereksiyon 
tıbbi müdahale olmadan tüm yaşlılık döneminde sürdürülebilir. Yaş 
65’in üzerinde olan erkeklerin sadece %15-25’inde ileri derecede erek-
siyon sorunu olduğu görülmüştür. Yaşadıkları bu sorunların çoğu da 
kullandıkları ilaçlar veya tıbbi hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

4. Kadında cinsel istek menopozu takiben dramatik şekilde azalır: 
Bazı kadınlarda menopoz sürecini takiben cinsel arzuda belirgin azal-
ma görülebilir. Ancak yaşı 50’nin üzerinde olan kadınlarla yapılan bir 
araştırmada kadınların %72’sinden fazlası cinsel arzu azalması dahil, 
cinsel yaşamlarıyla ilgili herhangi bir sorun bildirmemişlerdir. Kadınlar 
menopozu takip eden süreçte cinsellikle daha az ilgileniyorlarsa, nedeni 
hormonal dengesizlik veya negatif düşüncelerdir. Her ikisi de kolay bir 
şekilde çözülebilecek sorunlardır. Ayrıca herhangi bir yaşta cinsel istek; 
sağlık sorunları, ilişki sorunları ve ilişkiler dışındaki stres faktörleri gibi 
başka faktörlerden de etkilenebilir.

5. Bir erkek bir kez karısı tarafından uyarılmamışsa, eşiyle büyük 
sevişme sorunları olacaktır: Yaşlı bir erkekte psikojenik uyarılma ola-
sılığı azalır. Orta yaşta bir cinsel birliktelik sorunu varsa, bunun nedeni 
yaşlanan vücut görünümünden çok ilişkilerdeki çatışmalardır. Erkekler, 
kadınlarla psikolojik olarak daha fazla uyum içinde olurlarsa duygula-
rını ve cinsel anlatım yollarını ortaya koyabilirler. Gençliklerinde yaşa-
dıklarından daha fazla cinsellik yaşarlar ve duygularını içlerinde sakla-
maktan ziyade onları ifade ettiklerinde daha tutkulu ve ihtiraslı olurlar.

6. Erkekler cinsellik açısından 15-20 yaşlarında en yüksek nokta-
ya ulaşırlar: Cinsel performansa sadece hızlı ve sert ereksiyonla karar 
verilecekse en yüksek noktanın gençlik dönemi olduğu kabul edilebilir. 
Ancak cinselliği daha geniş sözcüklerle anlatırsak bir erkek iyi bir sevgili 
olma, boşalma kontrolü ve farklı yollarla partnerini memnun etme yete-
neğini yaş ilerledikçe kazanır.

7. Kadınlar cinsellik açısından en yüksek noktaya otuzlarında ula-
şırlar: Birçok kadın için cinsellik otuzlu yaşlarda en iyi düzeydedir. Fa-
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kat kadınların cinselliğe yanıtları birçok kişinin yanlış şekilde inandıkla-
rı gibi 30’lu yaşlardan sonra bir plato oluşturup daha sonra azalmaz. Ka-
dınların vücutları ile artmış uyumları ve ilişki sırasında kendilerine olan 
güvenleri 30’lu yaşlardan sonra artmaya devam eder. Bir kadının cinsel 
uyarılma düzeyi ve sıklığında yaşlanmayla beraber azalma görülmez.

8. Gençlik dönemlerinde orgazmlar çok daha yoğun olur: Birçoğu-
muz cinselliğin sadece gençliğe özgü olduğuna, o dönemde daha güzel 
olduğuna inanırız. Bu inanışın doğal sonucu olarak cinsellik gençler ta-
rafından daha yoğun şekilde yaşanır. Bu doğru değildir. Kadınlar çoğu 
kez orgazmı 40 yaşından sonra daha yoğun yaşadıklarını ifade ederler. 
Erkekler ejakülasyon güçlerinin orta yaşta gençlik dönemlerinde olduğu 
gibi kuvvetli olmadığını fark ederlerken, tüm cinsel organlar dahil bede-
nin diğer bölümlerinde de daha yaygın orgazm hissederler.

9. Kalp ve diğer fiziksel sorunları olan erkekler ve kadınların cin-
sel aktiviteden kaçınmaları gerekir: Yapılan bir çalışmada, cinsel ilişki 
sırasında kalp krizi geçirme riskinin sabah yataktan kalkma sırasında 
olabilecek kalp krizi riskine eşit olduğu saptanmıştır. Dr. Robert Butler 
göre, cinsel birleşme sırasında kalp krizi tüm koroner ölümlerin %1’in-
den daha azdır. Bunların %70’i de evlilik dışı ilişkilerde ve bu ilişkide 
stresin yüksek olduğu durumlarda görülür. Cinsel birlikteliğin stresi 
azaltmak, depresyonu önlemek gibi pek çok fiziksel ve psikolojik yarar-
ları söz konusudur.

10. Cinsel ilişkinin orgazm ile sonlanması gerekir: Bilinenin aksine 
hem erkekler, hem de kadınlar orgazm ile sonuçlanmayan cinsel ilişki-
yi doyurucu bulurlar. Orgazm her zaman ulaşılması gereken bir hedef 
değildir. Yaşlı bireyler de, orgazm olmadan da doyurucu bir cinsel ilişki 
yaşayabilirler.

11. Cinsel birleşme hedeflenmesi gereken tek davranış çeşididir: Batı 
kültüründe cinsel ilişki eşittir cinsel birleşmedir. Ancak erkeklerin ve 
kadınların birbirlerine cinsel zevk vermek için yaptıkları her türlü ön 
sevişme de, cinsel birleşme kadar zevk verir24.

24	 	Cinsel	Eğitim	Tedavi	ve	Araştırma	Derneği.	(2006).	Kadında	Cinsel	Sağlık	ve	Üreme	Sağlığı	Açısından	
Sağlıklı	Yaşlanma	Bilgilendirme	Dosyası	3.	http://www.cetad.org.tr/CetadData/Books/29/pdf-dosyasini-
indirmek-icin-tiklayiniz.pdf.	Erişim	Tarihi:	12.06.2018.
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YAŞLILIKTA CİNSELLİĞİN KORUNMASI  

Yaşlıların fiziksel sağlığı, psikolojik iyi oluşları ve yaşam doyumla-
rını sağlamak, yaşlılık döneminde cinsel sağlığın korunması ve cinsel 
yaşamın iyileştirilmesi açısından, dolayısıyla da sağlıklı bir cinsel yaşam 
için oldukça önemlidir. Fiziksel, psikolojik ve kültürel faktörlerden et-
kilenen cinsel aktivite sıklığının ve cinsel problemlerin iyileştirilmesi, 
yaşlılık döneminde sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel yaşamın sürdü-
rülmesine ve cinsel sağlığın korunmasına yardımcı olur. Bu doğrultu-
da toplumdaki gençlerde ve yaşlılarda var olan yaşlı bireylerin cinsel 
isteği ve cinsel yaşamı olmaması gerektiği yönündeki yanlış algının yok 
edilmesi gerekir. Bu algının yok olması, yaşlı bireylerin kendi cinsellik-
lerini tanımasını ve dolayısıyla cinsel yaşamlarından bahsetmelerini ve 
problemlerini dile getirmelerini kolaylaştırır. Cinselliğin gelişimi, içinde 
bulunulan toplumsal koşullar tarafından belirlenmektedir; çocukluktan 
itibaren ebeveynleri tarafından veya okulda ders olarak verilecek cinsel 
eğitim, sağlıklı cinselliğin gelişmesini ve cinselliğe dair doğru bilgilerin 
edinilmesini sağlayacaktır. Böylece, cinsellik konusunda yapılan bilgi-
lendirmelerin ve verilen eğitimlerin, toplumda yaşlıların cinsellikle ilgili 
tutumları ve cinsel yaşamları üzerine pozitif bir etki oluşturur (Ören, 
Kızıltepe ve Özekes, 2016: 43; Kütmeç, 2009: 113; Nicolosi and et all., 
2004: 993).

Cinsel sorunlar ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan kaçınılmaz bir 
son olarak değil, tedavi edilebilir ve iyileştirilebilir bir sağlık problemi 
olarak görülmelidir. Fazla kilolardan kurtulmak, düzenli egzersiz yap-
mak, stresten olabildiğince uzak durmak, sigara ve alkol tüketiminden 
kaçınmak fiziksel sağlığı, dolayısıyla cinsel yaşamı geliştirmeye katkıda 
bulunur. Kullanılan bazı ilaçların da cinsel fonksiyonları etkilediği be-
lirtilir. Böyle bir durumda, doktor önerisi doğrultusunda ilaç değişimi 
yapılabilir. Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların kontrol al-
tına alınması ve tedavisinin yapılması sağlıklı bir cinsel yaşamın sürdü-
rülmesine yardımcı olur (Kütmeç, 2009: 114; Başar, 2011: 283; İnci, 2007: 
46; Ponholzer and et all., 2005: 84).

Depresyon gibi psikolojik sorunlar ve tedavileri, her yaş grubunda 
cinsel işlev bozukluklarına sebep olabilir. Yaşlı bireyler söz konusu ol-
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duğunda ise, depresyona bağlı cinsel sorunların belirlenmesi ve tedavi 
edilmesi, gençlere göre daha az olasıdır. Psikiyatristlerin, depresyon şi-
kayetiyle gelen yaşlı bireylerden cinsel hayatlarıyla ilgili bilgi alma eği-
limlerinin gençlere kıyasla daha az olmasının buna sebep olduğu düşü-
nülür (Bouman and Arcelus, 2001: 28).

Sağlık profesyonellerinin de genellikle yaşlıların cinselliğini ve iliş-
kili davranışlarını anlamakta zorlandığı belirtilir. Bu durum sağlık çalı-
şanlarının yaşlı hastalara karşı olumsuz tutum sergilemesine yol açar. 
Dolayısıyla sağlık çalışanları tarafından yaşlı bireylerin cinselliği ifadesi 
engellenir, göz ardı edilir, yeterli ve uygun sağlık hizmeti alması engel-
lenir (Şen, Usta, Aygin ve Sert, 2015: 65).

YAŞLILIKTA CİNSELLİKLE İLGİLİ SAĞLIK 
PROFESYONELLERİNİN YAKLAŞIMI

Yaşlılıkta cinsel çekim utanç verici bir durum olarak nitelenebilmek-
te ve sosyal açıdan da yaşlı bireylerin cinsel imajları dikkate alınmamak-
tadır. Bu tutum sebebiyle yaşlı bireylerin yeterli düzeyde cinsel sağlık 
hizmeti almaları engellenir. Örneğin; sağlık çalışanları, yaşlı bireylerde-
ki cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara bağlı sorunlara değinmeyi sıklıkla 
ihmal edebiliyorlar. Cinsel sağlık üzerine olumsuz etki yaratan tedavi 
planlarının oluşturulması ve bu sebeple yaşlı bireylerin tedaviyi yarım 
bırakması ihmal edilen diğer konulardan biridir25 (Mroczek and et all., 
2013: 34).

Bu doğrultuda sağlık profesyonellerinin yaşlılığı tüm yönleriyle 
ele alması gerektiğini bilmesi, yaşlı bireylerin tedavi bakım sürecindeki 
zorlukların üstesinden gelmesinde etkili olacaktır. Sağlık profesyonel-
leri yaşlılardaki cinselliği ve bu yöndeki davranışları anlamakta güçlük 
çekerler. Özellikle de genç yaştaki sağlık profesyonelleri yaşlılardaki 
cinsel davranışlara olumsuz tutum sergilerler (Yan and Lee, 2013: 2).

Hemşirelik tanılarının incelendiği çalışmalarda cinsellik-üreme ala-
nı hemşirelerin en az veri topladıkları alanların başında gelmektedir. 

25	 	Sağlık	Bakanlığı	Ana	Çocuk	Sağlığı	ve	Aile	Planlaması	Genel	Müdürlüğü.	 (2009).	Üreme	Sağlığına	
Giriş	Katılımcı	Rehberi.	http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/a%C3%A7sap40.pdf.	Erişim	Tarihi:	
24.07.2018.
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Özellikle demans gibi bilişsel yetilerde gerilemenin olduğu hastalıklar-
da gözlenen cinsel ifadelerin bakım personelini endişelendirdiği belir-
tilmektedir (Kleinplatz, 2008: 157; Kulakçı ve Emiroğlu, 2011: 26; Saban-
cıoğulları, Ata, Kelleci ve Doğan, 2011: 119; Benbow and Beeston, (2012: 
1028).

Cinsel sağlığın sürdürülmesinde hemşirenin, bireyin cinsel sağlığını 
korumak, cinsel fonksiyonu zarar görse bile bu zararı en aza indirgeme-
ye çalışmak, cinselliği ifade etme yetisini geliştirmek, bireye yardım ve 
rehberlik etmek gibi görevleri vardır. Cinsellik bütüncül sağlık bakımı-
nın önemli bir unsuru olarak kabul edilmesine rağmen, çok az hemşire 
bu alanda değerlendirme yapmakta ve uygun girişimlerde bulunmakta-
dır (Koyun, Taşkın ve Terzioğlu, 2011: 71; Kütmeç, 2009: 115).

Hemşirelerin cinsel sağlık bakımı ile ilgili eğitimleri mümkün oldu-
ğunca mezuniyet öncesi dönemde tamamlanmalı, bu dönemde eğitim 
almamış olan hemşireler için ise hizmet içi eğitim programları düzenle-
nerek cinsel sağlık ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyetleri desteklen-
melidir (Güleroğlu ve Başer, 2016: 79).

Yaşlı bireylerin cinselliklerini değerlendirmek, risk faktörlerini belir-
lemek, sorunlara yönelik hemşirelik girişimlerini uygulamak için hem-
şirelik süreci kullanılmalıdır. Hemşireler, yaşlı bireyin sağlık öyküsünü 
alırken cinsel sağlığına ilişkin de kapsamlı bir öykü almalıdır. Bu sorular 
sorulurken yaşam tarzı, sahip olunan kültürel özellikler, eş/partnerin 
var olup olmaması, eğitim durumu gibi özellikler göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Yaşlı bireylerin cinselliği gençlerden farklı algılayabildikleri, 
onlara göre cinselliğin sarılma, romantik jestler, sıcaklık, rahatlık, sevinç 
ve güzellik olarak daha geniş bir kavram olarak algılandığı da unutul-
mamalıdır (Ayaz, 2012: 1089).

Yaşlı bireylerde bakım planının dikkatli oluşturulması önemlidir. 
Çünkü yaşlı bireyin cinselliği ifadesi günden güne değişebilir. Sistema-
tik sorularla yaşlı cinselliğine ait sorunların belirlenmesi ve sistematik 
yaklaşımla çözümlenmesi gerekir (Darnaud, Sirvain, Lgier and Taiton, 
2013: 7).

Cinsel sağlık öyküsü alırken;
•	 Cinsel olarak aktif misiniz?
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•	 Cinsel yaşamınızla ilgili neler hissediyorsunuz?
•	 Hastalıklarınız veya kullandığınız ilaçlar cinselliğinizi etkiliyor 

mu?
•	 Cinsel istek, uyarılma ve orgazm açısından sorun yaşıyor musu-

nuz? gibi sorular sorulmalıdır (Ayaz, 2012: 1090).
Cinsel sağlığı iyileştirmek için yapılabilecek hemşirelik girişimleri 

çoğunlukla hemşirenin eğitim ve danışmanlık rolüne odaklanmaktadır. 
Hemşire bu rolünü gerçekleştirirken;

•	 Bireyin cinsel endişelerini ortaya çıkaracak güven verici bir or-
tam oluşturulmalı,

•	 Soruna neden olan ya da katkıda bulunan faktörler değerlendi-
rilmeli,

•	 Bireyin cinsellikle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi 
için birey cesaretlendirilmeli,

•	 Cinsel fonksiyon ve yaşam stresörleri arasındaki ilişki tartışılma-
lı,

•	 Bedende meydana gelen değişiklik ya da kayba uyum kolaylaştı-
rılmalı (Menopoz, histerektomi vb),

•	 Hastalıkların neden olduğu sınırlılıklarla baş etmek için cinsel 
aktivitedeki olası değişiklikler/alternatifler öğretilmeli,

•	 Gerektiğinde cinsel endişelerin incelenmesi için uygun kaynak-
lara yönlendirilmelidir (Ayaz, 2012: 1091; Karakoyunlu ve Öncel, 
2009: 89).

Her bireyin olduğu gibi yaşlı bireylerin de cinsel sağlık bakımı alma 
hakkı vardır. Kronik hastalıklar, kültürel faktörler ve yanlış mitler yaşlı-
lık dönemindeki cinselliği daha fazla etkilemektedir. Yaşlılık döneminde 
yaşanan tüm değişimlere rağmen bireyin sağlıklı bir cinsel yaşama sahip 
olabilmesinde hemşireler önemli bir role sahiptirler. Hemşireler, yaşlı 
bireylere cinsel sağlık konusunda gerekli bakım, eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerini sunmalıdırlar. Bunu yapabilmek için de hemşirelerin cinsel 
sağlık bilgilerini güncel tutmaları ve bu konuda eğitim ve danışmanlık 
becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir (Güleroğlu ve Başer, 2016: 80).

Hemşireler eğitim ve danışmanlık rolünü gerçekleştirirken mul-
tidisipliner bir şekilde çalışmaları gerektiğini unutmamalı, iyileştirme 
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ve korumaya yönelik bu sürece bu konuda özelleşmiş hekimleri, ruh 
sağlığı uzmanlarını ve danışmanları da dahil etmelidir (Karakoyunlu ve 
Öncel, 2009: 90).

SONUÇ

Sonuç olarak; cinsellik yaşlılık döneminde sadece fizyolojik neden-
lerle değil, psikolojik veya sosyolojik nedenlerle de baskılanabilmekte 
ve yaşam kalitesinin azalmasına neden olmaktadır. Yaşlılar tarafından 
cinselliğin ve bu konudaki sorunların ifade edilmesi çok zordur. Sağlık 
çalışanlarının yaşlılıktaki cinselliğe bakışı ve tutumu, bu dönemin sağ-
lıklı olarak sürdürülmesinde çok önemlidir (Kleinplatz, 2008: 157; Bau-
er, McAuliffe and Nay, 2006: 65).
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Öz: Ülkemizde; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 
yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %8,5’e yükselmiştir. Yine 
TUİK’in yapmış olduğu nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranı 
toplam nüfusun; 2023’de %10,2, 2040’da %16,3, 2060’da %22,6 ve 2080 
yılında %25,6’sına ulaşacağı öngörülmektedir. Yaşlılık döneminde ge-
rek doğal immünitede, gerekse sonradan kazanılmış immünitede deği-
şimler meydana gelebilmektedir. 65 yaş ve üzeri bireylerde ayrıca başta 
enfeksiyonlar olmak üzere her türlü stres faktörüne karşı aşırı bir savun-
masızlık “kırılganlık” hali vardır. Bu nedenle yaşamın bu özel dönemin-
de yaşlılara özel bağışıklama programı gibi sağlığı koruyucu önlemlere 
gereksinim duyulmaktadır. Günümüzde birçok ülke kendi toplumu için 
sadece çocukluk dönemi değil adolesanlık, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık 
dönemi ve çalışma yaşamı gibi yaşamın her dönemi için bağışıklama 
rehberi hazırlamaktadır. Ülkemizde erişkinlere ait bağışıklama rehbe-
ri ilk defa 2009 yılında EKMUD önderliğinde hazırlanmış, 2016 yılında 
güncellenmiştir. EKMUD, Erişkin bağışıklama rehberinde  yaşlılar için 
önerilen aşılar aşağıdaki gibidir. 

•	 İnfluenza; 65 yaş üzeri kişiler ve kronik hastalığı olanlar riskli 
grup kabul edilir ve yılda 1 aşılanmalıdırlar. 
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•	 Pnömokok; 65 yaş üzerindeki bireylere pnömokok aşısı yapılma-
sı ve mümkünse, önce konjuge aşı (PCV13) ve daha sonra poli-
sakkarid aşının (PPSV23) ardışık olarak uygulanması önerilmek-
tedir.

•	 Herpes Zoster (Zona); 60 yaş üzerindeki immünokompetan eriş-
kinlere, herpes öyküsü olup olmamasına bakılmaksızın, herpes 
zoster ve post-herpetik nevraljiden koruma amacıyla tek doz ola-
rak önerilmektedir.

•	 Tetanoz, Her 10 yılda 1 rapel aşı yapılması ve rapellerden birinin 
Tdap olması önerilir

•	 Meningekok: Risk faktörü veya endikasyonu olan erişkinlere 
uygulanması önerilir. Hac ve umre ziyaretine gideceklere poli-
sakkarid aşı yerine W135 içeren 4 valanlı konjuge aşı yapılması 
önerilmektedir.

•	 Hepatit B Serolojik olarak bağışık olduğu gösterilemeyenlere 3 
doz olarak (0-1-6.aylarda) önerilir.

•	 Hepatit A Serolojik olarak bağışık olduğu gösterilemeyenlere 
önerilir.

GİRİŞ

Dünyada 20. yy’da çevre koşullarının düzelmesi, bağışıklama hiz-
metlerinin artmasına bağlı sıklığı azalan bulaşıcı hastalıklar, koruyucu 
sağlık hizmetlerindeki başarılı çalışmalar ve doğurganlığın azalmasının    
etkisiyle doğuştan beklenen yaşam süreleri artmıştır. Bu artış öncelik-
le sanayileşmiş ülkelerde olmakla beraber, son elli yılda bütün dünya 
ülkelerinde meydana gelmiştir. Bunun sonucu olarak günümüzde tüm 
dünyada 65 yaşından büyükler toplam nüfusun % 8,5’ini geçmiştir. Bu 
oranın 2050 yılında % 17 olacağı ve sayı olarak da 1.600.000.000 olacağı 
öngörülmektedir (EKMUD, Erişkin Bağışıklama Rehberi 2016:2). 

Ülkemizde; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Yaşlı 
nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2013 yılında 5.891.694 kişi iken 2017 yılın-
da 6.895.385 kişi olmuş ve son beş yılda %17 (yaklaşık 1 milyon kişi) artış 
göstermiştir. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise aynı dönem-
de %7,7’den %8,5’e yükselmiştir. 2017 yılında 6.895.385 olan 65 yaşından 
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daha yukarı yaşlı nüfusun %61,6’sı 65-74 yaş grubu, %29,7’si 75-84 yaş 
grubu, ve %8,6’sı 85 ve daha yukarı yaş grubunda olduğu görülmekte-
dir (TUİK,  2018:1). 

Yine TUİK’in yapmış olduğu nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nü-
fus oranı toplam nüfusun; 2023’de %10,2, 2040’da %16,3, 2060’da %22,6 
ve 2080 yılında %25,6’sına ulaşacağı öngörülmektedir (TUİK, 2018:1). 

Yaşlanma ile birlikte kişilerin sağlık sorunları ve hastalık örüntü-
leri de değişiklik göstermektedir. Yaş ilerledikçe kalp damar hastalık-
ları (KVH), diyabet, böbrek yetmezliği, gibi kronik hastalıklar daha sık 
görülmekte, kişilerin bağışıklık sistemleri zayıflamaktadır. Öte yandan 
gerek kronik hastalıklara gerekse yaşlanmaya bağlı olarak bağışıklık sis-
teminin zayıflaması bulaşıcı hastalıklara duyarlılığı arttırmaktadır. Aynı 
şekilde kronik hastalıklara bağlı komplikasyonlar sonucu mortalite ve 
morbiditenin arttığı da bilinen bir gerçektir. 

Tıpta tanı ve tedavideki önemli gelişmeler sayesinde daha önceleri 
ölümcül seyreden birçok hastalık günümüzde tedavi edilmekte ve kişiler 
destekleyici bakım ile daha uzun süre yaşamaktadırlar. Organ nakilleri, 
tıbbi cihaz destekleri, kanserlerin tedavi edilebilir olması gibi durum-
lar yaşam süresinin artmasına ve dolayısıyla bağışıklamada özel hasta 
gruplarının oluşumuna neden olmaktadır. Yaşlılık döneminde gerek 
doğal immünitede, gerekse sonradan kazanılmış immünitede değişim-
ler meydana gelebilmektedir. İmmün sistemde meydana gelen bu deği-
şikliklerin yanı sıra, fizyolojik kapasitenin azalması, solunum sistemin-
de meydana gelen değişiklikler (siliyer aktivitenin azalması, öksürük 
refleksinin azalması, aspirasyon riski vb), altta yatan kronik hastalıklar, 
yaşlılık döneminde influenza ve pnömokok infeksiyonlarının daha sık 
görülmesine, daha komplike seyretmesine ve mortalitede artışına yol 
açmaktadır (Aydoğmuş, 2010:166). 

Günümüzde yaşlılarda ve kalp-damar hastalığı gibi kronik hastalığı 
olan kişilerde bağışıklama uygulamalarının en önemli gerekçesi bu yaş 
grubunda mortalite ve morbidite sebebi olan durumlardan hastayı ko-
rumaktır. Altmış beş yaş ve üzeri bireylerde ayrıca başta enfeksiyonlar 
olmak üzere her türlü stres faktörüne karşı aşırı bir savunmasızlık “kı-
rılganlık” hali vardır. Bu nedenle yaşamın bu özel döneminde yaşlılara 
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özel bağışıklama programı gibi sağlığı koruyucu önlemlere gereksinim 
duyulmaktadır. Günümüzde birçok ülke kendi toplumu için sadece ço-
cukluk dönemi değil adolesanlık, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık dönemi 
ve çalışma yaşamı gibi yaşamın her dönemi için bağışıklama rehberi ha-
zırlamaktadır. 

Erişkinler  için bağışıklama rehberi Türkiye’de ilk defa 2009 yılında 
“Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Der-
neği” (EKMUD) önderliğinde “Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü” (TSHGM), “Geriatri Derneği”, “Türkiye Aile Hekim-
leri Uzmanlık Derneği”, “Türk Hematoloji Derneği”, “Halk Sağlığı Uz-
manları Derneği” (HASUDER), “Türk Toraks Derneği” ve “Viral Hepa-
title Savaşım Derneği” (VHSD) tarafında hazırlanmıştır(EKMUD, 2009). 

Bu rehber bağışıklama ve sağlık alanındaki gelişmelere uygun şekilde 
2016 yılında tekrar güncellenmiştir. Bu yeni rehberde yeni aşılar ve yeni 
öneriler yanı sıra “Yaşam Boyu Bağışıklama” hedefi göz önüne alınmış, 
özel grupların kapsamı genişletilmiş, önceki rehberde olmayan (HIV ile 
enfekte hastalar, romatolojik hastalıklar, sağlık çalışanları ve gebeler gibi) 
yeni bölümler eklenmiştir (EKMUD, Erişkin Bağışıklama Rehberi 2016:2)

Dünyada 75 ülkede yaşlılara özel bağışıklama programı bulunmak-
tadır. Aşıların yaşlılarda gençler kadar koruyucu olmaması ve yaşlanma 
ile immun cevapta meydana gelen duyarsızlaşma, bu özel hasta grubu-
na özgü aşı çeşitlerinin ya da dozların geliştirilmesi çalışmalarına neden 
olmuştur. Nitekim Türkiye’de de 65 yaş üzeri yaşlı nüfus için bağışıkla-
ma önerileri bulunmaktadır. (Koldaş, 2017:125).

EKMUD Erişkin Bağışıklama Rehberi’nde yaşlılık döneminde özel-
likle influenza, pnömokok ve herpes zoster aşılarının yapılması öneril-
mektedir. Ancak, gerektiği zaman yaşlılara, difteri, boğmaca, tetanoz, 
meningokok, suçiçeği, hepatit, gibi aşılar erişkin dönemde olduğu gibi 
yaşlılara yapılması önerilebilir. Ayrıca yaşlıların aşıyla önlenebilir has-
talıklardan ve olası komplikasyonlarından korunabilmesi için çevrele-
rindeki bireylerin aşılanması da önerilmektedir (EKMUD, Erişkin Ba-
ğışıklama Rehberi 2016:85) EKMUD, Erişkin Bağışıklama Rehberi 2016 
daki erişkinlerde yaş gruplarına göre aşı önerileri ve dozları özet tablosu 
aşağıda verilmiştir.



Ali CEYLAN, Süreyya YİĞİYALP RENÇBER

307



GERİATRİ’ DE BAĞIŞIKLAMA

308

EKMUD, ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA REHBERİ YAŞLILAR İÇİN 
ÖNERİLEN AŞILAR VE ÖZELLİKLERİ

1. İnfluenza (grip) 
2. Pnömokok hastalıkları
3. Herpes Zoster (Zona)
4. Tetanoz, Difteri, boğmaca 
5. Meningekok
6. Hepatit B
7. Hepatit A

1. İnfluenza (grip)

Grip neden olduğu salgınlar sonucu sağlık kurumlarında iş yükü 
artışı, risk grubu kişilerde hastane yatışları ve ölümlerde artış, çalışan-
larda iş gücü kayıplarına neden olması dolayısıyla her zaman güncel-
liğini koruyan viral bir hastalıktır. İnflüenza virüsü yapısındaki prote-
inlerinin antijenik özelliklerine göre A, B ve C olmak üzere üç ana tipe 
ayrılır. İnfluenza A mevsimsel salgınlara ve pandemilere neden olurken, 
İnfluenza B daha çok mevsimsel salgınlara, İnfluenza C ise daha kısıtlı 
bölgesel salgınlara neden olur ve klinik açıdan daha hafif seyreder (EK-
MUD, 2016:21).

Bulaşma yolu ve belirtiler

İnfluenza, enfekte bir kişinin öksürüp hapşırması sonucu havaya 
dağılan damlacıklardaki virüsün sağlam kişiler tarafından solunum 
yoluyla alınmasıyla veya çıkartılara direk yakın temas yoluyla bulaşır. 
Genellikle 2 günlük kuluçka döneminden sonra ani başlayan boğaz ağ-
rısı, kuru öksürük, ateş ve kas ağrıları ile karakterizedir. İlave olarak baş 
ağrısı, burun akıntısı, gözyaşı artışı, göz ağrısı ve ışığa karşı hassasiyet 
göğüste yanma hissi gibi yakınmalar görülür. 

Riskli kişiler

Grip genellikle altta yatan kronik hastalığı olanlarda, yaşlılarda 
ve küçük yaştakilerde hastaneye yatışlarda artışa ve ölüme neden ol-
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maktadır. Yapılan çalışmalar, grip nedeniyle meydana gelen ölümlerin 
%74’ünün ölüm nedeninin başka bir hastalık olarak kaydedildiğini ve 
özellikle kronik hastalıklara bağlı ölümlerde primer neden grip olması-
na karşın alevlenen mevcut kronik hastalığın ölüm nedeni olarak yazıl-
dığını gösterilmektedir. Komplikasyon olarak en sık bakteriyel pnomoni 
gelişir. Bu nedenle küçük çocuklar, 65 yaş üzeri kişiler ve kronik hastalı-
ğı olanlar riskli grup kabul edilirler.

Korunma ve proflaksi

Grip virüsü vücuda girdikten sonra hastalık belirtileri başlamadan 
1-2 gün öncesi ve belirtiler ortaya çıktıktan 4-5 gün sonrasına kadar bu-
laştırıcılık devam eder ve hızla yayılarak salgınlara neden olur. Bu ba-
kımdan grip’ten korunmada en önemli silah aşıdır. Tedavide Antiviral 
ilaçların grip başladıktan sonraki ilk 48 saat içinde kullanılmaları gere-
kir. Antiviral başlanmışsa canlı aşı önerilmez.

Grip Aşısı

Ülkemizde 2014 yılına kadar 2 tip A (H3N2 ve H1N1) ve 1 tip B 
(Victoria veya Yamagata suşu) içeren trivalan aşı kullanılmıştır. 2015 yı-
lından itibaren ise 2 tip A ve 2 tip B (Victoria ve Yamagata suşları) içeren 
kuadrivalan aşı kullanılmaya başlanmıştır (EKMUD, 2016:22). 

EKMUD2016 rehberinde belirtilen ve FDA tarafından onaylamış 
grip aşıları aşağıda verilmiştir. 

Aşı Tipi Uygulanabilecek 
Hedef kişiler 

Uygulama 
Yolu 

Özellik 

Trivalan
inaktive aşı

Genel (6 ay ve üstü 
tüm bireyler)

İntramüsküler 2 influenza A,  ve 
1 influenza B suşu 
içerir. 

Kuadrivalan
inaktive aşı

Genel (6 ay ve üstü 
tüm bireyler)

İntramüsküler 2 influenza A ve 
2 influenza B suşu 
içerir.
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Canlı aşı 2-49 yaş arası Sağ-
lıklı bireyler 

Nazal sprey Hamileler, immün 
sistemi baskılan-
mışlarda öneril-
mez

İntradermal
aşı

Genel FDA tarafın-
dan (18-64 yaş
Arası kişiler için  
onaylanmıştır)

İntradermal İntramusküler aşı-
lara göre  immün 
sistemi daha fazla 
uyarabilir. 

Rekombinan
aşı

Yumurta alerjisi
Olanlar FDA tara-
fından (18-49 yaş 
Arası kişiler için  
onaylanmıştır)

İntramüsküler Yumurta proteini
içermez

Hücre kültü-
rü bazlı aşı

18 yaş üstü IM Pandemi sırasında
hızlı aşı üretimine
olanak sağlar.

Yüksek doz 
aşı

65 yaş üstü ve
bağışıklık sistemi
zayıflamış olanlar

IM Yüksek dozun 
klinik sonuçlarına 
ilişkin veriler he-
nüz yetersizdir.

Kaynak: EKMUD, 2016
Grip aşısı prensipte kontrendikasyonu olmayan ve isteyen herkese 

uygulanabilir. EKMUD erişkin bağışıklama rehberi 2016 da grip aşısı 
önerilen gruplar aşağıda belirtilmiştir. 
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DSÖ 2012 yılında grip aşısı için öncelikli hedef grupları;

•	 En öncelikli grup;

o Gebeler (Gebeliğin her döneminde yapılabilir, kontrendikas-
yon yoktur)

•	 Öncelikli gruplar; (önem sırası yoktur)

o Sağlık çalışanları

o 6-59 aylık çocuklar

o Yaşlılar (65 yaş üstü)

•	 Yüksek risk grubunda olan bireyler şeklindedir (EKMUD, 
2016:24).

Grip aşısının Kontrendike olduğu durumlar

•	 6 aylıktan küçük bebekler

•	 Ciddi alerjik reaksiyonları olanlar
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o Yumurtaya karşı anafilaktik tarzda alerjisi olanlar (yumurta 
yediğinde alerjik şoka girenler)

o Hamileliğin ilk 3 ayı içinde olan bayanlar (ancak doktor tara-
fından gerekli olduğu tespit lirse grip aşısı olabilirler) 

•	 İmmunsupresifler için canlı attenüe aşı 

•	 Ateşsiz orta şiddette hastalık hali, önceki aşılamadan sonra 6 haf-
ta içinde gelişen Guillan Bare Sendromu kısmi kontrendikasyon-
dur. 

Aşağıdaki kişilere canlı aşı uygulanmamalıdır:

o 50 yaşın üzerindeki erişkinler 

o Yumurta alerjisi olanlar

o Astım tanısı olan kişiler

o Kronik pulmoner, kardiyovasküler (izole hipertansiyon hariç), 
renal, hepatik, nörolojik/nöromüsküler, hematolojik veya meta-
bolik hastalığı olan erişkinler

o Bağışıklığı baskılanmış kişiler (ilaçlar ve HIV enfeksiyonunun 
neden olduğu durumlar dahil)

o Gebeler

o Son 48 saat içinde antiviral almış kişiler 

Ülkemizde 2004 yılında hedef riskli gruplar tanımlanarak SGK geri 
ödeme kapsamına alınmıştır. 2010 yılından itibaren tüm sağlık çalışan-
larına aşı ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Grip aşısı bedeli; 

	65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde 
kalan kişiler sağlık raporu aranmaksızın; 

	astım dâhil kronik solunum ve dolaşım sistem hastalığı olanlar, 

	Diabet 

	Kronik böbrek yetmezliği

	hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar 
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	6 ay–18 yaş arasında olan ve uzun süreli aspirin tedavisi alanlar 
sağlık raporuna dayanılarak yılda bir defaya mahsus olmak üze-
re ödenmektedir.

2. Pnömokok 

Bulaşma yolu ve belirtiler:
Pnömokoksik pnömoni en sık görülen toplum kaynaklı bakteriyel 

pnömoni olup her yıl dünyada yaklaşık 14.500.000 ciddi hastalığa neden 
olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemzide her yıl pnömokoklara bağlı or-
talama 250 “menenjit”, 2.500 “bakteriyemi”, 250.000 “pnömoni” ve 2 500 
000 “otitis media” vakası olduğu tahmin edilmektedir (EHED 2014:15).  

Çocuklarda olduğu kadar özellikle de 65 yaş üzerinde toplum kö-
kenli pnömoniler, invaziv infeksiyonlar ve menenjitlerin morbidite ve 
mortalitesi giderek artmaktadır. Diğer taraftan pnömokokların başı çek-
tiği alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı mortalite ise tüm ölüm ne-
denlerinin %4.4’ünü oluştururken, bu oran 60 yaş ve üzerinde üç katına 
çıkmaktadır (John, 2000:601).  Yaşlı popülasyonda en önemli morbidite 
ve mortalite nedenlerinden olan pnömokok infeksiyonlarından primer 
korunma yolu aşı olup pnömokok aşılarının maliyet etkinliğini ve yarar-
lılığını gösteren birçok çalışma mevcuttur(Öztürk, 2013:01). 

Belirtiler
Pnömokoksik pnömoninin etkeni Streptococcus pneumoniae olup 

gram(+) kapsüllü bir bakteridir. S.pnömonianın farklı antijenik özellik-
leri olan polisakkarit yapıda 90’dan fazla serotipi vardır. Ani başlayan 
ve titremeyle yükselen ateşle birlikte “dispne, takipne, öksürük, göğüs-
te çekilme, dudak etrafında ve parmak uçlarında morarma” ve pürülan 
balgamla karakterizedir. Yaşlılarda hastalığın ilk bulguları ateş, dispne 
ve bilinç durumunda değişiklik şeklinde olabilir. Menenjit, pnömoni ve 
sepsis gibi invazif enfeksiyonların yanı sıra otitis media ve sinüzit gibi 
enfeksiyonlara da yol açar(THSK, 2017., 62).  

Riskli kişiler
Etken sağlıklı bireylerin üst solunum yolu florasında yaygın olarak 

bulunur ve damlacık enfeksiyonu şeklinde kişiden kişiye bulaşır. Kay-



GERİATRİ’ DE BAĞIŞIKLAMA

314

nak genellikle taşıyıcı insanlardır. Pnömokoksik menenjit için 3 yaş altı 
çocuklar, invaziv pnömokoksik hastalık için ise özellikle 65 yaş üzeri 
kişiler, siroz, diabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği gibi altta yatan 
kronik hastalığı olan bireyler, Hodgkin hastalığı, lenfoma, orak hücreli 
anemi,  HIV enfeksiyonu olanlar ve asplenikler risk altındadır.  

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Başkanlığı pnömokok aşıla-
rı uygulama şemasında konjuge pnömokok aşısı (KPA) ve polisakkarit 
pnömokok (PPA23) aşılaması açısından yüksek risk altındakiler;   

•	 Kronik kalp hastalığı olanlar (öz. siyanotik konjenital kalp hasta-
lığı ve kardiyak yetmezlik); 

•	 astım hastaları dâhil, kronik akciğer hastalığı olanlar, 
•	 kronik karaciğer hastalığı olanlar,
•	 kronik renal yetmezlikli hastalar,
•	 nefrotik sendrom dahil immün sistemi baskılanmış kişiler, 
•	 konjenital ya da edinsel immun yetmezlik,
•	 radyasyon tedavisi ya da immunsupresif tedavi verilen hastalık-

lar, 
•	 fonksiyonel ya da anatomik aspleni, 
•	 orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler, 
•	 solid organ transplantasyonu yapılanlar
•	 Hodgkin hastalığı ve malign kanserler 
•	 lenfoma, 
•	 lösemi, 
•	 yaygın malignensi, 
•	 multiple miyelom, 
•	 diabetes mellitus, 
•	 BOS kaçağı, 
•	 kohlear implant, 
•	 HIV enfeksiyonu, 
•	 alkolizm,   olan kişilerdir.
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Pnömokok Aşısı

1980’lerin ortasından beri kapsüler polisakkarit içeren aşılar mev-
cuttur. Yedi bileşenli konjuge aşı “KPA7” çocukluk döneminde en sık 
rastlanan serotiplerden “4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F ve 23F”nin kapsül po-
lisakkaritlerini içermektedir. Avrupa’da 2 yaş altı çocuklarda görülen 
invaziv pnömokok hastalığı vakalarının %60-80’ine KPA7 serotiplerinin 
neden olduğu bildirilmektedir. DSÖ 2007 yılında KPA7’nin etkili ve gü-
venli olduğunu onaylayarak ülkelerin ulusal aşılama programlarına da-
hil edilmesini önermiş olup ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 2009 
yılında GBP genelgesi ile ulusal aşı takvimine dahil edilmiştir (T.C. Sağ-
lık Bakanlığı GBP genelgesi 2009) 

Daha sonra farklı serotiplerin görülmesi, invaziv pnömokok hastalı-
ğı etkeni serotiplerin dağılımındaki değişiklik ve 19A serotipin ön plana 
çıkması ile “KPA13” “(1, 5, 6A, 6B, 14, 19F, 23F, 1, 3, 5, 6A, 7F, 19A)” aşısı 
üretilmiştir. Şubat 2010’da KPA13 Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat-
landırılmış ve Nisan 2011’den itibaren de Türkiye ulusal aşı takvimin-
de KPA7’nin yerini almıştır(Ceyhan, 2011:68).  KPA13 aşısının KPA7’de 
mevcut olan yedi serotipi içeriyor olması aşı şemasının herhangi bir 
noktasında KPA13 aşısına geçiş yapılabilmesine olanak vermektedir.  
KPA7 ile aşılanan 12 aylık çocuklarda iki doz KPA13 uygulaması öne-
rilmektedir. Rutin aşı programı içinde uygulama şekli 2., 4., 6. ve 12. ay 
olmak üzere toplam 4 dozdur. (Ceyhan, 2011:68). (Arvas, 2007:35) 

65 yaş üzerindeki bireylere pnömokok aşısı yapılması ve mümkün-
se, önce konjuge aşı (PCV13) ve daha sonra polisakkarid aşının (PPSV23) 
ardışık olarak uygulanması önerilmektedir. Amerikan Bağışıklama Da-
nışma Komitesi (ACIP) 65 yaş ve üzeri bireylerde yılda bir doz influ-
enza aşısı ve bir doz pnömokok aşısı yapılmasını önermektedir(ACIP 
2010:165)  Aşının majörbir yan etkisi nadir olmakla beraber 48 saat süren 
lokal irritasyon sık görülmektedir. Tek kontrendikasyonu bu aşıyla ön-
ceden gelişmiş ciddi allerjik reaksiyondur(Aydoğmuş, 2010:165). Her iki 
tip aşı da IM olarak ve 0,5 ml dozda uygulanır. 
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3. Zoster

Bulaşma yolu ve belirtiler:
Suçiçeği ve zona, Varicella zoster virüs enfeksiyonunun neden oldu-

ğu iki farklı klinik durumdur. Çok kolay bulaşabilen, döküntülü ve özel-
likle kışın ve ilkbaharda çok görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Her yaşta 
görülebilir ancak suçiçeği en çok çocuklarda ortaya çıkar. Kuluçka süresi 
yaklaşık 10-20 gün kadardır. Ateş, halsizlik ve iştahsızlık başlangıç belir-
tileri olup ardından önce kırmızımsı sonra ortaları sulu sivilceye benzer 
kaşıntılı döküntüler çıkar. Döküntüler göğüsten başlar sonra tüm vü-
cuda yayılır. 3-4 gün sonra döküntüler kabuklanırken yeni döküntüler 
çıkar. Döküntü; kırmızı makül halinde başlar, daha sonra papül ve 1-2 
saat içinde vezikül halini alır. Vezikül sıvısı bulanıktır. Kol ve bacaklar-
da nadir olur, saçlı deride ve mukozalarda da oluşur. Döküntüler farkı 
evrededir. Hastalık 7-20 gün kadar sürer.

Zona zoster ise özellikle 50 yaşın üzerindeki bireylerde ve immun bo-
zukluğu olan kişilerde genellikle lokalize cilt döküntüsü ve ağrı ile kendi-
ni gösteren bir hastalıktır. Suçiçeği geçirmiş kişilerde dorsal kök ganglion-
larında latent kalan Varicella Zoster Virusu (VZV), hücresel immünitenin 
zayıflaması sonucu tekrar aktive olup, dermatom boyunca, ciltte tipik 
herpetik döküntüler oluşturur. Herpetik döküntülerden sonra tedaviye 
yanıt vermeyen nevralji ve komplikasyonları kişinin yaşam kalitesini dü-
şürecek kadar etkili olup, aylarca hatta yıllarca sürebilmektedir. 

Bulaşma
Suçiçeği virüs solunum yolundan öksürme ve aksırmayla çevreye 

yayılan damlacıklarla insandan insana ya da deri kabarcıklarına direk 
temasla bulaşır. Bulaşıcılık süresi başlangıçtan tüm lezyonlar kabuk tu-
tana kadar devam eder. Hamile kadınlarda fetüse bulaşma riski vardır. 
Zona zoster ise 50 yaşın üzerindeki bireylerde ve immun bozukluğu 
olan suçiçeği geçirmiş kişilerde hücresel immünitenin zayıflaması sonu-
cu ortaya çıkar.  

Riskli kişiler
Olguların yarısından fazlası 60 yaşından büyük kişiler olup, 80 ya-

şın üzerindeki kişilerin yaklaşık yarısı zona geçirmektedir. İmmün yet-
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mezlikli kişilerde, organ nakli yapılanlarda, diyabet, kardiyovasküler ve 
respiratuvar hastalığı olan kişilerde böbrek yetmezliği, kanser ve benze-
ri durumlarda zona riskinin arttığı bilinmektedir. 

Zona Aşısı,  Suçiçeği (Varicella) Aşısı
Suçiçeği aşısı canlı attenüe bir aşıdır. Ülkemizde 2012 yılında Sağ-

lık Bakanlığının aşı takvimine dahil edilmiştir. On ikinci ayda tek doz 
olarak yapılmaktadır. Deltoid bölgeye 0.5ml subcutan olarak yapılır ve 
%98’e varan koruyuculuk sağlar. Ayrıca canlı zayıflatılmış bir kombine 
Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçı-Varicella aşısı Eylül 2005’te, (FDA) den 
onay almıştır (CDC, 2018:varicella) 

Yeni bir aşı olan herpes zoster aşısı İnsan diploid (MRC-5) hücrele-
rinde üretilmiş canlı attenüe bir aşıdır. Aşı FDA tarafından 2006 yılında 
60 yaş ve üzerine onay almış, 2011 yılında ise yaş sınırı 50’ye çekilmiş-
tir. 60 yaş üzerindeki immünokompetan erişkinlere, herpes öyküsü olup 
olmamasına bakılmaksızın, herpes zoster ve post-herpetik nevraljiden 
koruma amacıyla tek doz olarak önerilmektedir. Yapılan çalışmalar su-
çiçeği geçirmiş 60 yaş ve üzerindeki kişilere zoster aşısı uygulanmasının 
zona gelişimini %51.3, postherpetik nevralji oluşumunu % 66.5 önlen-
diğini, aşılı olmasına rağmen zona gelişen olgularda ortalama hastalık 
süresinin aşısızlara göre 21-24 gün daha kısa olduğu gösterilmiştir (Ar-
man, 2018;293). 

Zona aşısının kontrendike olduğu durumlar
Zoster aşısı gebelere ve jelatin veya neomisine karşı anafilaktik 

alerjisi olanlara uygulanmamalıdır. Canlı virüs aşısı olması nedeni ile 
primer veya edinsel Ciddi immün yetmezliği (lösemi, lenfoma, kemik 
iliği ve lenfatik sistemi etkileyen diğer maligniteler, AIDS) olan ve im-
münsüpressif tedavi alan kişilere kontrendikedir. Topikal/inhale korti-
kosteroidler veya düşük doz sistemik kortikosteroidler alan hastalarda 
veya replasman tedavisi olarak (örn., adrenal bez yetmezliği için) kor-
tikosteroidler alan hastalarda kullanımı kontrendike değildir (Arman, 
2018;293). 
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Zona aşısı Uygulanmaması gereken durumlar 
•	 Daha önceki aşı ya da içindeki maddelerden birine karşı şiddetli 

allerjik reaksiyon olması
•	 Bilinen şiddetli immün yetmezlik durumu
•	 Hematolojik veya solid tümör varlığı
•	 Kemoterapi alan kişiler
•	 Uzun süreli immunosupresif tedavi görenler
•	 İmmün baskısı ağır HIV infeksiyonu
•	 Gebelik

Zona aşısı yaparken dikkatli olunması gereken durumlar
•	 Ateş olsun olmasın orta-ağır akut hastalık
•	 Aşılama öncesi son 24 saatte spesifik antiviral (asiklovir, famsik-

lovir, valasiklovir) kullanımı

4. Tetanoz

Halk arasında “Kazıklı Humma” olarak da bilinen tetanoz, doğada 
yaygın bulunan sporlu bir bakteri olan Clostridium tetani’nin kirli ya-
ralanmalar sonucu deriden girmesi ve giriş yerinde çoğalan bakterinin 
salgıladığı nörotoksinin vücuda yayılması ile gelişen ağır seyirli bir kli-
nik tablodur. DSÖ verilerine göre her yıl 40,000 anne doğum sonrası te-
tanos nedeniyle ölmektedir. Hastalık gelişmiş ülkelerde giderek azalma 
eğiliminde ve vakalar genellikle elli yaş üzerinde görülürken gelişmekte 
olan ülkelerde vaka sayısı daha fazla ve daha çok genç yaşlardaki birey-
lerde görülmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı MNT Eliminasyon Programı 
Saha Rehberi-2006) 

Tetanoz basili kapsül halinde genellikle toprakta, tozlarda, ölü hay-
van kadavralarında ve gübrede bulunur ve uzun süre dış ortamda can-
lılığını korur. Vücuda derideki kesikler, çivi veya bıçak gibi aletlerin 
meydana getirdiği derin yaralar, kulak ve diş enfeksiyonları, hayvan 
ısırıkları şiddetli yanıklar gibi deri bütünlüğünün bozulması sonucu 
girebilir. Nadiren cerrahi müdahalelerden sonra ortaya çıkar. Eroin ba-
ğımlılarında steril olmayan enjektör vb kullanımı ya da eroine eklenen 
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maddelerden vücuda girebilir. Bakterinin, vücuda girmesinin ardından 
ilk belirtiler 3-21 gün içinde (ortalama 8 gün) ortaya çıkar ve genellikle 
baş ağrısı, huysuzluk ve çene kaslarında spazm şeklinde başlar. Yutma 
güçlüğü, önce yüz kaslarında kasılma (trismus)  daha sonra tüm vücut 
kaslarında ağrılı tonik-klonik kasılmalar ile karakterizedir. Bu kasılma-
lar dış ışık yüksek ses vb dış uyaranlarla artar. İyi tedavi ve yoğun ba-
kım koşullarına rağmen vakaların %10-20’si ölümle sonuçlanır(TC Sağ-
lık Bakanlığı THSK Bulaşıcı Hastalıkların Laboratuvar Tanısı için Saha 
Rehberi 2017) .26

Riskli kişiler

Çivi diken, kıymık batması, trafik kazası, iş kazası yanık vb kirli ya-
ralanmalar, bağışık olmayan anneden doğan bebekler ve özellikle kırsal 
kesimde doğurganlık çağındaki aşısız kadınlar risk altındadır(Güneysel 
Ö) Ülkemizde, 20 yaş üzeri erişkinlerde bildirilen tetanoz olguları, tüm 
olguların%95’ini oluşturmaktadır ve 50 yaş üzerindeki erişkinlerin an-
cak %20’sinde tetanoz antikorları koruyucu düzeyde bulunmuştur.

Tetanoz Aşılaması

Tetanoz aşısı ilk olarak 1924’te tetanoz toksoidi olarak üretilmiş, 
1940’ların sonlarında çocukluk dönemi rutin aşıları arasına girmiştir. 
Tetanoz aşısı çocuklara 5’li karma aşı (DaBT-İPA-Hib)  şeklinde kombi-
ne olarak uygulanır. En üst düzeyde koruma sağlanması için beş doz aşı 
yapılması gerekir. 2011 yılı Çocukluk çağı Aşı Takviminde; ilk üç doz 
2., 4. ve 6. Ayda dördüncü doz 16-24 aylarda; (DaBT-IPV-Hib) uygulan-
maktadır. 

Ülkemizde tetanoz-asellüler boğmaca-difteri-inaktif polio içeren 
(TDaP-IPV) dörtlü karma aşı üç yaşından büyük çocuklar, adolesanlar 
ve erişkinlere uygulanmak üzere lisans almış olup halen bu şekilde uy-
gulamaktadır. İlköğretim birinci sınıfta (TDaB-IPV), sekizinci sınıfta ise 
erişkin tip Td aşısı uygulanmakta ve yaşam boyu on yılda bir rapel doz 
tekrarı yapılmaktadır.  Sağlık Bakanlığı’nın doğurganlık çağı (15-49 Yaş) 

26	 	http://mikrobiyoloji.thsk.saglik.gov.tr/ums/T-U-U/Tetanoz-ve-Neonatal-Tetanoz.pdf		
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kadınlar İçin tetanoz aşı takvimi ve yaralanmalarda uygulanacak prof-
laksi aşağıda verilmiştir(Güneysel Ö. 2003, 48) 

Td Aşı Takvimi

DOZ Gebelikte Tetanoz aşı 
takvimi

Neonatal tetanoz için 
riskli bölgelerde 15-49 
yaş kadınlarda aşı 
takvimi

Td1 Gebeliğin 4. ayında İlk karşılaşıldığında

Td2 Gebeliğin 5. ayında Td1’den bir ay sonra,

Td3 İkinci gebelikte Td2’den altı ay sonra,

Td4 Üçüncü gebelikte Td3’den bir yıl sonra

Td5 Dördüncü gebelikte Td4’den bir yıl sonra

Yaralanmalarda Td Profilaksisi

Temiz ve Yara-
lanmalarda

Diğer Yaralan-
malarda

Daha önce yapılmış TT aşı sayısı Aşı TIG Aşı TIG

Bilinmiyor veya aşısız ise yapılır Hayır yapılır yapılır

3 doz aşılı ve 10 yıldan çok süre 
geçmiş ise

yapılır Hayır yapılır Hayır

3 doz aşılı ve 5-10 yıl süre geçmiş ise Hayır Hayır yapılır Hayır

3 doz aşılı ve 5 yıldan az süre geçmiş 
ise

Hayır Hayır Hayır Hayır

Tetanoz immünglobulin uygulaması yaralanmadan sonraki 6 saat 
içinde insan kökenli immüglobulin (HTİG) 250 Üİ veya at kökenli im-
müglobulin (ETİG) 3000 Üİ (saflaştırılmış 1.500 Üİ) yara yerine yakın 
bölgeye intramüsküler veya deri altından yapılmalıdır. Yaralanmadan 
sonra 6 saatten daha fazla süre geçmiş olgularda ise 500 Üİ HTİG, veya 
5000-10000 Üİ (saflaştırılmış 1.500 Üİ) ETİG  yapılması önerilmektedir(-
Sağlık Bakanlığı THSK Bulaşıcı Hastalıkların Laboratuvar Tanısı için 
Saha Rehberi 2006). 
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Erişkinler için; 4 hafta ara ile iki doz Td aşısı, ikinci dozdan 6–12 
ay sonra üçüncü doz yapılmalıdır. Primer aşılama serisini tamamlamış 
olan erişkinlere her 10 yılda bir rapel aşı yapılması ve bu rapellerden 
birinin Tdap şeklinde olması önerilmektedir. Önceden Tdap uygulan-
mamış olan veya önceki aşı durumu bilinmeyen tüm erişkinlere Tdap 
uygulanır.  Son yıllarda erişkin yaş grubunda en azından bir dozun asel-
luler boğmaca aşısı içeren formda (Tdap) yapılması önerilmektedir. 

Kontrendikasyonları
Orta veya ağır derecedeki akut hastalıklarda iyileşene kadar aşı er-

telenmelidir. Aşılama sonrası ciddi allerjik reaksiyonlar oluşmuş veya 
nörolojik bulgular gelişmişse aşı kontrendikedir.

5. Meningokok 

Neisseria meningitidis dünya genelinde hem endemik hem de epi-
demik hastalığa neden olmaktadır. Meningokoklar için tek doğal kay-
nak insan olup, ergenlerin ve yetişkinlerin %10’undan fazlası taşıyıcı 
durumdadır. ekstremite kaybı ve ölümle sonuçlanan ağır bakteriyel in-
feksiyonlara neden olmaktadır.

Riskli kişiler 
İnfantlar, kompleman bozukluğu, aspleni ve HIV/AIDS’e bağlı im-

mun yetmezlik; sigara içme,  sağlık çalışanları, kalabalık ortamlar (öğ-
renciler, askerler, hacılar) vb risk faktörleri olarak sayılabilir. Hastaların 
% 10 –20’sinde kalıcı sekeller oluşur. Bu sekeller; ekstremite kayıpları, 
greft gerektiren deri kayıpları ve serebral infarktlar olarak sayılabilir.

Bulaşma
Meningokok enfeksiyonlarında kaynak çoğunlukla semptom ver-

meyen taşıyıcılardır. Meningokoklar sağlıklı kişilerin % 10’unun üst so-
lunum yolunda kolonize halde bulunurlar ve damlacık yoluyla insan-
dan insana bulaşırlar. Taşıyıcılık yaşla artmaktadır. 

•	 Grup A meningokoklar; Afrika’daki menenjit kuşağında gözle-
nen menenjitlerin en sık rastlanan nedenidir. 
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•	 Grup B meningokoklar; gelişmiş ülkelerdeki endemik hastalık-
ların çoğunda etkendir. Ülkemizde de şu anda en sık bulunan 
serogruptur. Bazı Avrupa ülkelerinde meningokok enfeksiyonla-
rının % 80’inden sorumludur.

•	 Grup C meningekoklar; sıklıkla toplum bazlı salgınlara ve okul 
salgınlarına neden olur. 

•	 W135 serogrup ise Suudi Arabistan’a hacı gönderen ülkelerde gi-
derek artan sıklıkta izole edilmektedir. 

Türkiye’de son yıllarda W135’e bağlı hastalıklarda artış yaşanmakta 
olup temel nedeninin hac ziyaretine gidenlerin bu serogrubu ülkemize 
taşınma bağlı olduğu düşünülmektedir. 

Meningekok aşısı 
Ülkemizde uzun zamandır askerlere ve hacılara polisakkarid me-

ningokok aşısı zorunlu olarak uygulanmaktadır. Ancak hac ziyaretine 
gidenlerde aşıya rağmen W135 serogrup meningokok taşıyıcılığının 
arttığı gözlenmektedir. Bu nedenle hac ve umre ziyaretine gideceklere 
polisakkarid aşı yerine W135 içeren 4 valanlı konjuge aşı yapılması öne-
rilmektedir. Bugün için ülkemizde 4 valanlı serogrup B aşısı 2. aydan 
başlayarak 4 doz uygulanmak üzere ruhsat almıştır. Menactra, 11-55 yaş 
arasındaki adolesanlar ve erişkinlerde N. meningitidis A, C, Y ve W-135 
serogruplarının neden olduğu meningokokal hastalığın önlenmesi için 
2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde ruhsatlandırılmıştır.

Meningokok aşısı önerilen durumlar  ve kişiler:
•	 Meningokokal hastalığın hiperendemik veya epidemik olduğu 

ülkelerde yaşayan veya o bölgeye (Örn. kuru sezonda -Aralık ile 
Haziran ayları arasında- “Menenjit kuşağı” olarak adlandırılan 
sahra altı Afrika gibi) seyahat edecek kişilere (öz. bölgesel popu-
lasyonla temasları uzun sürecekse), 

•	 Suudi Arabistan’a hac/umre ziyaretine gidecek olanlar
•	 Askeri personel
•	 Bakımevlerinde yaşayan kişiler
•	 Yurtta kalan öğrenciler
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•	 Aspleni
•	 Kompleman C5-9  komponent yetmezlikleri
•	 Rutin olarak N.meningitis suşları ile karşılaşan laboratuvar çalı-

şanları

6. Hepatit B 

Hepatit B virüsü (HBV) bir DNA virüsüdür. Dünya genelinde 2 
milyarın üzerinde insan HBV ile enfekte ve 350 milyondan fazla kişi de 
kronik enfeksiyon nedeniyle siroz ve karaciğer kanseri riski altındadır.  
HBV, kan, genital organ salgıları diğer vücut sıvılarında bulunur ve 
bu sıvılarla temas sonucu kolayca bulaşır. Enfekte bebeklerin yaklaşık 
%90’ında ve 1-5 yaş arası çocukların %25-50’sinde kronikleşme eğili-
minde iken, erişkinlerin %95’i tamamen iyileşir ve enfeksiyon kronik-
leşmez(TC Sağlık Bakanlığı THSK. Bulaşıcı Hastalıkların Laboratuvar 
Tanısı için Saha Rehberi). 

Belirtiler: 

İnkübasyon süresi 60-150 gün arasında değişir(ortalama 90 gün). 
Akut enfeksiyon asemptomatik seyredebilir. İştah kaybı, bulantı-kusma, 
halsizlik, ateş, sarılık, koyu renk idrar, camcı macunu renginde dışkıla-
ma en sık görülen belirtileridir ve yaşla değişiklik gösterebilir. İmmün 
sistemi baskılanmış bireyler ve beş yaşından küçük çocukların çoğunda 
belirti görülmez. 

Bulaşma yolu:
Başlıca bulaşma yolu kan ve kan ürünlerinin nakli veya temasla ol-

maktadır. En önemli ve yaygın bulaşma yolu ise cinsel ilişkidir. Ter, tü-
kürük, gibi kan dışındaki vücut sıvıları ile de bulaşır. Taşıyıcı anneden 
bebeğine de doğum esnasında bulaşabilir. Kirli enjektörlerin kullanımı, 
uyuşturucu bağımlılarında hijyenik olmayan şartlarda ortak kullanılan 
enjektörler, çöplere atılan enjektör yada ilaç kutuları, Jilet vb kesici alet-
ler, steril olmayan aletlerle yapılan sünnet, kuaför ve berberlerdeki iyi 
sterilize edilmemiş manikür ve pedikür setleri, tıraş bıçakları, makaslar-
la bulaşabilir. 
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Hepatit B Aşısı: 
Ulusal aşı takvimine göre Hepatit B aşısı bebek doğar doğmaz, 1. ve 

6. ayda ( 0-1-6) olmak üzere 3 doz olarak uygulanmaktadır. 5-7 yıl sonra 
rapel doz önerilmektedir. Enfekte (Hepatit B taşıyıcı) annelerden doğan 
bebeklere, doğumu izleyen ilk 12 saat içerisinde ayrıca Hepatit B İmmün 
Globülini de verilmelidir(TC Sağlık Bakanlığı THSK. Bulaşıcı Hastalık-
ların Laboratuvar Tanısı için Saha Rehberi.)

Aşının koruyuculuğu %90–95 civarındadır. 40 yaş üstü olma, sigara 
içme, şişmanlık, genetik faktörler ve immün baskılanma gibi konağa ait 
diğer faktörler aşı yanıtını azaltmaktadır.

Temas sonrası profilaksi
•	 HBsAg pozitif kişiden deri ve mukoza yoluyla temas/bulaş ol-

ması durumunda 6-24 saat içerisinde HBIG 0.06 mL/kg dozda 
İM olarak uygulanmalı ve eş zamanlı olarak aşı başlanmalıdır.

•	 Akut veya kronik hepatit B enfeksiyonu olan kişilerle cinsel iliş-
kiye girilmesi halinde, en geç 14 gün içinde HBIG ve aşı uygula-
ması yapılmalıdır.(EKMUD 2016:34). 

•	 Annenin HBsAg pozitif olması durumunda doğumdan sonra ilk 
6-12 saat içerisinde bebeğe aşıya ek olarak HBIG uygulaması da 
yapılmalıdır.

7. Hepatit – A

Picornavirüs ailesinden bir RNA virüsünün (HAV) neden olduğu 
akut bir enfeksiyondur. Kuluçka süresi ortalama 28 gün kadardır (15-
50 gün arasında değişir). Her yıl dünyada 1.4 milyon kişinin Hepatit A 
virüsü ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Hepatit A’nın epidemi-
yolojisi, yaşam şartları, hijyen, sağlık koşulları ve gelişmişlik düzeyi ile 
yakından ilişkilidir. Tüm dünyada yaygın bir sorundur. Temizlik stan-
dartları düşük olan yerlerde yaşayanların çoğu HAV ile erken yaşlarda 
enfekte olurlar ve büyük kısmında da hastalık belirtileri hiç olmaz veya 
çok az görülür. Buna karşın Hepatit-A virüsü, bebek ve çocuklarda gö-
rülen fulminan hepatitin en yaygın nedenidir.
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 Sosyoekonomik koşulların ve altyapının iyileştirilmesi toplumda 
HAV enfeksiyonunun belirgin şekilde azalmasına neden olmakla birlik-
te enfeksiyon ile temas yaşının giderek daha ileriye kaydırmıştır. Bu da 
yetişkinlerde semptomatik hastalığın daha ön plana çıkmasına ve işgücü 
kayıplarına yol açmaktadır. HAV enfeksiyonu nedeniyle iş yaşamında 
iş gücü kaybı ortalama 30 gün olarak hesaplanmıştır. Yaygın olması, er-
gen ve yetişkinlerde semptomatik hastalığa yol açması, iş gücü kaybı ve 
ölümlere yolaçması nedeniyle HAV enfeksiyonu kontrol altına alınması 
gereken önemli bir halk sağlığı sorunudur (Yoldaş Ö. 2012) ( Kurugöl, 
Z. 2017) (Bakır M. 2010) 

Belirtiler
Çoğu zaman 6 yaşından küçük çocuklar hastalığı belirtisiz geçirir-

ken yetişkinlerin yaklaşık %70’i hepatit A enfeksiyonunu belirti vererek 
geçirirler. Başlıca halsizlik, iştahsızlık, mide bulantısı, karın sağ üst böl-
gesinde ağrı, deri ve ve konjonktivaların sararması ve idrarın koyu renk 
alması ile başlar. Akut viral hepatitlerin hemen tümünde klinik özellik-
ler benzer  olduğundan hepatit A tanısı özgül IgM antikorları ile doğru-
lanmalıdır( Kurugöl, Z. 2017).

Bulaşma yolu
Başlıca insandan insana direk temasla ya da kontamine gıda veya 

sulardan fekal-oral yolla bulaşır. Klinik bulgular görülmeden iki hafta 
önce başlayıp, bir hafta sonrasına kadar dışkıda yüksek miktarda virüs 
saptanır. Kontamine yiyecek veya suyun ortak tüketimine bağlı olarak 
tek kaynaklı salgınlar meydana gelebilir.  Bakımsız altyapı sistemleri, 
korumasız ve etkin klorlama yapılmayan yerleşimlerde su kaynaklı sal-
gınlara sıkça rastlanır. 

Korunma
Salgınların önlemede kişisel hijyen kurallarının iyi şekilde uygulan-

ması tek başına çok etkili olmamaktadır. Buna karşın Hepatit A bula-
şının kontrolünde su ve besinlerin kontaminasyonunun önlenmesi en 
önemli basamaktır. Yine den güvenli su ve gıdaların kullanılması, el 
yıkamaya önem verilmesi, içme-kullanma sularının dezenfeksiyonu ve 
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atık suların kontrolü gibi önlemler korunmayı sağlar. Pasif immünizas-
yonda profilaksi amaçlı temas sonrası ilk 14 gün içinde immünglobulin-
ler verildiğinde %85 kadar etkili olabilir(Yoldaş Ö. 2012). 

Hepatit A aşısı 
Hepatit A aşısı ilk kez 1995 yılında ruhsat almış ve yaygın olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. DSÖ “hepatit aşısının, sanitasyon koşulları-
nın iyileşmesi ile hastalığın şiddetli seyrettiği duyarlı erişkin grubunun 
arttığı orta endemisite bölgelerinde uygulanmasını” önermektedir(75). 
Ulusal aşı takvimine göre 18. ve 24. aylarda 2 doz olarak ve kolun üst 
kısmına (deltoid kasa) kas içine (intramusküler) uygulanmaktadır. Gü-
nümüzde aktif immünizasyonda kullanılan inaktif tip, attenue tip ve 
kombine olmak üzere üç farklı tip aşı mevcuttur. 

SONUÇ

2016 yılında güncellenmiş olan EKMUD, Erişkin bağışıklama rehbe-
rinde  yaşlılar için önerilen aşılar;  

•	 İnfluenza: Grip aşısı bedeli 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaş-
lı bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler sağlık raporu aranmaksızın 
ödenmektedir. 65 yaş üzeri kişiler ve kronik hastalığı olanlar yılda 1 kez 
aşılanmalıdırlar. 
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•	 Pnömokok: 65 yaş üzerindeki bireylere pnömokok aşısı yapıl-
ması ve mümkünse, önce konjuge aşı (PCV13) ve daha sonra polisakka-
rid aşının (PPSV23) ardışık olarak uygulanması önerilmektedir.

•	 Herpes Zoster (Zona): Yapılan çalışmalar suçiçeği geçirmiş 60 
yaş ve üzerindeki kişilere zoster aşısı uygulanmasının zona gelişimini 
%51.3, postherpetik nevralji oluşumunu % 66.5 önlendiğini, zona gelişen 
olgularda ortalama hastalık süresini 21-24 gün kısalttığını göstermiştir. 
60 yaş üzerindeki immünokompetan erişkinlere, herpes öyküsü olup 
olmamasına bakılmaksızın, herpes zoster ve post-herpetik nevraljiden 
koruma amacıyla tek doz olarak önerilmektedir.

•	 Tetanoz: Her 10 yılda 1 rapel aşı yapılması ve rapellerden birinin 
Tdap olması önerilir

•	 Meningekok: Risk faktörü veya endikasyonu olan erişkinlere 
uygulanması önerilir. Hac ve umre ziyaretine gideceklere polisakkarid 
aşı yerine W135 içeren 4 valanlı konjuge aşı yapılması önerilmektedir.

•	 Hepatit B: Serolojik olarak bağışık olduğu gösterilemeyenlere 3 
doz olarak (0-1-6.aylarda) önerilir.

•	 Hepatit A: Serolojik olarak bağışık olduğu gösterilemeyenlere 
önerilir.
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Yaştan yana değil korkum,
Dosttan yana,
Başımı koyacak bir diz,
Yaşlanacak omuz yoksa,
Ne diye ulaşayım 90’a…?
Y.Kemal Beyatlı

Öz: Evde bakım özürlü, yaşlı, süreğen hastalığı olan bireyleri bu-
lundukları ortamda destekleyerek, sosyal yaşama ayak uydurabilme-
lerini sağlamak, yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir biçimde sürdürerek 
toplumla bütünleştirebilmelerini gerçekleştirmek, bakıma gereksinim 
duyan bireyin aile üyelerinin yükünü hafifletmek için birey ve aileye 
sunulan psiko-sosyal, fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri ile sosyal hiz-
metleri içeren bir bakım modelidir. Yaşlanma hayatın doğal bir süre-
cidir. Genel popülasyonda tıbbın hedefi ve amacı “tedavi” iken, geri-
atrik popülasyonda hedef, yaşlı hastaların “Günlük Yaşam Aktiviteleri 
ve Yaşam Kalitesi” ni sağlamak ve korumaktır. Evde bakım hizmetleri 
gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik sistemi kapsamında, sağlık ve sosyal 
hizmet uygulamaları şeklinde profesyonel bir ekip ya da bakım verici-
ler tarafından sunulmaktadır. Devlet eliyle ya da özel kuruluşlar aracı-
lığıyla bu hizmeti almak mümkündür. Artan nüfusla beraber, yaşlılık, 
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özürlülük ve kronik hastalıkların artması ve hastane sonrası bakım hiz-
metlerine olan talebin yükselmesi, sağlık harcamalarında ciddi bir artışa 
neden olmaktadır. Evde verilecek sağlık hizmetleri gereksiz sağlık har-
camalarının önüne geçeceği gibi hastanelerin yükünü azaltacak, yatak 
kapasitelerinin daha verimli şekilde kullanımını sağlayacaktır. Yaşlı bir 
hastanın doğru tanı ve tedavi alması, hayat kalitesinin arttırılması ve 
fonksiyonel bağımsızlığını sürdürmesi için belli aralıklarla gerçekleştiri-
len kapsamlı bir geriatrik değerlendirme şarttır.

GİRİŞ

EVDE BAKIM TANIMI 

Ortalama yaşam süresinin uzaması ile yaşlı nüfusunda ve buna bağ-
lı olarak kronik hastalıklarda meydana gelen artış, nitelikli uzun dönem-
li bakım hizmetlerinin gerekliliğini doğurmuştur. Bunun yanında bakı-
mın sürekliliği, bakımın parçalara ayrılması sebebiyle önemli bir sorun 
haline gelmiştir. Uzmanlaşma ve multidisipliner yaklaşımlar, hastaların 
özellikle son zamanlarında sağlık profesyonelleri tarafından bakılması 
ihtimalini artırmıştır. (Oğuz,Kandemir, Erişen, Fidan, 2016: 172)

Dünya genelinde evde sağlık hizmetleri tarih boyunca eğitilmiş ai-
leler başta olmak üzere kiliseler, gönüllüler, sosyal yardım kuruluşları, 
darülaceze, kamu ya da özel hastane ya da sağlık merkezleri yoluyla 
verilmiş ve verilmeye devam etmektedir (World Health Organization, 
Home Care in Europe: The Solid Facts 2008: 9).

Evde bakım kavramı 1700’lü yılların sonunda İngiltere’de ardından 
da ABD’de ortaya çıkmıştır.Evde bakım özürlü, yaşlı, süreğen hastalığı 
olan bireyleri bulundukları ortamda destekleyerek, sosyal yaşama ayak 
uydurabilmelerini sağlamak, yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir biçimde 
sürdürerek toplumla bütünleştirebilmelerini gerçekleştirmek, bakıma 
gereksinim duyan bireyin aile üyelerinin yükünü hafifletmek için birey 
ve aileye sunulan psiko-sosyal, fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri ile 
sosyal hizmetleri içeren bir bakım modelidir (Yaşar, 2009:6, Oğuz, Kan-
demir, Erişen, Fidan, 2016:172)
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DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE EVDE BAKIM HİZMETLERİ  

Dünyada pek çok ülke, pahalı olan kurum hizmeti yerine evde bakı-
ma doğru yönelmiştir. Artan masraflar, hastanelerin yeni bütçe politika-
ları hastanelerin rolünü akut sağlık bakımları ile sınırlamaktadır (Bilge, 
Elçioğlu, Unalacak , Ünlüoğlu. 2014:2).

Yaşlanma üzerine dünya çapında politika ve programların oluştu-
rulması amacıyla 1982 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk 
“Uluslararası Yaşlanma ile ilgili Hareket Planı” onaylanmış ve bu plan 
daha sonra “Viyana Planı” ya da “Uluslararası Plan” olarak anılmış-
tır. Gelişmiş ülkeler, ailenin desteklenmesini hedef alan bakım sigor-
tası kapsamında yasal düzenlemelere yer vermektedir. Avrupa Birliği 
ülkelerinde yaşlının evde bakım hizmetleri “ulusal sağlık hizmetleri” 
ve “sağlık sigortası sistemleri” olmak üzere iki şekilde görülmektedir: 
Ulusal sağlık sisteminde, tek bir örgütsel bütünlük ve plan çerçevesin-
de, tüm nüfusu kapsayan ve vergilerle finanse edilen bir bakım hizmeti 
sağlanırken; ikincisinde bir dizi sosyal sigorta fonu aracılığıyla, farklı 
mesleki gruplara üzerinde ve esas olarak primlerle finanse edilen ba-
kım hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca bakıma muhtaç yaşlılar için gün-
lük-bakım (daycare), hizmeti veren kuruluşlarda vardır. (Karadağ, Par-
lar Kılıç, 2018:92). 

Almanya, Avusturya, Hollanda, İsrail ve Japonya’da sosyal güven-
lik sistemi içinde “bakım sigortası” uygulamaları yer almaktadır. Sos-
yal hizmet uygulamalarının içinde İngiltere, İsveç, Norveç, Almanya ve 
Hollanda’da devletin bakıcı aile bireylerini destekleyici programları söz 
konusudur. İrlanda’da devlet, evde bakım hizmetlerinin tamamını öde-
mektedir. İzlanda, İsveç, Macaristan’da belediyeler geri ödeme yapmak-
ta ve tıbbi hizmetlerin hepsini vermektedir. Hollanda’da bu hizmetler, 
hem hemşirelik hizmetlerini hem de annelik bakımı gibi diğer bakım 
hizmetlerini de içermektedir. Yaşlı problemlerinin önlenmesi ve uygun 
yollarla çözülmesi için yaşlı bireyin ve toplumun uyum içinde yaşama-
sına yardımcı olacak sosyal politikalar ve psikososyal hizmet uygula-
maları büyük önem taşımaktadır (Karadağ, Parlar Kılıç, 2018:92, Aksoy 
, Kahveci , Şencan , Kasım , Özkara, 2015:120).
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Ülkemizde özel kuruluşlar aracılığı ile evde bakım ile ilgili ilk çalış-
malar başlamıştır. Bugün bu hizmetler yerel yönetimler yoğun olmakla 
birlikte, özel hastaneler, özel evde bakım merkezleri ve kamu hastanele-
rinin evde bakım birimleri tarafından yürütülmektedir (Pınar, 2010:154). 
Ülkemizde ise geçmişte çıkarılan az sayıdaki kanun ile evde bakıma 
özellikle bazı hizmet alanlarına yönelik düzenlemeler getirilmiş; ancak 
bu hizmetin ülke çapında yaygınlaştırılması ve sağlık sistemimizle bü-
tünleşmesi gerçekleşmemiştir. 1930 yılında çıkarılan 1593 sayılı Umumi 
Hıfzısıhha Kanunu ‘Evde bulaşıcı hastalıkların tanı ve tedavisi, ana-ço-
cuk izlemi ve hekimlerin evde hasta muayenesi’ hükümlerini getirmiş-
tir. 1961 yılında çıkarılan 224 sayılı Sosyalizasyon Yasası ile ‘Süreğen 
hastalıklı bireylerin, evde izlemlerinin halk sağlığı hemşirelerince sür-
dürülmesi’ hükmünü getirmiştir. 1963 yılında birinci beş yıllık kalkınma 
planında ‘az sayıda nüfusun faydalandığı ve maliyeti yüksek hastane 
tedavileri yerine evden ve ayaktan tedaviye yönelik bir sağlık teşkilatı-
nın kurulması’ gerekliliğine yer verilmiştir (Altuntaş , Yılmazer , Güçlü 
, Öngel,  2010:155-156).

Türkiye’de evde sağlıkla ilgili ilk olan pilot proje 1993 yılında Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü’n-
ce Ankara, Adana, İzmir ve İstanbul illerinde uygulanmış “Evde Bakım 
Hizmet Modeli”, “Özürlülerin Tespiti, İncelenmesi, Bakım ve Rehabi-
litasyonuna ilişkin Yönetmelik”te (19.08.1993/21673 sayılı RG.) “Evde 
Hizmet” olarak yer aldığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
1994 yılında kurulan ‘Yaşlılara Hizmet Merkezi’nde uygulanan “Evde 
Bakım Projesi”dir. Ancak pilot uygulamalardan etkili sonuç alınamadığı 
için devam etmemiştir. 1994 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi bün-
yesinde kurulan Yaşlılara Hizmet Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’ne bağlı bir kuruluş olan İstanbul Sağlık A.Ş.’nin yaşlı hastalar 
için evde sağlık destek hizmetleri ile birkaç özel kurumda ücretli olarak 
sürdürülen tıbbi bakım ve eşlik etme hizmetlerinin dışında evde bakım 
sunulmamaktadır (Bahar, Ersin, 2016:2).

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun (SHSHK) 
gereğince evde sağlık hizmeti uygulamasının en belirgin özelliği, koru-
yucu sağlık hizmetlerini içermesidir. Bu hizmetler, bağışıklama, gebe ve 
çocuk izlemi çalışmalarıdır. Türkiye’de SHSHK çerçevesinde sunulan 
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evde sağlık hizmeti uygulamalarında referans alınan nokta bağışıklama, 
gebe ve bebek izlem çalışmalarıdır (Sezer, Demirbaş , Kadıoğlu . 2015: 
165). Ülkemizde ayrıca evde bakım alanındaki çok önemli gelişmelerden 
biri de kamu hastaneleri tarafından 2004 yılından itibaren evde bakım 
hizmetleri verilmesine başlanmasıdır. İlk olarak Balıkesir Devlet Has-
tanesi tarafından başlatılan bu hizmetler yatağa bağımlı olmaları nede-
niyle hastanede tutulamayan hastalar için ev ziyaretleriyle başlamıştır. 
Günümüzde ise pek çok ilimizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerce 
evde bakım hizmeti verilmeye başlanmıştır. Türkiye’de Sağlık Bakanlı-
ğı tarafından ilk aşamada özel sağlık kuruluşları tarafından evde sağlık 
hizmetleri verilmesine imkan sağlayan “Evde Bakım Hizmetleri Sunu-
mu Hakkında Yönetmelik” 10.03.2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu şekilde özel sektör tarafın-
dan yürütülen uygulamalar disipline edilmiştir. Yönetmelik özel sektör 
tarafından sunulacak evde bakım hizmetlerinin esaslarını belirlemiştir 

(Altuntaş , Yılmazer , Güçlü , Öngel, 2010:155-156).
2005 yılında İstanbul’da kurulan Evde Bakım Derneği, ülkemiz ge-

nelinde evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 
sağlık sistemi içinde evde bakım anlayışının ve çok boyutlu evde bakım 
hizmetlerinin yerleşmesine katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdür-
mektedir. Özel sektörün evde bakım hizmeti sunmasını öngören yönet-
melikten beş yıl sonra; Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuru-
luşlarınca evde sağlık hizmetlerinin verilmesine yönelik 1 Şubat 2010 ta-
rihli ve 3895 sayılı onay ile “Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul 
ve Esasları” hakkındaki yönerge yürürlüğe girmiştir.  Bu yönerge ile 81 
ilde, Sağlık Müdürlükleri bünyesinde kurulan 34 gezici ekip ve hastane-
ler bünyesinde kurulan 407 Evde Sağlık Birimi olmak üzere toplam 441 
Birim Bakanlıkça onaylanmıştır. Bu yönerge ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
resmi sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulacak evde sağlık 
hizmet birimlerinin tanımı, bu hizmetleri alacak hastalara ilişkin tıbbi ve 
sosyal ölçütlerin tespiti, evde sağlık hizmeti verecek sağlık ekibinin ve 
gerekli donanımın standartlarının belirlenmesi, ilgili personelin görev, 
yetki ve sorumlulukları, randevu, kayıt ve takip sistemlerinin kurulma-
sı, çalışma sistemine ilişkin usul ve esaslar ile denetime ilişkin düzenle-
meler yapılarak evde sağlık hizmetlerinin kamu kuruluşları vasıtasıyla 
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sosyal devlet anlayışı içerisinde verilmesi ve tüm ülke genelinde etkin 
ve ulaşılabilir bir şekilde uygulamaya konulması hedeflenmiştir (Bahar, 
Ersin , 2016: 2-3).

Evde Bakım Derneği’nin yakın dönemde yaptığı en önemli çalış-
malardan biri 8-9 Nisan 2010’da Ankara’da düzenlenen “Ülkemiz İçin 
Evde Bakım Modeli Çalıştayı” olmuştur. Evde Bakım Çalıştayı sırasın-
da ilgili bakanlıklar ve kamu idareleri, hizmet sunucular (kamu/yerel 
yönetim/ özel) sivil toplum örgütleri ve meslek örgütleri gibi ilgili tüm 
kurumların temsilcileri ilk defa evde bakım alanındaki mevcut durum, 
sorunlar ve ülkemiz için çözüm önerileri konularında bir araya gelerek 
çalışma yapmışlardır. Ayrıca 22 Ekim 2014 yılında dernek tarafından 
“Evde Yaşlı Bakımı Konferansı” düzenlenmiştir. Aynı zamanda derne-
ğin çalışmaları içinde 27.02.2015 tarihinde “Yaşlının Evde Bakımı Sem-
pozyumu” gerçekleştirilmiştir. Derneğin Ankara ve İzmir’de şubeleri 
bulunmaktadır (Bahar, Ersin, 2016: 3). Ülkemizde son yıllarda özellikle 
büyük şehirlerde, özel sağlık kuruluşları tarafından verilen evde bakım 
hizmetlerine rastlanmakta fakat bu yapılanma hakkında sağlıklı verilere 
ulaşılamamaktadır. Bu kuruluşlar tarafından verilen evde bakım hiz-
metlerinin yapıları incelendiğinde, çoğunlukla hastane destekli hizmet 
sunum modelinin kullanıldığı görülmektedir. Bununla beraber hastane-
lerden bağımsız bazı özel firmalar tarafından sağlanan ve yine finans-
manı cepten ödemelerle karşılanan evde bakım hizmetleri sunumları da 
bulunmaktadır. Ancak bu hizmetler istendik düzeyde değildir (Özer, 
Şantaş , 2012 : 99).

Evde bakım çok geniş bir hizmet olduğundan farklı alanlarda, yaşlı 
bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlamaktadır. Bu hiz-
metler: 

Ev işleri: Çamaşır, alışveriş, temizlik gibi işler. 
Bireylerin tek başına gerçekleştiremeyeceği ağır işler: Pencerelerin 

temizliği, halıların yıkanması, buzdolabının temizlenmesi vb. işler.
Kişisel bakım: Giyinme, banyo ve kişisel hijyene yardım etme, eg-

zersiz, kan basıncı, nabız, kalp hızı ve kan şekeri seviyesi gibi yaşamsal 
bulguları kontrol etme.

Beslenme desteği.



GERİATRİDE EVDE BAKIM

336

Evde öğün hazırlama: Yaşlıların evlerinde sıcak öğünler sunma. 
Hafta sonu için dondurulmuş yiyeceklerle öğün gereksinimlerinin kar-
şılanması.

Koruyucu önlemler ve erken teşhis: Yatak ülserlerinin önlenmesi, 
gerekirse yaraların sargılanması, kan basıncının ölçülmesi, düzenli labo-
ratuvar testleri, kendi kendine meme muayenesi.

Sağlıkla ilgili uygulamalar: Ruh sağlığı, ortopedi/ nöroloji, rehabi-
litasyon, infüzyon/onkoloji, kadın-doğum, çocuk, yaşlı, kardiyopulmo-
ner ve yara bakımı gibi.       Kişisel acil müdahale: 24 saat acil yardım 
hizmeti.

Sağlık eğitimi: Yaşlılar ve aile üyeleri için beslenme, düşmelerin ön-
lenmesi, sağlıklı yaşam biçimleri vb.

Psikososyal destek ve sosyal hizmetler: Yaşlılar ve aile üyeleri için 
danışma. Yaşlıların sağlığının belirleyicisi olan sosyal destek üzerine ya-
pılan çalışmalar, sosyal desteğin bilişsel gerilemeyi, bunamanın başlan-
gıcını ve engelliliğin ilerlemesini (hem zihinsel hem de fiziksel) yavaşlat-
tığı sonucuna varmıştır.

Arkadaşlık: Haftalık olarak yaşlı ziyareti, ayak işlerini yapma, ya-
zışma ve onlara arkadaş bulma imkanı sağlama. Aile üyelerinin günde-
lik bakımı yapma kapasitesinin geliştirilmesi. Ulaşım: Sağlık kontrolle-
rine gitmesi için uygun ulaşım sürecinin sağlanması  (Karadağ, Parlar 
Kılıç, 2018:94-95, Yılmaz , Sametoğlu , Akmeşe , Tak , Yağbasan, Gökçay, 
Sağlam, Doğanyılmaz, Erdem 2010: 128).

EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ SUNMADA TEMEL 
KALİTE GEREKSİNİMLERİ

•	 Gizlilik ve haysiyet. 
•	 Kişileri, bakımları konusunda seçimler ve kararlar vermeye dahil 

etmek.
•	 Bireysel gereksinimlerin evde bakım hizmeti başlatıldığında de-

ğerlendirilmesi.
•	 Bakım planının değerlendirilen bakım gereksinimlerine göre 

oluşturulması. Oluşturulan bakım planlarının bireylerin mevcut 
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gereksinim ve tercihlerini yansıttığından emin olmak için düzen-
li güncellemelerin yapılması.

•	 Kendi evlerinde, kendi sorumluluklarını yerine getiremeyenler 
için koruma ve güvenliğin sağlanması

•	 Hasta güvenliği ve enfeksiyon kontrolüne önlemlerine bağlılık

•	 Yan etkileri önlemek için kötü ilaç tedavisi ile ilişkili ilaç yöneti-
mi.

•	 Basınç ülseri önleme ve yönetimi.

•	 Düzenli olarak kaliteyi  denetlemek ve izlemek.

•	 Personelin sürekli eğitimi

•	 Risk değerlendirmesi ve yönetimi.

•	 Şikâyetleri yönetmek ve izlemek.

•	 Bakım görevlilerinin sürekliliği: Yaşlılar genellikle psikolojik ola-
rak kırılgandır, bakımlarını kendi evlerinde aynı bakım görevli-
leri tarafından almayı tercih ederler. 

•	 Etkili bir sevk ve geribildirim sistemi kurmak (WHO Library Ca-
taloguing in Publication  Data, 2015:13)

EVDE BAKIMDA DEĞERLENDİRME 

Psikososyal Değerlendirme

İleri yaş tek başına depresyon için risk faktörü olmasa da, ilerleyen 
yaşlarda ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle yaşlı nüfusta depresyon 
önemli ölçüde görülmektedir. Her yaşlı mutlaka depresyon açısında de-
ğerlendirilmelidir.

Depresyon taramasında kısa ve uzun Yesavage depresyon skalası 
kullanılmaktadır. Bu skala 30 sorudan oluşan uzun form ve 15 soruda 
oluşan kısa formdan oluşmaktadır. Uzun formda 9 puan ve üzeri kısa 
formda ise 5 puan üzerinde alınması depresyon açısından uyarıcıdır. Bu 
ölçekler tam tanı koymak için yeterli olmadığı için değerlendirilen kişi 
ileri tetkiklere tabi tutulur (Fadıloğlu, Ertem, Şenuzun, 2013: 181).
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Tablo 1.Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası (Kısa form) (Ertan, 
Eker, Şar, 1997:68).

Aşağıdaki sorulara, geçen hafta süresince belirtir, EVET veya HAYIR şeklin-
de yanıt veriniz.

1.Temel olarak yaşamdan zevk alıyor musunuz? HAYIR 1 puan

2.Aktivitelerinizin ve ilgililerinizin çoğundan uzak-
laştınız mı?

EVET 1 puan

3.Hayatınızın boş olduğunu düşünüyor musunuz? EVET 1 puan

4.Çoğunlukla canınız sıkılır mı? EVET 1 puan

5. Çoğu zaman moraliniz iyi midir? HAYIR 1 puan

6.Kendinize kötü bir şeyler olacağını düşünerek kor-
kar mısınız?

EVET 1 puan

7.Çoğunlukla kendinizi mutlu hisseder misiniz? HAYIR 1 puan

8.Sıklıkla kendinizi yardıma muhtaç hisseder misi-
niz?

EVET 1 puan

9.Dışarı çıkmak veya yeni şeyler yapmak yerine evde 
mi oturmayı mı tercih edersiniz?

EVET 1 puan

10.Hafızanızla ile ilgili olarak, çoğu kişiden daha faz-
la mı probleme sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz?

EVET 1 puan

11.Şuan hayatta olduğunuz için mutlu musunuz? HAYIR 1 puan

12.Son zamanlarda kendinizi değersiz olarak hissedi-
yor musunuz?

EVET 1 puan

13.Enerji dolu musunuz? HAYIR 1 puan

14.Durumunuzun ümitsiz olduğunu mu düşünüyor-
sunuz?

EVET 1 puan

15.Çoğu kişinin sizden daha iyi durumda mı olduğu-
nu düşünüyorsunuz?

EVET 1 puan

Toplam 

Fonksiyonel Değerlendirme

Fonksiyonel durum değerlendirmesi yapılırken kişinin günlük ya-
şam aktivitelerini (banyo, tuvalet, hareket, boşaltım, beslenme) sorgu-
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layan Katz ve ark. tarafından 1963 yılında geliştirilen Katz’ın Günlük 
Yaşam Aktiviteleri İndeksi (GYA) kullanılmaktadır. Bu ölçeğe göre 0-6 
puan bağımlı, 7-12 puan yarı bağımlı, 13-18 puan bağımsız olarak değer-
lendirilmektedir (Bahar, Beser, 2017:244). 

Tablo 2. Katz’ın Günlük Yaşam Aktiviteleri Skalası(GYA) (Fadıloğlu, 
Ertem, Şenuzun, 2013:182)

0=bağımsız 1=kontrollü 2=yardımlı 3=bağımlı

Banyo

Giyinme 

Yemek yeme

Tuvalet 

Transfer 

Kişisel hijyen 

Yatakta hareket 

Lokomasyon 

Kantinans

Toplam Puan 

Tablo 2’de belirtilen aktiviteleri yerine getirebilen bir kişi için daha 
üst fonksiyonel yeterlilikler değerlendirilir (Tablo 3).

Tablo 3. Lawton-Brody Aletli Günlük Yaşam Aktiviteleri Skalası 
(AGYA) (Fadıloğlu, Ertem, Şenuzun, 2013:184)

TELEFONU KULLANABİLME 3

Telefonu rahatlıkla kullanabilir 2

Birkaç iyi bilinen numarayı çevirebilir 1

Telefona cevap verir ancak arayamaz 0

Telefonu hiç kullanamaz

ALIŞVERİŞ

Tüm alışverişini bağımsız olarak kendisi yapar 2
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Küçük alışverişlerini kendisi yapar 1

Tüm alışverişlerinde yardıma ihtiyaç duyar 0

Alışveriş yapamaz 0

YEMEK HAZIRLAMA

Yeteri kadar yemeği planlar, hazırlar ve servis edebilir 1

Kullanılacak malzeme sağlanırsa yeteri kadar yemek hazırlayabilir 0

Hazır yemeği ısıtır ve sunar veya yemek hazırlar ancak yeterli diyeti 
sağlayamaz

0

Yemeklerinin hazırlanması ve servis edilmesine ihtiyacı vardır 0

EV TEMİZLİĞİ

Yalnız başına veya nedir destekle evin üstesinden gelir 4

Bulaşık yıkama yatak yapma gibi günlük hafif işleri yapabilir 3

Günlük hafif işleri yapar ancak yeterli temizliği sağlayamaz 2

Tüm ev idame işlerinde yardıma ihtiyaç gösterir 1

Hiçbir ev temizliği işine katılamaz 0

ÇAMAŞIR

Kişisel çamaşırını tamamen kendisi yıkar 2

Çorap, mendil gibi küçük malzemeleri yıkayabilir 1

Tüm çamaşır işleri başkaları tarafından halledilmek zorundadır 0

YOLCULUK

Toplu taşıma araçlarından bağımsız olarak faydalanır veya kendi 
arabasını kullanır

3

Taksiye biner, toplu taşıma araçlarını kullanmaz 2

Başkalarının yardımı ile toplu taşıma araçlarından faydalanabilir 1

Yolculuğu başkalarının yardımı ile taksi veya otomobille sınırlıdır 0

Yolculuk yapamaz 0

İLAÇLARINI KULLANABİLME SORUMLULUĞU

İlaçlarını zamanında ve belirtilen dozda alabilir 1
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İlaçları önceden farklı dozlarda hazırlanırsa düzenli kullanabilir 0

İlaçlarını kendi başına düzenli kullanamaz 0

MALİ İŞLER

Bağımsız olarak tüm mali işlerin üstesinden gelir 2

Günlük mali işlerini halleder ancak büyük mali işlerde ve banka işle-
rinde yardıma ihtiyaç gösterir

1

Mali işlerini takip edemez 0

TOPLAM PUAN

AGYA Skalasına göre 0-8 puan bağımlı, 9-16 puan yarı bağımlı, 17-
24 puan bağımsız olarak değerlendirilir.

Beslenmenin Değerlendirilmesi

Antropometrik ölçümler yaşlıda beslenmenin değerlendirilmesinde 
kullanılabilir. Beden kitle indeksi (BMİ) 22’nin altında olması beslenme 
bozukluğunu gösterebilir. Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MND) testi 
beslenmenin değerlendirilmesinde kullanılır. (Vellas B, Guigoz Y, Gar-
ry, Nourhashemı, Bennahum, Lauque, Albarede,1999:117, Fadıloğlu, Er-
tem, Şenuzun, 2013:189).

Tablo 4. Mini Nutrisyonel Değerlendirme 

A.Son üç ayda iştah azalması, 
sindirim sorunları, çiğneme 
ve yutma güçlüğü nedeniyle 
besin tüketiminizde azalma 
oldu mu?

0=şiddetli iştah kaybı
1=orta derecede iştah kaybı
2=iştah kaybı yok

Puan:

B.Son aylarda ağırlık kaybı-
nız oldu mu?

0=3 kg’dan fazla 
1=bilinmiyor
2=1-3 kg
3=ağırlık kaybı yok

Puan:

C.Hareketlilik 0=yatak veya sandalyeye bağımlı
1=yatak ve sandalyeden kalkıyor, 
ancak dışarı çıkamıyor
2=dışarı çıkabiliyor

Puan:
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D.Son üç ayda hastanın 
psikolojik stres veya akut 
hastalık yakınması oldu mu?

0=evet
2=hayır

Puan:

E.Nöropsikolojik sorunlar 0=ciddi demans veya depresyon
1=hafif demans veya depresyon
2=psikolojik sorun yok 

Puan:

F.Beden Kütle İndeksi (BKİ) 0=BKİ 19’dan az 
1=BKİ 19-21
2=BKİ 21-23
3=BKİ 23’den fazla 

Puan:

TARAMA ARA TOPLAM PUAN Toplam Puan:

G.Bağımsız yaşama (bakıme-
vi veya hastanede dışında)

0=hayır
1=evet

H.Günde 3 veya üzerinde 
ilaç alıyor mu?

0=hayır
1=evet

I.Bası veya deri yaraları var 
mı?

0=hayır
1=evet

J.Birey günde kaç ana öğün 
yemek yiyor?

0=1 öğün 
1=2 öğün
2=3 öğün

K.Protein alımı için seçilmiş besinlerin tüketimi nasıl?
Günde en az bir porsiyon süt ürünü (süt,peynir,yoğurt) 
tüketiyor mu?
Haftada 2 porsiyon veya daha fazla kurubaklagil veya 
yumurta tüketiyor mu?
Her gün et, balık veya tavuk tüketiyor mu?
Toplam :0.0=0 veya 1 evet
              0.5=2 evet
              1.0=3 evet

Evet   
Hayır
Evet  
Hayır
Evet  
Hayır

Puan:

L.Her gün iki veya daha fazla 
porsiyon sebze-meyve tüke-
tiyor mu?

Hayır=0
Evet =1

Puan:

M.Günde kaç bardak içecek 
(su, meyve suyu, çay, kahve, 
süt…) içiyor?

0.0=3 bardağın altı
0.5=3-5 bardak
1.0=5 bardağın üzeri

Puan:
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N.Yemek yeme şekli? 0=yardımcı ile
1=güçlükle kendi kendine yeme
2=hiç sorunsuz kendi kendine 
yeme

O.Beslenme sorunu var mı?(-
kendi görüşü)

0=kötü beslendiğini düşünüyor
1=bilmiyor
2=beslenme sorunu yok 

P.Aynı yaştaki insanlarla 
karşılaştığında kendi sağlığı 
için ne düşünüyor?

0.0=iyi değil
0.5=bilmiyor
1.0=iyi
2.0=çok iyi

R.Üst orta kol çevresi (ÜOK-
Ç)-cm

0.0=ÜOKÇ 21’den az
0.5=ÜOKÇ 21-22
1.0=ÜOKÇ 22’den fazla

S.Baldır çevresi 0=BÇ 31’den az
1=BÇ 31 ve üstü

Düşmelerin Değerlendirilmesi

Geriatride önemli sorunlardan biri düşmedir. Değerlendirilecek yaş-
lıya son altı ayda düşüp düşmediği sorulmalıdır. Bir kez düştüğü tespit 
edilen kişilere “kalk ve yürü testi” uygulanmalıdır. Bu test yaşlının kolla-
rını kullanmadan oturduğu yerden kalkıp üç metre yürümesi, geri dön-
mesi ve oturması istenir. Kuvvet, duruş ve denge bu test ile değerlendi-
rilir. Denge ve duruşun değerlendirilmesi için anormal istemsiz hareket 
skalası (Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS)) testi ve Tinetti 
Mobility Assessment (POMA) testi uygulanır. Anormal istemsiz hareket 
skalasında oral ve fasiyal hareketler, gövde hareketi, eksremite hareketle-
ri, dental durum ve global değerlendirme yer almaktadır. Her bölge için 
bir beş arası puan verilir ve puan yükseldikçe bozukluğun şiddeti artar.

Tinetti performans ve mobilite değerlendirmesinde ise postür ve 
denge değerlendirilir. Sandalyede ve ayakta denge kontrolü yapılır. Sı-
fır ve iki puan arasında puan verilerek değerlendirme yapılır. Bu testten 
alınan düşük puan düşme riski olduğunu ortaya koyar. Denge ve pos-
türde bozukluk saptanan yaşlıların terapisinde fizyoterapistler ve fizik 
tedavi uzmanları ile iş birliği yapılmalıdır (Yavuz, 2007:16).



GERİATRİDE EVDE BAKIM

344

Uluslararası Düşme Etkinlik  Skalası da yaşlının dengesini  tanımla-
mada kullanılan ölçeklerdendir (Tablo 5). 

Tablo 5. Uluslararası Düşme Etkinlik Skalası (Bahar, Beşer, 2017:251)

A
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Ç
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 e
nd

iş
el
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1.Evi temizlemek (örneğin süpürmek, elektrik süpürge-
si, kullanmak, toz almak)

2.Giyinmek veya soyunmak

3.Basit yemekler hazırlamak

4.Banyo yapmak veya duş almak

5.Alışverişe gitmek

6.Sandalyeye oturmak veya kalkmak

7.Merdiven inmek veya çıkmak

8.Yakın çevrede yürüyüş yapmak

9.Başınızın üzerindeki veya yerdeki bir şeye uzanmak

10.Çalması bitmeden önce telefona cevap vermek

11.Kaygan zeminde yürümek (örneğin ıslak veya buzlu)

12.Bir akraba ya da arkadaşı ziyaret etmek

13.Kalabalık bir yerde yürümek

14.Düzgün olmayan zeminde yürümek (örneğin taşlı 
zemin ya da bozuk kaldırım)

15.Yokuş inmek veya çıkmak

16.Sosyal bir aktiviteye katılmak (örneğin dini tören, aile 
ya da dernek toplantısı
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Bası Yarası Oluşma Riski Açısından  Değerlendirme 
Bası yarası birçok ülke gibi ülkemizde de önemli sağlık problemle-

rinden biridir. Bası yaralarının uygun önlemler alınması halinde önlene-
bilir olması konunun önemini artırmaktadır. Basınç yarası, yatak yarası, 
dekübit ülseri veya dekübitus aynı patoloji için kullanılan farklı tanım-
lamalardır.

Bası yarasının önlenmesinde temel prensip riskli hastaların önceden 
belirlenerek basıncın giderilmesi için uygun önlemlerin alınmasıdır. 
Bu nedenle de kullanılan skalalardan en çok bilinenleri: Norton Skalası 
(1962), Gosnell Skalası (1973), Knoll Skalası (1985), Waterlow Skalası 
(1985) ve Braden Skalası (1987)’dır. Geçerliliği ve güvenilirliğinin yük-
sek olması nedeniyle en sık kullanılan skala Braden Skalasıdır.

Braden Skalasında hastanın algılaması, aktivitesi, hareketliliği, nem, 
beslenme, sürtünme-tahriş olmak üzere altı parametre değerlendirilir 
ve maksimum puan 23’tür. On beş-on sekiz arası puan hafif risk, 13-14 
orta risk, 10-12 yüksek risk, 0-9 çok yüksek riskli hasta olarak tanımlanır. 
Hastaların riski değerlendirilirken skalanın değerlendirmediği, yaş, eşlik 
eden hastalık, periferik vasküler hastalık, inatçı ağrı, 60 mmHg’nın altın-
daki tansiyon arteryel, infeksiyon durumları da dikkate alınmalı ve bası 
yarasının önlenmesi için alınacak önlemler hastanın genel tüm verileri-
nin değerlendirilmesiyle alınmalıdır. Bu konudaki çalışmalar skalaların 
hastanın objektif değerlendirmesi için kullanılması gerektiğini ancak 
hastanın bakımını yapan sağlık personelinin genel değerlendirmesinin 
ve yargısının önüne geçmemesini özellikle vurgulamaktadır.

Hafif riskli (15-18 puan) hastalarda mümkün olduğu kadar mobi-
lizasyon artırılmalı, topuklar korunmalıdır. İmmobil hastalarda 2 saat 
aralarla pozisyon verilmesi ve basınç azaltıcı destekler önerilmektedir. 
Deride çatlakların oluşumunu engelleyecek yeterli nem sağlanmalı, 
pozisyon verilirken sürtünme, yırtılma ile dokunun hasar görmesi en-
gellenmelidir. Eğer bahsedilen diğer majör risk faktörleri varsa ikinci 
basamak önlemlerine geçilmelidir. Orta riskli (13-14 puan) hastalarda 
yukarıdaki önlemlere köpük destekler 30º’de pozisyonlar eklenmeli 
majör risk faktörlerinde ise üçüncü basamağa geçilmelidir. Yüksek risk-
li (10-12 puan) hastalarda bahsedilen önlemlere ayrıca kısa aralıklarla 
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küçük vücut hareketleri eklenmeli pozisyon sürelerinin kısaltılması 
düşünülmelidir. Çok yüksek riskli (0-9 puan) hastalarda tüm bahsedilen 
önlemlere basınç rahatlatıcı yatak ve minderler eklenmelidir. (Şa-
hin,Akçiçek,2009:142)

Tablo 6. Braden Risk Değerlendirme Aracı 
Risk faktör-
leri

1 2 3 4

Uyarının 
Algılan-
ması
Basın-
ca karşı 
rahatsızlığın 
algılanması 

1.Tamamen 
Yetersiz: Ağ-
rılı uyaranlara 
yanıt vermiyor 
(inleme algıla-
ma). Bilinçsizli-
ğe bağlı olarak 
vücudunda 
hissedemiyor 

2.Çok Yeter-
siz: Yalnız ağ-
rılı uyaranlara 
yanıt veriyor. 
Rahatsızlığını 
inleme ile belli 
edebiliyor.

3.Biraz Yeterli: 
Sözlü uyanlara 
yanıt veriyor. 
Sürekli iletişim 
kurulamıyor. 
Hastanın yatak 
içerisinde 
çevrilmesi 
gerekiyor.

4.Tamamen 
Yeterli: 
Sözlü 
uyaranlara 
yanıt veri-
yor. Duyu 
kusuru yok

Nemlilik
Vücudun 
nemliliği

1.Sürekli Islak: 
Deri, ter, idrar, 
gaita ile sürekli 
ıslak, her çevril-
diğinde ıslaklık 
hissediyor

2.Çok Islak: 
Deri çoğu za-
man ıslak. Her 
vardiyada çar-
şafların bir kez 
değiştirilmesi 
gerekiyor.

3.Bazen Islak: 
Deri bazen 
ıslak, çarşafla-
rın ıslandıkça 
değiştirilmesi 
gerekiyor

4.Nadiren 
Islak: Deri 
genellikle 
kuru çarşaf-
ların rutin 
olarak de-
ğiştirilmesi 
gerekiyor

Aktivite
Fiziksel 
aktivitenin 
derecesi

1.Yatağa Ba-
ğımlı: Her türlü 
bakım gerek-
sinimi yatakta 
karşılanıyor.

2.Sandalyeye 
Bağımlı: Çok 
az yürüyebilir. 
Sandalyede 
oturabilmesi 
için yardım 
gerekiyor. 
Kendi ağırlı-
ğını kaldır-
makta güçlük 
çekiyor. 

3.Bazen 
Yürüyebiliyor: 
Yardımla veya 
yardımsız 
kısa mesafede 
yürüyebiliyor. 
Her vardiyada 
çoğu zaman 
yatakta veya 
sandalyede 
oturuyor.

4.Sık Sık 
Yürüyebi-
liyor
Günde en 
az iki defa 
oda dışına 
çıkabiliyor. 
Oda içinde 
iki saatte bir 
yürüyebili-
yor.

Hareket 
Pozisyonu 
değiştirme 
ve kontrol 
edebilme

1.Tamamen 
Yetersiz: 
Yardımsız 
pozisyon değiş-
tirilemiyor.

2.Çok Yeter-
siz: Vücut ve 
ekstremite 
pozisyonunda 
hafif değişiklik 
yapabiliyor. 
Kendiliğinden 
pozisyon de-
ğiştiremiyor.

3.Az Hareket-
li: Vücut ve 
ektremitelerin-
de sık ancak 
hafif değişiklik 
yapabiliyor.

4.Hareketli: 
Pozisyonu-
nu yardım-
sız sıklıkla 
değiştirebi-
liyor
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Beslenme
Beslenme 
alışkanlığı

1.Çok yetersiz: 
Asla öğününün 
tamamını yiye-
miyor. Nadiren 
verilen yemeğin 
1/3’ünü yiye-
biliyor. 2 öğün 
ya da az protein 
alabiliyor (et 
ve süt ürünleri) 
sıvı alımı az. 
Ağızdan sıvı 
desteği alamı-
yor. 5 günden 
fazla süredir IV 
ve berrak diyet 
alıyor.

2.Yetersiz: Ve-
rilen yemeğin 
yarısını nadi-
ren tamamını 
yiyebiliyor. 
Günde 3 defa 
protein bazen 
destekleyici ek 
gıda alabiliyor. 
Uygun diyetin 
tüp ile alınan 
besinin birazı-
nı alabiliyor.

3.Yeterli: Öğü-
nün yarısından 
fazlasını yiye-
biliyor. Günde 
4 kez protein 
alabiliyor. Ara 
sıra öğünü red 
ediyor. Veril-
mişse ek diyeti 
ya da TPB 
(total parente-
ral beslenme) 
alabiliyor.

4.Çok İyi: 
Her öğünü 
çoğunlukla 
yiyor, öğün-
leri red-
detmiyor. 
Günde 4 
defa protein 
alabiliyor. 
Genellikle 
öğün arala-
rında yiyor. 
Ek gıda 
gerekmiyor.

Sürtünme 
ve tahriş

1.Sorun: Hare-
ket ederken çok 
fazla yardıma 
gereksinimi 
var. Çarşafta 
kaydırmaksı-
zın tamamen 
kaldırılması ola-
naksız. Sıklıkla 
sandalyeden ya 
da yataktan aşa-
ğı kayıyor. Ye-
niden pozisyon 
vermede çok 
fazla yardıma 
gereksini var. 
Sertlik kontrak-
tür ya da huzur-
suzluk sürekli 
sürtünmeye yol 
açabiliyor.

2.Olası Sorun: 
Çok az yar-
dımla az ve 
güçsüz hareket 
yapabiliyor. 
Hareket 
sırasında 
deri, çarşafa, 
sandalyeye 
ya da diğer 
malzemelere 
sürtünüyor. 
Genellikle 
yatak ve 
sandalyede iyi 
pozisyonunu 
sürdürüyor, 
fakat bazen 
kayıyor.

3.Sorun Yok: 
Yatak ve 
sandalyede ba-
ğımsız hareket 
edebiliyor. Ke-
dini kaldırabil-
mek için yeterli 
kas gücü var. 
Yatak ya da 
sandalyede her 
zaman uygun 
pozisyonda 
duruyor.

Görmenin Değerlendirilmesi

Yaşla birlikte oluşan görme değişiklikleri santral görme keskinliğin-
de azalma, periferal görmede, kontrast hassasiyetinde ve renkli görmede 
değişikliktir. Körlüğün veya yaşa bağlı görme azalmasının en sık nedeni 
maküler dejenerasyondur. Katarakt ve glokom da sık görülen ve körlü-
ğün önlenebilir sebeplerindendir. Yaşlı hastanın en az yılda bir kez gör-
me değerlendirmesinden geçmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmenin 
yüksek kalitede yeterli bir şekilde yapılabilmesi için periyodik aralıklar-
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la bir oftalmolojist tarafından geriatrik hastalıkların muayene edilme-
si uygun olur. Primer bakım merkezlerinde görme taraması için uzak 
görmede Snellen görme kartı, yakın görmede Jaeger kartı kullanılabilir. 
Snellen görme kartında hastalar 30 cm uzaklıktan okumayı dener. Ge-
rektiğinde düzeltilici lensler kullanılır. Görmede problemi olduğu tespit 
edilenler daha detaylı inceleme için yönlendirilmelidir (Yavuz , 2007:14). 

İşitmenin Değerlendirilmesi

İşitme azlığı 65 yaş üzeri hastaların yaklaşık %33’ünde, 85 yaş üze-
rinde ise %50’sinde görülür. Soysa ve emosyonel izolasyon, depresyon 
ve aktivitelerde azalmaya sebep olması nedeniyle önemlidir. İşitme 
kaybı sensörinöral, iletim tipi, sensörinöral ve iletim tipinin kombinas-
yonu olarak görülebilir. Sensörinöral işitme kaybı Kohlear hastalık so-
nucu oluşur ve presbikuzinin en sık nedenidir. İletim tipi işitme kaybı 
iç kulağa iletimin bozulması sonucu oluşur. En sık nedenleri serümen 
implantı ve otosklerozdur. İşitmenin değerlendirilmesi için fısıltı testi 
uygulanabilir. Hastanın 20-40 cm arkasına geçilir, bir kulak kapatılır, üç 
kelime söylenir ve tekrar etmesi istenir. Uygulaması kolay, sensitivite ve 
spesifisitesi %70-100 arasındadır (Yavuz , 2007:14).

Uygulanabilen diğer bir test ise yaşlılarda işitme azlığı taraması ya-
pılması için geliştirilen “Hearing Handicap Inventory for the Elderly-Sc-
reening (HHIE-S)”dir (22). Hastalara 10 soru sorulur ve bunlara evet (4 
puan), bazen (2 puan) ve hayır (0 puan) cevaplarından birini vermesi is-
tenir. Sekiz puan ve alt› işitme kaybı olmadığını gösterirken, 10-22 puan 
hafif-orta işitme kaybını, 24-40 puan belirgin işitme kaybını gösterir. 
İşitme kaybının fonksiyonel durumu nasıl etkilediğinin gösterilmesinde 
önemlidir. En güvenilir yöntem ise otoskop ve odiyometreden oluşan 
odioskoptur. İşitme azlığından şikayet eden ya da yukarıdaki testlerle 
işitme problemi saptanan hastalar bu açıdan değerlendirilmek üzere 
yönlendirilmelidir (Yavuz, 2007:14, Lichtenstein, Bess,  Logan, 1988:209).

SONUÇ

Evde bakım hizmeti verilecek hastaların belirlenmesinde objektif 
kriterlerin bulunması, evde bakım verenlerin bakım konusunda eği-



Mert KARTAL

349

tim ihtiyaçlarının karşılanması, bakım standartlarının oluşturulması ve 
destekleyici nitelikteki hizmetlerin verilmesi gerekmektedir. Hizmet 
sunumunda modelin belirlenmesi kadar gerekli insan gücü ve alt yapı 
planlamasının da yapılması önem taşımaktadır. Ülkemizde evde bakım 
hizmeti ve bu hizmeti sunacak sağlık profesyonellerinin istenen düzey-
de eğitim almadıkları düşünülmektedir. Ayrıca hastaların evde bakım 
hizmeti gereksinimlerini belirlemeye yönelik çalışmaların da sınırlı sa-
yıda olduğu görülmektedir. Bu nedenle; evde bakım hizmetini gerçek-
leştirecek sağlık profesyonellerinin geliştirilmesi için yüksek lisans ve 
doktora düzeyinde eğitimlerin yaygınlaştırılması, hizmet içi eğitimlerle 
evde bakım birimlerinde çalışan sağlık profesyonellerinin güncel bilgile-
re ulaşmaları ve kendilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır. 

Nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıkların artması, evde sağlık 
hizmetleri uygulamasının önemini her geçen gün artırmaktadır. Evde 
sağlık hizmetlerinin daha kapsamlı, kolay ulaşılabilir, nitelikli ve yaygın 
bir hale getirilmesi ile hastanelerdeki yoğunlukların önüne geçileceği ve 
tedavi masraflarının azaltılabileceği düşünülmektedir. Yaşlıların ve kro-
nik hastalıkları olanların göreceli olarak sağlık hizmetlerine daha fazla 
gereksinimlerinin olması kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını 
gerektirmektedir. Bu nedenle bu hizmetler sağlık, sosyal ve psikolojik 
boyutlarıyla birlikte değerlendirilmelidir 

Evde sağlık hizmetleri sunumunda birden fazla uzman personelin 
bulunması gereklidir. Bu hizmetler multidisipliner ekip anlayışı ile evde 
bakım hizmetleri içerisine entegre edilerek sunulmalıdır. Yalnızca hem-
şirelik hizmetleri ile yeterli kalınmayıp ekip bünyesinde psikolog, fizyo-
terapist, sosyal çalışmacı ve diyetisyenlerin de bulundurulması hizme-
tin bütünlüğünün sağlanması açısından önem arz etmektedir.
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GERİATRİ VE KANITA DAYALI  
TIP UYGULAMALARI

Hediye UTLİ
Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 

Mardin / Türkiye

Öz: Son yıllarda yaşlı nüfusun artması nedeniyle ulusal ve ulusla-
rarası literatürde geriatride kullanılan kanıta dayalı tıp uygulamaları 
incelenmiştir. Kanıta dayalı tıp uygulamaları, bir hastanın bakımı hak-
kında karar verirken sistematik araştırmalardan elde edilen en iyi klinik 
kanıtları bütünleştirmektir. Klinik kanıtlar ise, bazen temel tıp kaynaklı 
olsa da genellikle hasta merkezli klinik çalışmalardan ve tanısal testle-
rin duyarlılıkları, tedavi edici, koruyucu ve rehabilite edici yöntemle-
rin etkinlik ve güvenilirliğine kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsa-
maktadır. Bu derlemede, kanıta dayalı tıp uygulamalarının geriatride 
kullanımının etkinliğinin değerlendirilmesi ve hemşirelerin bu konuda 
bilgilendirilmesi amaçlandı.

GİRİŞ

Kanıta dayalı tıp uygulaması, her hastanın bakımı ile ilgili son za-
manlardaki en iyi kanıtın açık ve akla uygun bir şekilde kullanılması, 
bireysel klinik uzmanlık ile sistematik araştırmalardan elde edilen kli-
nik kanıtların bütünleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Karaca, Şahin, 
2015: 2). Farklı bir tanımla kanıta dayalı uygulama, bakım ortamlarında 
hastalara en iyi bakımı sunabilmek için uygun kaynakları, hasta tercih-
lerini, klinik uzman görüşünü ve bilimsel araştırmalardan elde edilen 
eksternal klinik kanıtları bir araya getirme olarak tanımlanmaktadır. 
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Sağlık bakımında kanıta dayalı uygulama ise, konu ile ilgili araştırma-
ların seçilmesi, incelenmesi, güvenilir sonuçların sentez edilmesini ve 
bu sonuçların uygulamaya yansıtılmasını içermektedir (Serçekuş ve ark, 
2012: 98).  Çalışmalardaki kanıt düzeylerine bakıldığında; A düzey ka-
nıt: çok sayıda randomize klinik çalışma (RKÇ) veya meta-analizlerden 
elde edilen veriler güçlü kanıt tabanını; B düzey kanıt: tek bir RKÇ veya 
büyük çaplı randomize olmayan çalışmalardan elde edilen veriler orta 
kanıt tabanını; C düzey kanıt: uzmanların fikir birliği ve/veya küçük 
çalışmalardan, retrospektif çalışma ve kayıtlardan elde edilen veriler sı-
nırlı kayıt tabanını, I düzey ise yetersiz kanıt tabanını oluşturmaktadır 
(Özer, 2016:19; Egnatios, 2015:71).

Hemşirelik uygulamalarının kanıta dayalı olması bakım kalitesini 
ve bakım sonuçlarını iyileştirmek, klinik uygulamalarda ve hasta bakım 
sonuçlarında fark yaratmak, bakımı standardize etmek ve hasta/hemşi-
re memnuniyetini artırmak gibi sonuçları açısından önemlidir. Hemşire-
lerin kanıtları değerlendirebilmeleri ve güvenilir tavsiyelerde bulunabil-
meleri için araştırma sonuçlarına yönelik daha fazla bilgi edinmeye ih-
tiyaçları vardır. Kanıta dayalı bakım vermek hemşirelerin otonomilerini 
artırarak diğer sağlık profesyonelleri ile iletişimini sağlayacaktır (Kara-
ca, Şahin, 2015: 2; Özer, 2016: 24). Kurumlar ve hemşireler kendi kanıta 
dayalı uygulamalarını geliştirebilecekleri gibi başkalarının oluşturduğu 
kanıtları da kullanabilirler (Serçekuş ve ark, 2012: 98).  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün yaptığı çalışmalara göre, sosyal, 
ekonomik, teknolojik, tıbbi ve bilimsel gelişmelerin bir sonucu olarak 
günümüzde dünyada yaşlı nüfus oranı artmıştır ve bu artış eğiliminin 
devam edeceği düşünülmektedir. Bu bağlamda 2025 yılında 60 yaş üze-
ri bireylerin sayısının 1,2 milyar, 2040 yılında 1,3 milyar, 2050 yılında 
ise 2 milyar olacağı öngörülmektedir. Günümüzde gelişmiş ülkelerdeki 
65 yaş ve üstü % 14,4 iken, 2030’a gelindiğinde bu oran % 25 olacaktır. 
Bu durum, yaşamdan beklenen sürenin uzaması anlamına gelip “yaşlı-
ların yaşlanması” olarak adlandırılan bir süreci başlatacaktır (Yıldızeli, 
2017:3). Yaşın artışı ile birlikte kalp hastalıkları, serebrovasküler hasta-
lıklar, hipertansiyon, kanser, demans, osteoporoz, osteoartrit, diyabet 
gibi kronik hastalıkların görülme oranı da artacaktır. Mortalite yönün-
den ise en sık kardiyovasküler sistem hastalıkları görülmektedir. Ölüm 
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nedenleri arasında ikinci ve üçüncü sırada ise kanserler ve kronik ak-
ciğer hastalıkları yer almaktadır. (Şenol ve ark, 2010: 49). Yüksek risk 
altındaki yaşlılarda bahsedilen önemli hastalıklara ve diğer tehditlere 
karşı en iyi kanıtlanmış ve en etkili müdahalelerin tespit edilmesi önem 
arz etmektedir.

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARINDA KANITA 
DAYALI UYGULAMALAR

Kardiyovasküler hastalıklar orta ve ileri yaş grubunda en önem-
li mortalite nedeni olup Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bütün 
ölümlerin %30,8’ini, ülkemizde ise bütün ölümlerin %40,4’ünü oluştur-
maktadır. Kardiyovasküler hastalık risk faktörleri arasında en yaygın 
olanı hipertansiyon (HT) olup kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi 
arttırmaktadır (Doğru ve ark, 2017: 79). Dünya nüfusunun en hızlı büyü-
yen kesimi olan yaşlılar, en yüksek hipertansiyon prevalansına sahiptir. 
Hipertansiyon ise 65 yaş ve üzeri yaşlı yetişkinlerde morbidite ve mor-
taliteyi artıran kardiyovasküler sistem hastalıkları için önemli bir risk 
faktörüdür. Çünkü yaşlı hastalarda aşırı tuz alımları, obezite, fiziksel 
inaktivite ve stres gibi çeşitli faktörler hipertansiyon gelişimine ve iler-
lemesine katkıda bulunmaktadır. (Siddiqui et all, 2014:2; Duran-Salgado 
et all, 2015:174). Hipertansiyon tedavisi için genellikle hem farmakolo-
jik hem de nonfarmakolojik yöntemlerin kombinasyonu önerilmektedir. 
Yaşlı insanlar tedaviye daha fazla direnç gösterdiklerinden dolayı hasta-
lığın kontrolünde bireyin bakımına katılımını sağlayan nonfarmakolojik 
yöntemlere de ihtiyaç duyulmaktadır (Duran-Salgado et all, 2015:175). 

2018 yılında yüksek tansiyon için kontrolü için Avrupa Kardiyoloji 
Derneği (European Society of Cardiology-ESC)’ye göre yayınlanan kanıt 
temelli kılavuza göre; 65 yaş ve üstü için, sistolik kan basıncında (SBP) 
130-139 mm Hg (A düzey kanıt) iken tüm hipertansif hastalar için DBP 
< 80 mmHg olması hedeflenmiştir (B düzey kanıt). SBP <150 mmHg ise 
iki ilaç kombinasyonu ile antihipertansif farmakolojik tedaviye başlan-
ması önerilmektedir. Farmakolojik tedavide dirençli hipertansiyonun 
tedavisi için önerilen, mevcut tedaviye düşük doz spironolakton (alda-
ctone) ilavesidir. Spironolakton (aldactone) intoleransı halinde amilo-
rid (moduretic), daha yüksek dozda tiyazid benzeri diüretikler ve loop 
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diüretikler ile birlikte antihipertansif ilaçların (dorsolamid (trusopt) ve 
brinzolamid (azopt)) kullanılması önerilir (A düzey kanıt) (Williams et 
all, 2018:3025). Son yıllarda gevşeme ve rahatlamayı sağlamada, güvenli 
ve etkili bir yöntem olarak kabul edilen nonfarmakolojik yöntemlerin 
kullanımı giderek artmaktadır (Doğru ve ark, 2017:78).

Nonfarmakolojik yöntemler ise hastalığın seyrini değiştiren ve 
komplikasyonları daha uzun süre önleyebilecek minimal invaziv tek-
nikler olarak tanımlanmıştır (Duran-Salgado et all, 2015:176). Literatür-
de geriatrik bireylerde hipertansiyonu gidermek için  uygulanan non-
farmakolojik yöntemler arasında yavaş ve derin nefes alma egzersizleri, 
qigong, biofeedback, meditasyon, refleksoloji gibi kanıta dayalı uygula-
maların bireyde önemli ölçüde sistolik (SBP) ve diyastolik kan basıncı-
nı (DBP) düşürdüğü ve kardiyovasküler komplikasyonları değiştirme 
kapasitesi olduğu bildirilmiştir (Duran-Salgado et all, 2015:176 ;Siddiqui 
et all, 2014:82; Doğru ve ark, 2017, 78). Aynı zamanda sağlıklı beslenme, 
düzenli fiziksel egzersiz, sigara kullanmama gibi koruyucu faktörler hi-
pertansiyonun ilerlemesini önlemektedir (Gao et all, 2015:650; Odden et 
all, 2016:1015).

Geriatrik popülasyondaki yüksek hipertansiyon prevalansın atriyal 
fibrilasyon gelişimini artırmakta ve inme için önemli bir risk faktörü ol-
maktadır (Ghiadoni et all, 2014:6096). Amerikan Kalp Derneği (AHA) 
2015 istatistik güncellemesine göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde at-
riyal fibrilasyon (AF) görülme sıklığı 2,7 ila 6,1 milyon arasında oldu-
ğu tahmin edilmektedir ve 2050 yılına kadar 5,6 ila 12 milyon civarında 
olması beklenmektedir. AF’nin prevalansı, ilerleyen yaşla birlikte art-
makta ve geriatrik popülasyonun % 40’ında görülmesi beklenmektedir 
(Desai et all, 2017:185). Atrial fibrilasyonu olan geriatrik hastalarda inme 
riskinin görülme sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Bu nedenle literatür-
de yüksek risk altındaki geriatrik hastalarda hem inme riskini hem de 
tromboembolinin önlenmesi için oral antikoagülan alınması önerilmek-
tedir. Oral antikoagülan alan geriatrik hastalarda mortalite, almayanla-
ra göre 2.5 kat daha azdır (Bahrmann et all, 2016:460; Ghiadoni et all, 
2014:6097). 

Geriatrik popülasyonda inme tedavisi ve rehabilitasyonunda non-
farmakolojik yöntemlerin de göz önüne alınması gerekmektedir. İnmeli 
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bireylerde nonfarmakolojik yaklaşımlardan en çok akupunktur bilim-
sel incelemeye tabi tutulmuştur. Ulusal Sağlık Konsensüs Bildirgesi’ 
(National Institute of Health-NIH)’e göre akupunkturun yararlı etkisi 
hakkında kesin bir kanıt bulunmadığı sonucuna varılmıştır (NNCAM, 
2011). Ancak literatürde Wu ve arkadaşları tarafından akupunkturun 
inme sonrası daha hızlı ve etkili bir iyileşmeyi sağladığını gösteren bir 
meta analiz yapılmıştır (Wu et all, 2010:171). Akupunktur, felç geçiren 
inmeli hastaların bacaklarında kalça fleksörlerinin ve diz ekstansörle-
rinin kas kuvvetini arttırmakta aynı zamanda serebral nöral aktivitele-
rin güçlendirilmesini sağlayarak denge fonksiyonunu geliştirmektedir. 
İnme sonrası uygulanacak akupunktur, duyu uyarımı ile motor fonk-
siyonların koordinasyonunu geliştirmektedir (Siddiqui et all, 2014:82).

Kalp yetersizliği prevelansı gelişmiş ülkelerdeki yetişkin nüfusun 
%1-2’sini oluşturmakta olup bu oran 70 yaş üzerindeki bireylerde %10’a 
yükselmektedir (Doğru ve ark, 2017, 80). 2016 yılında Avrupa Kardiyo-
loji Derneği (European Society of Cardiology-ESC) tarafından ileri yaş 
kalp yetersizliğinde kanıta dayalı bakım uygulamaları arasında; yaşam 
şekli önerileri, egzersiz eğitimi, takip ve izlem, bilişsel bozukluk, palya-
tif bakım ve yaşam sonu bakımı önermiştir (Özer, 2016:20). Koroner ar-
ter hastalıkları orantısız bir şekilde yaşlıları etkilediği; ancak, literatürde 
uzun süreli sonuçları iyi çalışılmamıştır (Kochar et all, 2018:1).

ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARINDA KANITA DAYALI 
UYGULAMALAR

Yaşlılarda en sık görülen endokrin sistem hastalıkları arasında mal-
nütrisyon, dehidratasyon ve obezite artışı görülmektedir (Volkert et all, 
2018:1).  Yaşlanma, bedendeki fizyolojik ve patolojik değişiklikler ile 
beslenme alışkanlıklarında ve organların besin maddelerini kullanımın-
da değişikliklere neden olmaktadır. Bu durum immün sistem zayıflığı-
na, artan enfeksiyon riskine, kas atrofisine, yüksek şeker ve yağ plazma 
seviyelerine, yorgunluğa, apatiye, kemik kırıklarına daha fazla risk ve 
ilaç tedavisine daha az yanıt veren bir tablo ortaya çıkarmaktadır (Mo-
rillas et all, 2006:650). 
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Yaşlı bireylerde yetersiz beslenme ve dehidrasyonu önlemek ve / 
veya tedavi etmek amacıyla, 2018 yılında Avrupa Parenteral ve Enteral 
Nütrisyon Derneği (European Society of Parenteral and Enteral Nutri-
tion-ESPEN) 33 tane klinik soruyu kanıta dayalı olarak yayınladıkları; 
temel beslenmede genel prensipler, malnütrisyonlu veya malnütrisyon 
riski olan yaşlı bireyler için öneriler, belirli hastalıkları olan yaşlı has-
talar için öneriler ve yaşlılarda beslenme bakımına ait 82 adet öneri su-
nulmuştur. Öneriler arasında ağızdan beslenme, eğitim, beslenme da-
nışmanlığı ve gıda modifikasyonu öne çıkanlardır. Enteral beslenmeye, 
oral ve parenteral beslenme yetersiz veya imkansız ise başlanmalı ve 
genel prognoza tamamen uygun olmalıdır. Diyet kısıtlamaları, genel 
olarak önlenmeli ve kilo azaltıcı diyetler, yalnızca kilolu sağlık sorunları 
olan bireylere fiziksel egzersizle birlikte kombine edilerek önerilmelidir. 
Tüm yaşlıların, düşük dozda su alma riski olduğu düşünülmeli ve yeter-
li miktarda içecek tüketmeye teşvik edilmelidir. Genel olarak müdahale-
ler bireyselleştirilmiş, kapsamlı ve çok disiplinli bir takım yaklaşımının 
parçası olmalıdır (Volkert et all, 2018:2).

Günümüzde, 65 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin yaklaşık %20’si obez 
olup prevelansı artmaya devam edecektir. Yaşla birlikte fiziksel aktivite-
deki düşüş obeziteyi şiddetlendirmektedir (Villareal et all, 2011: 1219). 
Osteoartrit (OA), eklem sağlığını etkileyen fiziksel hareketsizlik ve kas 
güçsüzlüğüne yol açtığı ayrıca obeziteye neden olup yaşam kalitesini 
etkileyen bir durumdur. 2011 yılında Ottowa Paneli’nde bilimsel litera-
türe dayanan obez veya aşırı kilolu erişkinlerde osteoartrit (OA) tedavi-
si için kanıta dayalı klinik uygulama kılavuzuna göre (Evidence-based 
clinical practice guidelines-EBCPG); fiziksel aktivite ve diyetin birlikte 
kullanımı özellikle ağrıyı rahatlaması (A düzey kanıt) ve iyileştirilmiş 
fonksiyonel durum (C düzey kanıt) için faydalı olduğu görülmekte-
dir. Ayrıca yalnız fiziksel aktivite, yalnız diyet ve her ikisini kullanan 3 
grup karşılaştırıldığında, fiziksel aktivite ve diyet içeren müdahalenin 
en yararlı sonuçları verdiği bulunmuştur. Obez veya aşırı kilolu olan 
OA’lı bireylerin spesifik özelliklerine ve ihtiyaçlarına odaklanılması ve 
uygulayıcılar eşliğinde (aile hekimleri, kinesiyologlar, diyetisyenler, fiz-
yoterapistler, fizyologlar, romatologlar gibi) fiziksel egzersizin düzenle-
mesi, özellikle de diyet ile ve diyet yapmadan fiziksel aktivite hakkında 
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bireye anlaşılır ve güncel bilgilerin öğretilmesi önerilmiştir (Brosseau et 
all, 2011:843; Villareal et all, 2011, 1219).

Yaşlanma, endokrin sistemde çeşitli hormonların azalmasına neden 
olmaktadır. Bu azalmalar somatopause, menopause ve adrenopause 
olarak tanımlanmaktadır. Yaşa bağlı bu hormonal değişiklikler çeşitli 
vücut sistemlerinin fonksiyonel azalmasına etki eder, mortalite ve mor-
biditede artışa neden olur. Growth hormon (GH), testosteron (T), öst-
rojen (E), dehydroepiandrosterone (DHEA) ve diğer hormon seviyeleri 
yaşla birlikte azalır. Literatürde bazı hormon replasman tedavilerinin 
(örneğin GH uygulamaları) yaşlanmayla ilişkili bazı fizyolojik değişik-
likleri modifiye ettiği gösterilirken, bu faydalı etkileri yanında istenme-
yen yan etkileri de sıklıkla ortaya çıkabilir (Erdinçler, 2017: 1). Medi-
kal anlamda antiaging bir yandan yaşam tarzı değişiklikleri, koruyucu 
hekimlik uygulamaları, eğitim ve hijyen, modern ve alternatif tıbba ait 
ilaç ve yöntemlerle kişinin yaşam kalitesini ve/veya ortalama yaşam 
süresini arttırmayı amaçlarken; bir yandan da moleküler ve genetik an-
lamda çalışmalarla insanın maksimum yaşam süresinin uzatılması ko-
nusunda çalışmaları hedefler (Cankurtaran, 2018:1). Anti-aging tedavi 
nonfarmakolojik tedavi ve farmakolojik olarak ikiye ayrılır. Nonfarma-
kolojik tedavide akıl-vücud bağlantısı (imagery, yoga, tai chi, hipnoz), 
dokunuşun gücü (aromaterapi, masaj, şiropraksi), ev tedavileri (müzik 
tedavisi, pet tedavisi, ışık tedavisi, snoezelen, enerji tedavisi, akupunk-
tur, akupressure) sık uygulanan yöntemlerdir. Farmakolojik olarak ise 
konvansiyonel tıp (modern tıp) hormon tedavisi, vitamin tedavisi, ko-
ruyucu hekimlik uygulamaları gibi konuları kullanırken; Alternatif ve 
tamamlayıcı tıp ise kontrollü çalışmaları olmayan ancak uzun sürelerdir 
her bölgede farklı çeşitlilikte ve isimlerle ve endikasyonlarla verilen ilaç 
tedavilerini kullanır (Cankurtaran, 2018:1)

Yaşlanma ile ilişkili olarak kas kütlesi ve kas gücü kaybı sarkopeni 
olarak tanımlanmıştır. Distoni ise kas gücü ve kuvvet kaybıdır (Benju-
mea et all, 2018:344). Literatürde sarkopeni tedavisi için on farmakolojik 
hormon tedavisi arasında; D vitamini, birleşik östrojen-progesteron, de-
hidroepiandrosteron, büyüme hormonu, büyüme hormonu salgılayan 
hormon, birleşik testosteron-büyüme hormonu, insülin benzeri büyüme 
faktörü-1, pioglitazon, testosteron ve anjiyotensin-dönüştürücü enzim 
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inhibitörleri önerilmektedir (Spiegeleer et all, 2018:719). Osteoporoz ise 
hem yaşlı erkeklerde hem de kadınlarda kırıklara yatkınlık gösteren, kı-
rılganlığa yol açan, günlük aktiviteyi azaltan, yaşam kalitesini düşüren 
ve mortaliteyi arttıran, dejenaratif bir kemik hastalığıdır. D vitamini ek-
sikliği, yetersiz kalsiyum alımı, hareketsiz yaşam biçimi gibi birçok risk 
faktörü nedeniyle osteoporoz gelişmektedir. Kadınlarda, daha hafif ve 
ince kemiklerde mineral yoğunluğundaki hızlı bir azalma ile postme-
nopozal dönemde östrojen seviyesinde düşüşe bağlı olarak osteoporoz 
gelişme riski erkeklere göre 4 kat daha fazladır (Siddiqui et all, 2014:83). 
Osteoporozdan korunmak için diyette yeterli miktarda kalsiyum ve D 
vitamini alımı, düzenli egzersiz, sigara içmeme, alkol ve tuz tüketiminin 
azaltılması gibi farmakolojik olmayan önlemler önerilmektedir (Demirel 
ve ark, 2015:84; Chung et all, 2009:1). Son zamanlarda, özellikle kadın-
larda kemik sağlığını korumak amacıyla araştırılan konulardan birisi de, 
yeşil çay bioaktif kompanentlerinin osteoporoz yani kemik mineral yo-
ğunluğu üzerindeki etkisidir.  Kanıtlar, çay tüketiminin, özellikle yeşil 
çayın, yaşlı yetişkinlerde yaşa bağlı olarak kemik kaybının önlenmesi 
arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Yeşil çayın kafein oranı daha 
düşük olup, daha az işlem gördüğü için antioksidan miktarı ve polife-
nolik kompanentleri daha fazladır. Ayrıca biyokimyasal incelemeler so-
nucunda yeşil çayın askorbik asit (C vitamini), riboflavin, niasin, folik 
asit, pantotenik asit gibi B vitamini çeşitleri ile magnezyum, potasyum, 
manganez, florür gibi vitamin ve mineralleri içerdiği de belirtilmektedir 
(Demirel ve ark, 2015:85; Muraki et all, 2007:317). Yeşil çayin kemik yo-
ğunluğunu düzenleyici etkisi olduğu yapılan araştırmalarla gösterilmiş-
tir (Devine et all, 2007:1243; Clement, 2009:83; Fisunoglu, Beşler, 2008:1; 
Muraki et all, 2007:317; Shen et all, 2009:437).  Yapılan bir çalışmada diz 
Osteoartrit’li yaşlı bireylere ağrı kontrolü için nonfarmakolojik yöntem 
olarak sıcak soğuk uygulama yapılması gerektiği fakat yüzeysel sıcak 
soğuk uygulamanın terapötik etkisini destekleyen bilimsel verileri zayıf 
olarak bulmuştur. Genel olarak sıcağın fizyolojik etkileri; vazodilatas-
yon, kapiller permeabilitede artma, hücre metabolizmasında hızlanma, 
kaslarda gevşeme, inflamasyonu hızlandırma, kasları gevşeterek ağrıyı 
azaltma, sedatif etki, sinovyal sıvının viskositesini azaltarak eklem tu-
tukluğunu azaltmadır (Çalışkan, 2013:143).
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Kemik yoğunluğundaki azalma nedeniyle yaşlı yetişkinlerin yakla-
şık % 30’u dengede durmada zorlanmaktadır (Wu et all, 2016:2074). Tai 
Chi, 17. yy’da başlangıçta dövüş sanatı olarak geliştirilen, sonrasında 
ise sağlıklı yaşam için uygulanmaya başlayarak yaygınlaşan, zihin-be-
den egzersizidir. Tai Chi’nin yavaş ve kontrollü hareketlerden oluşması, 
bu egzersizlerin özellikle geriatrik rehabilitasyon alanında önemli yer 
bulmasını sağlamıştır. Egzersizler, zihinsel ve bedensel gevşeme, ağırlık 
aktarma, kontrollü nefes ve mental konsantrasyon olarak özetlenebilir 
(Yıldırım, 2014:36). Muayene için Tai Chi hareketleri, doğru eklem po-
zisyonunu ve iyi bir sensorimotor kontrol dengesi gerektirir. Amerika 
Birleşik Devletin’de Tai Chi, yaşlı yetişkinlerde kemikleri güçlendirmek, 
düşmeyi önlemek ve dengeyi geliştirmek için önerilen en popüler egzer-
siz tiplerinden birisidir (Wu et all, 2016:2075). Literatürde Tai Chi’nin, 
yaşlı bireylerde kemikleri güçlendirme ve dengeyi geliştirme konusun-
da etkili olduğu bulunmuştur (Wu et all, 2016:2074; Yıldırım, 2014:36; 
Low et all, 2009:325; Leung et all, 2011:40; Liu et all, 2010:103).

ONKOLOJİ HASTALIKLARINDA KANITA DAYALI 
UYGULAMALAR

Kanser, Türkiye’de ve hemen hemen her ülkede ölüm sebebi sıra-
lamasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada yer alan 
önemli bir toplum sağlığı sorunudur. 65 yaş üzerindeki ölüm nedenleri 
arasında da benzer şekilde kanser ikinci sırada yer almakta olup, kanser-
den ölümlerin % 70’i 65 yaş üzerindeki bireylerde ortaya çıkmaktadır. 
Yaşlandıkça; kanserojen ajanlara daha uzun süre maruz kalma, DNA 
hasar artımı ve birikimi, hücresel onarım mekanizmalarında bozulma, 
tümör supresor gen kaybı, onkogen aktivasyonu ve immün sistemde za-
yıflama meydana gelmektedir. Kanser oluşumu uzun yıllarda tamamla-
nan çok aşamalı bir süreçtir. Yaşlılarda kanser gelişimine yol açan temel 
mekanizmalar; karsinogenezin geç evrelerine ait hücrelerin dokularda 
birikimi, immün ve endokrin sistemlerdeki değişiklikler, yaş artışı ile 
ilgili olarak telomeraz instabilitesi, hücrelerin rejenerasyon yeteneği ve 
apoptozis yeteneğini kaybetmesidir. Bu nedenlerden dolayı kanserin 
yaşa bağlı olarak artışı doğal bir süreç olarak kabul edilmektedir (Yıldı-
zeli, 2017:4). 
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Yaş, kanser için en önemli risk faktörüdür ve önümüzdeki on yıl 
boyunca kanser prevalansı yaşlı popülasyonda giderek artacaktır, bu 
durum kanser bakımını önemli hale getirecektir (Battisti et all, 2017, 
460;Torres et all, 2017,330). 2020 yılına kadar, kanserli yaşlı yetişkin sa-
yısının 11 milyona çıkması ve tüm kanser mağdurlarının yaklaşık üçte 
ikisini oluşturması beklenmektedir. Yaşlı yetişkin kanser sayısındaki ar-
tışın nedeni; nüfus yaşlanmakta ve yaşlı yetişkin nüfusun 2010 yılında 
40,3 milyondan 2030’a kadar 74 milyona çıkması beklenmektedir (Gue-
rard et all, 2016:175).  

Kanserde bakımın sürekliliği boyunca tedaviye yönelik etkileri an-
lamak ve yönetmek önemli olmakla birlikte, devam eden bu sorunlar 
yaşlılarda daha da karmaşık hale gelmektedir. Çünkü yaşlanma ile art-
mış kan basıncı, azalmış bağışıklık sistemi, azalmış rezerv kapasitesi ve 
diğer fizyolojik azalmalar gibi bir dizi zorluklarla karşılaşılabilir. Daha-
sı, yaşlı erişkinlerde kansere eşlik eden kalp hastalığı, artrit, diyabet ve 
geriatrik sendromlar dahil olmak üzere mevcut sağlık koşullarına ekle-
nir (Guerard et all, 2016:176). Yaşlı bireylerde kanser için kanıta dayalı 
tedavi, mevcut tıbbi bakımın altın standardıdır. Gelişen kılavuzlarda, 
mevcut tüm kanıtlar toplanır, öneriler bakım kalitesini değerlendirmek 
için kriterlere çevrilir (Hamaker et all, 2017:263). Hastalığın ortaya çıkı-
şının önlenebilmesi için, taramalarla erken teşhis ve tedavi uygulanması 
durumunda ve yaşam kalitesinin arttırılması sağlandığında bazı kanser 
türlerinde korunmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır. Kanserde artış hı-
zının devam etmesi durumunda 2030 yılında yıllık 22 milyon yeni olgu 
ortaya çıkacak olup, yani 2008 verilerine göre yeni olgularda %75 artış 
olması beklenmektedir (Yıldızeli, 2017:4).

Günümüzde kanser tedavisi için birçok yöntem ve seçenek kulla-
nılmaktadır. Bunlar kanser cerrahisi, kemoterapi, radyoterapi, immüno-
terapi, hormonal tedavi ve hematopoietik kök hücre nakli olup kanser 
teşhisi konmuş olan hastaların bireysel özellikleri ve hastalık durumu 
dikkate alındığında söz konusu tedavi yöntemlerinden bir veya birka-
çına yer verilebilmektedir. Kanser tedavisindeki güncel yaklaşım çeşitli 
tedavi yöntemlerinin tek başına veya birlikte kullanılarak hastanın sağ 
kalım şansını en üst düzeye çıkarılması şeklindedir. Bu doğrultuda yu-
karıda verilen tedavi seçenekleri kanser hastalarında, bireysel özellik-
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ler ve komorbitide etkileşimine göre değişmektedir. Ancak tedavi türü 
spesifik olmakla birlikte özellikle geriatrik kanser nedeniyle tedavi alan 
hastalarda birçok yan etki ile karşılaşılmaktadır. Farklı kanser tanısı ve 
tedavileri nedeniyle yaşlı hastalarda kaşeksi, sarkopeni, periferik nöro-
pati, halsizlik ve düşmeler sıklıkla görülmekte, ek hastalıkların varlığı, 
sağkalım ve tedaviye toleransı olumsuz yönde etkilemektedir. Kanser ve 
tedavilerine bağlı olarak gelişen bu semptomların etkin şekilde yönetile-
bilmesi yaşlı hasta popülasyonunun özel bir grup olduğunun bilinciyle 
gerçekleştirilebilir. Bu nedenle multidisipliner ekip işi olan kapsamlı ge-
riatrik değerlendirmede hastayla daha yakın temasta olan onkoloji hem-
şirelerine büyük sorumluluklar düşmektedir (Yıldızeli, 2017:5-8).

Geriatrik onkolojide radyoterapi (RT), katı tümörlerin multidisipli-
ner yönetiminin köşe taşıdır ve yaşlı kanser hastalarının yönetiminde 
çekici bir küratif seçenektir (tek başına veya sistemik tedavi ile). Yaşlı bi-
reye verilecek radyasyonun planlaması, RT’nin etkinliğini artırmış aynı 
zamanda toksisiteyi azaltmıştır. Bununla birlikte, yaşlılar klinik çalışma-
larda yetersiz kalmaları ve yaşlı hastalarda randomize kontrollü çalışma 
(RKÇ) sonuçlarının hesaplanması kolay değildir. Daha yaşlı hastalarda 
seviye I kanıtı (A düzey) sınırlıdır. Daha yaşlı hasta gruplarıyla spesifik 
çalışmalara ihtiyaç vardır, çünkü yaşlı kanser hastalarının yönetiminde 
büyük farklılıklar vardır. Yoğunluk modülasyonlu radyasyon terapisi, 
stereotaktik vücut radyasyon terapisi, daha iyi tolere edilen kemoterapi 
ajanları, enjekte edilebilir radyoaktif bileşikler gibi radyasyon modali-
telerinde ilerleme ve radyasyonun yaşlı kanser hastaları için multimo-
dalite yönetim planına yeniden ilgisinin artmasına neden olmuştur. 
Hasta seçiminde komorbidite ve geriatrik değerlendirme bulunmalıdır 
(Kunkler et all, 2014:2134). Bakımda hasta ihtiyaçlarını belirlemek adı-
na kapsamlı bir geriatrik değerlendirme yapılmalıdır. Hastanın biyolo-
jik yaşı, fonksiyonel durumu, komorbidite, bilişsel durumu, psikolojik 
durumu, sosyal destek ve beslenme durumu değerlendirilmelidir. Kap-
samlı geriatrik değerlendirmede hastanın çok boyutlu değerlendirilmesi 
ve hasta sonuçlarını geliştirmek için potansiyel olarak iyileştirilebilecek 
değişikliklerin belirlenmesi, bireyselleştirilmiş ve entegre tedavi planı 
sağlanmalıdır (Torres et all, 2017,331). Yaşlı hastalarda görülen düşük 
performans, organ disfonksiyonu ve eşlik eden komorbiditiler nedeniy-
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le kanıta dönük çalışmaların yapılmasını zorlaştırmaktadır (Battisti et 
all, 2017, 460). 

AĞRI KONTROLÜ İÇİN KANITA DAYALI UYGULAMALAR

Kanser insidansında ve kanser tanısı alan bireylerin yaşam sürele-
rindeki artış, yaşamın son dönemlerinde yapılan agresif tedaviler gibi 
birçok nedenler palyatif bakım gereksinimini arttırmıştır (Ovayolu ve 
ark, 2017, 56). Günümüzde metastatik hastalığı olan yaşlı bireylerin ya-
şam kalitesini iyileştirmek ve bakım kalitesini artırmak için palyatif ba-
kım kavramı ortaya çıkmıştır. Palyatif bakım ile yaşlı bireylerde semp-
tomların yönetimi, tıbbi kaynakların verimli kullanılması, psikososyal 
destekle karar vermelerine ve bakımın kalitesini geliştirme potansiyeli 
vardır (Temel et all, 2010, 734). Çünkü palyatif bakımda bir sonuca ula-
şamayacak tedavi, tetkik ve incelemelerden ziyade hastaya özgün ağrı, 
bulantı ve nefes darlığı gibi rahatsızlık veren şikayetlerin etkin olarak 
giderilmesi önceliklidir. Bu şikayetlerden biri olan ağrı kanser hastala-
rının en çok korktuğu, sık görülen ve “ölümün kendisinden daha kor-
kunç” olarak tanımlanan bir durumdur. Kanser hastalarının %70’inde 
herhangi bir evrede ağrı yaşanmakta ve %80-90 oranında yetersiz tedavi 
edilmektedir. Palyatif bakım alan hastaların da %90’ının ağrı yaşadığı 
bildirilmiştir. Kanser ağrısının yönetiminde; refleksoloji, aromaterapi, 
akupunktur, akupresör, müzik, masaj, terapötik dokunma, reiki sıklıkla 
kullanılmaktadır. Bununla birlikte yoga, meditasyon, hayal kurma, dik-
kati başka yöne çekme, sıcak-soğuk uygulama, Transkutan Elektriksel 
Sinir Uyarımı (Transcutaneous Electrical Nevre Stimulation-TENS), hip-
noz, ayurveda, egzersiz, pozisyon değişikliği, hasta eğitimi, psikolojik 
destek, destek grupları ve dinsel danışmanlık, biyofeedback gibi yön-
temler de uygulanabilmektedir (Ovayolu ve ark, 2017, 56-57).

Kas iskelet sistemi hastalıkları, eklem hastalıkları, nöropatiler, kar-
diyovasküler hastalıklar ve diğer kronik durumlar yaşlılarda en yaygın 
ağrı nedenleri olarak sayılmaktadır (Şimşek ve ark, 2011, 217). Yaşlı eriş-
kinlerin yaklaşık % 50’si ağrılarını bildirmesine rağmen ağrıyı tanılamak 
ve değerlendirmek zordur. Ağrı yaşlılarda tanımlanamayabilir, tedavi 
edilemeyebilir ve az rapor edilebilir bir durumdur (Egnatios, 2015, 71). 
Yaşlılarda görülen ağrının rekreasyonel aktivite kısıtlaması, mobilite kı-
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sıtlılığı, sosyalizasyon eksikliği, anksiyete, depresyon, uyku bozukluğu, 
dikkat eksikliği, yürüme bozuklukları ve düşme, kötü beslenme, yaşam 
kalitesinde azalma ve sağlık bakım giderlerinde artışa neden olduğu 
belirtilmektedir (Şimşek ve ark, 2011, 217). 2001 yılında, Sağlıkta İyileş-
tirme Enstitüsü (Institute for Healthcare Improvement-IHI) bakımda 
geriatrik hastalar için ağrı yönetiminde bir dizi kanıta dayalı önerilerde 
bulunulmuştur. Etkili bir ağrı kontrolü için farmakolojik yöntemlerle 
birlikte nonfarmakolojik yöntemlerin kullanılması önerilmektedir. Fa-
kat nonfarmakolojik yöntemlerin tedavideki seçimi bireysel tercihlere 
dayandırılmalıdır (C düzey kanıt) (Egnatios, 2015, 73). Analjeziklerin 
kullanılmadığı ya da etkileri yetersiz kaldığında, ilaçların etkisini arttır-
mak için nonfarmakolojik yaklaşımlar kullanılır. İlaçlar ağrının somatik 
(fizyolojik ve duyusal) boyutunu tedavi etmede kullanılırken, ilaç dışı 
yöntemler ise ağrının affektif, kognitif, davranışsal ve sosyokültürel bo-
yutunu tedavi etmeyi amaçlamaktadır (Dikmen, 2014, 651). Ağrı teda-
visinin bir parçası olan psikoeğitim müdahalelerinin bireye öğretilmesi 
önerilmektedir. Eğitim ile tedaviye uyumu bozan düşünce, davranış ve 
inanışların azaltılması hedeflenir (A düzey kanıt). Kronik ağrı tedavisin-
de bilişsel-davranışçı stratejilerin uygulanması önemlidir. Bilişsel-dav-
ranışçı stratejiler arasında dikkati başka yöne çekme, gevşeme teknikleri 
ve hipnoz bulunur (C düzey kanıt) (Egnatios, 2015, 73; Dikmen, 2014, 
653). 

Çoğu yaşlı bireyde kronik veya tekrarlayan ağrı sebebleri arasında 
olan kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarından, özellikle sırt ağrısı, eklem 
ağrısı ve artriti tedavi etmek için nonfarmakolojik yöntemlerden fay-
dalanılır. Toplumdaki yaşlıların %25-50’si kas-iskelet sistemine bağlı 
kronik ağrılardan muzdarip bir şekilde yaşamaktadır. Yaşlı erişkinlerde 
kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına bağlı ağrı yönetiminde manipüla-
tif-vücut temelli uygulamalar (kiropraktik, akapunktur, masaj terapisi 
vs) ve zihin-beden uygulamaları (dikkati başka yöne çekme, yoga, hip-
noz vs) nonfarmakolojik yöntemlerin kullanılması yararlıdır. Literatür-
de akupunkturun boyun hastalıkları, gerilim tipi baş ağrıları, bel ağrısı 
ve periferik eklem osteoartriti için etkili olduğu, ancak diğer ağrı tür-
lerinde etkili olmadığı ileri sürülmüştür. (Lee et all, 2011:187).  Kronik 
ağrılı hastalarda meditasyon ve basit yoga egzersizleri sonrasında, ağrı 
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düzeylerinde bir azalma görülmüştür. (Audette et all, 2008:243). Müzik 
terapisi özellikle yaşlı bireylerde, hem bağışıklık sistemini hem de bey-
nin sağ yarımküresini güçlendirerek yararlı bir etki yaratarak fizyolojik 
iyileşme süreçlerini kontrol etme yeteneğini etkileyerek ağrıyı hafiflet-
mede etkili olabilir (Gaylord et all, 2002). 

TELESAĞLIK

Günümüzde, yeni teknolojilerin ve Web’in geliştirilmesi sayesinde 
sağlık hizmetlerine daha hızlı erişim imkanı sağlamaktadır. Etkin bir 
teknoloji ile uzaktaki bir hastanın takibi, hayati belirtileri veya semptom 
raporları gibi hasta verileri, ev izleme cihazlarından ele geçirilir ve ince-
leme için sağlık profesyonellerine aktarılır. Genellikle tele-sağlık olarak 
adlandırılan bu hizmet uzaktan hasta izlemenin kolaylığı, özellikle evde 
bakım kurumları olmak üzere sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından 
yaygın bir şekilde benimsenmiştir (Suter et all, 2011:87). Çoğu kurumda, 
kronik hastalıkların yaygınlığı ve etkilerinin artmasından dolayı hızla 
yaşlanan nüfusta özerklik ve yaşam kalitelerinin arttırılması önemli hale 
gelmiştir. Teknoloji ile yaşlılar telecare için ana hedef gruplardan biri 
haline geldi (Magdena et all, 2015:91).

Teletıp ve e-sağlık, hizmetlerin erişilebilirliği, maliyet tasarrufu, ve-
rimlilik, kalite ve süreklilik açısından sağlık hizmetlerine sunulan önem-
li bir potansiyel olmakla birlikte artan teknolojiyi ile pratik uygulamaları 
açıklayan, bakım ve klinik uygulamalarda sürekli büyüyen alanlardır. 
E-sağlık için Küresel Gözlemevi (Global Observatory for eHealth-GO-
e)’nin tanımladığı uygulamalar; cep telefonları, hasta izleme cihazları, 
kişisel dijital cihazlar, asistanlar (PDA), bilgisayarlar ve diğer kablosuz 
cihazlar olarak tanımlandı. Bu yeni teknolojik cihazların her yerde öğ-
renmeye imkan sunar (Bert et all, 2014:2). Akıllı ev sistemleri, yaşlı ye-
tişkinlerin kendi seçtikleri ortamda yaşamaları bireye güven ve umut 
vermektedir.  Bilindik, kullanılabilir, arzu edilen teknolojilere yaşlıların 
ihtiyaçları, yetenekleri ve tercihleri   tanıtıldıktan sonra bireyselleştirilmiş 
bakım ihtiyacı zaman içinde yaşlıların hayatlarına ve planlarına uyarla-
nabilir. Yakın gelecekte “telecare” yaşlıların yaşamlarının ayrılmaz bir 
parçası haline gelip, sıcak bir ev ortamında bağımsız olarak işlev görme-
lerine fırsat verilecektir (Magdena et all, 2015:92).
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Demanslı bireylerin semptomlarının takip edilmesi ve bakım yük-
lerinin azaltılması için kanıta dayalı proaktif sürveyansı geliştirildi. Ka-
nıta dayalı proaktif sürveyans sağlık hizmeti çözümlerinin planlanması, 
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için verilerin sistematik 
bir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması gerekmektedir. 
Öğretici bir sağlık sisteminde, hemşirelik liderleri kanıta dayalı çözüm-
ler arayarak problemleri, fırsata çevirirler. Proaktif sürveyansın; kaliteli, 
kolay erişilebilir olması, uygun maliyetli ve birey merkezli bakımı içer-
mesi, karar verilirken, her bir öğeye ulaşılması, güvenilirlik ve kanıtın 
etkinliği, kaynakların sürdürülebilirliği ve gelecekteki büyümeyi karşı-
layabilme yeteneğinden dolayı içeriğinin kliniğe uyarlanması yeterlidir 
(Boustani et all, 2018:1372). İnme geçiren bireylerin bakımı için Post-A-
cute StrokeServices (PUSULA) bakım modeli kanıt temelli ve birey mer-
kezlidir.  İnme geçirmiş ve eve taburcu edilen bireyler için bir klinisyen 
öncülüğünde iyileştirme modelidir. Randomize kontrollü bir çalışma-
da, inme geçiren 6,000 katılımcı ile yapılan çalışmada taburcu olduk-
tan sonra 60 gün boyunca evde takip edilen bireylerin eğitimi telefonla 
gerçekleşmektedir. Hasta ve bakıcıların tedaviye yönelik olarak kendi 
bildirdikleri işlevler, web tabanlı bir uygulama sistemine kaydedilir. 
Algo-ritimler ile hemen bireyselleştirilmiş bir bakım planı oluşturulur. 
Pusula modelinin pragmatik tasarımı ve kalite analizleri, inme bakımı 
için en iyi uygulamadır (Bushnell et all, 2018:1025). Skype, bilgisayar ve 
mobil cihaz ile internet üzerinden görüntülü haberleşme için kullanıl-
masına izin veren popüler ve ücretsiz bir yazılım uygulamasıdır.  Yapı-
lan randomize bir çalışmada (n= 7), demanslı birey ve bakıcıları üzerin-
de Skype kullanarak hemşirelik iletişiminin etkisini değerlendirilmeye 
çalışıldı. Bununla birlikte, hasta bakımında rutin olarak sunulması için 
Skype’ın güvenliğini, klinik etkinliğini, ve gizliliğini resmi olarak de-
ğerlendiren klinik tele-sağlık için Skype’ın lehine veya lehine kesin bir 
kanıt bulunamamıştır. Skype’ı klinik amaçlarla kullanmanın riskleri ve 
yararları tam olarak bilinmemektedir (Armfield et all, 2012:125). 

Entegre bir sağlık hizmeti dağıtım sisteminde, evde bakım ekibi, he-
kimler ve hastanelere teorik tabanlı bir e-sağlık aracıyla ile bilişsel dav-
ranışsal teorilerin uygulaması, hasta bireyin nasıl uzaktan izleneceği ve 
hastalığın yönetiminde bireyin kendi kendine yeterliliğinin sağlanması 
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açıklanır, pratik bakım sunumu için telesağlığa başvurulması kanıta da-
yalı uygulamalarla önerilmektedir (Magdena et all, 2015:91; Cullum et 
all, 2014:1028 ; Suter et all, 2011: 87; Ekeland et all, 2010:736).

SONUÇ

Kanıta dayalı tıp uygulamaları, yaşlı bireyleri biyopsikososyal bo-
yutlarıyla ele alınıp holistik bir yaklaşım ile verimli bir bakımın su-
nulması için veri sağlamaktadır.  Yaşlı yetişkinlere düşük maliyetli ve 
verimli tedavilerin sunulması; yaşam kalitesini iyileştirmekte ve ağrı-
yı hafifletmektedir. Semptomatik rahatlama ve hastalığın ilerlemesini 
yavaşlatmak için farmakolojik tedavilere ek olarak yan etkisiz nonfar-
makolojik yöntemlerin kullanılması veya yaşlı bireye ulaşım kolaylığı 
sağlayan telesağlık gibi kanıta dayalı uygulamaların sağlık çalışanları 
tarafından güvenle sahada kullanılması hatta öğrenilmesi gerekmekte-
dir. Son yıllarda ulusal ve uluslararası literatürde yaşlı bireylerde özel-
likle nonfarmakolojik yöntemlerin etkinliğini değerlendiren az sayıda 
çalışma mevcuttur. Bu alandaki eksikliği giderebilmek için farklı örnek-
lem gruplarıyla yapılabilecek randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır.

KAYNAKÇA

Karaca, P.P., Şahin, N., (2015). Kanıta Dayalı Bakımın Geliştirilme-
sinde Iowa Modelinin Kullanımı. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergi-
si, 12 (1): 2-6.

Serçekuş, P., İşbir, G.G., (2012). Aktif Doğum Yaklaşımının Kanıta 
Dayalı Uygulamalar İle İncelenmesi. Taf Preventive Medicine Bulletin Der-
gisi, 11(1): 97-102.

Özer, S., (2016). Kalp Yetersizliğinde Kanıta Dayalı Bakım Uygula-
maları. Journal of Cardiovascular Nursing, 7(1):17-25.

Egnatios, D., (2015). Improving Pain Outcomes in Home Health Pa-
tients Through Implementation of an Evidence-Based Guideline Bundle. 
Home Healthcare Now, 33(2):70–76.

Yıldızeli, F., (2017). Geriatri Kanser Hastasına Bakım Verenlerin Yor-
gunluk Düzeyi ve Baş Etme Tutumlarının Değerlendirilmesi. Yayınlanma-



GERİATRİ VE KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI

368

mış Yükseklisans Tezi. T.C. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens-
titüsü, Gaziantep.

Şenol, Y., Akdeniz, M., (2010). Yaşlılık ve Koruyucu Tıp. Kanıta Da-
yalı, Hakemli, Gerontoloji Yönelimli Aile Hekimliği Dergisi, 1(1):49-69.

Doğru, B.V., Yıldırım, Y., Aykar, F.Ş., (2017). Kardiyovasküler Has-
talıklar ve Refleksoloji. Journal of Cardiovascular Nursing, 8(17):77-85.

Siddiqui, M.J., Min, C.S., Verma, R.K., Jamshed, S.Q., (2014). Role 
of Complementary and Alternative Medicine in Geriatric Care: A Mini 
Review. Pharmacognosy Reviews, 8:81-87.

Duran-Salgado, M.B., Rubio-Guerra, A.F., (2015). Lifestyle Changes 
and Surgical Treatment for Hypertension in the Elderly. Cardiovascular 
& Hematological Agents in Medicinal Chemistry, 12(3):174-186

Williams, B., Mancia, G., Spiering, W., Rosei E.A., Azizi, M., Bur-
nier, M., Clement, D.L., Coca, A., Simone, G., Dominiczak, A., Kahan, T., 
Mahfoud, F., Redon, J., Ruilope, L., Zanchetti, A., Kerins, M., Kjeldsen, 
S.E., Kreutz, R., Laurent, S., Lip G.Y. H., McManus, R., Narkiewicz, K., 
Ruschitzka, F., Schmieder, R.E., Shlyakhto, E., Tsioufis, C., Aboyans, V., 
Desormais, I., (2018). Guidelines for the Management of Arterial Hyper-
tension. European Heart Journal, 39(33): 3021–3104.

Gao, J., Sun, H., Liang, X., Gao, M., Zhao, H., Qi ,Y., Wang, Y., Liu, 
Y., Li, J., Zhu, Y., Zhao, Y., Wang, W., Ma, L., Wu, S., (2015). Ideal Car-
diovascular Health Behaviors and Factors Prevent the Development of 
Hypertension in Prehypertensive Subjects. Clinical and Experimental Hy-
pertension, 37(8):650-655. 

Odden, M.C., Moran, A.E., Coxson, .PG., Peralta, C.A., Goldman, L., 
Bibbins-Domingo, K., (2016). Gait Speed as a Guide for Blood Pressure 
Targets in Older Adults: A Modeling Study. Journal of the American Geri-
atrics Society, 64(5):1015-1023. 

Ghiadoni, L., Taddei, S., Virdis, A., (2014). Hypertension and Atrial 
Fibrillation: Any Change with the New Anticoagulants. Current Pharma-
ceutical Design, 39 (20):6096-6105.

Desai, Y., El-Chami, M.F., Leon, A.R., Merchant, F.M., (2017). Ma-
nagement of Atrial Fibrillation in Elderly Adults. Journal of the American 
Geriatrics Society, 65:185–193. 



Hediye UTLİ

369

Bahrmann, P., Harms, F., Schambeck, C.M., Wehling, M., Flohr, J., 
(2016). Neue Orale Antikoagulanzien Zur Prophylaxe Von Schlaganfäl-
len. Archives of Gerontology and Geriatrics, 49:460–461.

NCCAM (2011). Complementary and Alternative Medicine: What 
People Aged 50 and Older Discuss with their Health Care Providers. 
Erişim Tarihi:12.10.2018. https://nccih.nih.gov/news/camstats/2010/
introduction.htm 

Wu, P., Mills, E., Moher, D., Seely, D., (2010). Acupuncture in Postst-
roke Rehabilitation: A Systematic Review and Meta-Analysis of Rando-
mized Trials. Stroke, 41:171-179.

Kochar, A., Chen, A.Y., Sharma, P.P., Pagidipati, N.J., Fonarow, G.C., 
Cowper, P.A., Roe, M.T., Peterson, E.D., Wang, T.Y., (2018). Long-Term 
Mortality of Older Patients With Acute Myocardial Infarction Treated in 
US Clinical Practice. Journal of the American Heart Association, 30(7):1-12.

Volkert, D., Beck, A.M., Cederholm, T., Cruz-Jentoft, A., Goisser, S., 
Hooper, L.,  Kiesswetter, E.,  Maggio, M., Raynaud-Simon, A., Sieber, 
C.C.,  Sobotka, L.,  Van Asselt, D., Wirth, R.,  Bischoff, S.C., (2018). ES-
PEN Guideline on Clinical Nutrition and Hydration in Geriatrics. Clini-
cal Nutrition, 1-28.

Morillas, J., García-Talavera, N., Martín-Pozuelo, G., Reina, A.B., 
Zafrilla, P., (2006). Detection of hyponutrition risk in non-institutionali-
sed elderly. Nutricion Hospitalaria, 21(6):650-656.

Villareal, D.T., Chode, S., Parimi, N., Sinacore, D.R., Hilton, T., Ar-
mamento-Villareal, R., Napoli, N., Qualls, C., Shah, K. (2011). Weight 
Loss, Exercise, or Both and Physical Function in Obese Older Adults. The 
New England Journal of Medicine, 364:1218-1229.

Brosseau, L., Wells, G.A., Tugwell, P., Egan, M., Dubouloz, C.J., Ca-
simiro, L., Bugnariu, N., Welch, V.A., De, A.G., Francoeur, L., Milne, S., 
Loew, L., McEwan, J., Messier, S.P., Doucet, E., Kenny, G.P., Prud’hom-
me, D., Lineker, S., Bell, M., Poitras, S., Li, J.X., Finestone, H.M., Lafer-
rière, L., Haines-Wangda, A., Russell-Doreleyers, M., Lambert, K., Mar-
shall, A.D., Cartizzone, M., Teav, A., Panel O., (2011). Evidence-Based 
Clinical Practice Guidelines for the Management of Osteoarthritis in 
Adults Who Are Obese or Overweight. Physical Therapy, 91(6): 843–861.



GERİATRİ VE KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI

370

Erdinçler, D.S., (2005).  Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları: Hormonlar 
ve Anti-Aging. Erişim Tarihi:03.10.2018. http://www.tihud.org.tr/up-
loads/content/kongre/7/7.17.pdf 

Cankurtaran, M., (2005). Yaşlılık, Yaşlanma Mekanizmaları, Anti-
aging ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri. Erişim Tarihi:03.10.2018. http://
www.tihudum.org/tihud_content/uploads/assets/7.15.pdf 

Benjumea, A.M., Curcio, C.L., Duque, G., Gómez, F., (2018).  Dy-
napenia and Sarcopenia as a Risk Factor for Disability in a Falls and 
Fractures Clinic in Older Persons. Macedonian Journal of Medical Sciences, 
6(2):344-349. 

Spiegeleer, A.D., Beckwée, D., Bautmans, I., Petrovic, M., (2018). 
Pharmacological Interventions to Improve Muscle Mass, Muscle Stren-
gth and Physical Performance in Older People: An Umbrella Review of 
Systematic Reviews and Meta-analyses. Drugs & Aging, 35:719–734.

Demirel, G., Kumsar, A.K., Yılmaz, F.T., (2015). Kadınlarda Oste-
oporozun Önlenmesinde Yeşil Çayın Yeri. Türk Osteoporoz Dergisi, 21: 
84-86.

Chung, M., Balk, E.M., Brendel, M., Ip, S., Lau, J., Lee, J., Lichtenste-
in, A., Patel, K., Raman, G., Tatsioni, A., Terasawa, T., Trikalinos, T.A., 
(2009). Vitamin D and Calcium: A Systematic Review of Health Outco-
mes. Evid Rep Technol Assess, 183:1-420

Muraki, S., Yamamoto, S., Ishibashi, H., Oka, H., Yoshimura, N., 
Kawaguchi, H, Nakamura K., (2007).  Diet and Lifestyle Associated with 
İncreased Bone Mineral Density: Cross-Sectional Study of Japanese El-
derly Women at an Osteoporosis Outpatient Clinic. Journal of Orthopaedic 
Science, 12:317-320. 

Devine, A., Hodgson, J.M., Dick, I.M., Prince, R.L., (2007). Tea Drin-
king is Associated with Benefits on Bone Density in Older Women. The 
American Journal of Clinical Nutrition, 86:1243-1247.

Clement, Y., (2009). Can Green Tea Do That? A Literature Review of 
the Clinical Evidence. Preventive Medicine, 49:83-87.

Fisunoglu, M., Besler, H.T., (2008). Çay ve Saglik İliskisi. Erişim Ta-
rihi:03.10.2018. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t63.pdf 

Shen, C.L., Yeh, J.K., Cao, J.J., Wang, J.S., (2009). Green Tea and Bone 
Metabolism. Nutrition Research, 29:437-456.



Hediye UTLİ

371

Çalışkan, N., (2013). Diz Osteoartriti Tedavisinde Yüzeysel Sıcak So-
ğuk Uygulama: Kanıtlar Yeterli Mi? Çağdaş Tıp Dergisi, 3(2): 136-143.

Wu, Y., MacDonald, H.V., Pescatello, L.S., (2016). Evaluating Exer-
cise Prescription and Instructional MethodsUsed in Tai Chi Studies Ai-
med at Improving Balance in Older Adults: A Systematic Review. Jour-
nal of the American Geriatrics Society, 64:2074–2080.

Yıldırım, P., (2014). Tai Chi Egzersizinin Etkileri ve Klinik Uygula-
maları. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 60 (2):36-42.

Low, S., Ang, L.W., Goh, K.S,. Chew, S.K., (2009). A Systematic Re-
view of the Effectiveness Oftai Chi on Fall Reduction Among the Elder-
ly. Archives of Gerontology and Geriatrics, 48:325–331.

Leung DP, Chan CK, Tsang HW, Jones, A.Y., (2011). Tai Chi as an 
İntervention to İmprove Balance and Reduce Falls in Older Adults: A 
Systematic and Meta-analytical Review. Alternative Therapies In Health 
And Medicine, 17:40–48.

Liu, H., Frank, A., (2010). Tai Chi as a Balance İmprovement Exer-
cise For Older Adults: A Systematic Review. Journal of Geriatric Physical 
Therapy, 33:103–109.

Battisti, N.M.L., Sehovic, M., Extermann, M., (2017). Assessment of 
the External Validity of the National Comprehensive Cancer Network 
and European Society for Medical Oncology Guidelines for NoneS-
mall-Cell Lung Cancer in a Population of Patients Aged 80 Years and 
Older. Clinical Lung Cancer, 18(5):460-471.

Torres, C.H., Hsu, T., (2017). Comprehensive Geriatric Assessment 
in the Older Adult with Cancer: A Review. European Urology Focus, 
3:330-339.

Guerard, E.J., Nightingale, G., Bellizzi, K., Burhenn, P., Rosko, A., 
Artz, A.S., Korc-Grodzicki, B., Canin, B., Dale, W., Ferrell, B., (2016). Sur-
vivorship Care for Older Adults with Cancer: U13 Conference Report. 
Journal Geriatr Oncol, 7(4):305-312

Hamaker, M.E., Bos, F.V.D., (2017). Evidence-based Maatwerk Voor 
Ouderen Met Kanker. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 48(6):263–
270.

Kunkler, I.H., Audisio, R., Betz,Y.B., Gore, E., Hoffe, S., Kirova, Y., 
Koper, P., Lagrange, J.L., Markouizou, A., Pfeffer, R., Villa, S., (2014). 



GERİATRİ VE KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI

372

Review of Current Best Practice and Priorities for Research in Radiation 
Oncology for Elderly Patients with Cancer: the International Society of 
Geriatric Oncology (SIOG) Task Force. Annals of Oncology, 25:2134–2146.

Ovayolu, Ö., Ovayolu, N., (2017). Palyatif Bakım Alan Kanser Has-
talarının Ağrı Yönetiminde İntegratif Yaklaşımlar. Hacettepe Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(3),54-64.

Temel, J.S., Greer, J.A., Muzikansky, A., Gallagher, E.R., Admane, 
S., Jackson, V.A., Dahlin, C.M., Blinderman, C.D., Jacobsen, J., Pirl, W.F., 
Billings, J.A., Lynch, T.J., (2010).  Early Palliative Care for Patients with 
Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. The New England Journal Medi-
cine, 363:733–742.

Şimşek, T.T., Yumin, E.T., Öztürk, A., Sertel, M., Yumin, M., (2011). 
Ev Ortamında Yaşayan Yaşlı Bireylerde Ağrı ile Sağlık Durumu, Mobi-
lite ve Günlük Yaşam Aktivite Düzeyi Arasındaki İlişki. Türk Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Dergisi, 57: 216-220

Dikmen, Y., (2014). Ağrı ve Yönetimi. Türkinaz Aştı, Ayişe Karadağ 
(Ed.). Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı içinde (634-665). 
İstanbul: Akademi Basım ve Yayıncılık.

Lee, M.S., Ernst, E., (2011). Acupuncture for Pain: An Overview of 
Cochrane Reviews. Chinese Journal of Integrative Medicine, 17:187-189.  

Audette, J.F., (2008). Tai Chi in Pain Medicine. Integrative Pain Medi-
cine, 243-258.

Gaylord, S., Crotty, N., (2002). Enhancing Function with Comple-
mentary Therapies in Geriatric Rehabilitation. Topics in Geriatric Rehabi-
litation, 18:63-80.

Suter, P., Suter, W.N., Johnston, D., (2011). Theory-Based Telehealth 
and Patient Empowerment. Population Health Management, 14(2):87-92.

Magdalena, M., Fedak, B., Borkowska, U.G., (2015). Use of Tele-
medicine-Based Care for the Aging and Elderly: Promises and Pitfalls. 
Smart Homecare Technology and TeleHealth, 3:91–105.

Bert, F., Giacometti, M., Gualano, M.R., Siliquini, R., (2014). Smartp-
hones and Health Promotion: A Review of the Evidence. Journal of Medi-
cal Systems, 38:2-11. 



Hediye UTLİ

373

Boustani, M., Alder, C.A., Solid, C.A., (2018). Agile Implementa 
Tion: A Blueprint for Implementing Evidence-Based Healthcare Soluti-
ons. Journal of the American Geriatrics Society, 66:1372-1376.

Bushnell, C.D., Duncan, P.W., Lycan, S.L., Condon, C.N., Pastva, 
A.M., Lutz, B.J., Halladay, J.R., Cummings, D.M., Arnan, M.K., Jones, 
S.B., Sissine, M.E., Coleman, S.W., Johnson, A.M., Gesell, S.B., Mettam, 
L.H., Freburger, J.K., Barton-Percival, B., Taylor, K.M., Prvu-Bettger, J., 
Lundy-Lamm, G., Rosamond, W.D.A., (2018). Person-Centered Appro-
ach to Poststroke Care: TheCOMprehen sive Post-Acute Stroke Services 
Model. Journal of the American Geriatrics Society, 66:1025-1030.

Armfield, N.R., Gray, L.C., Smith, A.C., (2012). Clinical Use of Skype: 
A Review of the Evidence Base. Journal Telemed Telecare, 18(3):125-127.

Cullum, C.M., Hynan, L.S., Grosch, M., Parikh M., (2014).  Tele-
neuropsychology: Evidence for Video Teleconference-Based Neurops-
ychological Assessment. Journal of the International Neuropsychological 
Society, 20(10):1028-1033.

Ekeland, A.G., Bowes, A., Flottorp, S., (2010). Effectiveness of Tele-
medicine: A Systematic Review of Reviews. İnternational Journal of Medi-
cal İnformatics, 79:736-771.



ANTİ-AGİNG KAVRAMI VE YAŞLANMA MEKANİZMALARI

374

ANTİ-AGİNG KAVRAMI VE YAŞLANMA 
MEKANİZMALARI

Birgül VURAL DOĞRU
Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği 

AD. Mersin / Türkiye

Öz: Yaşlanma doğum ile birlikte başlayan, tüm işlevlerde azalmaya 
yol açan, geriye dönüşü olmayan yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin 
tümü olarak tanımlanmaktadır. Yaşlanma ile ilgili çok sayıda teori ve 
sınıflandırma olmasına rağmen yaygın olarak kabul edilen görüş mo-
dern biyolojik teoriler grubuna giren ‘programlı yaşlanma’ ve ‘hata/
hasar (raslantısal) tipi yaşlanma’ şeklinde yapılan sınıflamadır. Son za-
manlarda ise çevre ve rastlantının etkisini gittikçe artan bir şekilde kabul 
eden genleri kapsayan ‘birleşik teori’, yaşlanma sürecinin sistematik ve 
bütünleştirici analizine duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Anti-aging 
veya “yaşlanma karşıtı” kavramı yaşlanmayı geciktirme, önleme, yaşam 
süresini uzatma, aynı zamanda daha az hastalık ve sakatlık, daha iyi 
yaşam sağlama gibi pek çok konuyu içermektedir. Başlıca anti-aging uy-
gulamalar arasında kalori kısıtlama, hormon replasman tedavileri, an-
tioksidanlar, telemor-tabanlı terapiler, kök hücreler, gelecek tedaviler, 
yaşam tarzı değişiklikleri gibi uygulamalar yer almaktadır. Ancak bu 
yöntemlerin bazılarının etkinliğine yönelik yeterli ve güvenilir kanıtlar 
bulunmamaktadır.

GİRİŞ 

Yaşlanma doğum ile birlikte başlayan, kişinin fiziksel ve zihinsel 
yönden, bağımsızlıktan bağımlılığa geçtiği, organizmanın molekül, hüc-
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re, doku, organ ve sistemler düzeyinde, zamanın ilerlemesiyle ortaya çı-
kan,  tüm işlevlerde azalmaya yol açan, geriye dönüşü olmayan yapısal 
ve fonksiyonel değişikliklerin tümüdür (da Costa ve ark., 2016:17;Karan 
ve Tufan, 20110:11-12; Koldaş, 2017:1). Yaşlanma boyunca oluşan çeşit-
li zararlı değişkenlerin birikimi hücrelerin ve dokuların aşamalı olarak 
işlevini bozmakta ve sonunda ölüme neden olabilmektedir (Datta ve 
ark., 2011:1;Koldaş, 2017:1). Yaşlanma, biyolojik, kronolojik, ekonomik, 
psikolojik, patolojik ve sosyal olarak sınıflandırılmaktadır (Cankurtaran, 
2008:110-111).  Bunların tümünün karşılıklı etkileşimi sonucu yaşlanma 
ortaya çıkmaktadır. Yaşlanma sürecine bağlı olarak yapı ve fonksiyon-
lardaki bozulma primer yaşlanma olarak adlandırılmakta, hızı hücre 
ve dokuların yapısal ve fonksiyonel bütünlüğünün sürdürülmesi için 
çalışan DNA’yı serbest radikallerden korumak gibi mekanizmaların et-
kinliğine bağlanmaktadır. Hastalıklar ve çevresel faktörlerin etkisiyle 
ortaya çıkan yaşlanma ise sekonder yaşlanmadır. Sekonder yaşlanmayı 
yavaşlatmak ortalama yaşam süresinin artmasına, primer yaşlanmayı 
yavaşlatmak ise maksimal yaşam süresinin uzamasına neden olmakta-
dır (Cankurtaran, 2008:110-111).

Sağlık ve teknoloji alanındaki ilerlemeler, ekonomik, sosyal ve kül-
türel imkanların artması ile birlikte ortalama yaşam süresi uzamaktadır 
(da Costa ve ark., 2016:17;Demez, 2012:96). Yaşın ilerlemesi ile birlikte 
kronik hastalıkların görülme sıklığı, kuvvetsizlik gibi fiziksel değişim-
ler ve kırılganlık gibi yaşlanmaya bağlı sorunlarda artmaktadır (da Cos-
ta ve ark., 2016:17-18; Fedarko, 2011:28). İnsanların, yaşlanma sonucu 
oluşan hastalıkları önlemek, güç kaybını engellemek, daha uzun süre 
genç, sağlıklı kalmak ve kaliteli bir hayat yaşamak istemeleri anti-aging 
uygulamalara eğilimleri arttırmıştır. Bu bağlamda anti-aging, yaşa bağlı 
patolojilerin ve resmen hastalık olarak kabul edilmeyen yaşa bağlı di-
ğer değişikliklerin gelişmesini geciktiren herhangi bir girişim, yaşlan-
ma-karşıtı uygulamalar, yaşlanmayı engelleme/geciktirme yaklaşım-
larının tümü olarak tanımlanmaktadır (Cankurtaran, 2008:111;Gems, 
2014:14;Yaylagül ve Yazıcı, 2016:14). Bu amaçla sık ve popüler olarak 
anti-aging kavramı kullanılsa da sağlıklı yaşlanma ve aktif yaşlanma 
daha doğru tanımlar olarak kabul görmektedir (Cankurtaran, 2008:111).
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Yaşlanmanın neden ve nasıl olduğunu açıklamaya çalışan çok sa-
yıda teori mevcut olmakla birlikte en yaygın kullanımı olan sınıflama 
şekli ‘programlı’ ve ‘hata/hasar (raslantısal)’ teorileridir (da Costa  ve 
ark.,2016:92;de Cabo ve ark., 2014:1517). Her iki grubun belirli unsur-
larını içeren üçüncü kategoride birleşik teorilerdir.  Çok sayıda teori 
bulunmakla birlikte hepsi tek bir soruya cevap vermeyi amaçlamak-
tadır. Yaşlanmanın nedeni nedir (Cankurtaran, 2008:111; da Costa  ve 
ark.,2016:92;de Cabo ve ark., 2014:1517)? Yaşlanmanın nedenleri ara-
sında; 1) telomer kısalması, telomeraz aktivitesinin sonlanması, 2) mi-
tokondriyal yaşlanma 3) apoptozis, 4) bellek hücresinin teşvik edilmesi, 
sinir hücrelerinin bölünmesinin durdurulması, doku farklılaşması, 5) 
fiziksel ve kimyasal yıkıcıların vücut hücrelerini yıpratması sayılabilir 
(Arora, 2008:131;Bulut ve Özçakar, 2016:2). Anti- aging kavramı gerçek 
anlamda bu yaşlanma mekanizmalarındaki süreçleri önlemek ve geri 
döndürmekle ilgili konuları içermektedir (Cankurtaran, 2008:111).

ANTİ-AGİNG NEDİR?

Anti-aging veya “yaşlanma karşıtı” kavramı, yaşlanmayı gecik-
tirme, önleme anlamına gelmekte, yaşlanmanın biyolojik süreçlerine 
meydan okuyan, sağlığı koruyan ve yaşlanmayı önleyen aktivitelerden, 
kozmetik ürünlere, cerrahi ve tıbbi müdahalelere kadar pek çok konuyu 
içermektedir (Vincent, 2009:198;Yaylagül ve ark., 2016:14). Anti-aging 
yaklaşımın amacı sadece yaşamın uzamasını sağlamak değil aynı za-
manda daha az hastalık ve sakatlık, daha iyi yaşam sağlamaktır (Vin-
cent, 2009:198).

Tarih boyunca insanlar her zaman yaşlanmayı ve hastalıkları te-
davi edebileceklerini hayal etmişler, ‘gençlik çeşmesini’ bulmaya çalış-
mışlardır. Yaşlanma sürecinin anlaşılmasının güç ve kompleks olması 
nedeniyle bu rüya asla gerçek olmamıştır (Tosato ve ark., 2007:402).Ta-
rihsel olarak anti-aging’in gelişimi;1980’lerde hastalıkların azaltılması, 
1990’larda yaşlanmanın yavaşlatılması, son dönemde ise yaşlanmanın 
tersine çevrilmesi, rejuvenasyon/gençleştirme ile yaşlanmanın durdu-
rulması olarak üç döneme ayrılmaktadır (Everts Mykytyn, 2010:181-183; 
Yaylagül ve ark., 2016:16). Son yıllarda hücresel süreçlerin biyokimyası 
ve genetiğin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli biyoteknolojik ge-
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lişmeler olmuştur ((Tosato ve ark., 2007:401-412). Uzun yaşama, sağlıklı 
kalma ve acı çekmekten kurtulma isteğinin ön planda tutulduğu günü-
müzde yaşlı nüfus sayısı oldukça artış göstermiştir (Partridge, 2010:147-
148). Dünya genelinde yaşlı nüfusun ve anti-aging uygulamalara yöne-
lik çalışmaların artması, şirketlerin pazarlama yöntemleri, sosyal med-
ya gibi hızlı iletişim araçları anti-aging uygulamaların özellikle geliş-
miş ülkelerde oldukça yaygınlaşmasına yol açmıştır (Everts Mykytyn, 
2010:191;Stefánsson, 2005:1-2). Anti-aging uygulamalar arasında kalori 
kısıtlaması, egzersiz, düşük molekül ağırlıklı bileşiklerin kullanımı, lav-
man rejimleri, hücre enjeksiyonları, bitkisel eliksirler, hormonal tedavi-
ler, vitamin takviyelerini içeren farmakolojik ve non-farmakolojik yön-
temler yer almaktadır (de Cabo ve ark., 2014:1516; Stefánsson, 2005:1-2). 
Bu yöntemlerin bazılarının etkinliğine yönelik yeterli ve güvenilir ka-
nıtlar bulunmamaktadır (de Cabo ve ark., 2014:1516; Everts Mykytyn, 
2010:191; Stefánsson, 2005:1-2).

YAŞLANMA MEKANİZMALARI

Yaşlanma ile ilgili 300’den fazla teori bulunmaktadır  (da Costa  ve 
ark.,2016:92). Yaşlanma ile ilgili major teoriler; ‘evrim teorileri’, ‘prog-
ramlı yaşlanma’, ‘hata/hasar’ ve ‘molekuler biyolojinin ötesinde yaş-
lanma’ şeklinde sınıflandırılmaktadır (AFAR: Theories of Aging, 2011:1-
5;da Costa  ve ark.,2016:92; Sergiev, Dontsova ve Berezkin, 2015:9). 
Geleneksel yaşlanma teorileri, yaşlanmanın adaptasyon veya genetik 
olarak programlanmadığına dayanmaktadır (Jin, 2010:72).Yaşlanma ile 
ilgili çok sayıda teori ve sınıflandırma olmasına rağmen yaygın olarak 
kabul edilen görüş modern biyolojik teoriler grubuna giren ‘programlı 
yaşlanma’ ve ‘hata/hasar (raslantısal) tipi yaşlanma’ şeklinde yapılan 
sınıflamadır (da Costa  ve ark.,2016:92; Jin, 2010:72;Sergiev, Dontsova 
ve Berezkin, 2015:9). Son zamanlarda ise genetik bakım ve onarım sis-
temlerinin performansı, çevre ve rastlantının etkisini gittikçe artan bir 
şekilde kabul eden genleri kapsayan ‘birleşik teori’, yaşlanma sürecinin 
sistematik ve bütünleştirici analizine duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır 
(da Costa  ve ark.,2016:92). Her yaşlanma modeli, yaşlanma ile ilgili tek 
bir mekanizmaya odaklansa da, yaşlanma oldukça anlaşılması güç ve 
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karmaşık bir olay olduğundan tek bir mekanizma ile açıklanması müm-
kün değildir (Karan ve Tufan, 2010:12) 

Şekil 1:Yaşlanma Teorilerinin Sınıflandırılması (da Costa  ve 
ark.,2016:92;Sergiev, Dontsova ve Berezkin, 2015:9)

Programlı Yaşlanma Teorileri

Programlanmış yaşlanma teorileri bazen aktif ya da adaptif yaşlan-
ma teorileri olarak adlandırılmakta olup yaşla birlikte kasıtlı bir bozul-
ma olduğunu göstermektedir. Yaşlanmanın doğuştan gelen bir genetik 
program nedeniyle önceden tanımlanmış bir süreç olduğunu belirtir 
(Datta ve ark., 2011:1;Sergiev, Dontsova ve Berezkin, 2015:9). Yaşlanma 
farklı türlere göre değişebilir, programlanmış yaşlanma hasarın artma-
sını hızlandırabilir veya onarım kapasitesini azaltabilir (Sergiev, Dont-
sova ve Berezkin, 2015:9). Bu teori yaşlanan genleri, ölümle sona eren 
hücresel düzeydeki büyüme kapasitesini (cellular se-nescence), telomer 
kısalması, apoptoz başarısızlığını ve uzun ömürlü gen gibi konuları içer-
mektedir (Datta ve ark., 2011:1). 

Programlanmış teori üç alt gruba ayrılmaktadır:
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1)Programlanmış Uzun Ömür; Yaşlanma, belirli genlerin ardışık 
olarak açılıp kapanmasının bir sonucudur. Yaşlanma, yaşla ilişkili ek-
sikliklerin ortaya çıktığı zaman olarak tanımlanır (Jin, 2010:72). 

2) Endokrin Teorisi; Biyolojik saatler, yaşlanmanın hızını kontrol 
etmek için hormonlarla harekete geçer. Yaşlandıkça, nöro-endokrine 
sistem daha az işlevsel hale gelir ve bu durum yüksek kan basıncına, 
bozulmuş glikoz metabolizmasına ve uyku bozukluklarına yol açabilir. 
Araştırmacılar bir süre, nöro-endokrine sistem tarafından regüle edi-
len hormonların azalmasının (Büyüme hormonu, östrojen, testosteron, 
dehydroepiandrosterone -DHEA gibi) yaşlanmadan sorumlu olduğunu 
ve daha sonraki yaşamı kısalttığını düşünmüşlerdir. Ancak bazı fonksi-
yonel değişiklikler azalmış hormon seviyelerine bağlanabilse de, 1960’lı 
yıllardan itibaren farelerde yapılan ve bugünde devam eden deneysel 
kanıtlar hormonlarda azalmanın yaşam süresini uzatabileceğini gös-
termektedir. Hipofiz bezleri çıkarılmış farelerde yapılan çalışmalarda, 
farelerin yaşla ilgili değişikliklerde gecikme yaşadıklarını göstermiştir 
(AFAR: Theories of Aging, 2011;6-7). Yaşlanmayla ilişkili bazı fizyolojik 
değişiklikleri hormon replasman tedavilerinin modifiye ettiği gösterilir-
ken, bu tedavilerin istenmeyen yan etkileri de sıklıkla ortaya çıkmakta-
dır. Östrojen replasman tedavisinin (ERT) yararlarına yönelik verilere 
rağmen, son yıllarda yapılan bir çalışmada uzun süreli kullanımın over 
kanseri riskini artırdığı belirlenmiştir. Başka bir çalışmada ise melatonin 
takviyesinin farelerde ortalama yaşam süresini %5 artırırken, spontan 
tümor insidansının da arttığı bulunmuştur (Tosato ve ark., 2007:408-
409). 

Son çalışmalar, yaşlanmanın hormonal olarak düzenlendiğini ve ev-
rimsel olarak korunan insülin/ insüline benzer büyüme faktörü-I (Insu-
lin like Growth Factor I =IGF-1) sinyalizasyon (IIS) yolunun, yaşlanma-
nın hormonal regülasyonunda önemli bir rol oynadığını doğrulamakta-
dır (AFAR: Theories of Aging, 2011;Jin, 2010:72). Büyüme hormonu ve 
buna karşılık gelen aşağı akım hedef insülin benzeri büyüme faktörü I 
(IGF-1) gibi hormon düzeyleri yaşla birlikte azaldığı için, bu değişik-
liklerin yaşlanmaya neden olduğu öne sürülmüştür. Doğal olarak yaşlı 
insanlarda belirli hormon düzeylerini geri kazandırmayı amaçlayan pek 
çok anti-aging ürün ortaya çıkmıştır (da Costa  ve ark.,2016:93). Ancak 
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bazı şirketlerin iddia ettiği gibi bu tür uygulamaların yaşamı uzatmak 
yerine tam tersi etki yapabileceği belirtilmektedir. Genetik olarak bü-
yüme hormon eksikliği olan insanlarla ilgili yapılan yeni bir çalışma ise 
bu insanların kansere ve tip II diyabet gelişimine karşı korunduğunu 
göstermiştir (AFAR: Theories of Aging, 2011;6-7). Bu sebeple hormon 
replesman tedavilerine karar vermek için daha çok araştırmaya gerek 
duyulmaktadır(da Costa  ve ark.,2016:104; Diamanti-Kandarakis ve ark., 
2017:289-301).

3) İmmünolojik Teori; Bağışıklık sistemi zamanla azalmaya prog-
ramlanmış olduğundan bulaşıcı hastalıklara yatkınlığı arttırarak yaşlan-
ma ve ölüme neden olduğu ileri sürülmektedir. Bağışıklık sisteminin et-
kinliğinin ergenlik döneminde zirve yaptığı ve yaş ilerledikçe kademeli 
olarak azaldığı belirlenmiştir. Yaş ilerledikçe, antikorların etkinliklerini 
yitirdiği ve vücut tarafından daha az yeni hastalık ile mücadele edildiği, 
bu sebeple de hücresel strese ve ölüme neden olduğu ifade edilmekte-
dir. Kronik strese bağlı makrofaj aktivasyonu, yaşlanma ile ilişkili subk-
linik kronik enflamasyon durumuna potansiyel bir açıklama getirmek-
tedir (Tosato ve ark., 2007:407). Bu teori yaşlanma ile birlikte, bağışıklık 
sisteminin gerilemesi sonucunda vücudun temel olarak kendini yara-
lanmalar, patojen mikroorganizmalar, hastalıklar ve mutasyonlara karşı 
koruyamamasıyla ortaya çıktığını savunmaktadır (Aslan ve Hocaoğlu, 
2017:53).  Bozulmuş immün yanıt, inflamasyon, kardiyovasküler, Alz-
heimer ve kanser gibi hastalıklarla ile ilişkili bulunmuştur (Jin, 2010:72). 
Bağışıklık fonksiyonlarını son derece yüksek bir seviyede tutan yaşlı-
ların uzun bir yaşam süresine sahip olma olasılıklarının daha yüksek 
olduğu belirtilmiştir (Tosato ve ark., 2007:407).

 Hasar Teorileri

Genler ve proteinlerde rastgele kümülatif çevresel hasarın yaşlan-
ma ve homeostatik yetmezlik ürettiğini ifade eden  bu teori, canlı or-
ganizmalara çevresel saldırıların önemini belirtmektedir (Datta ve ark., 
2011:1;Jin, 2010:72). Oksidatif stres (serbest radikal hasarı),  amino asit 
rasemizasyonu ve non-enzimatik glikolizasyon gibi konuları içermekte-
dir (Datta ve ark., 2011:1).
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Programlanmış teori beş alt gruba ayrılmaktadır:
1) Aşınma ve Yıpranma Teorisi (Wear and Tear); Bu teori ilk olarak 

Alman biyolog August Weismann tarafından 1882 yılında öne sürül-
müştür. Hücreler ve dokular yaşlanmaya neden olan yıpranan önemli 
parçalara sahiptir (Jin, 2010:72).  Aşınma ve yıpranma teorisi canlıları 
makinelere veya araba parçalarına benzetir. Makinelerin/araba parça-
larının kullanılmalarına bağlı olarak aşınmaları ve yıpranmaları gibi 
beden de bir süre sonra uzun yıllar çalışmaya bağlı olarak tekrarlı kul-
lanımdan dolayı aşınma ve yıpranmaya başlar. Ayrıca insan vücudu 
uzun zamandan beri kullanılmasına bağlı olarak kaza, hastalık, radyas-
yon, zehirli maddeler, gıda ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan 
hasarlara maruz kalır (Jin, 2010:72;Park and Yeo, 2013;41). Bu aşınma ve 
yıpranma, vücudun kendini tamir edemeyeceği boyuta ulaştığında ise 
yaşlanma süreci başlamış olur  (Jin, 2010:72;Park and Yeo, 2013;41)

2) Yaşam Hızı (Enerjisi) Teorisi; Bu teoriye göre her canlı yaşama 
belirli bir enerji rezervi ile başlamakta, yaşam boyunca bu rezervden 
harcamalar yapmaktadır. Yaşam şekline göre değişen sürede enerji tü-
ketimi gerçekleşir ve metabolizma hızı yüksek olanlarda tükenme daha 
çabuk olur (Bulut ve Özçakar, 2016:2). Bu nedenle organizmanın bazal 
metabolizma hızı ne kadar yüksekse, yaşam süresinin o kadar kısa oldu-
ğu, dolayısıyla harcanan enerji ile yaşam süresinin ters orantılı olduğu 
ileri sürülmektedir (Jin, 2010:72;Park ve Yeo, 2013;42). Yaşam süresince 
tüketilecek toplam enerji miktarı, kalp hızı, solunum sayısı ya da uyku 
döngüsü gibi vücudun çeşitli işlevleriyle bağlantılı olduğundan fizyolo-
jik işlevlerin sayısının artmasına yol açacak etkenler yaşam süresini de 
kısaltır. Soğukkanlı organizmalarla yapılan deneyler, yaşam sürelerinin, 
içinde yaşadıkları sıcaklıkla veya ne kadar aktif olduklarıyla ters oran-
tılı olduğunu göstermiştir. Ancak bu teoriyi desteklemeyen bazı istisnai 
durumlar bulunmaktadır. Örneğin, kuşlar tipik olarak benzer büyük-
lükteki memelilerden 1.5 ila 2.0 katı bir metabolik hıza sahip olmalarına 
rağmen yaklaşık üç kat daha uzun yaşamaktadırlar. Aynı zamanda kısa 
ömürlü küçük memeliler, uzun ömürlü hayvanlara göre, yaşamları bo-
yunca hücre başına daha fazla enerji harcamaktadırlar. Bu veriler doğ-
rultusunda teori tartışılmaya devam edilmektedir (AFAR: Theories of 
Aging, 2011:8).
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3) Çapraz Bağlanma/Glikozilasyon Teorisi; çapraz bağlanma te-
orisi 1942’de Johan Bjorksten tarafından önerilmiştir. Bu teoriye göre, 
çapraz bağlanan proteinlerin birikimi, hücre ve dokulara zarar vererek, 
yaşlanma ile sonuçlanan bedensel süreçleri yavaşlatır (Jin, 2010:72;). Bu 
gereksiz bağlantılar veya bağlar, proteinlerin ve diğer moleküllerin ha-
reketliliğini veya elastikiyetini azaltır. Hasar gören veya artık ihtiyaç 
duyulmayan proteinler normal olarak proteaz adı verilen enzimler ta-
rafından parçalanır. Bununla birlikte, çapraz bağlantıların varlığı, prote-
azların aktivitesini inhibe eder. Bu nedenle hasarlı ve gereksiz proteinler 
yapışır ve sorunlara neden olabilir (AFAR: Theories of Aging, 2011:3).

Çapraz bağlanmanın yollarından biri de glikozilasyon veya glikas-
yon olarak adlandırılan bir süreçtir (AFAR: Theories of Aging, 2011:3). 
Hücrelerin arasında ve içindeki proteinleri birbirine yapıştırma eylemini 
gerçekleştiren glikozun yaşlanmanın sorumlularından biri olduğu öne 
sürülmektedir. Glikozilasyon bir glikoz ile proteinlerin serbest amino 
grubu arasında çapraz bağlanma olarak tanımlanan reaksiyondur. Gli-
kozilasyon ürünlerinin proteinlere çapraz bağlanması hücrenin işlevini 
inhibe eden büyük, çapraz bağlı moleküllerin oluşumuyla sonuçlanır 
(Öksüzokyar ve ark., 2016:38). 

Son çalışmalar, çapraz bağlanan reaksiyonların yaşlanmaya katkı-
da bulunduğunu ve yaşa bağlı değişiklikler ile ilişkili olduğunu göster-
mektedir (AFAR: Theories of Aging, 2011:3;Jin, 2010:72). Cilt proteini 
kollajeninin çapraz bağlanmasının, kırışıklık ve diğer yaşa bağlı dermal 
değişikliklerden kısmen sorumlu olduğu kanıtlanmıştır. Aynı zamanda 
göz merceğindeki proteinlerin çapraz bağlanmasının yaşa bağlı kata-
rakt oluşumunda rol oynadığına inanılmaktadır. Araştırmacılar, arterle-
rin duvarlarında veya böbreklerin filtreleme sistemlerinde proteinlerin 
çapraz bağlanmasının, aterosklerozun en azından bir kısmına ve yaşlı 
erişkinlerde görülen böbrek fonksiyonlarında yaşa bağlı düşüşe neden 
olduğunu ileri sürmektedirler. Ayrıca glikasyonun, Alzheimer hastala-
rının beyinlerinde biriken protein olan beta-amiloidin oluşumuna katkı-
da bulunduğuna dair kanıtlar bulunmuştur. Çapraz bağlanma teorisini 
destekleyen bir çalışmada karnosin adlı ilacın proteinlerin çapraz bağ-
lanmasını önleyerek fibroblast adı verilen insan hücrelerinin yaşlanma-
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sını geciktirdiği gösterilmiştir (AFAR: Theories of Aging, 2011:3-4;Jin, 
2010:72).

Çapraz bağlanmanın yaşlanmanın bir parçası olduğu konusunda fi-
kir birliği olsa da yaşlanmaya katkıda bulunan çeşitli mekanizmalardan 
sadece bir tanesi olarak kabul edilmektedir (AFAR: Theories of Aging, 
2011:3-4;Jin, 2010:72; Öksüzokyar ve ark., 2016:38).

4) Serbest Radikaller Teorisi; İlk kez 1954 yılında Dr. Gerschman ta-
rafından ortaya atılan ve Dr. Denham Harman tarafından geliştirilen bu 
teori, süperoksit ve diğer serbest radikallerin hücrenin makromoleküler 
bileşenlerine zarar vererek hücrelerin ve sonuçta organların çalışması-
na engel olan birikmiş hasara neden olduğunu ileri sürmektedir (Jin, 
2010:73). Normal oksijen kullanımı sırasında mitokondri tarafından ve 
özellikle de fagositler tarafından üretilen serbest radikaller (Süperoksit 
ve hidroksil anyonları, peroksinitrit, nitrik oksit)  organizmada oksidatif 
hasara neden olmaktadır. Organizmada serbest radikaller, endojen ve 
eksojen (Alkol, sigara, temizlik ürünleri, boya, tutkal, parfüm, ilaçlar, 
asbest, benzen, karbonmonoksit, ozon gibi hava kirleticiler) kaynaklar 
tarafından üretilmektedir (Karabulut ve Gülay, 2016;53). Bunlar, dış yö-
rüngelerinde tekli elektron bulundurmaları nedeniyle diğer maddeler-
le kolaylıkla reaksiyona girebilmektedirler (Park and Yeo, 2013;42-43). 
Nükleik asitler, lipitler, şekerler gibi makromoleküller ve proteinler 
serbest radikal hasarına karşı oldukça hassastır (Karabulut ve Gülay, 
2016;51). Antioksidan olarak adlandırılan hücrelerimizde doğal olarak 
bulunan maddeler tehlikeli serbest radikalleri nötralize ederek birikimi-
ni engellemeye yardım eder. Ancak bu nötralizasyon işleminden kaçan-
lar DNA, protein ve mitokondriye zarar verebilmektedir (Karabulut ve 
Gülay, 2016;54-57). 

Yaş ilerledikçe oksidan maddelerin miktarı artmakta ve oluşturacak-
ları hasarı engellemeye çalışan antioksidan sistemler yetersiz kalmakta-
dır. Yaşlılıkta temel sorunun, hem zararlı hem de faydalı etkileri olan 
oksidan madde regülasyonunun yaşlanma ile birlikte bozulması sonu-
cunda vücudumuzdaki oksidanlar ve antioksidanlar arasındaki denge-
nin bozulması gösterilmektedir (Karan ve Tufan, 2017;12). Serbest radi-
kaller düşük yoğunlukta olduğu zaman enfeksiyonlara karşı savunma, 
kanser hücrelerinin öldürülmesi, intrasellüler depolardan kalsiyum salı-
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nımı ve büyüme faktörü sinyallerinin aktivasyonu gibi hücresel sinyal-
lerin aktivasyonunda rol oynamaktadır (Karabulut ve Gülay, 2016;51). 
Serbest radikallerin artışı ise kardiyovasküler, gastrointestinal solunum 
ve boşaltım hastalıkları, kanser, diabet, yaşlanma, sperm fonksiyon bo-
zukluğu ve infertilite gibi birçok rahatsızlığa neden olabilmektedir. Ok-
sidan maddelerin seviyesiyle ilişkili olan bu hastalıkların önlenmesi için 
oksidan maddeler ile antioksidanların dengede olması sağlanmalıdır 
(Karabulut ve Gülay, 2016;58). Serbest radikaller ile ilgili araştırmalar 
oldukça popüler olup bazı hayvan deneylerinde antioksidanların yaşam 
süresini uzattığı, bazılarında ise etkisiz olduğu belirtilmiştir (Gladyshev, 
2014:727-728; Mockett, Sohal ve  Sohal, 2010:2028-2031; Pérez ve ark., 
2009:73-75)

5) Somatik DNA Hasar Teorisi; Bu teoride, DNA hasarında hücresel 
cevap kapasitesinin, yaşlanma sürecinde önemli bir belirleyici olduğu 
belirtilmektedir. Hangi tür DNA hasarı olursa olsun DNA hasarına ce-
vap, DNA’da oluşan hasarların tespiti, tamiri ve apoptoz ile hücre siklu-
sunun kontrolü aşamalarından meydana gelmektedir (Karan ve Tufan, 
2017:14; Moehrle ve Geiger, 2016:897). DNA hasarı sürekli olarak DNA 
kopyalama hatalarından, spontan kimyasal reaksiyonlardan ve ekzojen 
veya metabolizma sonucu oluşan maddelerden kaynaklanır (Moehrle 
ve Geiger, 2016:896).  Canlı organizma hücrelerinde sürekli olarak mey-
dana gelen DNA hasarlarının çoğu tamir edilirken, DNA Polimerazları 
ve diğer tamir mekanizmaları kusurları üretildiği kadar hızlı bir şekilde 
düzeltemeyebilir (Jin, 2010:73). Bunun sonucunda ortaya çıkan gene-
tik mutasyonlar yaşla birlikte birikerek hücrelerin ve fonksiyonlarının 
bozulmasına neden olur (Soares ve ark., 2014:432-433). Bu nedenle yaş-
lanma, hücrelerin genetik bütünlüğüne zarar verir (Jin, 2010:73). Ayrıca 
tamir mümkün değilse, hücreler apoptoza veya farklılaşmaya uğrarlar 
(Moehrle ve Geiger, 2016:897). Bu genlerdeki kararsızlık ve farklılaşma 
kansere ve yaşlanmaya neden olurken oksidatif DNA bozulması en çok 
nöron hücrelerinde olur (Öksüzokyar ve ark., 2016:37).

Birleşik (Kombine) Yaşlanma Teorileri

Yaşlanmaya yönelik birleşik bir teori geliştirmeye yönelik ilk çalış-
malar 1976 yılında Strehler tarafından yapılmıştır. Daha sonraki süreçte 
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birçok birleşik yaşlanma teorileri geliştirilse de son zamanlarda yaşlan-
manın temel olarak kimyasal bir süreç olmaktan daha çok elektriksel, 
biyofiziksel mekanizmalara dayandığını ileri süren yeni bir bütünleyi-
ci teori geliştirilmiştir. Yaşlanmanın sönen elektrik teorisi, hücrelerin 
kendi elektriğini üretme yeteneklerini yavaş yavaş kaybettikleri için, 
yaşlanmanın itici gücü olarak öne sürülen biyokimyasal süreçlerin, so-
nunda ölümüne yol açtığını ifade etmektedir. Bu nedenle araştırmaların, 
yaşlanmanın biyokimyasal ve genetik nedenleriyle sınırlanmaması hüc-
renin tüm biyofiziksel aktivitelerinin de dikkate alınması önerilmektedir 
(da Costa  ve ark.,2016:101-102).

ANTİ-AGİNG UYGULAMALAR

Yaşa bağlı hastalık riskini azaltmak, yaşlanma belirtilerini gider-
mek, geciktirmek veya tersine çevirmek için yapılan uygulamalar anti-a-
ging olarak adlandırılmaktadır (Cankurtaran, 2008:112-114; da Costa  ve 
ark.,2016:103-105; Gems, 2014:14). Şu anda, insanın yaşlanma sürecini 
biraz da olsa ertelemenin kanıtlanmış bir yolu bulunmamakla beraber 
yaşlanmanın etkilerini geciktirmenin mümkün olduğu belirtilmektedir. 
Örneğin, korumasız güneş ışığına maruz kalmama cilt yaşlanmasını ge-
ciktirebilirken dengeli bir diyet kardiyovasküler hastalık riskini azalta-
bilmektedir (da Costa  ve ark.,2016:103-105). Günümüzde birçok diyet, 
ilaç ve takviyeler yaşlanma karşıtı özellikler içerdiği düşüncesiyle kul-
lanılmaktadır. Bilimsel kanıtlarla desteklenmeyen bu ürün ve uygula-
maların pazarlama ve ticari kaygılarla yaşlanmayı durdurduğu ileri sü-
rülmektedir.  Toplumsal açıdan yanlış algılamalara ve israfa yol açmak-
tadır (da Costa  ve ark.,2016:103-105;Cankurtaran, 2008:113-114;Gems, 
2014:14;Yaylagül ve Yazıcı, 2016:14-16). Bu nedenle anti-aging tedavi ile 
diğer çıkara yönelik piyasa uygulamalarını ayırt etmek gerekmektedir 
(Cankurtaran, 2008:112). Tamamlayıcı ve integratif tıp uygulamaları 
anti-aging tedavi, bazı hastalık ve semptomların yönetiminde sıklıkla 
kullanılmaktadır. Diyet destekleri, şiropraksi, spiritüel uygulamalar, 
masaj, relaksasyon, akupunktur, ayurveda, yoga, homeopati, bitkisel 
ürünler (Ginseng, ginko gibi) ve hipnoz sık kullanılan yöntemler arasın-
da yer almaktadır. Ancak tamamlayıcı ve integratif tıp uygulamalarına 
yönelik kanıt temelli çalışmaların eksikliği nedeniyle bu uygulamaların 
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çeşitli dejeneratif durumlarda ve yaşlanmaya yönelik koruyucu ve te-
davi edici anti-aging girişimler olarak kullanımı tartışmalıdır (Cankur-
taran,2008:112-113;Datta ve ark., 2011:1-4).

Kalori kısıtlama, hormon replasman tedavileri, antioksidanlar, te-
lemor-tabanlı terapiler, kök hücreler, gelecek tedaviler, sağlıklı yaşam 
tarzı değişiklikleri gibi uygulamalar başlıca anti-aging uygulamalar ara-
sında yer almaktadır (da Costa  ve ark.,2016:103-105).

Kalori Kısıtlama

Kalori kısıtlamasının insan yaşlanmasını geciktirmek için en büyük 
potansiyele sahip anti-aging uygulama olduğu belirtilmektedir (da Cos-
ta  ve ark.,2016:103-105; de Magalhaes ve ark., 2012:90-91). Malnütris-
yona neden olmayacak derecedeki kalori kısıtlamasının yaşam süresini 
uzattığı, yaşlanma sürecini, kanser, kardiyovasküler, nörolojik, metabo-
lik, tip 2 diyabet, stroke gibi yaşla ilişkili hastalıkları geciktirdiği bazı 
hayvan deneylerinde (Bazı fare, maya, kurt, meyve sineği ve kemirgen 
türlerinde) gösterilmiştir (de Magalhaes ve ark., 2012:90-91; Fontana ve 
ark., 2004: 6660-6661; Karan ve Tufan, 2010:15-16). Kalori kısıtlaması du-
rumunda, hücresel düzeyde, metabolizmada, genetik yapıda ve nöro-en-
dokrin sistemde birçok değişiklik olduğu görülmüştür (Karan ve Tufan, 
2010:15-16). Kalori kısıtlamasıyla genetik  programın  “yavaşlatılmış” 
olabileceği, dolaylı olarak yaşlanmayı etkilediği ileri sürülmektedir (da 
Costa  ve ark.,2016:103-105). Kalori kısıtlamasın insanlarda aterosklero-
za karşı koruyucu bir etki sağladığı ve kardiyak fonksiyonlar üzerinde 
yararlı olduğu bulunmuştur (Fontana ve ark., 2004: 6660-6661;Shinmura 
ve ark., 2011: 119-126).  Bir başka çalışmada ise kilo ve adipoz dokuyu 
azaltmada etkili olduğu ancak bu etkinin egzersizle benzer özelliklere 
sahip olduğu belirlenmiştir (Das ve ark., 2017:913-927). Dolayısıyla in-
sanlarda kalori kısıtlaması, yaşlanmayla birlikte artma eğilimi gösteren 
yağ dokusunu azaltarak yaşa bağlı hastalıkların gelişme olasılığını azal-
tıp, ortalama yaşam süresini artırırken, yaşlanmayı geciktirmemektedir 
(de Magalhaes ve ark., 2012:90-91). 

Kalori kısıtlaması olmadan, vücut sıcaklığı düşürülerek yaşam süre-
sinin uzatılabileceği ile ilgili teoriler ve hayvan çalışmaları da olduğun-
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dan etkilerinin ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte bu 
çalışmaların oldukça zor olduğu da belirtilmektedir.(AFAR: Theories of 
Aging, 2011:8; de Magalhaes ve ark., 2012:90-91).

Tüm bu etkilerinin yanında yaşlılarda kalori kısıtlaması, stres, ank-
siyete ve depresyona yol açabileceğinden yaygın kullanılmamakta-
dır.  Ayrıca cinsel problemlerin ( libido azalması ve infertilite) ve enfek-
siyonlara yatkınlığın artışına yol açabileceği belirtilmektedir (de Magal-
haes ve ark., 2012:90-91).

Hormon Replasman Tedavileri

Yaşlanma ile birlikte hormon seviyeleri azalmakta olup hormon rep-
lesman tedavileri en eski ve en popüler anti-aging tedavilerden biridir.  
Özellikle büyüme hormonu ve insüline benzer büyüme faktörü-1 eksik-
likleri olan hastaların erken yaşlanma belirtileri gösterdikleri gerçeğinin 
farkına varılması üzerine, büyüme hormonu yaşlanma karşıtı bir tedavi 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Büyüme hormonu enjeksiyonlarının 
yaşlılarda immün sistemi güçlendirmenin yanı sıra kas kütlesinde ve 
libido artışında etkili olduğunu gösteren bazı kanıtlar bulunmaktadır. 
Ancak büyüme hormonu ve benzer ürünlerin kullanımı kilo artışı, kan 
basıncında artma, diyabet gibi yan etkilerin gelişme riskini arttırabile-
ceğinden beklentileri karşılamamıştır. Ayrıca mevcut veya pre-malign 
tümörleri olan hastalarda  kanser gelişimini uyarabileceği endişesiyle 
kullanımı tartışmalıdır (da Costa  ve ark.,2016:104). 

Kadınlarda östrojen replesman tedavisinin menopozun bazı etkile-
rini azaltarak kalp hastalığına ve osteoporoza karşı koruduğu belirtil-
mektedir. Diğer yandan inme, meme ve endometrial kanser riskini artı-
rabileceği, kilo artışı ve tromboz gibi yan etkilerin gelişmesine yol aça-
bileceği belirtilmektedir. Erkeklerde testosteron replasman tedavisinin 
cinsel işlev ve kas kütlesinde artış gibi bazı faydalarının olabileceği ileri 
sürülmektedir (Bao veark., 2014:115-116;Diamanti-Kandarakisve ark., 
2017:289-301). Ancak kadınlarda östrojen, erkeklerde testosteron reples-
man tedavisinin yaşlanmayı geciktirdiğine dair kanıt bulunmamaktadır 
(Diamanti-Kandarakis ve ark., 2017:289-301).
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Üretimi yaşla birlikte azalan diğer hormonlar arasında DHEA ve me-
latonin bulunmaktadır.  DHEA tedavisinin yaşlılarda hafızayı ve bağı-
şıklık sistemini güçlendirdiği, kas kütlesi ve cinsel isteği arttırdığı, cilde 
yarar sağladığı belirtilirken kansere karşı koruma sağladığını gösteren 
bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Melatonin ise çoğunlukla uyku ve 
sirkadyen ritm ile ilişkili bir hormon olup yaşlanma ve yaşam süresinin 
uzaması ile ilgili olduğu da ileri sürülmektedir (Diamanti-Kandarakis-
ve ark., 2017:289-301). Farelerde yapılan çalışmada, melatoninin yaşam 
süresini uzattığı, ancak kanser insidansını arttırabileceği belirlenirken 
insanlarda bu konu ile ilgili yapılan bir çalışma bulunmamaktadır (Ani-
simov ve ark., 2001:B311-323). 

Antioksidanlar 

En yaygın antioksidanlar arasında A, C ve E vitaminleri ile aynı za-
manda yüz kremlerinde yaygın olarak kullanılan ko-enzim Q10 yer al-
maktadır (da Costa  ve ark.,2016:104-105). Bazı hayvan deneylerinde an-
tioksidanların yaşam süresini uzattığı, bazılarında ise etkisiz olduğu ve 
yaşlanma sürecini geciktirmediği belirtilmektedir (Gladyshev, 2014:727-
728; Mockett, Sohal ve  Sohal, 2010:2028-2031; Pérez ve ark., 2009:73-75). 
Ayrıca beynin yaşlanmasına karşı resveratrol’un koruyucu etkisinin ola-
bileceği de ifade edilmektedir (Mokni ve ark., 2007:981-987). Daha önce 
de belirtildiği gibi yüksek dozda antioksidan takviyeleri yarardan çok 
zarar verebilmektedir. Yapılan bir çalışmada antioksidan içeren multi-
vitamin kullanımının mortaliteyi etkilediğine dair kanıt bulunmamıştır 
(Park ve ark., 2011:906-914). Bu verilere rağmen, antioksidanlar, yaşlan-
maya karşı mucize tedaviler olarak tekrar tekrar ele alınmakta ve ge-
nellikle besin takviyelerinde bulunmaktadır (da Costa  ve ark.,2016:104-
105). Bu nedenle antioksidan alımının tablet veya haplarla değil diyet ile 
desteklenmesi önerilmektedir (da Costa  ve ark.,2016:104-105). 

Telemor-Tabanlı Terapiler

Telomeraz, bazı hücre dizilerinde, telomerler olarak adlandırılan 
kromozomların uçlarını uzatarak hücresel yaşlanmanın üstesinden gel-
diği düşünülen bir enzimdir. Bazı şirketler ve laboratuvarlar, yaşlanma 
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ile mücadele için telomeraz tabanlı tedaviler geliştirmektedir. Telomer 
ölçüm kitleri ile bireylerin biyolojik yaşını tahmin etme, ateroskleroz, 
koroner kalp hastalıkları ve karaciğer sirozu gibi telomer kısalması ile 
ilişkili hastalıkların gelişme riskini belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ay-
rıca TA-65 adı verilen doğal ürün kaynaklı bir telomeraz aktivatörü bu-
lunmaktadır. TA-65’in yaşam süresini uzatmada başarısız olmasına rağ-
men metabolik, kemik ve kardiyovasküler sağlık üzerinde yaralı etkileri 
bulunmaktadır (da Costa  ve ark.,2016:105). 

Telomeraz  aktivatörlerinin kullanımının kanser gelişme riskini art-
tırabileceği korkusu  ve yaşam süresini uzatmaması nedeniyle kullanımı 
tartışmalıdır (da Costa  ve ark.,2016:105). 

Kök Hücre Tedavileri

Kök hücrelerdeki azalmanın yaşlanmada rol oynadığı düşünülse 
de, yaşlanma sürecinde kök hücre fonksiyonundaki azalmanın yaşam 
süresini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir (Signer ve Morrison, 
2013:152–165). Kök hücreleri, körlük, sinir rejenerasyonu, karaciğer res-
torasyonu, hareket bozuklukları ve diğer yaşla ilgili hastalıkların ( Kas 
distrofileri ve deri sorunları gibi) tedavisinde uygulanmaktadır (da Cos-
ta  ve ark.,2016:103).  Ancak kök  hücre temelli anti-aging tedavilerinin 
işe yaradığını gösteren doğrudan bir kanıt bulunmamaktadır (Signer ve 
Morrison, 2013:152–165).

Gelecek Anti-Aging Tedaviler 

Gelecek tedaviler genlerin manipüle edilmesi ve nanoteknoloji kul-
lanarak besin ve ilaçlar ile hedef tedavilerin uygulanmasını içermek-
tedir (da Costa  ve ark.,2016:105). Rapamisin ile yapılan bir çalışmada 
farelerin yaşam süresini uzattığı, başka bir çalışmada ise yaşlı birey-
lerde immün yaşlanmayı iyileştirdiği belirlenmiştir (Harrison ve ark., 
2009:392-395;Mannick ve ark., 2014:268ra179). Rapamisin organ reddini 
önlemek için kullanılan bir immunsupresif olup ciddi yan etkileri olan 
ve anti-aging olarak kullanımı uygun olmayan bir ilaçtır. Bu nedenle ra-
pamisinin yan etkileri olmaksızın anti-aging ilaç olarak geliştirmek için 
çalışmalar yapılmaktadır (de Magalhaes ve ark., 2012:88-101).
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Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Sağlıklı beslenme için yüksek kalorili şekerlerden, doymuş yağlar-
dan ve işlenmiş gıdalardan kaçınılması, meyve ve sebze açısından zen-
gin, karbonhidrat ve yağ oranı düşük, omega-3 açısından zengin balık ve 
yeterli protein içeren bir diyet önerilmektedir (Kurtaran, 2008:113;Park 
ve Yeo, 2013:43). Meyveler ve yeşil yapraklı sebzelerin hastalıklarla sa-
vaşan antioksidanları içerdiği bilinmektedir (Park ve Yeo, 2013:43). Siga-
ra ve aşırı alkolün bırakılması, stresin azaltılması, obezitenin önlenmesi 
dolayısıyla sağlıklı vücut kitle indeksinin sürdürülmesi ve düzenli eg-
zersiz sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ve anti-aging tedavi yöntemleri-
dir (Kurtaran, 2008:113;Park ve Yeo, 2013:43).

SONUÇ

Yaşlanma mekanizmasını açıklamaya çalışan çok sayıda teori bu-
lunmakla birlikte yaşlanma oldukça anlaşılması güç ve karmaşık bir 
olay olduğundan tek bir mekanizma ile açıklanması mümkün değildir. 
Bu yaşlanma mekanizmalarındaki süreçleri önlemek ve geri döndür-
mekle ilgili konuları içeren anti- aging uygulamalar oldukça popülerdir. 
Bununla birlikte bazı anti-aging uygulamalar ile ilgili kanıt temelli çalış-
malar yetersizdir. Sigara ve alkol kullanmama, düzenli egzersiz yapma, 
normal kilonun sürdürülmesi ve dengeli bir diyet gibi sağlıklı yaşam 
tarzı değişiklikleri ile yaşlanma süreci ve yaşlanma ile ilgili birçok hasta-
lık kontrol altına alınabilir. 
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GERİATRİ’ DE PALYATİF VE  
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Öz: Yaşam beklenti süresinin artması, doğurganlığın azalması ile 
toplumda yaşlı nüfus oranında belirgin bir artış olmuştur. Yaşlı nüfu-
sun artması, geriatrik bakımı önemli hale gelmiştir.  İnsan, hayatının ile-
ri dönemlerinde tedavisi olmayan sağlık sorunları yaşayabilmektedir. 
Bu sebeple palyatif bakıma ihtiyaç duyulabilmektedir. Palyatif bakım, 
yaşamı tehdit eden sağlık problemleri yaşayan hastalarda yaşam kalite-
sinin arttırılmasını hedefleyen bir bakım yöntemidir. Geriatri ve palyatif 
bakımın temel hedefi ‘yaşam kalitesini arttırmak’ tır. Her iki bilim dalı 
da hasta merkezli ve interdisipliner ekiple hizmet verir. O nedenle yaş-
lıya hizmet sunan sağlık personelinde geriatri ve palyatif bakım ile ilgili 
farkındalığının arttırılması önemlidir. Tıptaki ve teknolojideki gelişme-
ler sonucu yaşam sürelerine bağlı olarak artık daha ileri yaşta ve daha 
komplike ölümlerle karşılaşılır durumlar olmuştur. Etkili bir palyatif 
bakım hizmeti sunmak için; multidisipliner bir yaklaşımla hasta ve aile-
nin gereksinimlerine odaklanmak gerekmektedir. Hastalar ve yakınları 
özellikle terminal dönemdeki vakalarda çoğu zaman ölümü kabullenir. 
Ancak daha konforlu ölüm beklentileri vardır. Palyatif bakımla; termi-
nal dönemde hastanın ağrısını azaltıp, yaşam kalitesini artıracak bakım 
planlanmalıdır. Palyatif bakım vermek amacıyla hospis sistemlerinin bi-
ran önce planlanması gerekmektedir. Türkiye’de bu planlamalar olma-
dığı için terminal dönemdeki hastaların büyük çoğunluğu hastanelerde 
yatak işgal etmektedir. Yâda evdeki hastaya ve hasta yakınlarına tam 
anlamıyla gereken destek verilemeden ölmektedir.
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GİRİŞ 

Ortalama yaşam süresinin artması ile yaşlı nüfus oranında belirgin 
bir artış olmuştur. Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte geriatrik bakım gün-
deme gelmiştir. Türk Dil Kurumu geriatri sözcüğünü “Yaşlılık ve yaşlan-
maya bağlı tüm klinik, biyolojik ve sosyolojik tıbbi sorunlarla ilgilenen 
bilim dalı” şeklinde tanımlamaktadır (TDK). Geriatri bilim dalı, 65 yaş 
üzeri insanların sağlığını koruma, sürdürme ve tedavi etmeye odaklan-
mıştır (Göksel, 2011:20-24). Şahin’e göre, “Geriatride temel amaç, “ya-
şam kalitesini arttırmaktır” (Şahin, 2017:36-41, Kutsal, 2012:7-8). Yaşam 
kalitesi kişinin hem içsel, hem de sosyal yönlerini içermektedir. Bu ne-
denle birçok yönden (hem objektif hem de subjektif boyutu) ele alınma-
lıdır. Yaşlı nüfusunda görülen kronik hastalıklara bağlı olarak gelişen 
kayıpları, içinde bulundukları sosyal hayatlarını da değiştirmekte, üret-
kenliklerinin azalmasına, toplumdan soyutlanmaları, ihmal yâda istis-
mara maruz kalmalarına neden olmaktadır. Yaşlı insanların kaybettik-
leri yetkinliklerini tekrar kazandırmak, günlük yaşamda bağımsız yada 
en az bağımlı hale getirmek, biyopsikososyal ve fiziksel açıdan yaşam 
kalitesini en üst düzeye çıkarmak palyatif bakımın temel amacıdır (Kut-
sal, 2012:7-8).  Dünya Sağlık Örgütü Palyatif bakımı; fiziksel, psikolojik 
ve sosyal bakış açısıyla hayatı tehdit eden hastalıklarla bağlantılı sorun-
ları engellemeyi hedefler. Palyatif bakımda, hastalık tanısı koymak yâda 
primer hastalığı tedavi etmek değil, tanısı belli olmuş, ancak tedavi edi-
lemeyen hastalıklarda ağrı ve diğer belirtilerin giderilmesi yâda en aza 
indirgenmesi amaçlanmıştır (Who, Benli ve Sunay, 2017:143-50). 1990’lı 
yıllarda Amerika’da kanserden ölmekte olan hastaların bakımı için pal-
yatif bakım kavramı kullanılmıştır. Palyatif bakımda; bireye özgü ba-
kım, aile desteği, multidisipliner ekip anlayışı ve etkin iletişim önemlidir 
(Meghani, 2004:152-161). Palyatif bakımında ağrı ve diğer semptomla-
rın ortadan kaldırılması, psikolojik, sosyal ve spiritüel gereksinimlerin 
giderilmesi ve hayat kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır (Yıldı-
rım, 2017:49-56). Hastanın değer yargıları, normları ve tercihlerine saygı 
duymayı, açık ve net bilgi sağlamayı, karar vermede otonomiyi kullan-
mayı, fiziksel rahatlık ve duygusal destek ihtiyaçlarını da karşılamayı 
içeren hasta ve aile merkezli bir bakım yaklaşımı ile hizmet planlanıl-
malıdır. Günümüzde palyatif bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan hasta-
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ların sayısının artması, bu konuda sistematik bir yapılanma ile doğru 
hastaya, uygun bakımı verme ve hasta yakınlarını ihtiyaçları doğrultu-
sunda bilinçlendirme yöntemiyle hastanın sürekli izlemine gereksinim 
duyulmaktadır (Akçiçek ve ark., 2013:11-49). Palyatif bakımın tarihsel 
gelişimine bakıldığında; ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği, gelişmekte 
olan ülkelerde daha çok düzenleme aşamasında olduğu görülmektedir. 
Temel sağlık hizmetlerinde palyatif bakım hizmetleri kapsamında; ekip 
üyelerinden hemşireler hastasının ağrı ve benzeri belirtilerini kontrol 
etme ve psikososyal konularında anlamda destek sağlamak adına temel 
eğitimini tamamlamış olmalıdır. Hastane hizmetlerinde ise palyatif ba-
kım hizmetleri kapsamında kompleks vakalar, palyatif bakım uzmanı 
bir doktor yada palyatif bakım uzmanı bir hemşirenin, sosyal hizmet uz-
manı ve farmakoloğun da olduğu uzmanlık seviyesinde palyatif bakım 
hizmeti verilen merkeze yönlendirilir. (Uslu ve Terzioğlu, 2015:81-90). 

TÜRKİYE’DE PALYATİF BAKIM HİZMETLERİ

Türkiye’de palyatif bakım yeni bir sistem olup, bazı merkezlerde et-
kili bir ekip çalışması ile devam ettirilmektedir (Akçiçek ve ark., 2013:11-
49). Sağlık Bakanlığı palyatif bakım organizasyon modeli geliştirmek 
için 2010 yılında çalışmalar gerçekleştirmiştir (Demir, 2016:62-66). Sağlık 
Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Palli-Türk adında bir proje planlamış-
tır. Bu proje temel olarak aile hekimliği üzerine kurulmuş olup,  Kanser 
Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri ve sivil toplum örgütleriyle 
desteklenmiştir. Sitem hemşirelik bakımı üzerine yoğunlaşan bir sistem 
olup, ülkemizin yapısına en uygun sistem olduğu bildirilmektedir (Gül-
tekin ve ark., 2010:1-6). Bu proje;  Birinci Basamak Palyatif Bakım Hiz-
metleri, İkinci Basamak Palyatif Bakım Hizmetleri ve Üçüncü Basamak 
Palyatif Bakım Hizmetleri olarak palyatif bakımı üç kategoride sınıflan-
dırılmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2014).

Birinci Basamak Palyatif Bakım Hizmetleri ile; aile hekimleri, evde 
bakım hizmetleri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri, 
belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin sağlanması plan-
lanmaktadır. Ağrı, kabızlık gibi akut belirtilerin kontrolü, yara bakımı 
ve ilaç uygulamaları yapılabilmek. Hastalarda birinci basamak palyatif 
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bakım hizmetleri yetersiz kalıyorsa, bir üst palyatif bakım hizmetlerine 
sevk edilebilecektir (Sağlık Bakanlığı, 2014).

İkinci Basamak Palyatif Bakım Hizmetleri ile; ikinci basamak 
hastanelerde bulunan onkoloji tanı tedavi merkezlerinde sunulan pal-
yatif bakım hizmetlerini içermesi planlanmaktadır. Akut semptomları 
kontrol edilemeyen hastalar bu merkezlerde multidisipliner bir ekiple 
(palyatif bakım konusunda eğitimli ve deneyimli bir doktorun ekip li-
derliğinde, doktorlar, hemşireler, psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet 
uzmanı ve diyetisyen) değerlendirilecektir (Sağlık Bakanlığı, 2014).

Üçüncü Basamak Palyatif Bakım Hizmetleri için Üçüncü Basamak 
Hastane Merkezleri’nde kapsamlı palyatif bakım merkezlerinin kurul-
ması tasarlanmaktadır. Birinci ve ikinci basamak palyatif bakım hizmet-
leriyle sağlık durumu kontrol edilemeyen kompleks hastalar bu mer-
kezlere yönlendirilebilecektir. Disiplinler arası ekip anlayışıyla hizmet 
verecek bu merkezlerde, çeşitli uzmanlık alanlarına sahip hekimler (iç 
hastalıkları, psikiyatri, radyasyon onkolojisi, kardiyoloji, cerrahi medi-
kal onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göğüs hastalıkları, anestezi 
yada algoloji ve pratisyen), onkoloji alanında tecrübeli hemşireler (iki 
hastaya bir hemşire), psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı, diye-
tisyen ve din uzmanı görevli olacaktır. Ek olarak bu merkezler eğitim, 
araştırma ve palyatif bakım hizmetinde görevli olacak sağlık personelle-
rin eğitiminden sorumlu olacaktır (Sağlık Bakanlığı, 2014).

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı 
bu proje 2011 yılından itibaren başlatılmıştır.  Palyatif bakım ‘’2010-2015 
Ulusal Kanser Kontrol Programının’’ en önemli yapılarından biri olarak 
kabul görülmüştür. Hastanede ülke ihtiyaçlarına yönelik farklı bir ya-
pılanmayla hizmet verilmesi tasarlanmıştır. Buna göre özellikle Anka-
ra’daki yoğun bakım servislerinden taburcu edilemeyen, yoğun bakım 
ihtiyacı uzun sürecek veya tamamen palyatif bakım ihtiyacı olan has-
taların kabulünü sağlayacak bir merkez geliştirilmiştir. Aynı zamanda, 
palyatif bakım merkezinde, özel odalarda semptom bakım aşamasına 
geçirilen hastaların bakıcı veya ailelerine pratik ve teorik bakım eğitimi 
sağlanmakta, taburculuktan sonra evde bakım ekibi hastanın tedavi ve 
takibini evde sürdürmektedir (Kaya, 2015:83). Yeni palyatif bakım hiz-
metlerinin Uygulama Usul ve Esasları hakkında yönerge 2015 yılında 
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yürürlüğe girmiştir. Yönerge; palyatif bakım merkezlerinin tanımı, fiziki 
şartları, merkezlerin kurulması, personelin görev, yetki ve sorumluluk-
ları, eğitim ve denetimi, hizmetin kapsamı, diğer kurum ve kuruluşlar 
ile işbirliğini kapsamaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2015). 

Palyatif bakım hizmeti etkili işbirliğiyle yürütülen bir hizmet sü-
recidir (Akçiçek ve ark., 2013:11-49). Palyatif bakım ekibi, ortak hedef 
doğrultusunda hizmet veren profesyonelleri barındırmalıdır (Özkan, 
2011:69-74).  İnterdisipliner ekip, acıyı/ağrıyı engellemek, rahatlatmak, 
hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini en iyi seviyede tutabilmeyi amaç-
lar (Şahin, 2017:36-41). Palyatif bakım gerektiren hastalıklar; akciğer, 
kalp, alzheimer gibi motor nöron hastalıklar, böbrek vb. ileri dönem or-
gan yetmezlikleri, tedaviye yanıt vermeyen kanserlerdir. Bu hastalarda 
yaşam kalitesi ve dolayısı ile yaşam süresi önemli olduğundan ve ma-
liyet etkinliği sebebiyle palyatif bakım hizmeti sunulmaktadır. Palyatif 
bakım hizmeti sunulurken evrensel etik değerler, mesleki değerler, etik 
kodlar, yasal düzenlemeler ve hasta hakları çok önemlidir. Palyatif ba-
kım, hastaya tanı konulduğu an başlayarak, ölüm sonrası yas sürecinde 
aileyi destekleyen bir bakımla son bulmaktadır (Elçigil, 2012:29-34, Uslu 
ve Terzioğlu, 2015:81-90, Kıvanç, 2017:132-135).

Palyatif bakım hizmetleri dünya genelinde dört grup altında toplan-
mıştır. “Grup 1” hospis ve/veya palyatif bakım aktiviteleri bulunmayan 
ülkeler; “Grup 2” Türkiye’nin de aralarında bulunduğu hospis ve/veya 
palyatif bakım aktiviteleri yapılanmamış ve henüz yeterli olmayan ülke-
ler; “Grup 3” hospis ve/veya palyatif bakım aktiviteleri yerel ve/veya 
bölgesel hizmetlerle sağlanan ülkeler; “Grup 4” hospis ve/veya palyatif 
bakım aktiviteleri sağlık sistemi içerisine yaygın olarak entegre olmuş 
ülkeler olarak belirtilmiştir (Wright ve ark., 2008:469-485). 

PALYATİF BAKIM MODELLERİ

Genel olarak palyatif bakım modelleri üç başlık altında toplanmak-
tadır. Bunlar;  hastane temelli palyatif bakım, ev temelli palyatif bakım 
ve toplum temelli palyatif bakım olarak sınıflandırılmaktadır (Uslu ve 
Terzioğlu, 2015:81-90).  
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Hastane Temelli Palyatif Bakım; genel hasta servisleri, kendine 
özgü fiziksel ve psikososyal sorunları olan ve uzmanlaşmış bir yaklaşım 
gereksinimi olan kanser hastaları için uygun olmayabilir (Aydoğan ve 
Uygun, 2011:4-9). Bu sebeple hastane temelli palyatif bakım programları 
son dönemlerde hızla artmıştır. Bu programlar özellikle ağrı ve diğer 
semptomlardan yakınan ve acı çeken, temel gereksinimlerinin karşılan-
masında yetersiz olunan yüksek riskli hastaların bakım kalitesinin iyi-
leştirilmesi ve bakım maliyetinin azalmasına olanak sağlamıştır (Uslu ve 
Terzioğlu, 2015:81-90).

Ev Temelli Palyatif Bakım; geleneksel tıbbi bakım ve destek ku-
rumsal bir modele (hastane) dayanırken, palyatif bakımda ev ortamı ba-
kım açısından öncelikli ortamdır. Evde palyatif bakımda hedef, hastane-
de verilebilecek seviyede palyatif bakımın hastanın kendi ev ortamında 
verilmesine olanak sağlanmasıdır. Hasta, palyatif bakım desteğini yedi 
gün 24 saat kullanabilir (Aydoğan ve Uygun, 2011:4-9). Palyatif bakım 
için tasarlanmış evde bakım modellerinde kanser hastalarının temel ge-
reksinimi olan semptom kontrolü ve terminal bakım hizmetlerine hasta-
ne temelli palyatif bakım üniteleriyle işbirliği içinde çalışılarak ulaşabilir 
(WHO, 2007). 

Toplum Temelli Palyatif Bakım; ayaktan tedaviye uygun hastalar 
için oluşturulmuş servisleri kapsamaktadır. Düşük maliyet ile bakım 
sunulması sebebiyle son dönemlerde ön plana çıkmıştır. Bu servislerde 
semptom kontrolü, hastaların beslenmesinin desteklenmesi gibi uygu-
lamaların yanı sıra manevi ve psikososyal açıdan hasta ve yakınlarına 
destek verilmektedir. Ek olarak hasta ailesine bakımın nasıl yapılacağı 
eğitimi sunulmaktadır (Uslu ve Terzioğlu, 2015:81-90).
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Şekil 1. Palyatif Bakımı En İyi Tanımlayan Diyagram (Borasio 2011).

Her yıl yaklaşık 40 milyon insan palyatif bakıma ihtiyaç duymak-
tadır,bunların % 78’i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamını sürdür-
mektedir. Dünya genelinde, palyatif bakıma gereksinim duyan bireyle-
rin sadece % 14’ü şu anda bu hizmeti alabilmektedir. Sağlık uzmanları 
arasında eğitim ve palyatif bakım farkındalığının yetersizliği ulaşımı 
iyileştirmek için büyük bir problem oluşturmaktadır. Erken palyatif ba-
kım, gereksiz hastane başvurularını ve sağlık hizmetlerinin kullanımını 
azaltır.27

GERİATRİ ve PALYATİF BAKIMIN ORTAK YÖNLERİ
Geriatri ve palyatif bakımın ortak yönleri bakımın merkezinde “has-

ta” ve ‘‘hasta yakını’’nın bulunmasıdır. Geriatrik bir hastada hastanın 
kısa ve uzak süredeki amaçlarına yönelik tedavi planı tasarlanır (Şahin, 
2017:36-41). Herhangi bir kronik ve ileri evre hastalığın tanısının konul-
masından başlanarak yaşam sonu durumu da kapsayacak şekilde hasta 
ve yakınlarına yönelik plan tasarlar.  Kanser, ve demans / serebrovaskü-
ler hastalık sekeli alzheimer hastalığı bulunan  hastalarda palyatif bakım 
ile terminal bakım aynı anlama gelmemektedir. Ancak palyatif bakım 
terminal bakımı da kapsamaktadır. Palyatif bakım gerektiren hastalarda 
görülen komplikasyonlar Tablo 2’te belirtilmiştir.

27  http://www.who.int/mediacentra/factsheets/fs402/en/
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Tablo 2. Palyatif Bakımda Yaşam Sonu  Bulguları (Borasio 2011).

En belirgin semptom ağrı olup, palyatif bakım temel olarak ağrıyı 
engellemeyi hedefler. Ağrının tipini, türünü ve şiddetini saptamak için 
ağrı ölçme skalaları kullanılır ve ek  sorunlara göre analjezi protokolü 
hazırlanır. Fakat, ağrı subjektif bir bulgu olduğundan hastanın ağrısı 
olduğunu ifade etmesi tedaviye başlamak için yeterlidir (Kabalak ve 
ark., 2013:56-70). Bir çok  insan, nitelikli bakım almak ve yaşamının son 
evresinde ağrısız ölmek ister. Bu bir insanlık hakkıdır ve terminal dö-
nem bakımı bütün dünyada sağlık kalitesinin bir belirtisi olarak bilinir 
(WHO, 2007). Ağrılı uyarana psikolojik semptomların eklenmesi ağrının 
seviyesini yükselteceğinden ağrı çok yönlü olarak ele alınmalıdır. 
Ağrının değerlendirilmesinde;

Ağrının türü: Akut, kronik, deafferentasyon ağrısı, nevraljik, 
nöropatik, psikojenik ağrı.

Ağrının tarzı: Zonklama, çekilme, batma, künt, yanma, elektrik 
çarpması, kesilme, sızlama, üşüme vs.

Ağrının şiddeti: Şiddeti saptamada tek veya çok boyutlu ölçekler 
kullanılabilir (Kabalak ve ark., 2013:56-70).  

Hastaların çoğunda gelecek belirsizliği ve ölümün yaklaşması ile 
ilgili korkulardan, geride kalanlarının yaşayacakları maddi, sosyal ve 
duygusal zorluklardan kaynaklı anksiyete görülmektedir. Hastalığın 
yarattığı dispne, ağrı gibi bulgular da bu tabloyu ağır hale getirebilir. 
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İlerleyici hastalıklarda yer, kişi, zaman,ve durum oryantasyon sorunu 
sık görülmektedir. Palyatif bakım alan hastaların %40’ ında, terminal 
dönemde %80’ inde deliryum görülür (Kabalak ve ark., 2013:56-70).  

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN ÖNEMİ

Palyatif bakım bireyin kalan hayatını değerli ve anlamlı kılmak için 
verilen bütün bakım hizmetlerini kapsamaktadır. Palyatif bakım hasta 
ve ailesinin acılarının azaltılmasını sağlar (Elçigil, 2012:1-6).  Ölümü nor-
mal bir süreç olarak kabullenerek yaşamı destekler. Ölümü ne hızlandı-
rır ne de ertelemeye çalışır. Dini inanç ve değerlere, kültüre ve bireyselli-
ğe duyarlı davranarak hastanın fonksiyonel kapasitesini en üst seviyeye 
çıkarmayı hedefler. Ölüme kadar mümkün olduğunca hastanın yaşa-
mını aktifleştirmek için destekler. Yaşam kalitesini yükseltir, bakımın 
fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi yönlerini birleştirir. Hayatın son 
dönemlerinde rahat bir ölümün gerçekleşmesini sağlar (Elçigil, 2012:1-6, 
Simkiss, 2003:324-326). Hem hastalık süresince hem de ölümden sonra 
ailenin problemle baş etmesi için ihtiyacı olan desteği sağlar (national-
consensusproject.org, 2009). Palyatif bakım hasta ve ailenin kararlarına 
ve otonomisine saygıyı içerir. Aile ve hasta her zaman merkezde olmalı-
dır. Hasta, ailesi ve yakınları ile duyarlı ve net bir iletişimin sağlanması 
palyatif bakımın temel amaçlarındandır (Elçigil, 2012:1-6). Palyatif ba-
kım hastalarının kronik hastalıklara sahip oldukları ve bu kişilerin bir-
çok sağlık sorununu yaşadıkları düşünüldüğünde, bu kişilerde ölümle 
bağlantılı olabilecek geçmiş yaşantılara dikkat etmek faydalı olabilir. 
Çünkü ölümün kıyısından dönmenin kişinin devam eden hayatının 
önemli alanlarını etkileyebileceği tartışılmaktadır. Bu nedenle palyatif 
bakım hastalarında ölüm korkusu, ahiret inancı yada ölüm sonrası ya-
şama ilişkin psikososyal yada psikolojik hizmet sunarken bu hastalarda 
veya yakınlarında geçmiş ölüm deneyimlerini sorgulamak ve etkilerini 
değerlendirmek faydalı olabilir (Kıvanç, 2017:132-135).

Yaşam sonu dönemde hastaya palyatif bakım vermek için planlan-
mış ev benzeri kuruluşlara “Hospis” denir. İlk defa “Hospis” hizmetleri 
1960’lı yıllarda İngiltere’ de Dr. Cicely Saunders tarafından tanımlanmış, 
daha sonra sırasıyla Kanada (1973, Royal Victoria), ABD (1987, Hotwitz 
Center), Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya (1990) olarak devam etmiş-
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tir. Günümüzde hospis felsefesi; hasta ve ailensinin merkezde yer aldığı 
interdisipliner ekip ile gerçekleştirilen, tedaviden çok palyatif bakımı 
yani ağrı ve diğer bulguların kontrolünü vurgulayan, böylece hastanın 
hayatının son dönemlerini rahat ve onurlu yaşamasını, evi veya evi gibi 
bir ortamda geçirmesini sağlayan bir hizmet sürecidir (Şahin, 2017:36-
41, Kabalak, 2013:56-70). Hospislerde tedaviden daha çok bakım verilir. 
Hastalıktan ziyade hastaya, hastalığı tedavi etmek veya yaşam süresini 
uzatmaktan çok hastayı rahatlatmaya özen gösterilir. Hastayla ailesi bir 
bütün olarak değerlendirilir. Hospis bakımı, hastanın son günlerini ra-
hat geçirmesini ve insana yakışır, onurlu bir ölümü amaçlar. Ülkemizde 
bu örgütlenmeler olmadığı için yaşam sonu hastaların çoğu hastaneler-
de gereksiz yatak işgal etmekte yada evde hastaya ve yakınlarına gerekli 
destek sağlanamadan ölmektedir (Kabalak, 2013:56-70).

Hasta ailesi, arkadaşları ve bakım verenlere bilginin en erken dönem-
de, anlaşılır ve bireyselleştirilmiş biçimde verilmesi, üzüntü ve yas 
döneminin desteklenmesi palyatif bakımın oldukça önemli bir öğesidir. 
Hasta ve ailelerin en çok öğrenmek istedikleri konu hastalığın seyri olup, 
bu konuda gerçek yanıtların verilmesi süreç içinde kabullenmeyi kolay-
laştıracaktır. Hastanedeki yatış süresi ve taburculuk konusunda da ailel-
ere tahmini süreler verilmeli, süreyi etkileyecek unsurlar tartışılmalıdır. 
Palyatif bakımda uluslararası temel bakım prensipleri tanımlanmış olsa 
bile, her ülkenin etik, sosyokültürel, ekonomik,ve yasal farklılıkları göz 
önünde bulundurulark uyarlanmalıdır (Kabalak, 2013:56-70).

Birisini kaybetmek duygusal olarak ağır, stresli, yıpratıcı bir süreçtir 
ve kişide fiziksel, ruhsal etkilenmeye neden olur. En yoğun dönem ka-
yıptan sonraki 6 aydır, inanmama, özlem, kızgınlık, depresyon ile ken-
dini gösterir ve zamanla azalır. %10-20 vakada yas uzar, kişinin günlük 
yaşamını devam ettirmesine engel olur, yaşam kalitesi düşürür (Şahin, 
2017:36-41). Acı çeken bireyler inkar, suçluluk, korku, çaresizlik, öfke ve 
şaşkınlık gibi duygular hissedebilirler. Beklenen ölüme ilişkin bu duy-
gular, bireyin kaybedilmesinin ardından yaşanan duygular kadar yoğun 
olabilir. Ölüm bekleniyor olsa da, geride kalanların bir şekilde mücadele 
etmelerini gerektirir ve ölümle baş etmenin getirdiği çeşitli problemleri 
de yaşatır. Bu dönem yas tepkisi olarak karşımıza çıkmaktadır.  Palyatif 
bakım terminal dönem hasta bakımını ve ailenin yas dönemindeki bakı-
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mını kapsar.  Normal yas tutma süreci tedavi gerektirmez. Ölümle ilgili 
tepkiler bireylerin ve duygusal ve bilişsel gelişim düzeyine sosyokül-
türel yapının özelliklerine bağlı olarak bireyler ölümle meydana gelen 
yoksunluğu dört dönemde yaşarlar. Bunlar sırasıyla; 

-Şok ve Duygusallık Dönemi 

-Araştırıcı Olma ve Özlem Duyma Dönemi 

-Düzenin Bozulma Dönemi 

-Yeni Bir Düzen Kurma Dönemi’dir.

Bu dönemler bir düzen izleyebilir veya dönemlerin tamamı aynı za-
manda yaşanabilir. Yas dönemi bir yıl kadar sürebilir. Bu nedenle, ya-
kınını kaybetmiş bireye yas tepkisi için bir yıla kadar destek verilmesi 
gerekmektedir.

Sonuç olarak Palyatif bakım; 

• Ağrı ve diğer rahatsız edici bulguların yok edilmesini sağlar; 

• Yaşamı desteklemekle beraber, ölümü de doğal bir süreç olarak 
kabullenir; 

• Ölümü hızlandırma yada geciktirme hedefi taşımaz; 

• Hasta bakımının tinsel ve psikososyal yönlerini fiziksel bakımla 
birleştirir; 

• Hastaların, yaşamlarının son anına kadar, aktif bir hayat sürdür-
melerinde yardımcı olur; 

• Hasta yakınlarına hastalık dönemi ve sonrasında kendi yas dö-
nemleriyle başa çıkabilmelerinde destekler; 

• Gerektiğinde yas süreci danışmanlığı da içermek üzere, hasta ve 
hasta yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanmasında ekip yaklaşımı 
kullanır; 

• Yaşam kalitesini yükseltir ve hastalık sürecini olumlu etkileyebi-
lir; Hastalık sürecinin erken dönemlerinde, radyoterapi ve kemo-
terapi gibi yaşam süresini uzatmayı amaçlayan tedavilerle bera-
ber kullanılabilir; klinik komplikasyonların daha iyi kavranması 
ve yönetilmesini hedefler.
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Tedavi edici yaklaşımların tükendiği hastalar başta olmak üzere, 
tanı anından itibaren tedavi süresince, ölüm anında ve ardından yas dö-
neminde, hasta ve yakınlarının psikososyal, fiziksel ve tinsel ihtiyaçları-
nın giderilmesinde palyatif bakımın çok önemlidir (Sucaklı, 2013:52-57).

SONUÇ

Sonuç olarak, yaşlanan toplumla birlikte palyatif bakım hastalarının 
büyük kısmını geriatrik hastalar oluşturmaya başlamıştır. Palyatif ba-
kım, geriatrik bakıma benzer biçimde bütüncül bakış açısı, ekip çalışma-
sı gerektirir. Her iki bakımda da bakımın merkezinde “hasta” ve ‘‘has-
ta yakını’’ vardır. Bireyin değerleri, tercihleri ve ihtiyaçlarının dikkate 
alınır. İnterdisipliner ekip, acıyı/ağrıyı önlemek, rahatlatmak, hasta ve 
yakınlarının yaşam kalitesini en iyi seviyede tutabilmeyi hedefler. Yaşlı 
nüfusun hızla arttığı ülkemizde yakın gelecekte geriatrik palyatif bakım 
merkezlerinin açılması, hospis sistemlerinin kurulması gündeme gele-
cek gibi görünmektedir (Şahin, 2017:36-41).
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TOPLUMSAL CİNSİYET VE YAŞLILIK

Sema ÇİFÇİ1,  Ayşe AKIN2

1Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Mardin / Türkiye
2Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması  

Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara / Türkiye

Öz: Yaşlılık, biyolojik yetersizlikler bakımından özelliği olan bir evre 
olarak kabul edilirken, sosyolojik açıdan yaşlılık ve yaşlılar toplumsal 
alanın önemli bir statüsü ve aktörü olmuştur. “Toplumsal cinsiyet”, bi-
yolojik farklılıklardan dolayı değil, kadın ve erkek olarak toplumun bizi 
nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı 
beklediği ile ilgili bir kavramdır. Dünyanın birçok yerinde kadınlar, ata-
erkil toplum yapısı nedeniyle ikinci planda kalmakta ve erkeklerle eşit 
hizmet, kaynak ve fırsatlara ulaşamamaktadır. Bu durum yaşlılık döne-
minde de devam etmektedir. Yaşlılar, kaybettikleri fizik ve ekonomik 
güç nedeni ile belli bir ölçüde, “ageism” diye ifade edilen  “ayırımcılığa”  
maruz kalmaktadır. Bu durum yaşlanan kadın için daha farklı olmakta-
dır. Kadınlar, yaşlılık dönemine dek taşıdıkları toplumsal cinsiyet rolleri 
ve ayırımcı uygulamalara bir de yaşlılığa bağlı “ageism” ayırımcılığının 
eklenmesi ile çifte ayırımcılığa uğramaktadırlar. Yaşlanan kadının ele 
alındığı politikalarda bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Temel 
strateji olarak, kız çocuğundan başlanarak “kadınlara karşı yapılan top-
lumsal cinsiyet ayırımcılığı” yapılmamalıdır. Böylece yaşlı kadının ma-
ruz kaldığı çifte ayırımcılığın önüne geçilmiş olacaktır.

GİRİŞ 

Yaşlılık insan doğasının önemli evrelerinden biridir. Tarih boyunca 
biyolojik özelliklerin değişime uğraması bedenin güçsüzleşmesi, organ 
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fonksiyonlarının zayıflaması, ömrün sınırlılığı gibi hususlar daha çok 
yaşlılarda görülen ve yaşlılıktan kaynaklanan sorunlar olarak değer-
lendirilmiştir. Öte yandan yaşlılık, biyolojik yetersizlikler bakımından 
özelliği olan bir evre olarak kabul edilirken, sosyolojik açıdan yaşlılık ve 
yaşlılar toplumsal alanın önemli bir statüsü ve aktörü olmuştur (Özkul 
ve Kalaycı. 2015:260).Yaşlılık,  genellikle toplumdaki ekonomik, kültürel 
ve çevresel yapıların etkisiyle şekillenen, geri dönüşü olmayan, kayıp 
ve çöküşün yaşandığı, yaşamın geç dönemindeki gelişim ve değişimleri 
kapsayan bir dönem olarak ifade edilmektedir (Şahin, 2015: 19).

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2017 Yaş grupları Yaş aralıkları sınıf-
landırmasına göre; 0-17 yaş arası ergen, 18-65 yaş arası genç, 66-79 yaş 
arası orta yaş ve 80-99 yaş arasını yaşlı olarak kabul etmektedir28.

Yaşlılık; kronolojik, biyolojik, fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, 
ekonomik ve toplumsal olarak farklı boyutlar göz önüne alınarak ta-
nımlanmaktadır. “Doğum ile başlayan ve yaşamın ilerlemesi ile geçen 
zaman kronolojik yaşlanma olarak adlandırılmaktadır.  Biyolojik yaş-
lanma gelişim sürecinde vücudun yapısal ve işlevsel olarak değişim 
göstermesidir.  Psikolojik yaşlanmada ise bireyin gelişimiyle beraber de-
neyiminin artması sonucunda davranış değişiklikleri meydana gelir ve 
yaşlanma ile beraber davranışsal uyum yeteneğinde değişmeler ortaya 
çıkar. Sosyo-kültürel yaşlanma kişinin toplumsal rol statü ve beklentile-
rinin değişmesi ile toplumun yaşlıya bakışını ifade etmektedir. Ekono-
mik yaşlanmada ise emeklilik döneminin başlaması ile gelir azalmakta 
ve alışılmış toplumsal statü giderek kaybolmaktadır (Yerli, 2017:1279).

DSÖ raporuna göre 2000 yılında 600 milyon olan 60 yaş ve üzeri kişi 
sayısı 2025’de 1 milyar 2 yüz milyona, 2050’de ise 2 milyara ulaşacaktır. 
(Reyhan, Özerdoğan ve Arık, 2018:78).  Altmış beş yaş üzeri nüfusun-
daki artış Türkiye için de geçerlidir. Tıp alanındaki gelişmelere paralel 
olarak doğuştan beklenen yaşam süresi artmakta ve nüfusumuz yaşlan-
maya devam etmektedir. Nüfusun yaş yapısının önemli bir gösterge-
si olan ortanca yaşın 2018 yılında 32, 2023’te 33,5, 2040’da 38.5, 2060’ta 
42,3, 2080’de ise 45 olması beklenmektedir.  65 yaş üstü kişilerin genel 
nüfusa oranının 1990 yılında % 4,3, 2012 yılında %7,5 iken, 2016 yılında 

28	 	Word	Bank,	Web:	http://www.worldbank.org/,	Erişim:	15.06.2018
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% 8,3’e yükseldiği ve 2050 yılında ise %20,8’e (19,5 milyon) ulaşacağı 
tahmin edilmektedir29. 21. yüzyılda en önemli demografik olgulardan 
biri olarak karşımıza çıkan nüfusun sayısal ve oransal olarak yaşlanma-
sıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde nüfus daha hızlı yaşlanmaktadır (Ye-
şil, Cankurtaran, Kuyumcu, 2012: 19).

Yaşlanma, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden değişime uğramasıdır. 
Bu durum bireye özgü olmakla birlikte, toplumsal değerler ve diğer et-
kenlerle birlikte toplumda yaşlı ve yaşlılığa verilen değeri belirlemekte-
dir. Bu nedenle yaşlılık sadece biyolojik bir olay olmayıp, aynı zaman-
da toplumsal ve kültürel bir olgudur. Yaşlılık toplumdan topluma ve 
zamana göre farklılık göstermektedir. Yaşlılık, durağan ve değişmez bir 
yaşam dönemi değildir. Tam tersine yaşlılık, çeşitli güçlerin etkileşimi-
ni içerir. Bu güçlerin temelinde yaşamın tüm evrelerinin zorlamalarına 
karşın varoluşunu sürdürebilmiş olmanın bilgeliği ve iç görüsü bulunur 
(Şahin , 2015: 11).

TOPLUMSAL CİNSİYET

“Toplumsal cinsiyet”, biyolojik farklılıklardan dolayı değil, kadın 
ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl dü-
şündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile ilgili bir kavramdır (Akın, 
Demirel,  2003: 72). 

Toplumsal cinsiyet, kadınlar ve erkeklere ilişkin uygun rollerin ta-
mamen toplumsal olarak üretildiğini ifade eden “kültürel inşalara işaret 
etmenin bir yoludur. “Toplumsal cinsiyet” erkeklerin ve kadınların öz-
nel kimliklerinin sadece toplumsal kökenini belirgin kılmanın bir yolu-
dur. Toplumsal cinsiyet, cinsiyeti olan bir bedene zorla kabul ettirilmiş 
bir kategoridir (Scott, 2007: 15).

Bireyin cinsiyetini doğa belirler ancak toplumsal cinsiyeti kültür 
belirlemektedir. Toplumsal cinsiyet kimliği hakkındaki anlayışlar ve 
tutumlar geleneğin etkisiyle, doğumdan çok önce başlar ve doğum-
dan sonra da hayat boyu devam eder. Ailenin ve çevrenin bireyle ilgili 
beklentileri toplumsal cinsiyetin temellerinin atılmasına yol açar (Üner, 
2008: 6)

29  http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24638	Erişim	Tarihi:	05.07.2018
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 Toplumsal cinsiyet kavramı toplumun kültürel değerler ile ya-
kından ilişkilidir. Kadın ve erkek olarak toplumun bireyi ne şekilde de-
ğerlendirdiği ve nasıl davranmasını beklediğiyle ilgilidir. Geleneksel 
olarak birçok kültürde kadın-erkek ayrımı yapılmış ve genelde kadının 
aleyhine bir eşitsizlik söz konusu olmuştur. Bu eşitsizlik ekonomik, eği-
tim, sağlık, sosyal vb. gibi birçok yönden kadınları ikinci plana itmiştir. 
Bazı kültürlerde az da erkeklere de olumsuz yansımaları olmuştur (Buz, 
Karabulut, 2015: 25-45). 

Toplumsal Cinsiyette Eşitlik

 Toplumsal cinsiyette eşitlik, fırsatları kullanma, kaynakların ayrıl-
ması ve kullanımında, hizmetleri elde etmede bireyin cinsiyeti nedeniy-
le ayrımcılığa uğramaması veya ayrımcılık yapılmaması anlamına gel-
mektedir. Toplumsal cinsiyette eşitlik denildiğinde, fırsatları kullanma, 
kaynakların ayrılması ve kullanımında, hizmetleri elde etmede bireyin 
cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık olmaması/yapılmaması ifade edilmekte-
dir (Akın, 2007: 2).

Toplumsal cinsiyet eşitliği, her şeyden önce bir insan hakları mese-
lesidir. Aynı zamanda, kalkınmanın ana etkenlerinden biridir. Bir top-
lumda insani gelişmenin bütüncül olarak sağlanabilmesi için erkekler 
ve erkek çocukları ile birlikte kadınların ve kız çocuklarının da kendi 
yetenek, birikim ve tercihlerini gerçekleştirecek olanaklara erişmeleri ve 
toplumun eşit bir bireyi olarak temel haklarının tümünden tam anlamı 
ile yararlanabilecekleri olanakların sağlanması gerekir30. Toplumsal cin-
siyet eşitliği ve kadının güçlenmesinin başarılması için sağlık, siyaset, 
eğitim ve istihdam alanlarındaki tüm politika programlarının geliştiril-
mesi uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde “toplumsal cinsi-
yet analizinin kullanılması” gerekmektedir (Sevil ve Çetinkaya, 2018: 4).

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadınlara ve topluma sağlayacağı 
yararlar arasında, üretkenliği ve performansı geliştirmek yoluyla eko-
nomik gelir elde etmek önemli bir yer tutmaktadır. Kadınların işgücü 
potansiyellerini tam olarak faaliyete geçirebilmeleri, ülkede istihdamın 
artmasına ve dolayısıyla ekonomik büyümenin hızlanmasına katkı su-

30	 http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/ourwork/gender-equality.html,	Erişim	Tarihi:	22.06.2018.
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nacaktır. Kişi başına düşen milli gelir düzeyinde hem bir denge sağlana-
cak hem de artış olacaktır.31

Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı farklı biçimlerde tanımlanmakla be-
raber, genel anlamda bireylere cinsiyetlerinden dolayı toplumda adalet-
siz, eşitsiz bir şekilde davranılmasıdır. Diğer bir ifade ile bireyin insan 
haklarından tümüyle yararlanmasını engelleyen, sosyal açıdan yapılan-
dırılmış cinsiyet rolleri ve normlarına dayalı olarak herhangi bir ayırı-
ma, dışlanma ya da kısıtlamaya maruz kalmasıdır; Bu birey çoğunlukla 
cinsiyet olarak kadındır ve ayrımcılık kadınların cinsiyetlerinden dolayı 
yapılmaktadır.32 Bugün birçok ülkede çıkarılan yasalarda kadın erkek 
eşitliği resmiyette sağlanmış olsa da günlük hayatta iş yerleri başta ol-
mak üzere neredeyse bütün platformlarda kadınlar ayrımcılığa uğra-
makta, aynı işi yaparken erkeklerin kazandığının %75’ini kazanmakta 
ve yerine kocalarının kariyerlerini geliştirmek uğruna kendi kariyerleri-
ne odaklanmaktan vazgeçmektedirler. İş dışında kalan zamanlarda ise 
ev ve çocuk sorumluluklarını yüklenmektedirler (Erdoğan, 2010: 16, Ya-
lom, 2002:394)

TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA YAŞLILIK

Yaşlılık algısı toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Gelenek-
sel toplumlarda yaşlılar,  biriktirdikleri yaşam tecrübesine paralel olarak 
saygın bir statüye sahiptiler. Gelişmekte olan ülkelerde ise yaşlılar, artık 
üretime katılamayacak grup olarak görüldükleri için ötekileştirilmekte, 
göz ardı edilmekte ve hatta yok sayılmaktadırlar (Özmete& Özdemir, 
2015:14). Türkiye’de yaşlılık dönemi, cinsiyetin daha çok “nötr”leştiği, 
özellikle kadınların en azından ev içinde iktidar alanının genişlediği bir 
dönem olarak görülmektedir. Yaşlıya saygı noktasından hareketle ve 
erkeğin önceki statülerini kaybedip emekli olmasıyla bağlantılı olarak 
bu alanın göreli olarak kadınlar lehine bir ayrıcalık yarattığını belirten 
yayınlar vardır ancak bu yazılarda özellikle de Türkiye açısından ciddi 

31 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/
wcms_577337.pdf	Erişim	Tarihi:	22.06.2018)

32	 http://secbir.org/images/haber/2011/01/15-aksu-bora.pdf	Erişim	Tarihi:	10.07.2018



TOPLUMSAL CİNSİYET VE YAŞLILIK

414

bir konu olan “ataerkil kültürel anlayışın” dışına çıkıldığı anlamına da 
gelmediği vurgulanmaktadır. Diğer taraftan tam aksi bir durum da söz 
konusu olabilmekte ve kadınların yaşlılık dönemine dek taşıdıkları 
toplumsal cinsiyet rolleri ve yaşadıkları ayırımcı uygulamalara yaşlı-
lık döneminde bir de yaşlılığa bağlı “ageism” ayırımcılığın eklenme-
si ile çifte ayırımcılık yaşadıkları kabul edilmektedir (Akın, 2012:19). 
Toplumsal olarak erkeğe kadına ekonomik olarak bakma görevi veril-
miştir. Kadına ve erkeğe bu durum kültür yoluyla öğretilmiştir. Yani 
Osmanlıdan beri kültürel yapımız olarak kadın zayıf kabul edilmiştir 
ve kültürümüz kadın erkek eşitliği üzerine değil,  daha çok kadın erkek 
eşitsizliği üzerine inşa edilmiştir.  Bu durum günümüz yaşlı kadınının 
ekonomik, kültürel ve siyasi sistemlerden sosyal dışlanmasının temel ne-
denidir (Dağ, 2016: 480-500). Geleneksel toplum yapısı içerisinde “evin 
reisi” olarak konumlandırılan erkeklerin karar süreçlerinin tamamında 
tek yetkili olarak görülmesi, kadınların toplumsal hayat içerisinde bazı 
deneyimleri yaşamasını ve sorumluluklar üstlenmesini önlemiştir. Bü-
tün bunlardan hareketle gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde eğitim ve 
meslek hayatına çok az katılabilme şansı olan bugünün kadın yaşlıları-
nın büyük kısmı yaşlılık dönemlerinde kendilerini istedikleri gibi ifade 
edememe, günlük yaşamları içerisindeki temel ihtiyaçlarını karşılamak-
ta zorluk yaşama gibi olumsuz durumlar nedeniyle kendilerini güven-
siz, huzursuz ve korku içerisinde hissedebilmektedirler (Artan ve Irmak 
2018: 238). Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de genel olarak yaşlılar 
ihmal edilmektedir. Cinsiyetlerine göre ele alındığında, menopoz son-
rası dönemdeki ve yaşlılık dönemindeki kadınların en çok ihmal edilen 
grupların başında geldiği bilinmektedir. Sağlık hizmetlerinde, sağlık 
alanında yürütülen politikalarda ve programlarda kadınlar ve erkekler 
arasındaki farklara gereken özen uzun yıllar boyunca gösterilmemiştir 
(Akın, 2012:18). 

Dünyanın birçok yerinde kadınlar ataerkil toplum yapısı nedeniyle 
ikinci planda kalmakta ve erkeklerle eşit hizmet, kaynak ve fırsatlara 
ulaşamamaktadır. Dolayısıyla yaşamları süresince erkeklere nazaran 
daha düşük statü ve iş – yaşam kalitesine sahip olmaktadır. Bu durum 
yaşlılık döneminde de devam etmektedir. Örneğin kadınlara yeterli is-
tihdam alanlarının ayrılmaması, cinsiyetçi iş bölümünün var olması, eşit 
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işe eşit ücretin ödenmemesi gibi durumlar kadınların gençken istihda-
ma katılmalarına engel teşkil etmektedir. Kadınlar, gebelik, doğum, lo-
husalık vb gibi üreme sağlığı bağlantılı yüklerinin ağır olmasının yanı 
sıra çocuklarla ilgili bakım ve sorumlulukları yüklenmesinden dolayı iş 
hayatına yeterince dâhil olamamaktadır. Bu durum beraberinde sosyal 
bir güvencesizliği de getirmektedir. Yaşlılık döneminde fizik güç kaybı-
nın yanı sıra buna ekonomik gelir kaybı da eklendiğinde, yaşlı kadınlar 
kendi ihtiyaçlarını kendileri görme konusunda yetersiz kalabilmektedir. 
Mevcut problemlerine yenileri eklenmiş olmaktadır (Varol & Yelboğa, 
2018: 56).

Yaşam süresinin uzaması ile birlikte cinsiyetler için farklı sonuçlar 
meydana gelmektedir. Kadınlar, erkeklere nazaran daha uzun bir yaşam 
sürmektedir (Dağ, 2016: 482). Kadınlar, yaşlılık döneminde kadın olma-
larının yarattığı dezavantajlar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nok-
tada kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasına bağlı olarak ortaya 
çıkan “yaşlılığın kadınsallaşması” olgusu her ne kadar biyolojik açıdan 
bir avantaj gibi görülse de, yaşlılık toplumsal açıdan özellikle kadınların 
problemi haline gelmektedir (Artan ve Irmak 2018: 238).  Yaşlı kadınlar 
erkeklere göre daha düşük eğitim seviyesi, dul kalma, huzur evlerinde 
ya da yalnız yaşama, düşük sosyo-ekonomik seviye, hastalık, çok sayı-
da ilaç kullanma gibi birçok problemle karşı karşıya kalmaktadır (Dağ, 
2016: 482). Ülkemizde de kadınlar erkeklerden daha uzun yaşamaktadır. 
65 yaşına erişmiş olan bir kişi için beklenen ortalama yaş 17,8’dir. 65 
yaşında olan erkeklerin kadınlardan ortalama 3,3 yıl daha az yaşayacağı 
tahmin edilmektedir33. Dünya Bankası 2015 verilerine göre, beklenen or-
talama yaşam süresi 71,66’dır.  Kadınlarda 73,8 yıl iken erkeklerde 69,1 
yıl olarak bildirilmektedir.34 Kadınların erkeklere göre daha uzun yaşa-
maları ve ekonomik olarak erkeklere göre daha yüksek oranda bağımlı 
olmaları bir avantaj olmaktan öte kadınların istismar ve ihmal yaşama 
olasılıklarını arttırmaktadır (Dağ, 2016:485).

Türkiye’de okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 2012 yılında 
%25,4 iken 2016 yılında %20,8’e düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı 

33 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27595.	Erişim	Tarihi:	05.07.2018.
34	 https://www.google.com.tr/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_dyn_le00_

in&hl=tr&dl=tr	Erişim	Tarihi:	10.08.2018
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kadınların oranının, yaşlı erkeklerin oranından 4 kat daha fazladır. Oku-
ma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı, 2016 yılında %31,1 iken yaşlı 
erkeklerin oranı %7,5’dir.35 Cinsiyet açısından bireylerin eğitim durumu 
karşılaştırıldığında erkek egemen yapı, kültürel, ekonomik sebeplere 
(kadının evlenince elin olacağı düşüncesi) bağlı olarak kadının eğitimin 
bütün kademelerinde erkekten çok fazla geride olduğu bilinmektedir 
(Dağ, 2016:488).

Kadınlar geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine göre eşleri öldükten 
sonra tekrar evlenme konusunda erkeklere nazaran daha dezavantajlı-
dır. Ülkemizde yaşlı erkek nüfusun 2017 yılında %1,2’sinin hiç evlen-
memiş, %83,4’ünün resmi nikâhla evli, %3’ünün boşanmış, %12,5’inin 
eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun %2,5’inin hiç evlen-
memiş, %44,3’ünün resmi nikâhla evli, %3,4’ünün boşanmış, %49,8’inin 
ise eşi ölmüş olduğu saptanmıştır.36  Verilerden de anlaşılacağı üzere ka-
dınlar yaşlılık dönemlerinde erkeklere göre her alanda dezavantajlıdır. 
Toplumun kadınların tekrar evlenmesine olumlu bakmaması, çocukları 
varsa kendisini çocuklarına adamasının beklenmesi, anneliğin merke-
zi konumu nedeniyle kadınlar tekrar evlenmeyi düşünmemek zorunda 
bırakılmaktadır. Diğer bir faktör ise erkeklerin kadınlar tarafından 
“bakılması” nedeniyle eşleri öldükten sonra yaşamlarını devam et-
tirme konusunda çabalamak yerine konforu tercih etmeleri ve evle-
nerek bakım sorumluluğunu eşlerine yüklemeleridir (Buz, 2015: 2). 
Yapılan çalışmalarda yaşlı erkeklerin aile içi karar alma sürecinde yaşlı 
kadınlara göre daha etkili olduğu belirlenmiştir. Öte yandan kadının bu 
karar alma sürecinde sosyo-ekonomik düzeyine göre katılımının arttığı 
da gözlenmektedir. Ataerkil ideolojinin hâkim olduğu toplumumuzda, 
yaşlılıkla birlikte kadının artan söz hakkı yine ataerkil ideolojinin sınır-
ları dâhilindedir (Öztop 2006: 238).

Ailenin bakım sorumluluğunu yüklendiği veya dışarıda çalışmasına 
izin verilmediği için çalışma yaşamına giremeyen kadınlar, eşleri vefat 
ettiğinde ya da eşlerinden boşandıklarında başkalarına muhtaç bir du-
ruma düşmektedir (Buz, 2015:2). Buna rağmen dul kadınların ölünceye 

35 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27595	Erişim	Tarihi:	05.07.2018
36	 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27595.Erişim	Tarihi:	05.07.2018



Sema ÇİFÇİ,  Ayşe AKIN

417

değin evlenmedikleri ve dul kalarak yaşamlarını sürdürmeye çalıştıkları 
bilinmektedir (Arun & Karademir Arun , 2011:1515-1520). ). Daha önce 
de değinildiği gibi erkekler, kadınlar tarafından “bakılması” nedeniyle 
eşleri öldükten sonra yaşamlarını devam ettirme konusunda çabalamak 
yerine konforu tercih etmektedir. Yani bir kez daha evlenerek kendileri-
ne bakım sorumluluğunu yeni eşlerine (yine bir kadına) yüklemektedir. 
Erkekler çocukluklarından itibaren kadınlar tarafından sunulan güvenli 
ortamlarda yaşamlarını sürdürmeyi tercih ettikleri için evlilik yoluyla 
bir başka kadından da aynı konforun sürdürülmesini bekleyebilmekte-
dir (Buz, 2015:2). 

Toplumsal cinsiyet rollerini etkileyen faktörlerden biri de ekonomik 
düzeydir. Yaşlı kadınların dörtte üçü yoksul yaşlı nüfus içindedir. Bütün 
toplumlarda kadınlar erkeklerden daha yoksuldur (Canatan, 2008: 356). 
Türkiye’de çalışan yaşlı erkeklerin %63,2’si ve çalışan yaşlı kadınların da 
%86,6’sı tarım sektöründe istihdam edilmektedir (Arun, 2015:128). Yaş-
lı kadınlar erkeklere göre iki kat daha fazla, evlenmemiş yaşlı kadınlar 
evlenmemiş erkeklere göre daha fazla oranda yoksuldurlar (Buz, 2015: 
7).  Boğaziçi Üniversitesi’nin yaptığı araştırma verilerine göre, sosyal 
güvence kapsamı dışında kalan kadınların yaş dağılımlarında özellikle 
eşi vefat etmiş 65 yaş ve üzeri kadınların oranı yüksek çıkmıştır (Özar, 
2011:34).  

Bugün dünyada 65 yaşın üzerindeki pek çok kadının geliri yoksul-
luk sınırının altındadır. Amerika’da yaşlı kadınların yaşlı erkeklere na-
zaran daha fazla yoksulluk içinde yaşadıkları ve İngiltere’deki düşük 
gelirli yaşlıların üçte ikisinin kadın olduğu bildirilmektedir (Arun, 2016: 
40). Türkiye’de cinsiyete göre yaşlı yoksulluğu yıllara göre incelendiğin-
de, yoksul yaşlı erkek nüfus oranı 2012 yılında %17,7 iken 2016 yılında 
%14,7 ve yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2012 yılında %19,4 iken 2016 
yılında %17 oldu37. Yaşlılık döneminde kadınların yoksulluk oranının 
erkeklerden yüksek olması hiç kuşkusuz kadınların ücretli ve sigortalı 
bir işte çalışma geçmişlerinin erkeklere oranla daha düşük seviyede ol-
masıyla yakından ilgilidir. Çalışma çağında ücretli ve gelir getirici bir 
işte çalışmayan ya da emekli aylığı almaya hak kazanma koşullarını 

37	 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27595.Erişim	Tarihi:	05.07.2018.
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yerine getiremeyen sosyal güvenceden yoksun kadınların yaşlılık dö-
neminde yoksulluk riskiyle karşılaşma olasılığı fazladır (Karadeniz & 
Durusoy Öztepe, 2013: 86). Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına 
göre, 2016 yılında yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %11,8’dir. Yaşlı 
erkek nüfusta bu oran %19,9 iken yaşlı kadın nüfusta %5,5 oldu. Yaşlı 
nüfustaki işsizlik oranı ise %2,6’dır.38 

Kadınların küresel zenginlikten erkeklere göre çok daha az pay al-
dığı konusu son 25 yıldır tartışılmakla beraber, yoksulluğun kadınlar 
için gerçekten önemli bir sorun olduğu uluslararası bir platformda ilk 
defa 1995 yılında Pekin’de toplanan 4. Dünya Kadın Konferansıyla ka-
bul edilmiştir. Bu konferansta hükümetler, kadınların yoksulluğunun 
erkeklerinki ile kıyaslanamayacak kadar hızlı arttığını ifade etmişler ve 
yoksullukla mücadelenin en önemli unsurunun kadının güçlenmesi ol-
duğunu vurgulamışlardır (Öztop 2006: 235).

Yaşlı kadınların yarısına yakını yaşamlarının üçte birinde yalnız ya-
şamaktadır. Yaşlı kadınlarda yalnız yaşama oranı erkeklere göre iki kat 
fazladır. Uzun yaşama, boşanma ve dulluk yalnız yaşamada en önem-
li nedenlerdir. Gelişmekte olan toplumumuzda geçmişte dul kadınlar 
hangi yaşta olursa olsun öncelikle ölen eşin ailesinin koruması altında 
yaşardı. Bazen de kendi ailesinin koruması altına girer ve ailedeki er-
keklerin otoritesine boyun eğerdi. Günümüzde ise kırsal bölgelerde dul 
kadınların halen ailelerinin erkek otoritesi altına girdikleri fakat kentler-
de eğitim düzeyi yüksek çalışan kadınların yaşamlarını kendi kendine 
sürdürdükleri görülmektedir  (Canatan, 2008: 349).

Toplumsal cinsiyet, genel olarak sağlığı etkileyen bir faktördür. Öz-
nel sağlık bağlamında, kadın ve erkek arasındaki anlamlı farklılık gös-
termektedir. Türkiye’de 65-74 yaş grubundaki erkeklerin %59’unun ve 
75+ erkeklerin %69’unun kronik bir hastalığı olduğu tespit edilmiştir. 
Aynı yaş grubundaki kadınlarda ise bu oranların sırasıyla %75 ve %79 
olduğu görülmüştür (Arun, 2015:132).  Ülkemizde ölüm nedenleri cinsi-
yete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en önemli farkın iyi huylu ve 
kötü huylu tümörlerde ve tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı 
erkeklerin oranı %21,4 iken yaşlı kadınların oranı %11,3’tür.Alzheimer 

38	 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27595.Erişim	Tarihi:	05.07.2018.
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hastalığından ölen yaşlıların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, her iki 
cinsiyette de artış olduğu saptanmıştır. Alzheimer hastalığından ölen 
yaşlıların oranı 2012 yılında erkeklerde %2,7, kadınlarda %4,2 iken bu 
oranlar 2016 yılında erkeklerde %3,5’e, kadınlarda ise %5,4’tür.39

Türkiye’de yapılan epidemiyolojik çalışmaların hepsinde kadınlar-
da vücut kitle indeksinin erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu gösteril-
miştir. Türk Hipertansiyon Prevalans çalışmasında beden kitle indeksi 
kadınlarda (n=2847) ortalama 27.70 kg/m2 iken, erkeklerde (n=1988) 
25.51kg/m2 bulunmuştur. Benzer şekilde kadınlarda obezite (beden 
kitle indeksi>30 kg/m2) sıklığı % 31.5, erkeklerde ise % 15.3’tür (Akın, 
2012: 22). Yaşlı kadınların cinsiyetlerine özgü yaşadıkları durumlar var-
dır. Örneğin menopoz üreme dönemi sonunda over fonksiyonlarındaki 
değişime bağlı hormonal yapıdaki değişim ve buna bağlı ortaya çıkan 
bazı sağlık sorunları vardır. Bunlar kemik erimesi - osteoporoz, kan ba-
sıncının yükselmesi, kolesterol düzeyinde artış vb. gibi durumlardır.  
(Canatan, 2008: 342).  Yaşlılarda yapılan bir çalışmalarda kadınlarda 
depresyon sıklığının erkeklere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu bu-
lunmuştur (Ulusel, Soyer ve Uçku 2004: 203, Çınar ve Kartal 2008: 400). 

Ülkemizde internet kullanan yaşlı erkeklerin kadınlardan daha faz-
la İnternet kullandığı ve yaşlı erkeklerin oranı 2017 yılında %15,6 iken 
yaşlı kadınların oranı %7,5 olduğu saptanmıştır.40

Sonuç olarak, Bu yazı kapsamında vurgulandığı gibi yaşlılık, her iki 
cinsiyet için benzer şekilde yaşamlarının doğal bir evresi olup, progresif 
olarak meydana gelen biyolojik değişiklikler nedeni ile sağlık bağlamın-
da önem verilmesi, göz ardı edilmemesi gereken bir dönemdir. Ayrıca 
her iki cinsiyet de kaybettikleri fizik ve ekonomik güç nedeni ile belli 
bir ölçüde, “ageism” diye ifade edilen  “ayırımcılığa” “ maruz kalmak-
tadırlar. Ne var ki yaşlanan kadın için durum daha farklı olmakta ve 
kadınların yaşlılık dönemine dek taşıdıkları toplumsal cinsiyet rolleri ve 
yaşadıkları ayırımcı uygulamalara, yaşlılık döneminde bir de yaşlılığa 
bağlı “ageism” ayırımcılığın eklenmesi ile çifte ayırımcılık yaşadıkları 
bilinen bir gerçek olup yaşlanan kadının ele alındığı politikalarda hem 

39 www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27595.	Erişim	Tarihi:	05.07.2018
40 www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27595.	Erişim	Tarihi: 05.07.2018
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bu durum göz önünde bulundurulmalı, hem de temel strateji olarak 
kız çocuğundan başlanarak “kadınlara karşı yapılan toplumsal cinsiyet 
ayırımcılığı” yapılmamalıdır, böylece yaşlı kadının maruz kaldığı “çifte 
yük” engellenmiş olacaktır. Yaygın olarak bilinen bir sözle bitirecek olur 
isek “İnsan nasıl yaşarsa öyle yaşlanır” denilmektedir; O halde yaşlı-
lık döneminin sağlık ve sosyal bağlamda temellerinin atıldığı çocukluk, 
adölesan ve erişkinlik dönemlerinin sağlıklı ve hakların kullanımı bağla-
mında eşitlikçi geçmesi yaşlılık dönemi için, uygulanması gereken temel 
strateji olmalıdır. 

KAYNAKÇA

Akın, A. Demirel, S., (2003). Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığı 
Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Özel Eki, 25(4): 
73-81.

Akın, A. (2007). Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı (Gender) ve Sağlık. 
Toplum Hekimliği Bülteni, 25(2): 1-9.

Akın, A. (2012). Toplumsal Cinsiyet ve Yaşlılık. Yaşlı Sağlığı: Sorun-
lar ve Çözümler (içinde), Yazan: Dilek Aslan ve Melikşah Ertem 17-24. 
Ankara: Palme Yayıncılık. 

Artan, T., Irmak H. S. (2018). Feminist Gerontoloji Bağlamında Yaş-
lılığın Kadınsallaşması. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2): 236-
243.

Arun , Ö., Karademir Arun, B. (2011),Türkiye’de Yaşlı Kadının En 
Büyük Sorunu: Dulluk. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
10(4): 1515-1521.

Arun, Ö. (2016).  Çağdaş Türkiye de Yaşlılık ve Eşitsizlik. Mediterra-
nean Journal of Humanities, 2: 29-48.

Arun, Ö. (2015). Eşitsizliklerin Kavşağında: Çağdaş Türkiye’de Yaş-
lılık ve Sağlık. Hasta Toplum içinde, yazan D Alptekin, 125-144. Ankara. 

Butler, J. (2008). Cinsiyet Belası Feminist Kimliğin Altüst Edilmesi,. 
Çeviren Başak Ertür. İstanbul: Metis Yayınları.

Buz, S., Karabulut, A. (2015). Ortopedik Engelli Kadınlar: Toplumsal 
Cinsiyet Çerçevesinde Bir Çalışma. Sosyal Bilimler Dergisi, 7: 25-45.



Sema ÇİFÇİ,  Ayşe AKIN

421

Buz, S. (2015). Toplumsal Cinsiyet  ve Yoksulluk Odağında Yaşlılık 
Olgusu. Hacettepe Sosyolojik Araştırmalar E Dergisi: 1-10.

Canatan, A. (2008). Yaşlılıkta Kadın. EKEV Akademisi Dergisi, 
12(34): 339-355.

Çınar, İ. Ö., Kartal, A. (2008). Yaşlılarda Depresif Belirtiler ve Sos-
yodemografik Özellikler ile İlişkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 
7(5): 399-404.

Dağ, A. (2016).Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Yaşlılık ve Sosyal 
Dışlanma. Akademik sosyal Araştırmalar Dergisi, 28: 480-500.

Erdoğan, M. (2010). Medyada Cinsiyete Dayalı Ayrımcılıkla Müca-
delede Medya İzleme Grupları. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadın Statüsü 
Genel Müdürlüğü.

ILO (2018). Fırsatlar ve Zorluklar. Erişim Tarihi: 22.06.2018. https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-
ankara/documents/publication/wcms_577337.pdf

Karadeniz, O., Durusoy Öztepe, N. (2013). Türkiye’de Yaşlı Yoksul-
luğu. Çalışma ve Toplum, 3: 77-102.

Özar, Ş. (2011). “Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Bir Nakit Sosyal Yar-
dım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi”, İstanbul: Bo-
ğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Final Raporu, 2011.

Özkul, M. , Kalaycı, I. (2015).Türkiye’de Yaşlılık Çalışmaları. Sosyo-
loji Konferansları 2: 259-290.

Özmete, E., Özdemir, B. (2015), Türkiye’de Kuşaklar Arası Uzlaşma-
ya Dayalı Dayanışma Dinamiklerinin Değerlendirilmesi. Yaşlılık Atöl-
yesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araş-
tırma Merkezi.

Öztop, H. (2006). Yaşlı Kadınların Ekonomik ve Psiko-Sosyal Sorun-
ları. Turkish Journal of Geriatrics, 9(6): 234-239.

Public Data (2017), Dünya Kalkınma Göstergeleri. Erişim Tari-
hi:10.08.2018.  https://www.google.com.tr/publicdata/explore?-
ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_dyn_le00_in&hl=tr&dl=tr 

Reyhan, F., Özerdoğan, N., Arık, E. (2018). İhmal Edilen Bir Konu: 
Yaşlılıkta Cinsellik. Sağlık Bilimleri Dergisi, 27: 76-79.



TOPLUMSAL CİNSİYET VE YAŞLILIK

422

Scott, W.J. (2007). Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz 
Kategorisi. Çeviren A.T. Kılıç. İstanbul: Agora Kitaplığı.

SEÇBİR (2017). Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık. Erişim Tari-
hi: 10.07.2018. http://secbir.org/images/haber/2011/01/15-aksu-bora.
pdf 

Sevil, Ü., Çetinkaya, E. (2008). Toplumsal Cinsiyet. Her alanda Ka-
dın Olmak (içinde), Yazan: Ayça Gürkan Ümran Sevil, Düzenleyen: 
Ayça Gürkan Ümran Sevil, 3-9. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitapevleri.

Şahin , H. (2015). Yaşlılık Algısı ve Yaşlılara Sunulan Kurumsal Hiz-
metler Farkındalığı Üzerine Bir İnceleme: Erzurum İli Örneğinde. Anka-
ra: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Tanı-
tım Anabilim Dalı, 

TUİK (2016). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları. Eri-
şim Tarihi: 20.07. 2018. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.
do?id=24638 

TUİK (2017). Hayat Tabloları. Erişim Tarihi: 05.07.2018. http://
www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27595.

TUİK (2017). İstatistiklerle Yaşlılar. Erişim Tarihi: 05.07.2018. http://
www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27595 

Ulusel, B., Soyer, A., Uçku, R. (2004). Toplum İçinde Yaşayan Yaşlı-
larda Günlük Yaşam Etkinliklerinde Bağımlık Düzeyi ve Etkileyen Risk 
Faktörleri. Türk Geriatri Dergisi, 7(4):199-205.

UNDP (2017). Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının 
Güçlenmesi. Erişim Tarihi: 22.06.2018.  http://www.tr.undp.org/con-
tent/turkey/tr/home/ourwork/gender-equality.html,  

Üner, S. (2008). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. Ankara: T.C. Başbakan-
lık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.

Varol, B., Yelboğa, N. (2018). Yaşlı Kadın Ayrımcılığı ve Kadının 
Dışlanması. Sosyal Çalışma Dergisi, 2(1): 51-64.

World Bank (2017). Erişim Tarihi: 15.06.2018. Word Bank, Web: 
http://www.worldbank.org/

Yalom, M. (2002). Evli Kadının Tarihi. Çeviren: Z. Yelçe ve N. Doma-
niç. İstanbul: Çitlembik Yayınları.



Sema ÇİFÇİ,  Ayşe AKIN

423

Yerli, G. (2017). Yaşlılık Dönemi Özellikleri ve Yaşlılara Yönelik 
Sosyal Hizmetler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2): 1278-
1287.

Yeşil, Y., Cankurtaran, M., Kuyumcu, M.E. (2012).. Polifarmasi. Kli-
nik Gelişim, 25: 18-23.



YAŞLILIK, SAĞLIKLI YAŞAM VE HEMŞİRELİK

424

YAŞLILIK, SAĞLIKLI YAŞAM VE HEMŞİRELİK

Havva KAÇAN SOFTA
Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik  

Bölümü, Kastamonu / Türkiye

Öz: Yaşlılığın fizyolojik, psikolojik ve sosyal olmak üzere üç temel 
boyutunu içermektedir. Sağlıklı yaşam ilkeleri yerine getirmek suretiyle 
üç temel boyutta yaşlılıkta ortaya çıkabilecek pek çok sağlık sorunların-
dan korunmak mümkün olabilmektedir. Sağlıklı yaşam, sigara ve alkol 
kullanımı, sosyal yaşam aktiviteleri ve sosyal destek, egzersiz ve fiziksel 
aktivite, stres ve stresle başa çıkma yöntemler, sağlık sorumluluğunu 
alma, kişilerarası destek alma ve etkin iletişim, yeterli ve dengeli beslen-
me ilkelerinden oluşmaktadır. Toplumun önemli bir parçası olan yaşlı 
bireyin bu dönemde aktif, üretken ve başarılı bir yaşam sürmesindeki 
en önemli faktör Sağlıklı yaşlanma dır. Sağlık profesyonellerinin özel-
liklede hemşirelerin yaşlı bireylerin yaşlı bireylerin sağlığı koruyucu 
ve geliştirici davranışlarını ve etkileyen faktörlerini değerlendirmeleri 
önemlidir.

GİRİŞ

Yaşlanma toplumun tüm kesimlerini etkileyen, eşsiz ve geriye dö-
nüşü olmayan doğal bir süreçtir. DSÖ’ye göre yaşlılık 65 yaş ve üzeri 
dönem olarak kabul edilmiştir. DSÖ temel alınarak pek çok ülke yaşlılık 
sınırını 65 yaş olarak belirlese de; Birleşmiş Milletler yaşlılık sınırını 60 
yaş ve üzeri olarak nitelendirmiştir.41 Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 
dünyada sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, erken tanı 

41	 	www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/	Erişim	Tarihi:07.08.2018.
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ve tedavi yöntemleri, hastalıkların önlenmesi, erken dönemde tedavinin 
sağlanması, sosyal koşulların düzelmesi, sağlık hizmetlerinin daha yay-
gın bir şekilde toplumun her kesimine ulaştırılması, beslenme alışkanlı-
ğının olumlu yönde gelişmesi gibi faktörler ölüm hızını azaltmıştır(Halk 
Sağlığı Uzmanlar Derneği, 2012:1-96). Bunların yanında yaşlılarda ya-
şam tarzında meydana gelen değişiklikler, yaşamdan beklenen süreyi 
etkilemiştir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizdeki yaşlı 
nüfus son beş yılda %17,1 artarak 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi 
olmuştur. 

Ülkemizdeki yaşlı nüfusun %61,5’i 65-74 yaş grubunda, %30,2’si 75-
84 yaş grubunda ve %8,2’si 85 ve daha yukarı yaş grubundadır. Birleş-
miş Milletler’in tanımına göre, bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam nüfus 
içindeki oranının %8-10 arasında olması o ülke nüfusunun “yaşlı”, % 
10’un üzerinde olması ise “çok yaşlı” olduğu anlamına gelmektedir. Bu 
duruma göre Türkiye’nin  kısa bir süre sonra  çok yaşlı kategorisine gi-
receği varsayılmaktadır(TUİK, 2016).

Yaşlı nüfusun artması beraberinde sorunlarında meydana gelebile-
ceği anlamındadır. Yaşlılık dönemi fizyolojik ve psikolojik bir çok yön-
den değişikliklerin olduğu dönemdir. Bu nedenle sağlıklı ve aktif kala-
bilmek için önlemlerin alınması zorunlu olmuştur. Nüfusun yaşlanması 
küresel bir olgudur. Tüm dünya ülkelerinde gelişmiş, gelişmekte olan 
ve az gelişmiş ülkelerde demografik değişimler farklı boyutlarda yaşan-
maktadır (Karadakovan,2014:4-25). Gelişmiş olan ülkeler yaşlanma ol-
gusunu şimdiden yaşarken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaş-
lanma olgusunu gelecekte daha fazla hissedecekleri yadsınamaz. Nüfu-
sun yaşlanması sonucu çalışabilecek yaştaki nüfusun azalması ekonomi-
de işgücünün kıt bir üretim faktörü haline gelmesine neden olmaktadır. 
Yaşlı nüfusun artması aynı zamanda bağımlılığı da arttırmaktadır. Çün-
kü toplumların hazırlıklı olmadıkları ekonomik, sosyal ve sağlık sorun-
ları ile yaşlılık dönemi ve problemleri ile karşı karşıya kalmalarına yol 
açmaktadır. Bağımlılık oranları 1986 yılına kadar her 100çalışma çağın-
daki nüfusa 70’in üzerinde nüfus düşmekte iken 1990’da 64.7, 2000’de 
55.1 olarak hesaplanmış, 2003 yılı TSNA çalışmasında 56.3 olarak bu-
lunmuştur. 2025 yılında bu oranların dengeleneceği ve zamanla yaşlı 
nüfusunun artmasına bağlı olarak artış içine gireceğini göstermektedir. 
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Türkiye’de 65 yaş üstü nüfusun genel nüfus içinde ki ağırlığı sürekli ola-
rak yükselme eğilimi içinde yaşlılık oranı mevcut 1/20 düzeyinden 2050 
yılında 1/6 ya yükselecektir. Bu da yaşlı nüfusun çalışan nüfus üzerinde 
büyük bir yük oluşturacaktır(Yılmazer, 2013:1-9).

Yaşlılık ile birlikte Fiziksel sorunlar artmaktadır. Yaşlanma ile mey-
dana gelen fizyolojik değişikler sonucunda sıklıkla hipertansiyon, dola-
şım bozuklukları, görme-işitme sorunları, kronik obstrüktif akciğer has-
talığı, diyabet, eklem ağrısı, romatizma, vücut ağrısı, sinirlilik ve uyku 
sorunu belirtilmiştir (Yılmazer,2013:Keskinoğlu ve ark.,2003:27-30,-
Koçoğlu ve Akın,2009:145-154; Kılınç, 2011:41-47). Artan kronik hastalık-
lar nedeniyle birden fazla ilaç kullanımının olması, beslenmenin yeter-
siz olması yaşlının yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Keskinoğlu 
ve arkadaşları (2003)’nın 227, 65 ve üstü yaşlı birey üzerinde yaptıkları 
araştırma sonucuna göre, erkeklerin %60,7’sinin ve kadınların %71,7’si-
nin kronik hastalığı olduğunu, erkeklerde kardiyovasküler ve serebro-
vasküler hastalıklar, diyabet, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları ve hi-
pertansiyon prevalansının kadınlarda ise, iskelet kas sistemi hastalıkları 
ve hipertansiyon prevalansının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Yaşlılık döneminde psikososyal faktörler yaşlılık sürecini olumsuz 
etkilemektedir. Yaşlılığa bağlı görüntünün değişmesi, ailesi ve çevresi ile 
olan ilişkilerinde değişiklikler, stresle baş etme gücünde azalma ve ken-
dine yetememe gibi sorunlar yaşlının depresyon, anksiyete gibi sorunlar 
yaşamasına yol açabilir. Dünyanın en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip 
ülkesi olan Japonya’da 65 yaş üzeri 964 kişi ile yapılan çalışmada %20
.5’inde katılımcıların depresyon olduğu, yalnız yaşamanın depresyonla 
anlamlı ilişkisi olduğu bildirilmiş ve yalnız yaşamanın bu etkisinin iyi 
bir sosyal destek sistemi ile giderilebileceği ileri sürülmüştür (Fukunaga 
ve ark. 2012: 179-185). Özellikle huzurevinde yaşayan bireylerde GYA’n 
de azalma depresyon ve sosyal izolasyon daha fazla görülmektedir(De-
mir,2017). İçli (2010) ‘nin çalışmasında huzurevinde yaşayan yaşlılardan 
eğitimi olmayan, dul/boşanmış olan, ziyaret edilmeyen ve aile içinde 
önemsenmediğini belirtenlerin depresyon puanı anlamlı düzeyde daha 
yüksek bulunmuştur. Softa(2015)’nın çalışmasında evde ve huzurevin-
de kalan yaşlılarda orta düzeyde depresyon belirlendi. Yaşlılıkta çocuk-
ların evden ayrılmaları geride kalan yaşlı ebeveynleri yalnız ve sorunları 
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çözmede yetersiz bırakmakta, yaşlı birey, kendini çaresiz, desteksiz ve 
yalnız hissedebilmektedir. Ayrıca yaşlılıkta başkalarıyla, çevresiyle, ya-
kınlarıyla, toplumla kurulup sürdürülen iletişimin kaybolmasıdır. Yaşlı-
lıkta sosyal ilişkilerde azalma yaşlının içe kapanmasına yalnız kalmasına 
neden olmaktadır. Yaşlılığın tanımlanan üç boyutunda sorun yaşanması 
kaçınılmazdır. Bu sorunların önlenmesi için yaşlılık dönemine hazırlan-
ması sağlıklı yaşam kavramının ele alınması önerilmektedir. Yaşlanma 
ile ilgili çok sayıda kuram ve teori vardır. Yaşlanmanın geciktirilmesinde 
ve önlenmesinde koruyucu hekimlik uygulamaları, eğitim, yaşam tarzı 
değişiklikleri, egzersiz, çevresel fiziksel ve kimyasal olumsuz faktörlerin 
önlenmesi ve düzeltilmesinde önemli rol oynayabileceği gibi, gerek mo-
dern tıbba gerekse alternatif ve tamamlayıcı tıbba yönelme olmaktadır(-
Cankurtaran,2008:110-114; Karadakovan, 2014).

DSÖ’nün aktif ve sağlıklı yaşlanma hedefi kapsamında, yaşlılarda 
hastalıkları önlemek ve yaşam kalitesini geliştirmek için sağlıklı yaşam 
tarzı alışkanlıklarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu amaç için yaşlı-
ların sağlıklı yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi ve desteklenme-
si önemlidir. Yaşlılık döneminde; fiziksel hareketsizlik, tütün kullanımı, 
kötü beslenme olarak kabul edilmektedir. Dünyada her yıl en az 5,1 mil-
yon kişi tütün kullanma, 3,2 milyon kişi fiziksel hareketsizlik, 2,8 milyon 
kişi fazla kilolu veya şişman olma ve 2,7 milyon kişi yetersiz sebze ve 
meyve tüketmeye bağlı sorunlar nedeniyle ölmektedir. Bu faktörler ele 
alındığında daha sağlıklı bir yaşlanma sağlanabilir(Kılıç 2011:733-740; 
Polat ve Kahraman, 2013:213-218). 

SAĞLIKLI YAŞAM

Yaşlılığın fizyolojik, psikolojik ve sosyal olmak üzere üç temel bo-
yutunu içermektedir. Sağlıklı yaşam ilkeleri yerine getirmek suretiyle 
üç temel boyutta yaşlılıkta ortaya çıkabilecek pek çok sağlık sorunla-
rından korunmak mümkün olabilmektedir. Sağlıklı yaşam davranışı, 
kişinin sağlıklı kalmak, hastalıktan korunmak ve hastalıklara yakalan-
mamak için gösterdiği davranışlardır(Drageset et.al., 2008:1227-1236). 
Gochman’a göre kişinin sağlık davranışının içine; inançlar, beklentiler, 
güdüler, değerler, algılar kişisel tavırlar, alışkanlıklar ve psikolojik özel-
likler gibi faktörler girmektedir. Sağlığın geliştirilmesi (Health Promoti-
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on), DSÖ tarafından insanların kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini 
artırma ve sağlık düzeylerini daha da iyiye götürme sürecinin bütünü 
olarak tanımlanmıştır. 1986 Ottowa Bildirgesin de Sağlığı Geliştirme 
kavramı çerçevesinde “sağlıklı toplum politikası” ve “sağlığı destekle-
yen çevre ve ortamlar yaratılması” vurgulanmıştır. Sağlığın geliştirilme-
si, insanların kendi sağlıklarını düzeltme, kontrol etme ve tam bir sağlık 
potansiyeline kavuşmakla sağlanabilir.

Sağlıklı yaşlanma sürecini etkileyen faktörler üç başlık altında top-
lanmıştır. Sağlıklı yaşlanma; fizyolojik sağlık (beslenme, yaşam biçimi, 
genetik, egzersiz, kronik rahatsızlıklar), bilişsel/mental sağlık (eğitim, 
bilgi, beceri, hafıza) ve sosyal sağlık (aile, din, toplum, öz saygı, ideolojik 
özellikler) şeklinde sınıflandırılmıştır (Hansen,2005:45-57).

Sağlıklı Yaşlanmayı Etkileyen Faktörler vardır. Bunlar; 
Demografik Faktörler: Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni du-

rum gibi özellikler sağlığı geliştiren davranışların oluşumunda etkendir. 
Softa (2014) çalışmasında erkeklerin kadınların göre sağlıklı yaşlanma 
oranı yüksek olarak belirtmiştir.

Biyolojik Özellikler: Bireyin boy, kilo beden kitle indeksi gibi özel-
liklerinin sağlık davranışını etkilediği belirtilmektedir.

Kişilerarası Etkileşim: aile, arkadaş, sağlık görevlileri, akrabalarla 
iyi etkileşimin bireyin olumlu sağlık davranışı kazanma düzeyini etkile-
diği bildirilmektedir

Durumsal Faktörler: Birey ya da grubun bedensel, ruhsal ve sos-
yal açıdan tam bir iyilik haline ulaşması için, çevresi ile baş edebilmesi, 
çevresini değiştirebilmesi, isteklerini belirleyebilmesi, tanıyabilmesi ve 
doyum bulabilmesi gereklidir.

Kültürel Faktörler: Kültür doğuştan itibaren öğrenilir ve davranı-
şını etkiler.

Yapılan çalışmalara bakıldığında, kronik hastalığı olan, eğitim dü-
zeyi düşük ve 69-72 yaş ve üstü yaşlıların sağlık hizmetleri yönünden 
desteklenmesi önerilmektedir(Softa ve ark.,2016).Yılmaz ve Çağlaya-
nın(2017) yaptıkları çalışmalarında %27’si sağlıklı yaşam tarzı alışkan-
lıklarına sahiptir. Katılımcılar sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarına ilişkin 
en çok %87,7 ile aşırı alkol tüketmeme ve %70,2 ile günde en az 7 saat 
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uyuma göstergelerinde ideal davranışlara sahiptir. Çelik ve arkadaşları-
nın (2017)  huzurevinde yaptıkları çalışmalarında yaşlı bireylerin SYBD 
toplam puan ortalamaları 143.8±20.8 orta düzey olarak bulunmuştur.

YAŞLILARDA SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ NASIL 
OLMALIDIR?

Doğru ve dengeli beslenme, egzersiz, sigara ve alkolün bırakılması 
veya kullanılmaması en önemli yaşam tarzı değişiklikleri sağlıklı yaş-
lanmada önemlidir( Cankurtaran,2008:110-114). Yapılan çalışmalarda 
sigara kullanımı, alkol tüketimi, fiziksel inaktivite, zayıf diyet gibi sağ-
lıksız davranışlarda bulunan bireylerin ölüm, kronik hastalıklar ve zayıf 
kognitif fonksiyon gibi durumlarla karşılaşma riskinin daha yüksek ol-
duğu bildirilmektedir (Sabia vd., 2015: 1985-1992).

Sigara ve Alkol kullanımı: Yaşlılarda sağlık sorunları çoğunlukla 
kronik ve dejeneratif hastalıklardır. Bu hastalıkların ortaya çıkmasında 
sigara kullanımının etkisi vardır. Kendisi sigara içmediği halde çevrede 
bulunan diğer insanların içtikleri sigaradan pasif olarak etkilenen kişi-
lerde de sigaranın neden olduğu sağlık sorunları daha sık görülmek-
tedir. Bunun da önlenmesi gerekmektedir(Bilir ve Paksoy,2008:3-14). 
Sigara alışkanlığının yaygınlaşması ölüme neden olan hastalıklar sıra-
lamasında akciğer kanserinin, miyokart enfarktüsünün yerini almasına 
neden olmuştur. Yaşlılar kronik rahatsızlığı nedeniyle çok sayıda ilaç 
kullanmaları kullanılan sigara ve alkol nedeniyle ilaçların etkileri azal-
makta beklenen tedavi olamamaktadır. Sigara ve alkol kullanma sağlık 
sorunlarına neden olduğu gibi kaza ve yaralanma, yangın ve ekonomik 
nedenlerle de bireyin sağlıklı ve güvenli yaşaması için de risk oluştur-
maktadır. Sigara ve alkol alışkanlığının değerlendirilmesi için, sigara ve 
alkol alışkanlığı olup olmadığı sorulmalı, alışkanlığı olan yaşlının sigara 
alkol kullanım sıklığı ve süresi öğrenilmeli, alışkanlığın sürdürülmesin-
de neden olan etkenler sorgulanmalı, bırakma konusunda güdülenmeli 
ve cesaretlendirilmeli, alternatif bırakma yöntemleri konusunda bilgi-
lendirilmeli ve yönlendirilmelidir(Karadakovan,2014:170). Yaşlıların 
sigara ve alkol kullanımı ile ilgili literatürde farklı çalışmalarda bulun-
maktadır. Güzel(2016)’in çalışmasında alkol ve sigara kullanan yaşlıla-
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rın kullanmayanlara göre yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu belir-
tilmektedir.

Sosyal Yaşam Aktiviteleri ve Sosyal Destek: Yaşlılıkta en önem-
li sorunlardan biri çevresiyle, yakınları ve toplumla kurulan iletişimin 
kaybolmasıdır. Bu kayıp eşinin ölümü ya da çocukların evden ayrılma-
sı şeklinde olabileceği gibi destek sistemlerinin kaybolması şeklinde de 
olabilir. Sağlıklı bir yaşlılık döneminde sosyal ilişkilerin önemi büyük-
tür; çünkü yaşlanma ile birlikte azalan sosyal çevre yaşlının içine kapan-
masına neden olup yaşlı bireyi yalnızlığa itebilmektedir (Ünal ve Bilge 
2005:89-93). Yaşlı bireylerin algılanan sosyal destek ile sağlıklı yaşam 
biçimi arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur(Softa ve ark.,2016:1-
12). Yaşlılığa uyum sağlamaya çalışan bireylerin aile, akraba ve arkadaş 
çevresinin samimi ve destekleyici olması, onlara yeni ilişkiler kurabile-
ceği ortamlar sağlanması hem bu uyumu kolaylaştırıcı hem de yaşam 
doyumunu arttırıcı bir etki yaratacaktır. Softa(2015)’nın çalışmasında ev 
ortamında kalan yaşlıların fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden huzurevin-
de kalan yaşlılara göre daha iyi durumda olduğu, bunun nedeninin aile, 
arkadaş ve sosyal destek sistemlerinin iyi olmasından kaynaklandığı be-
lirtilmektedir.

Yaşlılıkta yalnızlık kötü bir durum olup yaşlının sağlık sorunlarında 
artmasına neden olmaktadır. Yalnızlık duygusu bireylerde sevgi, şefkat, 
bağlanma, değerli olma gibi duygusal gereksinimlerin karşılanmaması 
ve güvenilir ilişki eksikliği sonucu sosyal ilişkilerin gerçekleştirileme-
mesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Yaşlılıkta duygusal ve sosyal ge-
reksinimlerin karşılanmaması sonucu yalnızlık gelişmektedir. Yalnızlı-
ğın nedenleri yaşlı bireyin eğitim, cinsiyet, medeni durum, sağlık, sos-
yal, duygusal ve fizik özelliklerine göre değişmektedir. Bekar ya da dul 
yaşlıların evli yaşlılara göre daha fazla yalnızlık yaşadıkları bildirilmek-
tedir(Karadakovan,2014). Eğitim olanaklarından yeterince yararlanmak 
ya da eğitim düzeyinin düşüklüğü de yalnızlığı yordayan bir diğer de-
ğişkendir. Yapılan birçok çalışmada eğitim düzeyi düştükçe yalnızlık 
algısı artmaktadır. Yaşlılarda yalnızlığı artıran bir diğer faktör de, gelir 
durumudur. Gelir düzeyi düştükçe bireylerin kendilerini yalnız hisset-
me algılarının arttığı kaydedilmiştir. Yalnızlık sosyal ilişkiler kurmada 
ve başkalarıyla ilişki kurmadaki sosyal beceri eksikliği ve içinde yaşa-
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nılan toplum ve grupların sosyal ilişkiye yüklediği anlamla ilişkilidir. 
Yaşlılar sağlık ve duygusal problemlerden kaynaklanan huzursuzluklar 
nedeniyle, başkalarına karşı daha olumsuz tutuma sahip olabilmekte-
dirler. Bu tarz olumsuz tutumlardan dolayı, başkaları tarafından tercih 
edilmemekte ve çevrelerindeki bireylerin uzaklaşmasına neden olabil-
mektedir (Hawkley, Thisted ve Cacioppo, 2009:354-365).

Sosyal ilişkileri iyi olan yaşlılar yaşam doyumları daha yüksek olup 
öznel iyi oluşları daha yüksektir. Sağlıklı yaşlanmada sosyal sistemlerin 
yeterliliğinin ve etkinliğinin önemli olduğu söylenebilir. Yaşlı bireyin 
çevresindeki sosyal destek sistemini oluşturan aile, akraba, komşular, 
arkadaşların var olması, bireyin maddi ve manevi sorunlarının çözü-
münde destek göstermesi, bireyin sosyal hayatın zorluklarıyla daha ko-
lay baş edip hayatın bütün güçlükleriyle daha fazla mücadele etmesini 
sağlayarak, hayatı kolaylaştırabilir(Softa ve ark.,2016:1-12). Sosyal deste-
ğin azalması, yaşlıda yalnızlık duygusuna ve sonuçta bedensel ve ruhsal 
sağlık sorunlarına neden olabilir. Demir(2017)’in huzurevinde ve kendi 
evlerinde kalan yaşlılarla yaptığı çalışmasında kendi evinde yaşayan 
bireylerin huzurevinde yaşayan bireylere göre günlük yaşam aktivite-
lerinde daha bağımsız ve daha sosyal oldukları görülmüştür. Birleşmiş 
Milletler yaşlının bağımsızlık, katılım, bakım, kendini gerçekleştirme ve 
itibarını korumaya yönelik ilkeler belirleyerek tüm üye ülkelerin bun-
ları gerçekleştirmek amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmasını öner-
miştir(Karadakovan,2014). Sosyal destek gruplarının sağlığı koruma ve 
geliş-tirme davranışları için koruyucu bir mekanizma olduğu belirtmek-
tedir. Sosyal gruplar destekleyici bir çevre gelişimi yaratabilir, stresli 
yaşam olaylarını azaltabilir ve eylemlerin geri bildirim ya da onayını 
sağlar. Bu nedenle bireyin yeterli düzeyde sosyal destek alması; sağlığı-
nı korumasına, geliştirmesine ve hastalıkların gelişmesini önlemesinde 
yararlı olabilir(Polat ve Kahraman,2013:213-218). 

Egzersiz ve Fiziksel Aktivite: Normal eklem işlevlerinin sürdü-
rülmesi ve kas gücünün korunması için fiziksel aktiviteye gereksinim 
vardır. Aynı zamanda yapılan aktivite ve egzersizler bireyin kendini iyi 
hissetmesini sağlar. Yapılan bir araştırmada yaşlıların boş zamanlarını 
değerlendirme yöntemlerinden evde kalan yaşlıların arkadaş ziyareti, 
ibadet etme ve bahçe işleri ile uğraşma yöntemlerini kullanmaları an-
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lamlı olduğu aynı çalışmada huzurevinde kalan yaşlıların ise boş za-
manlarını birinci sırada (% 59.7) TV seyrettikleri veya radyo dinledikleri, 
çok azının ise (% 2.8) ibadet ettikleri belirlendi. Yaşlılar fiziksel aktivite-
den uzak bir yaşam sürmektedirler(Softa, 2015:1-250). Fiziksel aktivite 
günlük yapılan işler, oturma, kalkma, dolaşma, yıkanma, gibi her türlü 
kas hareketlerini kapsarken, egzersiz ise genellikle bir spor faaliyeti içi-
ne girebilecek özel, sürekli ve düzenli kas hareketinin olmasıdır. Egzer-
siz; haftada en az 3-4 kez, en az 20 dk süren yürüme, koşma, yüzme, 
bisiklete binme gibi tekrarlı ve ritmik kas hareketlerini içermelidir Bire-
yin önceki aktivite alışkanlıklarının yaşlılıkta aktivite sürdürülmesinde 
önemli etkisi vardır. Genç yaşlarda aktif olan yaşlıların yaşlılık döne-
minde de aktif oldukları bildirilmektedir. Hareketsizliğe bağlı gelişebi-
lecek sorunların önlenmesinde yaşlı bireylerin oldukça aktif ve bağımsız 
olmaya cesaretlendirilmesi gerekir. Düzenli ve planlı fizik aktivite yaş-
lı bireylerin sağlığını sürdürmesi, günlük yaşam aktivitelerinin yerine 
getirilmesi, yaşam kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi için önemli-
dir. Yaşlı bireylerin fiziksel aktivite ve egzersiz programını planlarken; 
bireysel özellikleri, yaşam koşulları, hastalıkları, fiziksel yeterlilikleri 
ve sınırlılıkları, tercihleri dikkate alarak sağlık ekibinin ortak kararı ile 
planlama yapılmalıdır(Karadakovan,2014:148-154). Yılmaz ve Çağlayan 
(2016)  çalışmalarında düzenli egzersiz yapmayan yaşlıların yaşam ka-
litelerinin düşük olduğu görülmüştür. Softa(2014) çalışmasında günlük 
yaşam aktivitelerini yeterli düzeyde yapan yaşlılarda sağlıklı yaşlanma 
olduğu belirlendi. Polat ve Kahraman(2013) tarafından yapılan çalışma-
larda yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları egzersiz puan-
ları düşük olarak belirlenmiştir. Yaşlı bireylerde aktivitenin/egzersizin, 
bağımsız olarak yaşama süresini arttırır, özgüvenini artırır, depresyonu 
düzelttir, stresi azaltarak yeterli uyumayı sağlar, yaşam kalitesini iyi-
leştirir, sosyalleşmeyi sağlar, kas gücü ve dayanıklılığını artırır, işlevsel 
durumu iyileştirir, tüm ölümleri azaltır, normal vücut ağırlığını sürdür-
meyi sağlar, obeziteyi önler. Denge ve koordinasyonun sürdürülmesini 
sağlar bunların yanı sıra bir çok kronik hastalık insidansını azaltır(Kara-
dakovan,2014:148-154).

Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemler: Yaşlılık döneminde oluşan 
ve değişen biyolojik, bilişsel ve çevresel koşullara bağlı olarak gelişen 
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stres kaçınılmazdır. Yaşlanma ile birlikte yaşanan değişimler yaşlılarda 
stres yaratmaktadır. Yaşanan değişim stresi ve yeni durumlara uyum 
sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Yaşlı bireylerde; yaşam stre-
si ve mücadelesine fizyolojik cevap olarak fiziksel hastalıkların (kar-
diyovasküler hastalıklar, diyabet gibi) yanı sıra psikiyatrik hastalıklar 
(anksiyete, depresyon gibi) sıklıkla görülmektedir (Polat ve Kahraman 
2013:213-218). Hamarat ve arkadaşları (2002) yaşlı bireylerde stresin ve 
başa çıkma yollarının yaşam doyumuyla ilişkili olduğunu ve bu ilişkinin 
yaş gruplarına göre aynı kaldığını bildirmişlerdir.

 Yaşlılık, çoğu zaman yaşamın çaresizliği ile dolu bir dönem olarak 
olumsuz şekilde değerlendirilir. Oysaki yaşlılık dönemine ulaşmak ba-
şarı olarak da değerlendirilebilir. Yaşlılıkta bireylerin, yaşam deneyim-
leri sayesinde yaşadıkları sıkıntılarla daha güçlü bir biçimde baş etmesi 
beklenir(Kapıkıran,2016:13-25). Yaşlılık döneminde stresle başa çıkmada 
iki önemli yaklaşım vardır. Birincisi yaşlıların yaşama dair deneyimleri-
nin onların stresle başa çıkma becerilerini geliştirmesi, ikincisi yaşanan 
değişimlerin yaşama uyumla ilgili becerilerde  gerilemeye neden ola-
bileceğidir(Çalık ve ark.,2016:4048-4057). Bireyin kullandığı başa çıkma 
biçimine göre bireylerin yaşam kalitesi ve düzeyi değişmektedir. Stresle 
olumlu başa çıkma tarzlarını kullanan kişilerin streslerinin azaldığı ve 
mutluluk düzeylerinin arttığını destekleyen araştırmalar bulunmakta-
dır. Çalık ve ark.,(2016)’nın çalışmalarında yaşlıların stresle baş ederken 
iyimser ve sosyal destek arama yöntemlerini kullanmaları yaşam do-
yumlarını arttırdığı belirtilmektedir. Olumsuz başa çıkma yöntemlerini 
kullanma ile depresyon düzeyinin artması arasında anlamlı bir ilişki bu-
lunmaktadır (Kaya ve ark., 2007:137-146).

Sağlık Sorumluluğunu Alma: Yaşlı bireyler kendilerini sağlıklı ve 
iyi hissediyorsa sağlıklı yaşam davranışlarına katılmak istemeleri, sos-
yalleşmek istemeleri, bağımsız yaşamak istemeleri, gelecek için planlar 
yapmak istemeleri ve manevi yönden huzurlu olmaları beklenen bir du-
rumdur. Yine yaşlı bireyler, sağlıklarını kötü olarak algılıyorsa; başkala-
rına bağımlı yaşamaları, gelecekten endişe duymaları, kendilerini ölüme 
yakın hissetmeleri ve manevi yönden huzursuz olmaları da beklenen bir 
durumdur(Güzel 2016). Sağlık sorumluluğu, bireyin kendi sağlık bakım 
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kalitesine etki eder ve sağlığına ne düzeyde katıldığını belirler. Bireyin 
sağlığına ilişkin alabileceği sorumluluk düzeyi;

- Vücudunu ve kendini tanıması, sağlığı ile ilgili değişiklikler ve 
sapmalar olduğunda hekime ya da sağlık kuruluşuna başvurması,

- Düzenli aralıklarla tıbbi kontrollerini yaptırması,
- Sağlıkla ilgili konularda tartışabilmesi ve ilgili yayınları takip et-

mesi,
- Sağlığını sürdürmesi ve iyilik halini yükseltmesi,
-Sağlıkla ilgili değişiklikler olduğunda gerekli önlemleri alması ile 

belirlenir (Vural,1998:39-43).
Kişilerarası Destek Alma ve Etkin İletişim Kurma: Kişilerara-

sı destek, bireylerin birbirleriyle olan ikili ya da grup ilişkileri sonucu 
elde edilen ve sağlığı geliştirmedeki etkinliği önemli olan bir olgudur. 
Kişilerarası destekte, bireylerin dini ve kültürel özellikleri ya da çocuk-
luk deneyimleri kişilerarası ilişki ve kişilerarası destek sürecini etkiler. 
Yaşlı bireyi etkileyen sosyal değişimlerden biri de emekliliktir. Yaşlının 
emekli olması, uğraşı alanının bulunmaması ve eski toplumsal ilişkile-
rini sürdürmemesi toplumsal iletişimi bozmaktadır. Emeklilikle üret-
kenlik işlevi azalan ya da yok olan yaşlı birey, ise yaramazlık ve değer-
sizlik duygularıyla yalnızlığa gömülmekte, toplumsal statü ve rollerin 
kaybı nedeniyle ruh sağlığı olumsuz yönde etkilenmekte, yaşlı suçluluk, 
öfke duyguları, depresyon, somatik ve paranoid yakınmalar ortaya çı-
kabilmektedir(Öz,1992:5-8). Yaşlı bireylerde fizyolojik değişiklikler ve 
değişik sağlık sorunları nedeniyle iletişim sorunları yaşanabilir. Ayrı-
ca değer yargıları, algılamaları, inançları ve yaşama bakış açıları farklı 
olan yaşlılarla iletişim güçtür(Karadakovan,2014:182). Yapılan bir çalış-
mada huzurevinde kalmayan yaşlıların huzurevindekilere göre kişiler 
arası destek puan ortalamaları anlamlı derecede yüksek bulunmuştur 
(Sook ve ark.,2006:31-35).Yaşlı birey ile etkin iletişim sürdürülmesi gere-
kir. Bunun için yaşlının gereksinimlerinin belirlenmesi temel önceliktir. 
Etkili iletişim karşısında bireyin söylediği her şeyi kabul etmek doğru 
değildir. Verilen iletinin bireyin kendi doğruları ve düşünceleri ile kabul 
edilmesini sağlamaktır. Bu tür bir iletişim ortamı oluşturulduğunda her 
iki taraf için de kabul edilebilir uyumlu bir iletişim sağlanabilir.
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Etkili bir iletişim için; 
-Bilgiyi paylaşma konusunda gereksinim ve isteğin olması
-Karşısındaki bireyin söylediklerine değer verme, ona saygı göstere-

rek iletişime istekli olduğunun ortaya konulması
-İletişimi olumsuz etkileyen etmenlerin ve engellerin belirlenebil-

mesi
-Etkili bilgi aktarımı için kolaylaştırıcı yöntem ve becerilerin gelişti-

rilmesi
Yaşlılarda İletişimi Etkileyen Etmenler Üç Grupta incelenmektedir.
1-Yaşlıyla ilişkili etmenler; sosyo-kültürel durum, eğitim, emosyo-

nel durum, konuştuğu dil, hastalıkları(inme, demans, parkınson v.b),-
yaşlılığa bağlı fiziksel ve fizyolojik değişiklikler, sosyal rollerde değişik-
likler, ilgi alanları

2-Çevresel etmenler; gürültü, ortamın ısısı, ışıklandırma, havalan-
dırma, konforu olumsuz etkileyen oturma biçimi ve yeri, dikkati dağı-
tacak TV, radyo vb. uyarıcılar, kapının açılması, telefonun çalması gibi 
iletişimin sık sık bölünmesine neden olacak dış etkenler

3-İletişimi sürdüren bireyle ilgili etmenler; yaşlılığı algılayışı, yaş-
lanmaya bağlı gelişebilecek değişiklikler konusundaki bilgi eksikliği, 
yaşlı bireyle çalışma konusunda kendini yeterli algılayabilme durumu, 
yaşlı birey ile çalışmaya istekliliği, iş doyumu.

Yaşlı birey ile iletişimde dikkat edilecek ilkelerden bazıları; 
-Uzun zaman ayırınız, 
-Adı ve unvanı ile hitap ediniz, 
-Göz teması kurunuz, yavaş, açık, anlaşılır iletişim kurunuz.
- Bir defada birden fazla mesaj vermeyiniz, 
-Söylediklerinizi algıladığınızdan emin olunuz,
- Rahat olunuz, 
-Yukarıda sayılan iletişimi etkileyen etkenlerden uzak durunuz. 

(Karadakovan,2014:182-187).
Yeterli ve Dengeli Beslenme: Yaşlanan organların hücre kapasite-

lerinin azalması ile birlikte metabolizmaları azalmakta, yaşlının fiziksel 
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aktivitesinin azalması buna bağlı olarak da enerji gereksinimi azalmak-
tadır(Adıgüzel ve Tek,2018:19-25). Yaşlılık döneminde tat duyusunda 
azalma, kötü diş durumu, kültürel ve geleneksel faktörler, yemeğe karşı 
isteksizlik, sosyal aktivite eksikliği, yaşlının yalnız başına yemek zorun-
da oluşu, hareket kısıtlılığı, bağırsak emiliminde azalma gibi nedenler 
yaşlının beslenmesini olumsuz etkilemektedir. Özellikle yalnız yaşayan 
yaşlılar, huzurevinde kalan yaşlılar, mental rahatsızlığı olan, sosyoeko-
nomik faktörler, çok sayıda kronik hastalık ve beraberinde kullanılan 
ilaçların fazla olması ve fiziksel yetersizliği olan yaşlılar beslenme açısın-
dan risk taşımaktadırlar(Erdinçler ve Avcı,2017:113-116;  Sağlık Bakan-
lığı, 2015). Beslenmedeki yetersizlik ve fazlalık yaşlıların sağlık sorunu 
yaşamasına neden olmaktadır. Yaşlılarda kalp damar sistemi hastalıkla-
rı, kas-iskelet sistemi ile ilgili hastalıklar, bazı kanserler, hipertansiyon, 
diabetes mellitus, hiperlipidemi, hiperkolesterolemi, sindirim sistemi 
hastalıkları sayılabilir. Yaşlıların beslenmesi nasıl olmalıdır:

-Hayvansal gıdalar yerine bitkisel gıdalar tercih edilmelidir.
-Her gün taze meyve ve sebze tüketilmelidir.
-Günlük alınan yağın kontrol edilmesi, doymuş yağ tüketimi azal-

tılmalıdır.
-Süt ve kefir, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerinin yağsız ve tuzsuz 

olarak tüketilmesi önerilmektedir.
-Şekerli içeceklerden, yiyeceklerden kaçınmak gerekmektedir.
-Tuz içeriği düşük gıdaların tüketilmesi önerilmektedir.
-Su tüketimi her yaş grubu gibi bu dönemde öne çıkmaktadır. 

Günde en az iki litre (8-10 su bardağı) su tüketmesi önerilmekte-
dir(Aslan,2008:175-180).

Yaşlılıkta yeterli ve dengeli beslenebilmek için günde üç ana öğün 
ve en az iki ara öğün tüketmeleri gerekmektedir. Yapılan bir çalışmada, 
nın 106 huzurevinde kalan yaşlı ile 56 kendi evinde kalan 65 yaş ve üzeri 
yaşlı üzerinde yaptığı araştırma sonucuna göre, erkeklerin %75,0’ı, ka-
dınların %77,4’ü düzenli olarak günde üç öğün yemek tüketmekte, yaş 
ilerledikçe düzenli yemek yeme sıklığı azalmaktadır. Yine aynı araştır-
maya göre, huzurevinde yaşayan yaşlılar, kendi evlerinde yaşayan yaş-
lılara göre daha düzenli yemek yeme alışkanlığına sahip olduğu bulun-
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muştur(Aksoydan,2006:150-157). Akut veya kronik hastalıklardan dola-
yı evde sağlık ve bakım hizmeti alan yaşlı bireylerin yaşam kalitesini et-
kileyen en önemli etmenlerden biri de beslenme durumudur. Adıgüzel 
ve Tek’in (2018) çalışmasında Akut veya kronik hastalıklardan dolayı 
evde sağlık ve bakım hizmeti alan yaşlı bireylerin yaşam kalitesini etki-
leyen en önemli etmenlerden biri de beslenme durumudur. Çalışmada, 
evde bakım hizmeti alan yaşlı bireylerin yaşadıkları çiğneme ve yutma 
problemleri ve genel iştah algılarının yaşam kalitesini doğrudan etkile-
diği düşünülmektedir. Kanada ve ABD gibi gelişmiş ülkeler evde bakım 
hizmetleri kapsamında beslenme tedavisi ve danışmanlığının gereklili-
ğini mevzuatta yer verilmiştir. Bizim ülkemizde evde bakım hastalarına 
yönelik beslenme tedavisi ve danışmanlığı ayrıntılı olarak ele alınma-
mıştır(Anonymous, 2010). Yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam tarzı alışkan-
lıklarının, özellikle meyve-sebze tüketimi yaşam kaliteleri için önemli 
bir belirleyici olarak belirtilmektedir(Yılmaz ve Çağlayan.,2016:129-140).

SONUÇ 

Yaşlının fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden sağlıklı olması kazandı-
rılacak sağlıklı yaşam ilkeleri ile mümkündür. Yapılan sağlıklı yaşam 
davranışları ile ilgili çalışmalarda yaşlının kendi sağlığının sorumlulu-
ğunu alması, kontrol etmesi ve sürdürmesi yaşlının daha rahat, huzurlu 
yaşamdan doyum almasını sağlar. Bireylerin başarılı bir biçimde yaş-
lanması yalnızca bireysel özellikleriyle değil, toplumsal açıdan kendi-
lerine sağlanacak psiko-sosyal, ekonomik ve fizyolojik yöndeki destek 
hizmetleriyle de yakından ilişkilidir. Bu konuda her alanda görev yapan 
hemşirelerin yaşlıya bireysel olarak planlayacağı eğitim programları ön 
plana çıkmaktadır.
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Kayseri / Türkiye
Öz: Yaşlı nüfus dünya genelinde ve Türkiye’de hızla artmakta, do-

ğumda beklenen yaşam süreleri uzamaktadır. Yaşla ortaya çıkan fonksi-
yonel kayıplar yaşlıların yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte, bağım-
sız yaşamalarını zorlaştırmakta, sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. 
Uzayan yaşlılık dönemini sağlık sorunlarıyla uğraşılan, kalitesiz, ba-
ğımlı bir süreç olmaktan çıkarmak için yapılabilecek çalışmalardan biri 
de yaşlının yaşam çevresinin düzenlenmesidir. Ev merkezcil bir hayat 
süren yaşlının konutunda yapılacak düzenlemeler yaşam çevresi düzen-
lemelerinde en önemli yeri tutmaktadır. Yaşlıya yönelik konut içinde 
yapılacak birtakım mimari düzenlemeler, seçilecek uygun eşyalar ve 
sağlanacak ev düzeni yaşlıyı düşme gibi birtakım ev içi kazalardan ko-
ruyarak hem yeni sağlık sorunlarının ve bağımlıkların gelişimine engel 
olacak hem de gündelik işlerini yerine getirmesine olanak sağlayacaktır. 
Yaşlının kendi evinde yaşamını devam ettirebilmesi bu dönemde önem-
li olan sosyal çevresinden de kopmamasını sağlayacaktır. Evin sadece 
iç düzenlenmesi değil konumu ve girişinin düzeni de yaşlının sosyal 
hayata katılımı ve kendi ihtiyaçlarını karşılamasında önemlidir. Şehir 
planlamaları yapılırken gelecekte yaşayacak nüfusun büyük kısmını 
yaşlıların oluşturacağı unutulmamalıdır Yaşam çevresinin uygun hale 
getirilmesiyle yaşlının yaşam kalitesi yükselecek, onların bakımını üst-
lenen kişilerin yükü azalacak, toplumun sağlık harcamaları azalacak ve 
refah düzeyi yükselecektir. 
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GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılık dönemi için kronolojik tanım-

lamayı dikkate almakta ve bu dönemi, “65 yaş ve üzeri” olarak kabul 
etmektedir Birleşmiş Milletler (BM) ise çalışmalarında 60 ve üzeri yaş 
grubunu yaşlı olarak değerlendirmektedir. Ulusal ve uluslararası yaşlı-
lık çalışmalarında genellikle DSÖ’nün tanımı esas alınmaktadır

Dünya genelinde 60 yaş ve üzeri nüfusun yüzdesi 2000 yılında 10, 
2015 de 12 iken 2030 da 16.5 e, 2050 de de 21.5 e ulaşacağı öngörülmek-
tedir (UN. WPA2015_Report;27)42. 

Türkiye’de dünyadaki demografik gelişmelere benzer bir süreçten 
geçmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yapmış olduğu projeksi-
yonlarda 2017 de 78 yıl olan doğuştaki yaşam beklentisinin 2025 yılında 
79.6 yıla yükseleceği öngörülmektedir. Yaşlı nüfusun oranı 2015 yılında 
%8.2 iken 2025 de %11 e yükseleceği beklenmektedir. Çalışma çağındaki 
yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı da artış 
göstermektdir; 2012 yılında %11,1 iken, 2018 yılında %12,9’a yükselmiş, 
2025 de de %16.4 olacağı tahmin edilmektedir (TUİK, İstatistiklerle Yaşlı-
lar, 2017 )43.

Insanın doğumda beklenen yaşam süresinin artışı, yaşlı nüfusun 
artışı aslında bir başarıdır ancak yaşlılık döneminin getirdiği riskler 
göz önüne alındığında bu uzamış yılların nasıl geçirileceği sorusu akla 
gelmektedir Sağlıksız, kalitesiz, bağımlı yıllar olarak geçirilme ihtimali 
insanları endişelendirmektedir ve bu konuda çalışmalar yapmaya yö-
neltmektedir. 

Artan yaşla birlikte fiziksel, duygusal ve zihinsel birtakım fonksi-
yonel yetersizliklerin ortaya çıkışı kaçınılmazdır.  Kemik ve kas dokusu 
kayıpları, kemiklerde kırılmaya yatkınlık ve eğrilikler, kıkırdak doku-
nun azalması dolayısıyla eklemin hareket kabiliyetinin azalması ayrıca 
görme, işitme, koku, tat duyularındaki kayıplar yaşlının fiziksel per-
formansında düşüşe neden olur (Soyuer ve Soyuer, 2008;220).  Fiziksel 
performansdaki düşüş, yürüme, çömelme ve koşma gibi aktivitelerinde 

42	 http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.
pdf	

43	 	http://tuik.gov.tr/nüfus/temel	istatistikler/nüfus	ve	demografi/nüfus	istatistikleri/nüfus	projeksiyonları
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zorlanma ile kendini gösterir.  Duygusal performansdaki düşüş sonucu 
kişiler yaşadıkları çeşitli olaylara karşı adaptasyon göstermekde zorla-
nır. Psikiyatrik bozukluklar sıklıkla fiziksel hastalık hatta fiziksel has-
talık korkusu ile birlikte bulunmaktadır. Özellikle depresyon yaşlılarda 
sıktır. Fiziksel hastalıkların erken tanı ve tedavisinin sağlanması, sosyal 
izolasyonunun engellenmesi, bedensel yetersizliklerin azaltılmasına yö-
nelik çalışmalar psikiatrik bozuklukların önlenmesine de faydalı olacak-
tır. Zihinsel performansdaki düşüş bireylerin entelektüel ve üretim ka-
pasitesilerindeki düşüşe neden olur. Yaşlanma ile özellikle sık görülen 
demans, inme, Alzheimer ve Parkinson gibi bazı nörolojik hastalıklar 
yaşlıların hayatı zorlaştırmaktadır. Yaşlılar tüm bu olumsuz değişimler 
ve çoğu zaman eşlik eden kronik hastalıklarla yaşamlarını devam et-
tirmektedir. Bu problemlerin tamamen ortadan kaldırılması mümkün 
değilse de azaltılmaları veya ortaya çıkışılarının geciktirilmesi sağla-
nabilir. Aksi takdirde nüfusun çoğunluğunu kalitesiz, bağımlı sürekli 
sağlık sorunlarıyla uğraşan yaşlılar ve bunların bakım hizmeti ve sağ-
lık masraflarını karşılamaya çalışanlar oluşturacaktır. Bu durumda da 
toplumların masrafları artarken üretimleri azalacak ve refah seviyeleri 
düşecektir. Yaşlı sağlığında temel hedef tüm bu olumsuzluklara rağmen 
yaşlının kendi çevresinde olabildiğince bağımsız, aktif bir yaşam sür-
dürmesi ve yaşam kalitesinin korunmasıdır. Bunun sağlanabilmesi için 
de yaşlıların farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sadece sağlık 
hizmetlerinde değil ulaşım, mimari gibi birçok alanda düzenleme ve ha-
zırlık yapmak gereklidir.  

Yaşam alanlarında yapılabilecek birtakım düzenlemeler ve alınabi-
lecek önlemlerle yaşlının kaliteli ve bağımsız bir hayat sürmesine katkı 
sağlanabilir. Böylelikle yaşlılar kendi evlerinde, sosyal hayattan uzak-
laşmadan hayatlarını devam ettirebilirler.  

Yaşlının fiziksel çevresini kontrol edememesi benlik saygısının ve 
güven duygusunun azalmasına, günlük yasamla ilgili aktivitelerinin 
sınırlamasına, kazalara, yeni hastalık ve sakatlıkların ortaya çıkmasına 
neden olur (Lino et al 2005:231).  Yaşam çevresi düzenlenmeleri yaşlının 
günlük işlerini idame ettirebilme düşme, yangın, zehirlenme gibi birta-
kım risklere karşı korunmasına yönelik olmalıdır.
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Yaşlılar için en önemli yaşam çevresi evleridir. Çünkü genellikle kı-
sıtlılıkları nedeniyle yaşlılar ev merkezli bir hayatı idame ettirmek du-
rumundadır. Evlerinde tek başına yaşayamayacak durumda olan yaşlı-
lar ya çocuklarının yanına taşınmakta ya da kurumlarda bakılmaktadır. 
Ancak bu durum hem yaşlının kendi özgüvenini kendi sosyal çevresi-
ni kaybetmesine neden olmaktadır. Onun için yaşlıların kendi evlerin-
de geçirebilecekleri süreyi uzatmak adına yapılacak düzenlemeler çok 
önemlidir. Tabi bu düzenlemelerin yaşlılar tarafından kabul görmesi ve 
satın alınabilir olması da gereklidir. Yaşlıların sadece barındıkları konut-
ların içi değil onların konumu ve çevre düzenlemeleri de yaşlının sosyal 
hayata ve günlük ihtiyaçlarına erişmesine imkan vermelidir. Artık nüfu-
sun çoğunun şehirlerde yaşayacağı ve önemli bir kısımını da yaşlıların 
oluşturulacağı öngörüsüyle şehirlerin yaşlıların ihtiyaçlarına göre dü-
zenlenmesi gerekmektedir. DSÖ de şehirlerde yaşlıların aktif yaşama-
sını sağlayacak düzenlemelerin nasıl olması gerektiğine dair bir rehber 
hazırlamış (Global Age-friendly Cities: A Guide,2007)44 ayrıca bu konuda 
kazanılan tecrübe ve edinilen bilgilerin paylaşılabilmesi için de dünya 
çapındaki şehirler ve topluluklar arasında bir iletişim ağı kurmuştur 
(WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities)45

 . 

Bu bölümde yaşlılığın getirdiği bir takım kısıtlılıkları aşmak, yaşlı-
nın bağımsız ve kaliteli yaşamasını sağlamak adına yaşam alanlarında 
ne gibi düzenlemeler yapılabileceğinin tartışılması amaçlanmıştır. 

YAŞLI YAŞAM ÇEVRESI DÜZENLENMESININ AMACI

Yaşlıya yönelik yaşam çevresi düzenlemleri yapılırken temel hedef 
yaşlının yaşam kalitesi ve bağımsızlığının korunabilmesidir. Bireyin en 
önemli yaşam çevresi barındığı yerdir çünkü yaşlılar kısıtlılıkları ne-
deniyle zamanlarının büyük bir kısmını evde geçirmekte yani ‘ev mer-
kezcil’ bir hayat sürmektedir. Daha önceleri yaşlıya yönelik hizmetler 
kurum bakımı ve sosyal yardım ağırlıklı düşünülürken, günümüzde 
yaşlının kendi çevresinde olabildiğince bağımsız yaşam sürdürmesi ve 
yaşam kalitesinin artırmasını hedeflemektedir. DSÖ nün 2002 yılında 

44	 	thtp://www.who.int/ageing/publications/age_friendly_cities_guide/en/
45	 	http://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/en/
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ortaya koyduğu ‘aktif yaşlanma’ kavramı insanların yaşlandıkça yaşam 
kalitelerini iyileştirmek amacıyla bu kişilere yönelik sağlık, katılım ve 
güvenlik konusundaki fırsatların en üst düzeye çıkarılma süreci olarak 
tanımlamakta ve tüm bireylere bu fırsatların sağlanmasını savunmakta-
dır. Tanımda yer alan aktif kelimesi sosyal, ekonomik, kültürel, manevi 
ve vatandaşlıkla ilgili konuların hepsini kapsamaktadır (WHO Active 
ageing: A policy framework)46

Aktif yaşlanmanın belirleyicileri arasında fiziksel çevre önemli yer 
tutmaktadır. Uygun bir fiziksel çevre oluşturulması ile yaşlının sağlığı-
nın korunması, günlük işlerini yerine getirebilmesi, bağımsızlığı, sosyal 
hayata katılabilmesi sağlanabilir. 

Evlerin Yaşlılara Uygun Düzenlenmesi 

Evlerde sağlıklı erişkinler için tehlike oluşturmayacak birçok koşul 
yaşlılar için tehlike yaratabilir. Yaşlıların fonksiyonel kayıpları ile birlik-
te yaşadığı konut ortamındaki yetersizlikler, gerekli ergonomik önlem-
lerin alınmaması, eviçi kazalar gibi bazı istenmeyen durumlara ve yaş-
lıların mevcut durumlarının kötüye gitmesine neden olabilir (A Housing 
Safety Checklist for Older People, 2004)47

. Kazalar yaşlılarda ölüm sebepleri 
arasında beşinci sıradadır (Laurence, 2001:686). Yaşlılarda görülen kaza-
ların büyük çoğunluğu evde meydana gelmektedir (Arabacı, 2015:24). 

Kesikler, elektrik çarpmaları, boğulmalar, zehirlenmeler, yanıklar ve 
düşmeler eviçinde sıkça karşılaşılabilecek kazalardir. Yaşlılarda en fazla 
görülen eviçi kaza düşmedir (Arabacı, 2015:26). Evde yaşayan yaşlılarda 
yapılan bir çalışmada yaşlıların yaklasık üçte birinin en az yılda bir kez 
evlerinde düstükleri görülmüştür. (Tromp, 2001;840) . Düşmeler en çok 
ev içerisinde ve fiziki çevre kaynaklı gerçekleşir (WHO,Global Report on 
Falls Prevention in Older Age, 2007)48. Çalışmalarda yaşlıların evlerde en 
çok banyo, mutfak, oturma ve yatak odası bölümlerinde (Yeong, 2016;10, 
Tortumluoğlu, 2013;26),  çevresel faktörler, klozet ya da tuvalette tutun-
ma barının olmaması, dağınık ev ortamı, yetersiz aydınlatma, düzensiz 

46	 	http://www.who.int/ageing/publications/active_ageing/en/
47	 	https://content.ces.ncsu.edu/housing-safety-checklist-for-older-people
48	 	www.who.int/ageing/publications/Falls_prevention7March.pdf
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ve kaygan zemin ve eşik sebepleriyle  (Camilloni, 2011;273, Patil, 2015;30, 
Tortumluoğlu 2004:25)  düştükleri tespit edilmiştir.

Düşme ve diğer kazalar yaşlılarda daha ağır sonuçlara neden olmak-
tadır. Genç bir bireyde problemsiz atlatılan bir düşme yaşlıda kırıklara 
neden olabilmesi gibi uzun sureli bazı etkilere de neden olabilmektedir. 
Yaşlı bireylerde düşme sonrası kalabalıktan uzaklaşma, tek başına dışarı 
çıkamama, yavaş hareket etme, işlerini yalnız yapamama gibi günlük 
yaşamı sınırlayan birtakım davranış değişiklikleri gelişmektedir (Meriç 
2007;22,23.) 

Yaşlının sıcak ve soğuktan etkilenimi fazla olduğu için eviçinin uy-
gun ısıda (18-21 derece) olması, bağışıklık  sisteminin  zayıf, enfeksiyon-
lara yatkınlığının artması nedeniyle genel hijyen koşullarının sağlanma-
sı, görme kayıpları nedeniyle ortamın yeterince aydınlatılmış olması, 
ev ortamında dikkat edilmesi gereken genel kurallardır. Ev genelinde 
ışınımlı lamba anahtarları kolay ulaşılabilir yerlere, yerden belirli yük-
seklikte (90-100 cm) monte edilmelidir.

Kaymaların önlenmesi için ev ıslak zemin döşemesinde kullanılacak 
malzemeler kaygan materyalden olmamalı, ayak takılmalarına neden 
olmaması için kapılarda eşik olmamalıdır. 

Eşya seçimi önemlidir; kaygan halılar tercih edilmemeli, sandalye 
ve kanepeler sağlam ve güvenli olmalı, kolay kalkmaya imkan verebil-
meleri için çok yüksek ya da çok derin olmamalı, yanlarında tutunma 
kollukları olmalı, masa ayakları düşme ve takılmaları engellemek için 
dışarıya çıkıntılı olmamalı, köşeli mobilyalar yerine yuvarlak hatlı mo-
bilyalar tercih edilmelidir. 

Yataktan kalkmanın kolay olması için yatak yüksekliği dizin yerden 
yüksekliği kadar olmalı, yatağın kenarları, outran bir kişini çökmeden 
kalmasını sağlayacak kadar sert olmalıdır (Naharcı, 2009;442).  Müm-
künse yatak başında lamba bulundurulmalıdır.  Yatak odasında telefon, 
ilaç  gibi önemli maddelerin konulabileceği küçük sabit bir masa veya 
komidin, giyinirken oturabilecek kollukları olan sağlam bir sandalye 
bulundurulmalıdır. Mutfak tezgah yüzeyi çok yüksek olmamalı, üze-
rindekilere kolay ulaşılabilmelidir. Mutfak dolağları da kolay erişilebilir 
olmalıdır (maksimum yüksekliği 150 cm).
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Evin düzeni ve eşyaların yerleştirlimesiyle ilgili de bazı konulara 
dikkat etmek gerekir; mobilyalar arası geçiş için yeterli boşluklar olmalı, 
mobilyalar duvarlara doğru yerleştirilmeli, özellikle yaşlı tekerlekli san-
dalye, koltuk değneği ya da baston kullanıyorsa geçiş mesafeleri buna 
gore düzenlenmelidir. Halı, kilim vb kenarları takılıp, düşmeye veya 
kaymaya sebep olabilecek şekilde olmamalı, elektrik, telefon vb kablo-
lar açıkta ve takılmaya, düşmeye neden olabilecek biçimde olmamalıdır. 
Çocuk oyuncakları, bilyalar, kolayca yuvarlanarak kaymaya yol açabi-
lecek malzemeler ortalıkta bırakılmamalı, kullanılmayan, dağınıklık ya-
pan eşyalar azaltılmalıdır. Yere sıvı dökülerse hemen kurulanmalıdır.

Yaşlılarda banyoda kayıp düşmek sık karşılaşılan problemlerden-
dir. Bu sebeple banyolarda kaymayı engelleyici, oturma yeri olan geniş 
bir duş alanı ayrılmalı ayrıca kaymayan yapışkan lastik bantları olan alt-
lıkların banyo yapılan yerin zeminine yerleştirilmesi faydalı olacaktır. 
Banyo zemini buharın yoğuşmasıyla oluşan nemliliği giderebilecek kay-
maz özellikli malzemelerle döşenmelidir. Klozetlerin ve yıkanma yer-
lerinin kenarındaki duvara monte edilecek, oturma-kalkma eylemlerini 
kolaylaştırmak için tuvalet oturağının yüksekliğinin uygun olması ve 
tutunma kolları faydalı olacaktır. Tutunma barlarının çapı 4-5 cm olmalı 
ve zeminden 90-100 cm yükseklikte yerleştirilmelidir (Doğan, 2009;98). 

Evin dış kapısının genişliği 80-100 cm genişliğinde, tercihen çift ka-
natlı, fotoselli, şifreli, kolay açılıp kapanabilir kapılar tercih edilmelidir 
(Doğan, 2009;96). Asansör yaşlının sosyalleşmesinde önemlidir; asansör 
kapısının genişliği de tekerlekli sandalye veya çift koltuk değneğin ge-
çişine izin verecek genişlikte 80-100 cm olması, asansörün üç tarafında 
tutunma barlarının ve katlanabilir bir oturağın temin edilmesi yaşlığın 
asansör kullanımını kolaylaştıracaktır. 

Bina girişlerinin basamaksız olması, gerekirse rampa yapılması uy-
gundur. Rampaların ideal eğimi % 6-10 arasında olmalıdır. 

Merdivenler düşme için riskli yerlerdir. Merdiven basamakları eşit, 
uygun genişlik ve yükseklikte olmalı, basamak yüksekliği en fazla 15 cm 
olmalıdır. Merdivenlerin her iki tarafında sağlam silindirik, uç kısımları 
içe dönük, kolayca kavramayı sağlayabilen ve basamak bitiminde bir 
miktar devam eden trabzanlar olmalıdır (Naharcı, 2009;442).  Merdiven-
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ler ve giriş iyi aydınlatılmalı, merdivenlerin başlangıç ve bitiminde, kat 
aralarında ışınımlı lamba anahtarı olmalıdır. Basamak kenarlarına kay-
mayan renkli yapışkan şeritler yerleştirilmeli (Naharcı, 2009;442). Döner 
merdivenler yaşlılar için uygun değildir. Merdivenlerin başlangıç ve bi-
tiş basamakları farklı malzeme ile belirgin hale getirilmelidir.

Eğer yaşlı tekerlekli sandalye kullanıyorsa konutta, rampa, trabzan, 
tekerlekli sandalye geçişine izin verecek genişlikte kapılar, alçak dolap-
lar ve tezgahlar, banyo ve tuvalette tutunma barları gibi tekerlekli san-
dalyeye uyumlu düzenlemelere gereksinim vardır.

Yaşlılar hem koku duyularında hem de kokular arasında ayırım ya-
pabilme yetilerinde azalma nedeniyle yangınları ve gaz kaçaklarını tes-
pitte yetersiz kalabilirler (Boyce, 2006:239). Bu nedenle konutlarda yan-
gınlara karşı koruyucu önlemler alınmalıdır. Mutfak, banyo gibi su kul-
lanılan alanlar yangın için özellikle riskli alanlardır buralarda elektrik 
kablolarının suyla teması engellenmeli, aşınma, zedelenm ve dolayısıyla 
yangına yol açabilme riskine karşı kablolarının üzerine eşya konulma-
malıdır. Yaşlıların sigara içmemesi ama illaki içiyorsa da yatakta içme-
sinin engellenmesi, ısıtıcı veya elektrikli battaniyelerin açık bırakılarak 
uyunmaması, derin ve çok az miktarda su konulmuş küllüklerin tercih 
edilmesi yangına karşı alınabilecek önlemlerdendir. Ayrıca konutlarda 
uygun baca, havalandırma sistemleri, yangın merdiveni, acil çıkış kapı-
ları olmalı, mümkünse yangın alarmı, otomatik gaz kesim sistemi kul-
lanılmalıdır.

Acil telefon numaraları (ambulans, yangın vb) her telefona yapıştı-
rılmalı, rakamları kolayca seçilen telefonlar tercih edilmelidir. Her oda-
ya, düşme durumunda yerden uzanabilecek mesafede bir telefon yerleş-
tirilmelidir.

Yaşlıların sağlık durumlarının takibi, düşmelerinin önlenmesi ve 
yaşam kalitelerinin takibi konularında faydalı olabileceği düşünülen 
yaşlılar için tasarlanmış akıllı evler üzerinde çalışmaların hala devam 
ettiği bir konudur (Liu, 2016;57). 

Konutun iç tasarımı kadar konumu da yaşlının sosyalleşebilmesi, 
bağımsızlığını devam ettirebilmesi açısından önemlidir. Konutlar, doğal 
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afet bölgelerinden uzakta, alışveriş olanakları, sağlık kuruluşları, parklar 
vb yerlere yakın olmalı ya da buralara kolay ulaşım sağlanabilmelidir.

Kurumsal Bakım

Yaşlının kendi evinde ve dolayısıyla toplumda yaşaması bir bakı-
mevinde yaşamasından daha uygundur; evde yaşam her ne kadar daha 
maliyetli olsa da yaşlı bireyin, saygı, itibar ve değer görmesini dola-
yısıyla da yaşam kalitelerini yükseltir (Kelley, 2007:207). Kendi evinde 
kararlarını kendisi veren, komşularıyla ilişkiler kuran, aile üyeleri ve 
akrabalarla görüşen, günlük yaşam içerisinde çeşitli konularda özgürce 
hareket eden sosyal bir yaşlı için kurumsal bakım tüm bu aktivitelerden 
kopma anlamına gelebilmektedir. Kurumlarda bakılan yaşlı bireylerin 
genellikle birbirleriyle yaş dışında ortak bir noktaları ve paylaşımlarının 
da olmaması yaşam kaliteleri ve yaşam doyumlarını olumsuz etkilemek-
tedir. Kurum bakımının bağımsız yaşamı ve gizliliği sınırlaması, çoğu 
mekânın ortak kullanılması yaşlılar için önemli bir problemdir. Yaşlının 
hayatına getirilen bu kısıtlamalar depresyon başta olmak üzere birtakım 
ruhsal sorunlara, terk edilmişlik duygusunun gelişmesine neden olur. 
Yapılan çalışmalarda da, huzurevinde yaşayan yaşlılarda evde yaşayan-
lara göre depresif belirtilerin daha fazla ve sosyal destek algılarının da 
yetersiz olduğu saptanmıştır (Aksüllü, 2004;76,  Şahin, 2003;10). 

Ancak yaşlıların gelir kaybı, evin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli 
kaynağa ve sağlık durumuna sahip olmaması, aile desteğinin yokluğu 
veya yetersizliği kurumsal yaşamı zorunlu kılabilir. Bakımevlerinde de 
evlerdeki gibi yaşam alanlarının yaşlının özel ihtiyaçları gözönüne alı-
narak düzenlenmesi gerekir. Özellikle paylaşılan ortak alanların fazla-
lığı, hijyen koşullarının sağlanması konusunda daha fazla özen gerek-
tirecektir. 

Şehirlerin Yaşlılara Uygun Düzenlenmesi 

Sağlıklı yaşlanmanın sağlanması ve sürdürülebilmesi için, sadece 
barınılan yerlerin değil tüm yaşam alanlarının yaşlıların gereksinimle-
rine göre tasarlanması gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde yaşlılar için 
kentleri daha yaşanabilir kılmak amacıyla yaşlı dostu şehir projeleri ha-
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yata geçirilmektedir. “Yaşlı Dostu Şehir”, DSÖ tarafından 2006 yılında 
kabul edilmiş, toplumlarda aktif ve sağlıklı yaşlanmayı sağlamayı he-
defleyen uluslararası bir programdır Farklı kıtalardan 33 şehrin katılı-
mıyla aktif ve sağlıklı yaşlanmayı destekleyecek temel kentsel bileşenler 
belirlenmiş ve sonuçta “Küresel Yaşlı Dostlu Kentler Rehberi” oluştu-
rulmuştur. İstanbul bu projeye katılan şehirlerden biridir “Yaşlı Dostu 
Şehir”, yaşlıların rahat bir biçimde toplumun diğer kesimleriyle birlikte 
uyumlu bir hayat sürdürebilecekleri ortam ve imkânların sağlandığı, te-
miz, güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir kentsel çevreleri ifade etmek-
tedir. Aslında böylelikle sadece yaşlıların değil tüm bireylerin yaşam ka-
liteleri artacaktır. Yaşlı dostu kent oluşturulması için yapılması önerilen 
düzenlemeler şunlardır; 

•	 Şehirde gürültü ve rahatsız edici kokuların önlenmesi, bakımlı, 
güvenli, yeterli oturma yerleri ve tuvaleti bulunan yeşil alanlar 
oluşturulması

•	 Kaldırımların yaşlıların rahatlıkla hareket etmesini sağlayacak 
şekilde olması; dar, kaygan, engebeli ve yüksek olmaması, teker-
lekli sandalyenin geçişine uygun olması ve sadece yayalar tara-
fından kullanılması

•	 Trafik düzeninin yayaların güvenli geçişlerini sağlaması, düzenli 
aralıklarla karşıdan karşıya geçiş imkanı olması, buralarda gü-
venli geçişi sağlamak için görsel ve sesli uyaranlar kullanılması

•	 Yolların, sokakların ve açık alanların iyi aydınlatılması, yeterli 
sayı ve sıklıkta gezici güvenlik ekipleri bulunması

•	 Kamuya açık binalarda dinlenme alanlarının bulunması, içlerin-
de ulaşılabilir yerlerde ve yeterli sayıda tuvalet bulunması, bina 
içlerinin yeterli aydınlatılması tercihen sensörlü aydınlatmanın 
olması 

•	 Toplu taşıma araçlarının tüm yaşlılar için ulaşılabilir olması, top-
lu taşımadan nasıl yararlanılabileceği, araç zamanları ve güzer-
gâhlar konusunda yaşlıların bilgilendirilmesi, Toplu taşımanın 
gece ve hafta sonunu da kapsayacak biçimde sürekli ve düzenli; 
aynı zamanda uygun fiyatlı olması
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•	 Toplu taşıma güzergahlarının yaşlıların hastaneler, sağlık mer-
kezleri, parklar, alışveriş merkezleri, bankalar gibi noktalara ula-
şımını sağlayacak şekilde düzenlenmesi 

•	 Toplu taşıma araçları yaşlıların rahatlıkla kullanabilecekleri bi-
çimde tasarlanması; araçlardaki basamakların uygun yükseklikte 
yapılması, tekerlekli sandalye ile araca binmeyi sağlayacak düze-
nek olması 

•	 Araç içinde yaşlıların oturması için yerler ayrılması, bununla il-
gili görsel ve sesli uyarılar bulunması, koltukların yükseklik ve 
genişliğinin uygun olması. 

•	 Araç numaraları ve güzergâhların, araç üzerinde kolay görünür 
biçimde yer alması

•	  Gerekli yerlere yaşlılara özel servis araçları konulması
•	 Sürücülerin kibar olması, trafik kurallarına uyması, yaşlıların bi-

niş ve inişlerinde uygun hızda hareket etmeye özen göstermesi
•	 Araçların güvenli olması, aşırı kalabalık olmaması
•	  Duraklar arası mesafenin kısa olması, duraklarda oturacak yer-

ler bulunması
•	 İstasyonlarda  asansör, uyarı levhaları, tuvalet bulunması 
•	 Özel aracını kullanan yaşlılar için park yerleri ayrılması (WHO, 

2007 Global Network of Age-friendly Cities New)49

Bu özellikleriyle “Yaşlı Dostu Şehir” sadece yaşlılar için değil, başta 
çocuklar ve engelliler olmak üzere tüm kent halkının yararı için düzen-
lemelerin yapıldığı ve tedbirlerin alındığı kentsel bir yaşam çevresini 
ifade etmektedir (Caner, 2013;19). 

SONUÇ

Dünya genelinde ve Türkiyede yaşlı nüfus artmaktadır. Yaşam sü-
resinin uzaması önemli bir gelişmedir ama daha da önemli olan bu uza-
mış yaşam süresinin ne kadar kaliteli geçirileceğidir. Yaşlılıkta gelişen 
fonksiyonel kısıtlılıklar ve sık görülen kronik hastalıklar yaşlıların hayat 

49	 	http://www.who.int/ageing/publications/age_friendly_cities_guide/en/
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kalitesini düşürmekte bağımlı yaşama riskini arttırmaktadır. Yaşam çev-
resinde yapılabilecek düzenlemelerle yaşlının mevcut sağlık durumu, 
sosyal hayatı korunulabilir, günlük işlerini yapması ve bağımsızlığını 
koruması sağlanabilir.  . 

Yaşlıların yaşam çevresi düzenlemelerinin başında yaşlıların çoğu 
zamanlarını geçirdikleri evlerinde sık karşılaştıkları ev kazalarına karşı 
önlemlerdir. Yaşlılar düşme riski yönünden takiplerinde oldukları aile 
hekimleri tarafından değerlendirmelidir. Riskli bulunan yaşlılar özellik-
le öncesinde düşme hikayesi olanlar ev ortamlarında ziyaret edilerek, 
evlerinin yaşlı için uygunluğun değerlendirilmeli ve alınabilecek önlem-
ler konusunda yaşlıya ve yakın çevresine eğitim verilmelidir.

Yaşlının günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, sosyal hayatını de-
vam ettirebilmesi için sadece barıındığı yerin değil yaşadığı şehrin de 
uygun tasarlanmış olması gereklidir. Şehir planlamacıları ve yerel yöne-
timlerin de şehir tasarım ve düzenlemelerinde bu durumu göz önünde 
bulundurmalıdır.
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Hemşirelik Bölümü, Kahramanmaraş / Türkiye

Öz: Doğuşta beklenen yaşam süresinin uzaması hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkelerde artış göstermektedir. Toplumların yaşlanması 
ile birlikte özellikle ileri yaşlarda kronik hastalıklar ve buna bağlı olarak 
kısıtlılık ve özürlülük oranları artmaktadır. Artan bu sorunlarla mücade-
lede en önemli adım yaşam kalitesinin sürdürülmesidir. Yaşam kalitesi 
iyi sağlık standardı için anahtar rol niteliğindedir. Yaşlılık dönemi yaşam 
kalitesinin en fazla azaldığı dönemdir. Yaşam kalitesinin yaşlılık döne-
minde daha fazla düşmesinde;  emeklilik, artış gösteren sağlık sorunları, 
gelirin azalması, rol ve statü kaybı, yalnızlık gibi faktörler etken olmak-
tadır (Aydıner Boylu ve Paçacıoğlu, 2016: 15, İlhan, Arpacı, Havaoğlu, 
Kalyoncuoğlu ve Sarı, 2016: 57). Bu nedenle yaşlıların yaşam kalitesinin 
arttırılmasına yönelik girişimler planlanmalı ve uygulanmalıdır.  

GİRİŞ

Yaşlanma intrauterin yaşamda başlayıp ölüme kadar süren bir de-
ğişim sürecidir. Yaşlılık, insan yaşamının son evresi olarak kabul edil-
mektedir. Teknolojideki ilerlemeler, tıptaki gelişmeler, sağlığı koruma 
ve sürdürme konusundaki bilinçlenme, enfeksiyon ve hastalıklara bağ-
lı ölümlerin azalması, bebek ve anne ölüm hızlarının düşmesi, yeterli 
beslenme olanaklarının sağlanması gibi faktörlere bağlı olarak doğuşta 
beklenen yaşam süresi uzamış ve yaşlı nüfus oranı artmıştır (Kalınkara, 
2016: 1, Karadeniz, 2006: 4). Nüfusun yaşlanma sürecinde;
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	Toplam doğurganlık hızı,
	Doğuşta beklenen yaşam süresi,
	Nüfusun artış hızı,
	Ortanca yaş,
	Yaşlıların bağımlılık oranı,
	Yaşlanma endeksi gibi değişkenler esas alınmaktadır.

YAŞLANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Bireyin yaşamı boyunca maruz kaldığı çevresel faktörler, yaşam 
şekli, genetik özellikleri, sosyal ve kültürel yaşamı gibi faktörler yaşlan-
mayı etkilediğinden bu süreci kronolojik, biyolojik, psikolojik ve sosyal 
boyutu ile değerlendirmek gerekir.

Kronolojik yaşlanma; Bireyin takvim yaşı olarak tanımlanır. 
Biyolojik yaşlanma: Organ fonksiyonlarında azalma, doku ve hüc-

relerde meydana gelen histolojik değişikliklere bağlı oluşan yıpranma 
ve tahribatın artması, fiziksel ve psikolojik işlevlerde yetersizliklerin or-
taya çıkmasıdır.

Psikolojik yaşlanma: Kronolojik yaşlanmayla birlikte bireyin algı-
lama, sorun çözme, zeka, hafıza gibi faaliyetlerinde azalma, yaşa bağlı 
davranışsal uyum yeteneğinin azalmasıdır.

Sosyal yaşlanma: Bireyin çalışma ve sosyal işlerinde gücünün ve 
yeteneğinin azalarak kaybolmasıdır. Emeklilik, dul olma, sosyal destek 
sistemleri, maddi ve manevi kayıplar, yaşam standartlarında oluşan 
değişiklikler sosyal yaşlanmada belirleyici olmaktadır (Karadakovan, 
2014: 5,  Kalınkara, 2016: 9).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)  ‘65 yaş üzeri’ yaş grubunu yaşlı ola-
rak kabul etmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün sıralamasına göre 65-74 
yaş genç yaşlılık, 75-84 yaş ileri yaşlılık, 85 yaş ve üstü çok ileri yaşlılık 
olarak sınıflandırılmaktadır (Ertem ve Dilek, 2012: 3). Dünya çapında 
2010 yılında 65 yaş ve üzeri nüfus 524 milyon iken, 2020 de bu sayının 
232 milyon civarında olacağı, 2030 yılında 1,4 milyar, 2050 yılında ise 
1.5 milyara ulaşması öngörülmektedir. Tüm dünya ülkelerinde olduğu 
gibi ülkemizde de yaşlı nüfus oranı giderek artmaktadır. Ülkemizde 
2012 yılında 5.7 milyon olan yaşlı nüfusun (%7.5), 2023 yılında 8.6 mil-



YAŞLILARDA YAŞAM KALİTESİ

458

yon (%10.2) olacağı, 2050 yılına gelindiğinde ise 19.5 milyona (%20.8) 
ulaşacağı tahmin edilmektedir (Çam, Atay ve Işıklı, 2018: 52, Altay, Ça-
vuşoğlu ve Çal, 2016: 181). Birleşmiş Milletler raporuna göre ülkemizde 
2023’te 65 ve üzeri nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının  %10’u 
aşacağından ‘çok yaşlı’ nüfuslu ülkeler arasında yer alacağı belirtilmek-
tedir (Yilmaz ve Çağlayan, 2016: 130). 

YAŞLANMADA ORGANİZMADA MEYDANA GELEN 
DEĞİŞİKLİKLER

Yaşlanma organizmada birçok sistemi etkileyen bir süreçtir. Yaşın 
ilerlemesiyle birlikte bireyde fizyolojik ve anatomik değişiklikler mey-
dana gelir. Meydana gelen bu değişiklikler nedeniyle vücudun hastalık-
lara karşı direnci azalmaktadır (Altındiş, 2013: 2). Yaşlı nüfusun artışı ile 
birçok sağlık sorunu oluşmakta, kronik hastalıklar buna bağlı olarak da 
kısıtlılık ve özürlülük oranları artmaktadır. Türkiye Kronik Hastalıklar 
ve Risk Faktörleri Sıklığı araştırması sonucuna göre ülkemizde 65 yaş 
ve üzeri bireylerin %74.1’inin, 75 yaş ve üzeri bireylerin ise %85.2’sinin 
sağlık probleminin olduğu saptanmıştır (İlhan, Arpacı, Havaoğlu, Kal-
yoncuoğlu ve Sarı, 2016: 57).

YAŞAM KALİTESİ ve ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yaşlı nüfusun artması ve yaşam süresinin uzaması istenilen bir du-
rum olmakla birlikte yaşanılan yaşamın kalitesi de büyük önem arz et-
mektedir.  Nitelikli yaşam; uzun yaşamın sağlıklı, üreterek ve aktif bir 
biçimde geçirilmesidir. Yaşam kalitesi; bireylerin fiziksel sağlığı, psi-
kolojik durumu, inançları, sosyal ilişkileri ve sosyal çevreden etkilenen 
karmaşık bir yapıdır. Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesini, ‘Bireylerin 
içinde yaşadıkları kültür ve değerler sistemi içerisindeki; amaçları, bek-
lentileri, standartları ve kaygıları açısından, yaşamdaki pozisyonlarını 
algılama durumu’ olarak tanımlamaktadır. Bowling ise yaşam kalitesini 
‘bireylerin içerisinde yaşadıkları kültür ve değerler sistemindeki kendi 
yaşam algılarıdır’ şeklinde açıklamaktadır. Patric ve Ericson da yaşam 
kalitesini ‘ölüm ve yaşam süresi, yetersizlik, fonksiyonel durum (fizik-
sel, psikolojik, sosyal) sağlık algısı’ olarak tanımlamışlardır (İlhan, Arpa-
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cı, Havaoğlu, Kalyoncuoğlu ve Sarı, 2016: 57, Altuğ, Yağcı, Kitiş, Büker 
ve Cavlak, 2009: 49, Kalınkara, 2016: 255, Şahin ve Emiroğlu, 2014: 58). 
Yaşam kalitesi bireysel değerlendirme veya nesnel ölçütlerle değerlendi-
rilebilinir. Bireysel olarak değerlendirmede; bireyin çevreye olan uyumu 
ve hissiyatı yer almaktadır. Nesnel ölçümler ise, kişiyi fiziksel, psikolojik 
ve sosyal yönüyle değerlendirir (Samancıoğlu Bağlama, Bakır, Köleoğlu, 
Dişli ve Çırak, 2018: 1).Yaşam kalitesinin yükseltilmesi toplumun temel 
amaçlarından birisidir. Yaşam kalitesini etkileyen faktörler arasında;

	Genel sağlık durumu,
	Psikolojik durum,
	Fonksiyonel kapasite,
	Ferah düzeyi, 
	Mutluluk,
	Boş zaman aktiviteleri,
	Aile ve arkadaş ilişkilerinde tatmin kârlık,
	Sosyal yaşama katılım,
	Yaşam doyumu,
	Ağrı, bulantı, kusma gibi semptomların düzeyi,
	Sosyal aktivite,
	Cinsel fonksiyonlar,
	Sosyal aktivite düzeyi,
	Ekonomik durum yer almaktadır 
Yaşlı nüfusun artması ve yaşam süresinin uzamasıyla yaşanılan yıl-

ların kaliteli geçirilmesi konusu önem kazanmıştır. Günümüzde sağlıklı 
ve başarılı yaşlanma kavramı, yaşlılık döneminde en doğru sağlık yak-
laşımını ifade etmektedir. Yaşlı bireyin sağlığı için en temel faktör yaşlı-
nın yaşam hakkının korunması ve iyi yönde geliştirilmesidir. Başarılı bir 
yaşanma süreci için;

	Hastalık ve sakatlıktan kaçınma,
	Üst düzeyde fiziksel ve bilişsel kapasitenin devamı,
	Yaşama aktif katılım gibi faktörlerin sağlanması gerekmektedir 

(Çam, Atay ve Işıklı, 2018: 52).
Yaşlının sağlık durumu, yaşamı her yönüyle etkilemektedir. Yaşam 

kalitesi yaşlı bireylerin sağlık durumunu ve iyilik düzeyini yansıtan 
önemli bir faktördür. Yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin iyi olması çev-
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relerinde iyi işlev gördükleri anlamına gelir. Yaşlanmayla artan kronik 
hastalıklar, fiziksel yetersizlikler, sosyal izolasyon, günlük yaşam aktivi-
telerindeki sınırlılık gibi faktörlere bağlı olarak yaşam doyumu azalmak-
ta ve yaşam kalitesi negatif olarak etkilenmektedir. Birçok çevresel fak-
tör yaşlı bireylerin yaşamını özelliklede yaşam kalitesini etkilemektedir. 
Düşük yaşam kalitesi kötü sağlık düzeyi ve azalan fonksiyonlarla kar-
şılıklı olarak ilişkilidir (İlhan, Arpacı, Havaoğlu, Kalyoncuoğlu ve Sarı, 
2016: 57, Altuğ, Yağcı, Kitiş, Büker ve Cavlak, 2009: 49, Kalınkara, 2016: 
257, Şahin ve Emiroğlu, 2014: 58, Samancıoğlu Bağlama, Bakır, Köleoğlu, 
Dişli ve Çırak, 2018: 1, Ćwirlej-Sozańska, Sozański, Wiśniowska-Szurlej 
ve Wilmowska-Pietruszyńska, 2018: 539). Yaşlı bireylerin, fonksiyonla-
rını korumak, bağımsız olmalarını sağlamak ve yaşam kalitesini iyileş-
tirmek temel hedefler arasında yer almaktadır. Bunun nedeni fiziksel 
kısıtlılık ve fonksiyonel sorunların, yaşam kalitesinde azalmaya, sağlık 
harcamalarında artışa ve uzun süreli bakıma neden olmasıdır (Kalınka-
ra, 2016: 259).

YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK 
ÖNLEMLER

Yaşlının yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik ulusal düzeyde 
önlemlerin alınması gelecekte ülkelerin yaşlı bakımıyla ilgili yükleri-
nin azaltılmasında çok büyük bir önem arz etmektedir. Yaşlıların ya-
şam kalitesinin arttırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılabilmesi için 
yaşam kalitesini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörlerin iyi bilinmesi 
gerekmektedir (İlhan, Arpacı, Havaoğlu, Kalyoncuoğlu ve Sarı, 2016: 
57). Sağlık düzeyi, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği, ev ve aile ile ilgili 
konular, sosyal ve kamusal hizmetlerin varlığı gibi fiziksel, sosyal, eko-
nomik faktörler yaşlı bireylerin yaşam kalitesini etkileyen faktörlerdir 
(Altay, Çavuşoğlu ve Çal, 2016: 182). Yaşlının sosyal çevresiyle olan iliş-
kisi de yaşam kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. Aile, hastalık ve 
sağlıkta temel destek kaynağıdır. Aile bireyleri tarafından desteklenen 
bir yaşlının yalnız yaşayan yaşlıya oranla yaşam kalitesinin daha yüksek 
olduğu ifade edilmektedir (Chruściel ve arkadaşları, 2018: 533). Yaşlı bi-
reylerin yaşam kalitesini araştıran birçok çalışmada kronik hastalıkların 
yanı sıra; yaş, cinsiyet, subjektif olarak kişinin kendini hasta hissetmesi, 
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depresyon, bağımlılık, düşük eğitim ve ekonomik düzey gibi faktörlerin 
yaşam kalitesini negatif etkilediği saptanmıştır. Ayrıca yaşlıda var olan,

	Fiziksel yetersizlik,
	Anksiyete,
	Ağrı,
	Bilişsel bozukluk,
	Sosyal izolasyon gibi faktörlerinde yaşam kalitesini olumsuz 

yönde etkilediği belirtilmektedir (Ćwirlej-Sozańska, Sozański, 
Wiśniowska-Szurlej ve Wilmowska-Pietruszyńska, 2018: 539, Al-
tay, Çavuşoğlu ve Çal, 2016: 181, Moraes Ferreira ve arkadaşları, 
2018: 500).

Yaşlının yaşam kalitesinin arttırılmasında hemşireler önemli bir yere 
sahiptir. Hemşirelerin amacı, yaşamın her döneminde bireyin sağlığının 
korunması ve geliştirilmesidir. Yaşlıya sunulan sağlık hizmetinin amacı, 
yaşam kalitelerini yükselterek aktif bir yaşam sürmelerini sağlamaktır. 
Hemşireler, yaşlı bireyin fiziksel bakımının yapılması, duygusal prob-
lemleri ile baş etme yeteneği kazandırma, kendini değerli görme yetene-
ği kazandırma, kendi kendine yetebilmesine yardım etme gibi görevleri 
üstlenir. Ayrıca yaşlının yaşam doyumunu arttırarak yaşam kalitelerinin 
yükseltilmesinde önemli rol oynarlar (Şahin ve Emiroğlu, 2014: 59).

SONUÇ

Sonuç olarak; yaşlı nüfusun artışı ile birlikte yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi gerekliliği daha büyük bir önem kazanmaya başlamıştır. 
Yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik girişimlerin plan-
lanması ve uygulanması önemlidir. Yaşlılara yönelik oluşturulabilecek 
politikaların içerisine yaşam kalitelerini de arttırıcı faaliyetlerin entegre 
edilmesi, yaşlıların daha fazla sosyalleşebileceği alanların oluşturulması 
büyük önem taşımaktadır.
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GERİATRİDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Tuba YERLİKAYA
Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü Lefkoşa / Kıbrıs

Öz: Yaşlanma, önlenmesi mümkün olmayan kronolojik, sosyolojik, 
biyolojik ve psikolojik boyutları olan bir gerilemedir. Dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de sayıları giderek artan yaşlı nüfusunun bağımsız, ka-
liteli ve sosyal katılımlı bir yaşam sürmeleri için geriatrik rehabilitasyon 
hizmetlerinin ve özellikle geriatrik rehabilitasyon hizmetlerinde yer 
alan fizyoterapinin bu alanda yaygınlaşması gerekmektedir. Tüm bi-
reylerde doğal yaşlanma süreci bir dizi dejeneratif zihinsel ve fiziksel 
problemle sonuçlanır. Fizyolojik değişiklikler; kas gücünün azalması, 
normal eklem hareket aralığının azalması, kemik yoğunluğunun azal-
ması ve denge-koordinasyon problemleridir. Bu bağlamda fizyoterapi 
ve rehabilitasyon, sağlıklı yaşlılarda sağlık düzeyini korumak, hastalığı 
olanların tedavi edilmesi, bulunan semptomların hafifletilmesi ve fonk-
siyonun yeniden kazandırılmasını hedefler. Inaktivitenin azaltılıp daha 
aktif bir yaşam sürmek ve fiziksel aktivite düzeyini arttırmak yetişkinler 
için sağlıklı bir yaşlanma sağlarken, yaşlılar için olası komplikasyonların 
azaltılması  ve bağımsızlığın arttırılması için temel esastır. Optimum 
sağlık ve optimum fonksiyon için fiziksel aktivitenin gerekliliği mutlak-
tır. 

GİRİŞ 

Doğal bir süreç olan yaşlanma; morfolojik, fizyolojik ve patolo-
jik ilerleyici değişiklikler sonucunda, geriye dönüşü olmayan, fiziksel, 
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fonksiyonel, mental ve psikososyal işlevlerde azalmaya neden olmak-
tadır ( Abrass, 1990:641-645;Özgül, 2000:1341-52). Yaşlılık dönemi per-
formansın azalıp bağımlılığın arttığı bir dönemdir.  Demografik açıdan 
sınırı 65 yaş olarak kabul edilen yaşlılığın, özellikle ilerleyen zamanla-
rında işlevsel kayıplar başlamakta ve özel bakıma ihtiyaç  duyulmakta-
dır (Uz, 2008:3).

Yaşla birlikte tüm doku, organ ve sistem işlevlerinde bir takım deği-
şiklikler olur. Fizyolojik olarak çeşitli sistemlerdeki kapasitenin, çevre-
sel değişikliklere uyum yeteneğinin ve strese yanıt verebilme kabiliye-
tinin azalması yaşlı bireyin hastalıklara olan duyarlılığını artırır (Özgül, 
2000:1341-52). Bu duyarlılığın artmasına ek olarak bir takım ekstrensek 
faktörlerin eklenmesi sonucunda ileri yaş popülasyonda özürlülük daha 
sık görülmektedir (Ania Lafuente 1997:161-71). Yaşlanma ile meydana 
gelen fizyolojik değişiklikler ve eşlik eden kronik hastalıklar, sosyoeko-
nomik faktörler, mental ve ruhsal  sorunların biri veya birkaçı nedeniyle 
azalan fonksiyonları geliştirmek ve yaşam kalitelerini arttırmak amacıy-
la birçok profesyonel disiplinin birlikte yürüttükleri bilim alanı geriatrik 
rehabilitasyon olarak adlandırlır. Geriatrik rehabilitasyonun mutlak bir 
ekip çalışmasını gerektirmesi nedeniyle, doktor, hemşire, fizyoterapist, 
ergoterapist (iş uğraşı terapisti), konuşma terapisti, psikolog, sosyal hiz-
met uzmanı, diyetisyen ve diğer sağlık çalışanları beraber çalışmaları 
yürütür. Rehabilitasyonun önemli bir parçası olan fizyoterapi, fonksi-
yon ve mobilitenin restorasyonunda rol oynayarak fonksiyonel kuvvet-
sizliği ve özrü azaltmayı amaçlar. 

Yaşlıların kendi ev ortamlarında güvenli bir şekilde hareket etmeleri 
ve yaşamaları için fizyoterapi ve ergoterapi uygulamaları ile ev rehabili-
tasyonu önem kazanmaktadır. Yaşlı bireylere gerekli değerlendirmelerin 
yapılması, güvenlik tavsiyeleri ile yardımcı araç ihtiyacının belirlenmesi, 
ev içi aktivitelerin kolaylaştırılıp risklerin minimize edilmesini sağlar.

Yaşlılarda kas kuvvetinin azalması,  esnekliğin ve normal eklem 
hareketinin azalması, koordinasyon problemleri ve yürüyüşteki bozul-
malar düşmelere neden olmaktadır. Kişiye özel yürüyüş eğitimi ve kuv-
vetlendirme programı koordinasyonu ve reaksiyon zamanını geliştire-
rek düşmelerin önlenmesi ve azalmasını sağlar  (Karaduman ve Yılmaz, 
2016:353).
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Yaşlılarda postüral dengeyi sağlayan vestibüler sistemde, yürüme 
ve kardiovasküler fonksiyonda yaşa bağlı bozulmalar meydana gelir 
(Tinetti ve diğerleri, 1995: 1214-1221). Yaşlılarda egzersiz uygulamaları 
ile kan basıncının düşmesi, dengenin geliştirilip düşme ve yaralanma 
riskinin azalması, vücudun kas ve kemik kütlesi kaybının yavaşlaması 
ve esnekliğin artması gibi faydalar sağlanmaktadır. Egzersiz ile fiziksel 
uygunluk geliştirilmekte ve yaşam kalitesini etkileyen sosyal ve psikolo-
jik yararlar da sağlanmaktadır (Wosornu, 1996:854-863). 

Son 50 yıl içinde dünyada yaşlı nüfusunda önemli bir artış gözlen-
miştir. Bugün itibarı ile dünya genelinde 600 milyon dolayında olan yaş-
lı kişi sayısının 2050 yılında 2 milyara ulaşacağı ve yaşlı nüfustaki artışın 
daha çok gelişmekte olan ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir (Kin-
sella, 2001:126-130). Ülkemizde yapılan genel nüfus sayımları verilerine 
göre 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfus içindeki payı 2017 yı-
lında %8,5’e çıkmış ve  nüfus projeksiyonlarına göre bu oranın artarak 
2040 yılında %16,3, 2080 yılında ise %25,6 olacağı tahmin edilmektedir 
(TÜİK, 2014-2018). Nüfusun yaşlanması beraberinde getireceği  sağlık 
sorunlarının da artacağını ve geriatrik rehabilitasyon ekibine de daha 
fazla iş düşeceğini göstermektedir.

YAŞLANMANIN FİZYOLOJİK ETKİLERİ

Normal yaşlanma, tüm fizyolojik süreçleri etkiler. Çoğu organın iş-
levindeki yaşla birlikte ilerleyen geri dönüşümsüz değişiklikler, yaşamın 
üçüncü ve dördüncü dekatlarında ortaya çıkabilir. Yaşlanma sürecinin 
tipik olarak, kas gücü kaybı, kardiyovasküler kapasitede azalma, eklem 
hareketlerinde azalma ve bilişsel kapasitede azalma ile karakterizedir. Bu 
tür değişiklikler, yüksek oranda merkezi ve periferik yorgunluk yaratarak 
günlük yaşam aktivitelerini yönetememe, esneklik ve yaşam kalitesinde 
azalma ile kendini gösterir (Brown, 1992:185-193; Evans, 1995: 5-8).

Kardiyovasküler Sistemler

Kardiyak output, üçüncü dekattan sonra herhangi bir kardiyak has-
talık durumundan bağımsız olarak yılda yaklaşık yüzde 1 oranında line-
er olarak azalır (Brandfonbrener ve diğerleri, 1955:567-576). Yaşlanmay-
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la beraber kalp kapakları sertleşip endokard kalınlaşır. Kalp debisinde, 
kalp atım hacminde, kalp atım sayısında ve maksimal oksijen tüketimin-
de düşüşler meydana gelir (Mazzeo ve diğerleri, 1998:992-1008;Norman, 
1995:1-21). Maksimal kardiyovasküler fonksiyon göstergesi olan VO2 
max, 25 yaşından sonra her dekat için %5-15 azalmaya başlar. Hastanın 
performansını etkileyen bu durum yaşlıda merdiven çıkma, belirli bir 
mesafe yürüme gibi zorlayıcı fonksiyonlarda yetersizliğe yol açar (Ber-
ker, 2006:A3-A5). Yaşlı insanlarda baroreseptör reflekslerin etkinliğin-
deki değişimden dolayı düşmelere sebep olabilecek postural hipotansi-
yon görülme oranı yüksektir (Tideiksaar, 1988:145-163).

Nörolojik sistemler

Yaşa bağımlı olarak bazı somatosensorial değişimler meydana 
gelmektedir. Vibrasyon duyusunda, sinir ileti hızında, dengeyi sağla-
yan düzeltme refleksinde ve deri reseptör duyarlılığında azalma olur-
ken reaksiyon zamanında uzama görülür (Skinner ve diğerleri, 1984: 
208-11;Tideiksaar, 1988:145-163). Sinir ileti hızı seksen yaşından sonra 
%10-15 azalmakta vibrasyon duyusunda azalma ise 75 yaş üzerinde-
kilerin %50’sinde görülmektedir. Bütün bu değişimler yapılan işin za-
manının uzamasına, pozisyon duyusu, postürel stabilite ve denge per-
formansında bozulmaya yol açar (Berker, 2006: A3-A5). Sonuç olarak 
özellikle proprioseptif geri bildirim ve vibrasyon duyusundaki azalma 
ile yürüme sırasında doğru adım alma ve ayağı düzgün yerleştirmede 
sorunlar yaşanabilir.

Kas-iskelet sistemi 

Kas iskelet sistemi ile ilgili etkilenen yapılar içinde kemik, kas, ek-
lem kıkırdağı, intervertebral disk, tendon ve ligament gibi yapılar bu-
lunur. Yaşlanma ile kas gücü ve esnekliğinde ilerleyici bir azalma olur. 
Yaşlanmayla kas liflerinin sinir uyarımına verdiği cevap yavaşlamakta 
ve kas refleksinin etkisi azalmaktadır. 30 yaşından sonra kas kuvveti her 
on yılda bir % 10-15 oranında düşmeye başlar ve 50 yaşından sonra kas 
kuvvetindeki azalma hızlanarak devam eder (Quadagno, 1999:129-39). 
Yaşa bağlı olarak gelişen sarkopeni, mitokondriyal disfonksiyon ve tip 
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II liflerindeki azalma ile ortaya çıkar. Statik, dinamik ve izokinetik kas 
gücünde azalmaya neden olan sarkopeni yaşlılıkta kas gücü kaybındaki 
en önemli faktörlerden biridir (Evans, Campbell, 199: 465-468). 

Yaşlılarda, kas gücündeki azalma daha çok proksimal kaslarda 
meydana gelir. Alt ekstremite etkilenimi üst ekstremiteye göre daha faz-
ladır. Bu durum yaşlılarda oturma pozisyonundan ayağa kalkma eyle-
mini zorlaştırmaktadır. Günlük yaşamda daha çok sandalyeden ya da 
tuvaletten kalkma gibi aktivitelerde güçlük yaratır. Yaşla birlikte normal 
olarak ortaya çıkan artrit ilerleyici bozulmalar ve artiküler kıkırdağın 
aşınması nedeniyle özellikle diz eklemi etkilenen bireylerde transfer 
zorluklarına neden olmaktadır (Tideiksaar, 1988:145-163). Yaşın ilerle-
mesiyle yağsız vücut kitlesinde azalma, vücuttaki yağ kitlesinde artış 
olmakta ve vücut kompozisyonu değişmektedir. İskelet kasında yaşa 
bağlı gelişen en belirgin değişiklik yağsız kas kitlesindeki azalma olup 
bu azalma, total vücut kas kitlesi, ekstremite kas hacmi, kas lifi sayı ve 
alanında azalmanın da göstergesidir (Gerald ve Stein, 1996:1237-1257 ). 
65 yaşından sonra yağsız kas kitlesindeki azalma hızlanır, bu azalma her 
dekat için %6 oranındadır. 80 yaşlarına kadar yağ kitlesi artarken total 
tepe kas kitlesinin %30-40’u kaybedilir. Yağ kitlesi 30 yaşında tüm vücut 
ağırlığının %15’i oranında iken, 80 yaşında bu oran %30’a kadar çıkar 
(Akın, 2006: 181-183; Berker, 2006: A3-A5). 

Komşu kollajen fibrilleri arasında oluşan çapraz bağlantılar tendon, 
ligaman ve eklem kapsüllerinin elastisitesinin azalmasına yol açarak es-
nekliğin etkilenmesine neden olur ve bu da günlük yaşam aktivitelerine 
yansır. Özellikle major eklemlerin hareket açıklığındaki kısıtlanma yaş-
lıda bağımsızlığı olumsuz etkiler (Özgül, 2000: 1341-52).

Kemikler yaşam boyunca yapım ve yıkım faaliyeti içindedir. Büyü-
me çağında daha çok yapım faaliyetinde iken orta yaşta yapım ve yıkım 
faaliyeti dengede devam eder, yaşlanma ile süreç artık yıkım faaliyeti 
lehine dönüşür (Abrams ve diğerleri, 1995: 897-899). Kemik yapısını %25 
oranında su, %45 oranında inorganik madensel tuzlar ve %30 oranında 
organik maddeler oluşturur. Kemikteki kollajenin kalsiyuma oranı yaş-
lılıkla beraber azalır ve yaş ilerledikçe tuzların kemikte birikimi artar. Bu 
durum kemiğin sertleşmesine ve elastikiyetini kaybetmesine neden olur 
(Russo ve diğerleri, 2003:531-538). Kemiklerdeki bu değişim ile birlikte 
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yaşlılarda boy kısalması ve dorsal kifoz görülür. Kemik dansitesindeki 
azalma ve kemik mikro yapısındaki bozulma kemiğin kırılganlığını art-
tırır. Bundan dolayı yaşlılarda çok hafif düşmeler bile kırıklara neden 
olabilir. Vertebra, kalça ve el bileği kırıkları en çok görülen kırıklardan-
dır (Abrams ve diğerleri, 1995: 897-899). 

Solunum Sistemi

Yaşlanma ile ilişkili solunum sistemindeki en önemli fizyolojik de-
ğişiklikler; akciğerin statik elastik geri çekim gücünde, göğüs duvarının 
uyumunda ve solunum kaslarının gücünde azalmadır. Solunum kası 
performansı yaşlılığa bağlı olarak fonksiyonel rezidüel kapasitede artış, 
göğüs duvarı uyumundaki azalma ve göğüs kafesi içindeki geometrik 
değişikliklerle bozulur (Edge ve diğerleri, 1984:769-774). Yaşla birlikte 
özellikle diyafram kuvvetinde önemli bir düşüş olduğu gösterilmiştir 
(Polkey ve diğerleri, 1997:1560-1564). Bu değişimler ile beraber zorlu vi-
tal kapasite, difüzyon kapasitesi, gaz değişimi, ventilasyon ve respiratu-
var duyarlılıkta önemli progresif azalmalar görülür. Yaşlanma ile göğüs 
duvarı uyumunda azalmaya neden olan torasik kafeste yapısal değişik-
likler meydana gelir. Yaşa bağlı osteoporoz, torasik vertebra yüksekliği-
nin azalmasına neden olur. Yaşa bağlı osteoporozun neden olduğu kifoz 
ve göğüs kafesinin kalsifikasyonundan dolayı daha rijit hale gelen to-
rasik kafes,  inspirasyon sırasında genişleme kabiliyetini azaltmakta ve 
diyaframın efektif bir şekilde kontraksiyonunda mekaniksel olarak bir 
dezavantaj yaratmaktadır (Mittman ve diğerleri, 1965:1211–16).

Vizüel sistemler

Yaş ilerledikçe, pupiller yanıt azalır, değişen ışık ve karanlık sevi-
yelerine karşı akomodasyon azalır. Bu durum yaşlılarda güvenli bir yü-
rüyüşün gerçekleşebilmesi için, çevresel ışık değişimlerine karşı uyum 
sağlamada daha fazla zamana ihtiyaç duymalarına neden olmaktadır. 
Lens transparanlığındaki azalmadan dolayı, ışınların retinaya geçişini 
engelleyen, parlak ışığa hassasiyeti arttıran ve görmeyi azaltan kata-
rak formasyonuna neden olur. Kataraktlar ayrıca mavi ve yeşil renkler 
gibi benzer yoğunluklardaki renkler arasında ayrım yapma yeteneğinin 
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azalmasına neden olabilir. Derinlik algısında da yaşla ilgili düşüş yaşa-
nır (Tideiksaar, 1988:145-163).

DENGE

Yaşla ilgili olarak, postüral kontrolda, görmede, periferik ve ves-
tibüler duyuda, reaksiyon zamanında, kas kuvvetinde değişiklikler 
olmaktadır. İlerleyen yaşla beraber yükselen düşme eğilimi yaşlılarda 
denge kontrolündeki belirgin azalmanın yansımasıdır (Means ve di-
ğerleri, 2005:238-50). Vücuttaki sallanma yaşamın altıncı dekadından 
sonra artar ve vücut stabilizasyonunu azaltır. Düşme öyküsü olan yaşlı 
bireylerde düşmeyenlere göre vücuttaki sallanma daha fazladır (Mur-
ry ve diğerleri, 1975:510-16; Overstall ve diğerleri, 1977: 261-64). Çalış-
malar, toplumdaki 65 yaş üstü kişilerin yaklaşık üçte birinin her yıl bir 
ve birden fazla sayıda düştüğünü göstermiştir (Hornbrook ve diğerleri, 
1994:6–23; Tinetti ve diğerleri, 1988: 1701–7).

Düşme Risk Faktörleri

Düşme sebepleri iç (intrinsik) ve dış (ekstrinsik) faktörler olmak 
üzere ikiye ayrılır. İntrinsik faktörler, denge için gerekli olan fonksiyon-
ların etkilenmesiyle, yaşla beraber meydana gelen değişimleri ve bozuk-
lukları içerir. Tablo 1’de düşme risk faktörleri gösterilmiştir (Kenny ve 
diğerleri, 2001: 664-672;Fuller, 2000: 2159-68, 2173-42,23; Stalenhoef ve 
diğerleri, 1997: 328- 334).
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Tablo 1. Düşme Risk Faktörleri 

İntrinsik Faktörler

Demografik özellkiler Yaş
Cinsiyet
Beyaz ırk
Yalnız yaşama

Medikal sorunlar Artrit
Kognitif bozukluklar
Baş dönmesi
Stroke öyküsü
Görme bozuklukları
Depresyon
Postural Hipotansiyon

Yürüme/denge/fonk-
siyonel
bozukluklar

Günlük yaşam aktivitelerinde bozulma
Alt ekstremite güçsüzlüğü ya da zaafı
Yürüme ve denge bozuklukları
Düşme öyküsü

İlaç kulanımı Düşme riskini arttıran ilaçlar
Psikotropik ajanlar (antidepresanlar, benzodiaze-
pinler, sedatif ve hipnotikler)
Antihipertansifler
Diüretikler
Polifarmasi

Ekstrinsik faktörler

Çevresel tehlikeler - Yetersiz aydınlatma
- Islak, kaygan zeminler
- Düzensiz, karışık yüzeyler
- Basamaklar, kaldırımlar, engeller

Ayakkabı ve kıyafetler

Uygun olmayan yürü-
me yardımcıları ya da 
yardımcı cihazlar
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Etkilenen fonksiyonlar; kognitif ve kas-iskelet fonksiyonları, sere-
bellumda bütünleşmiş vizüel, proprioseptif  ve vestibular fonksiyonlar-
dır. Tablo 2’de düşme riskine neden olan bazı bozukluklar gösterilmiştir 
(Tideiksaar, 1988:145-163; Fuller, 2000: 2159-68, 2173-42,23).

      Tablo 2. Düşme riskine neden olan bozukluklar

Etkilenen fonksiyon Bozukluk

Santral işleyiş Demans

Nöromotor Parkinson
İnme
Miyelopati
Serebellar dejenerasyon 
Periferal nöropati
Karotid sinüs hipersensitivitesi
Vertebrobaziller yetmezlik

Görme Katarak
Glokom
Yaşla ilişkili maküler dejenerasyon

Vestibüler Akut labirentit
Meniere hastalığı
Benign paroksismal pozisyonel vertigo
İşitme kaybı

Propriyosepsiyon Periferal nöropati
B12 vitamini eksikliği

Kas-iskelet Artrit
Ayak deformiteleri
Nasırlar
Bunyonlar

Sistemik Postural hipotansiyon
Metabolik hastalıklar (Tiroid bozuklugu vb.)
Kardiyopulmoner hastalıklar
Diğer akut hastalıklar (Sepsis vb.)
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DÜŞMENiN SONUÇLARI

Yaşa bağlı değişiklikler nedeniyle yaşanan düşmeler sonucu; doku-
larda yaralanma, kırık, tekrar düşme korkusu, fonksiyon kaybı görüle-
bilmektedir (Karataş ve Maral, 2001:152-8). Düşmeler kişide ölüme dek 
uzanabilecek bir seri komplikasyonun başlangıcını oluşturabilir. Düşme 
korkusu ile bireylerde günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmedeki 
güven duygusu azalır ve daha kısıtlanmış bir yaşam tarzına doğru yö-
nelirler. Bu durum zamanla özellikle alt ekstremitelerde kas atrofisi ve 
kas güçsüzlüğüne yol açarak düşme riskini arttırır (Hawk ve diğerleri,  
2006: 3). Yaşlılarda düşmelere zemin hazırlayan faktörlerin önlenmesi, 
yaşam kalitesinin artmasını sağlayacak ve sağlıkla ilgili masrafları dü-
şürecektir.

YAŞLILARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
DEĞERLENDİRMESİ

Yaşlı bireylerde rehabilitasyon programının başarılı olması için fi-
ziksel, mental ve psikososyal problemlerin ayrıntılı olarak incelenmesi 
gerekir. Mental sağlık, fiziksel sağlık, fonksiyonel kapasite ve toplum-
sal katılımın çok yönlü ele alınarak değerlendirilmesi; uygun bakım ve 
rehabilitasyon programlarının ona göre planlanması önemlidir. Fizyo-
terapi fiziksel değerlendirmesi içinde; kas kuvveti, normal eklem hare-
keti, esneklik, postür, ağrı, nöromotor fonksiyon, denge bozuklukları, 
düşmeler ve yürüyüş bozuklukları, kardiyopulmoner fonksiyonlar in-
celenir. Fonksiyonel durum değerlendirmesinde günlük yaşam aktivi-
telerindeki bağımsızlık seviyesi incelenir. Yaşlı bireyin yaşam kalitesi 
ve fiziksel sağlığını etkileyen kognitif fonksiyonların da nöropsikiyatrik 
testler ile değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Fizyoterapist gerekli de-
ğerlendirmeleri yaparak fonksiyonel tedavi gereksinimlerinin belirlen-
mesini sağlar (Kayıhan ve diğerleri, 2006: 183-95).

YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE ve EGZERSİZ

Fiziksel aktivite, iskelet kasları kullanılarak yapılan ve enerji harcan-
masını gerektiren her günlük yaşam aktivitesine denilir. Fiziksel uygun-
luğun bir veya daha fazla bileşeninin korunmasını veya geliştirilmesini 
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amaçlayan düzenli, planlanmış ve tekrarlı fiziksel aktiviteler de egzersiz 
olarak tanımlanır (Demirel ve diğerleri, 2014:1). Günlük yaşam içerisin-
de yapılan ev işleri, merdiven inip çıkmak, yürümek, banyo yapmak 
gibi yapılan etkinliklerin yanı sıra, egzersiz ve spor da fiziksel aktivi-
tedir. Yaşlı yetişkinlerde düzenli fiziksel aktivitenin yararları oldukça 
fazladır. Düzenli fiziksel aktivitenin, “normal” yaşlanmanın bir parçası 
olduğu düşünülen birçok kronik hastalığın gelişimini ve ilerleme riskini 
azalttığı gösterilmiştir (Haskell, 2007:1081). Klinik uygulama kılavuzları, 
koroner kalp hastalığı,  hipertansiyon,  periferik vasküler hastalık, obe-
zite, tip 2 diyabet, osteoporoz, osteoartrit, kolon kanseri, meme kanseri, 
kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi bir çok hastalıkta fiziksel aktivi-
tenin önemli bir terapötik rolünü tanımlar (Thompson ve diğerleri, 2003: 
3109–3116; McDermott ve diğerleri, 2006: 10–20; Sigal ve diğerleri, 2004: 
2518–2539;Going, 2003: 637–643;Gamble ve diğerleri, 2000: 1905–1915; 
Slattery, 2004: 239–252; Holmes ve diğerleri, 2005: 2479–2486; Pauwels 
ve diğerleri, 2012: 1256–1276). Bunun yanında fiziksel aktivite, depres-
yon ve anksiyete bozukluklarının yönetiminde,  demans, ağrı, inme ve 
kabızlık tedavisinde önemli bir yere sahiptir (Brosse ve diğerleri, 2002: 
741–760; Doody ve diğerleri, 2001: 1154–1166; AGS Panel on Persistent 
Pain in Older Persons, 2002: 205-224;Gordon ve diğerleri, 2004: 1230–
1240; Bharucha ve diğerleri, 2013: 218–238). Yaşlı erişkinler için, fiziksel 
aktivitenin fonksiyonel kısıtlamaları önleyip azaltarak düşme ve düşme-
lerden kaynaklanan yaralanma riskini azalttığı çeşitli çalışmalarda gös-
terilmiştir (Kesaniemi ve diğerleri, 2001: 351–358). Fiziksel aktivitenin 
disabilite ve kognitif bozukluğu önlediği veya geciktirdiği, uykuyu iyi-
leştirdiğine dair kanıtlar da vardır (Abbott ve diğerleri, 2004: 1447-1453; 
Keysor, 2003: 129-136;King ve diğerleri, 1997: 32-37). 

Yaşlı Bireylerde Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Programının Yararları:

Kardiyovasküler sağlık 

−	 Kalp kasılabilirliğinde ve tepe diastolik dolumda artma 
−	 Aerobik kapsitede artma 
−	 Sistolik ve diastolic kan basıncında düzelme 
−	 Enduransta artma 
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−	 Endotel fonksiyonunda düzelme 

−	 Fibrinolitik aktivite artışı 

−	 Kas kapilleritesinde artma 

−	 Koroner arter hastalığı riskinde azalma 

−	 Konjestif kalp hastalığı semptomlarında düzelme, hastaneye ya-
tış sayılarında azalma 

−	 Peripheral vasküler hastalık semptomlarında düzelme

Nörofizyolojik sağlık 

−	 Uyku kalitesinde ve süresinde artma 

−	 Kognitif fonksiyonlarda düzelme 

−	 Yakın hafızayı arttırma 

−	 Dikkat süresinde uzama 

−	 Depresyon sıklığında azalma 

−	 İyilik halinde artma

Vücut kompozisyonu 

−	 Abdominal adipoz dokuda azalma 

−	 Kas kütlesinde artma, pozitif nitrojen dengesi 

Metabolizma 

−	 Protein sentez hızında artma, iskelet kasının aminoasit alımında 
artma 

−	 Düşük dansiteli lipoproteinlerde azalma 

−	 Yüksek dansiteli lipoproteilerde artma 

−	 Trigliserid miktarında düşme 

−	 Glisemik kontrolda düzelme 

−	 Hemoglobin A1c düzeylerinde azalma 

−	 İnsülin duyarlılığında düzelme 

−	 Obezite riskinde azalma
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Kas iskelet sistemi sağlığı 

−	 Kaslarda gücü ve fleksibiliteyi arttırma 
−	 Dinamik dengeyi arttırma 
−	 Postmenopozal kadınlarda kemik dansitesi kaybında azalma 
−	 Kalça ve vertebral kırıklarda azalma 
−	 Düşme riskinde azalma (Vogel ve diğerleri, 2009: 303-20; Cindaş, 

2001: 77-84).

Yaşlıda Hangi Egzersizler Verilmelidir?

Egzersiz programı yaşlı bireye özel olarak belirlenmelidir. Program 
belirlenmeden önce genel bir değerlendirme, kontrendike durumların 
tesbiti ve bilgilendirme yapılmalıdır. Egzersizin etkili olabilmesi için 
egzersizin süresi, yoğunluğu, sıklığı önemlidir. Süre ve yoğunluk artı-
şı ılımlı düzeyde olmalıdır. Genel kondüsyon düzeyini geliştirmek için 
tüm kas gruplarının aktiviteye katılması sağlanmalıdır. Yaşlılarda eg-
zersize katılımı ve motivasyonu arttırması açısından grup egzersizleri 
tercih edilebilir. Öğrenme kolaylığı, hatırlama ve performans açısından 
kompleks egzersizlerden kaçınılmalıdır. 

Yaşlılarda uygulanacak egzersiz programları kuvveti ve esnekliği 
arttıran, enduransı geliştiren, denge ve koordinasyonu düzenleyen ak-
tiviteleri içerir. Bu egzersizler; aerobik egzersizler, kas kuvvetlendirme 
egzersizleri, fleksibilite egzersizleri, thai chi egzersizleri ve denge ko-
ordinasyon egzersizleri oluşturmaktadır. Egzersiz programı haftada 3-4 
kere, 15-60 dk. sürecek şekilde olmalı ve ısınma ve soğuma egzersizleri-
ni de içermelidir (Mayer ve diğerleri, 2011: 359-364). 

Yaşlının egzersiz programında şu noktalara özellikle dikkat edilme-
lidir.

1- Hasta kontrendikasyonlar hakkında bilgilendirilmelidir.
2- İzometrik egzersizler, kardiyovasküler sistemin yükünü arttıra-

bilir. Bu nedenle, izotonik ya da izokinetik egzersizler seçilmeli-
dir. 

3- Eklemlere yük binme açısından sınırlama söz konusuysa, su içi 
egzersizler tercih edilebilir. 
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4- Limitasyonu olan eklem ve artritik eklemlerde egzersizler modi-
fiye edilmelidir.

5- Kullanılan ilaçların etkisi belirlenmeli güvenli bir egzersiz için 
ilacın alınma zamanı ve dozuna dikkat edilmelidir. 

6- Yaşlıda termoregülasyon merkezi bozulduğundan çok sıcak, çok 
soğuk ve nemli ortamlarda dikkatli olunmalıdır. 

7- Yaşlıda susuzluk hissi azaldığı için egzersiz süresince dehidra-
tasyona karşı dikkatli olunmalıdır.

8- Sert yüzeylerde egzersiz yapmaktan kaçınılmalıdır. 
9- Dengesi kötü olan hastalar kondüsyon bisikletine binmemeli ve 

kayak yapmamalıdır. Denge problemi yaşayanlar için daha gü-
venli egzersizler tercih edilmelidir.

EGZERSİZLER

Denge ve Koordinasyon Egzersizleri: Yaşlılarda en önemli morbi-
dite ve mortalite nedenlerinden biri olan düşme riski yaşlanmayla bir-
likte normal postural kontrol ve dengenin bozulması sonucu olmakta-
dır. Yaşlanma ile birlikte vücut kontrolünün azalması sonucu postüral 
instabilite, salınımların azalması, deformitelere bağlı pozisyon hissinin 
azalması, yürüme problemleri düşmede majör faktörlerdir. Denge eg-
zersizlerinin yaşlı bireylerde düşmeyi %50 azalttığı çeşitli çalışmalar-
da gösterilmiştir. Denge eğitiminde denge-koordinasyon egzersizleri 
ve zihin-beden egzersizlerinin de eğitim programlarına dahil edilmesi 
fonksiyonel kapasiteyi arttırarak düşme oranlarını azaltır. Ayrıca kas 
kuvvetini, esnekliğini ve dayanaklığını arttıran egzersizler de dengenin 
gelişmesine katkı sağlar (Şekil 1) (Eskiyurt ve Karan, 2004: 49-54;Demir-
büken, 2012: 69-75).
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Şekil 1. Denge egzersizleri

Kuvvetlendirme Egzersizleri: Kas kütlesini ve kemik kalitesini 
arttırmak, kan şekerini dengelemek ve kilo artışını kontrol etmek için 
kuvvetlendirme egzersizleri gereklidir. Yaşlıda büyük kas grupları olan 
kuadriseps, hamstring, abdominal kaslar kuvvetlendirimelidir. Kuvvet-
lendirme programı için serbest ağırlıklar, top, elastik bandaj veya izoki-
netik cihazlarla çalışılabilir. Süre 60 dakikayı geçmeyecek şekilde 20-30 
dakika uygulanabilir. Major kaslara haftada minimum 2 kez, 8-15 tekrar 
ve 1-3 set verilir. Bir maksimum tekrar (1 MT)’ın %40-60 ile başlanır. 
Egzersizlerde setler arasında dinlenme arası verilmelidir (Şekil 2) (Stu-
denski, 2004:436-46).



Tuba YERLİKAYA

479

Şekil 2. Kuvvetlendirme Egzersizleri

Aerobik Egzersizler: Aerobik aktiviteler kardiyorespiratuar fonksi-
yonları geliştirir. Sağlıklı yaşlılarda yüksek şiddetli aerobik egzersizler 
gibi düşük şiddetli aerobik egzersizler de maksimum oksijen tüketimini 
(VO2 max) arttırır. Birim zamanda kullanılan oksijen miktarının yüksek-
liği kişide aerobik kapasitesinin de yüksekliğini gösterir. Aerobik egzer-
sizler dinlenim kalp hızı ölçümüne bakılarak planlanmalıdır. Egzersiz 
yoğunluğu yüksek şiddetli egzersizler için kişinin maksimum kalp hı-
zının %50-%70’i civarında olmalı ve %70’i aşmamalıdır. Düşük şiddetli 
egzersizler için bu oran maximum kalp hızının %30-45’i oranındadır. 
Egzersizler haftada 3 gün olmak üzere 30-45 dakika, genellikle 5-8 hafta 
süreyle uygulanır. Yüzme, yürüme ve koşma bu tür egzersizlerdendir. 
Aerobik aktiviteler aynı zamanda denge ve koordinasyonu düzeltir (Pa-
terson ve Warburton, 2010: 38).

Tai Chi Egzersizleri: Tai Chi (Tai Chi Chuan) başlangıçta dövüş sa-
natı olarak geliştirilen, sonrasında zihin-beden egzersizi olarak uygu-
lanarak giderek yaygınlaşmıştır. Tai Chi’nin yavaş ve kontrollü hare-
ketlerden oluşması daha az risk barındırması açısından, bu egzersizler 
özellikle yaşlı bireylerde tercih sebebi olmuştur (Tsang ve Hui-Chan, 
2005: 280-9). Postürün düzgünlüğü korunarak yapılan bu egzersizler 
bazı temel prensiplere göre uygulanır. Bu prensipler özetle; zihinsel ve 
bedensel gevşeme, ağırlık aktarma, kontrollü nefes ve mental konsant-
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rasyondur. Hareketler yumuşak ve zorlamasız, belirli bir akıcılıkta ve 
derin diyafragmatik solunum eşliğinde yapılır. Tai Chi egzersizlerinin, 
postüral kontrolü sağlayan duyusal sistemler üzerine olumlu etkileri ol-
duğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Başka bir çalışma da ise düşme-
lerin önlenmesinde de etkili bir egzersiz olabileceği belirtilmektedir. Tai 
Chi egzersizleri kombine egzersizler içerdiği için aerobik kapasiteyi, kas 
gücünü ve esnekliği arttırır (Şekil 3) (Tsang ve diğerleri, 2004: 129-37; 
McGibbon ve diğerleri, 2004: 467-7; Gregory ve Watson, 2009: 94-100). 

Şekil 3. Tai Chi Egzersizleri

     

SONUÇ

Fiziksel inaktivite ve sedanter yaşam tarzı sonucu hastalıklar çoğal-
mış ve yaşam kalitesi olumsuz etkilenerek erken ölümlere varan önemli 
bir toplum sağlığı sorunu ortaya çıkmıştır. Gerek yetişkin dönemde, ge-
rekse yaşlılıkta fiziksel olarak daha aktif olmak, oluşabilecek birçok kro-
nik hastalık riskini azaltarak, daha sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirme 
olanağı sağlayacaktır. Yaşlılarda dizabilitenin önlenmesi ve fonksiyonel 
kapasitenin optimize edilip yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel 
aktivitenin gerekliliği şarttır (Demirbüken, 2012: 69-75). Yaşlının değer-
lendirilerek durumuna özgü spesifik egzersiz programı belirlenmeli ve 
fiziksel aktivite düzeyi artırılmalıdır. Genel olarak yaşlılarda uygulanan 
egzersizler, denge ve koordinasyon egzersizleri, aerobik eğitim, kuvvet-
lendirme ve fleksibilite egzersizlerini içerir. Zihin-beden egzersizleri-
nin de eğitim programlarına dahil edilmesi daha bütüncül bir yaklaşım 
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sağlayarak, fonksiyonel kapasiteyi geliştirir ve düşme oranlarını azaltır. 
Sonuç olarak, yaşlıların fiziksel aktivite düzeylerini artırmak ve düzen-
li egzersiz programlarına katılımlarını sağlamak optimal yaşlanma için 
son derece önemli ve gereklidir.
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YAŞAMIN İÇİNDE SPOR ve SPORUN YAŞLANMA 
ÜZERİNE ETKİLERİ

Merve BEYARSLAN1, Ali Serdar YÜCEL2

1Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor 
Ana Bilim Dalı, Elazığ / Türkiye

2Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

Öz: Spor, insanlığın bir nevi ihtiyaçlarını temsilen doğarak yaygın-
laşmakta ve günümüze kadar gelişen bir süreçle varlığını devam ettir-
mektedir. Sağlık açısından saymakla bitirilemeyecek pek çok faydası bu-
lunmaktadır. Yaşımıza ve sahip olduğumuz diğer özelliklerimize uyum-
lu spor aktiviteleri, bilinçli bir şekilde yapıldığında yaşam kalitesini üst 
seviyelere çıkarmaktadır. Yaşlanma ile birlikte bedenimizde meydana 
gelen olumsuz etkileri azaltmakta yine sporla mümkün olabilmektedir. 
Aynı zamanda hayatını sporla bütünleştiren bireylerin de yaşlanma sü-
reçleri, spor yapmayan bireylere göre bazı farklılıklarla kendini göste-
rebilmektedir. Spor yapan bireylerin özellikle sağlık açısından, yaşlılık 
süreçlerinde birbirini izleyen döngülerinin seyrinde değişimler oluşabil-
mektedir. Toplumun da bu farkları eksi ve artılarıyla daha iyi algılaması 
ve spora karşı olan tutumlarını olumlu yönde iyileştirip, bilinçlenmeleri 
gerekmektedir. Böylelikle sporla iç içe bir yaşamla birlikte, toplumu-
muzda farklı bir yaşlanma profilinin oluşabilme olasılığının artacağı dü-
şünülmektedir. Aktif yaşlanma kavramı ve içeriği anlaşıldığında, ülke 
politikaları arasında ön sıralara taşınacağı böylelikle toplumsal olarak 
yaşlı kesimi de içine katabileceğimiz bir gelişmişlik düzeyi hedeflenece-
ği tahmin edilmektedir. Vücut bütünlüğünü koruma ve hastalıkları ön-
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lemede, aktif yaşlanma sürecinin bir basamağı olarak spora yönelimin 
sağlanacağı ön görülmektedir.

GİRİŞ

Ülkemizde yaşam süresinin zamanla uzadığı araştırmalar sonucu 
görülmektedir. Gelişmeler doğrultusunda yaşlanma süreçlerini etkile-
yen faktörler de gündeme gelmektedir. Bu etkenlerden en önemlilerin-
den biri olan spor, gün geçtikçe daha fazla alana yayılmaktadır. Fakat 
yine de spor yapan kesimin daha da arttırılması gerekmektedir. Bu da 
beraberinde sporun olumlu yönlerinin ortaya konulması konusunda bir 
gereklilik oluşturmaktadır. Bilinçli bir şekilde yapıldığında sporun teh-
dit içeren yönleri de azaltılabilmektedir. Spor yapan bireylerin, sporu 
bıraktıktan sonra özellikle yaşlanma süreçlerinde, spor yapmayan birey-
lere oranla ne gibi olumlu ve olumsuz durumlarla da karşılaşılacağını 
bilmek gerekmektedir. Böylelikle bireylerin doğru bir yol izlediklerinde 
spor yaparak daha kaliteli bir yaşlanma dönemi geçirebilecekleri düşü-
nülmektedir. Bu araştırmayla da spor yapan bireylerin, sporu bıraktık-
tan sonraki yaşamsal süreçlerinin nasıl olacağı ve yaşlılık döneminde 
spor yapmanın insanda ne gibi etkiler oluşturabileceği ortaya konulma-
ya çalışılmaktadır. Yine aktif yaşlanma politikalarının oluşturulduktan 
sonra, uygulanma aşamalarındaki önemi vurgulanmaktadır.

Spor terimi, ortaçağ Latincesinde “disportare” ve “deportare” keli-
melerinden türemiştir. İngiltere’deki teknolojik gelişme ile birlikte diğer 
dünya uluslarının dillerine spor terimi olarak girerek kullanılmaya baş-
lanmıştır. Sporun doğuşuna göz attığımızda Avrupa ve Avrupa dışın-
daki kültürlerde sporun önemli ölçüde dramatik, ritmik, mitos ve insan-
ların kurban edildiği şeklinde anlamlar taşıdığını görebilmekteyiz. Orta 
Asya’daki Türklerde de ata binmeyen, ok atmayan, güreş tutmayan ve 
özellikle kasları zayıf, bedensel olarak gösterişsiz, evlilik çağına gelmiş 
erkeklere evlenmek için kız verilmezdi. Yağlı güreşe ya da diğer güreş 
dallarına da İslamiyetin etkisi, bir anlamda Peygamberimizin “Güreş 
yapınız, yüzme öğreniniz, ata bininiz, ok atınız.” sözlerinden kaynak-
lanmaktadır (Solak ve ark., 2002). Hatta bu etkenlerden bazıları sporu 
teşvik edici güç olarak, varlığını hala devam ettirmektedir.
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Spor, eski çağlarda insanların doğal ihtiyaçlarını karşılayıp, günlük 
yaşamlarını devam ettirebilmek amacıyla yürüme, koşma, tırmanma, 
yakalama, avlanma gibi faaliyetler şeklinde yapılırken, tarih sahnesinde 
sürekli olarak gelişen uygarlıklar ve giderek artan teknolojik gelişmeler, 
dünya ve insan düzeninde de önemli değişimlere neden olmuştur. Gü-
nümüzde spor için yapılan tanımlardan biri; “İnsanların bireysel veya 
toplu biçimde fiziksel, ruhsal ve düşünsel kabiliyetini kendine ve raki-
bine karşı, önceden belirlenmiş bir düzen içinde başarıya ulaşmaya yö-
nelik ve mücadele heyecanını yaşamak için yaptığı beden hareketlerinin 
bütününe verilen genel isimdir.” şeklinde tanımlanmıştır (Demir, 2015). 
Bütün bunlara baktığımızda sporun insan yaşamının vazgeçilmez bir ta-
rafını oluşturmaya başlamasının, köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve 
birçok farklı etkene dayandığını görmekteyiz. Böyle olması da sporun 
tanımını ve yapılma amaçlarını çok daha geniş alanlara yaymaktadır.

Spor yapan bireyler, sporun kapsadığı amaçlardan herhangi birini 
hedef olarak seçip, o amaç doğrultusunda yön çizebilmektedirler. Bazı-
ları sadece boş zaman aktivitesi olarak, bazıları sportif başarıya ulaşmak 
için, bazıları sağlığını korumak için spor yapabilmektedir. Ama bireyin 
amacı ne olursa olsun düzenli, doğru ve dozunda yapılan sporun fayda-
larını görmektedir.

Bu faydaları kısaca özetleyecek olursak;50

- Kişinin yaşam süresinin daha sağlıklı ve uzun olmasını sağlar
- Kişinin bağışıklık sistemi sedanter bireylere göre daha fazla kuv-

vetlenir.
- Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski azalır.
- Obeziteye  yakalanma riski azalır.
- Vücutta kas oranı artar ve yağ yüzdesi düşer. Böylelikle oksijen 

kullanımı artar.
- Kişinin motivasyonu yükselir.
- Kişinin kendine olan özgüveni artar. Bu sayede çekingenlik veya 

utangaçlık duygularından kurtulur.
- Kişi kariyerinde başarıyı yakalar.

50	 	https://www.sporsaglam.com/beden-egitimi-ve-sporun-faydalari/,	13.03.19.
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- Kişi her zaman bir amaç duygusu içinde yaşar. Bu durum bireyi 
hayatta daha başarılı kılar.

Yaşlanma sürecini olumlu sürdürmek isteyen bireyler de yine spor-
la birlikte büyük yol kat etmektedirler. Bu süreçlerin zarardan çok fayda 
sağlaması da yine yaşlanmanın ve yaşlanma ile birlikte oluşacak deği-
şimlerin bilinmesinden geçmektedir.

Yaşlanmak, canlı bir organizmanın büyüme ve gelişmesini kapsayan 
sürekli ve tahmin edilebilir bir süreçtir. Yaşlanmak kaçınılmazdır, fakat 
yaşlanmanın hızı kişiden kişiye değişir. Nasıl yaşlandığımız genlerimi-
ze, çevresel etkenlere ve yaşam tarzımıza bağlıdır.51 Yaşlılık ise, normal 
bir süreç olup, bireylerin fizyolojik ve ruhsal güçlerini geri dönüşüm-
süz olarak yavaş yavaş kaybetme durumu olarak tanımlanabilmektedir. 
Biyolojik ve psikolojik alandaki kayıplar, sosyal alandaki kayıpları da 
beraberinde getirmektedir (Dönmez 2010’dan akt.: Öz, 1992).

Yaşlanma sürecinin geçen zaman içerisinde yaş aralıklarına göre 
farklı sınıflandırılmaları yapılmıştır. Dünya Sağlık Teşkilatı 1963 yılında 
yaşlıların sağlık sorunları konusunda düzenlediği seminerde yaşlanma-
yı kronolojik olarak üçe ayırmıştır (Taşkıran, 2014: 10-11):

Orta Yaşlılar (45-59 yaş)
Yaşlılar (60-74 yaş)
İhtiyarlar (75- + yaş)
Görüldüğü gibi bu kriterlere göre 60 yaş üstü yaşlı sayılmıştır. Son-

rasında Dünya Sağlık Teşkilatı yaşlılıkla ilgili 1963 yılındaki yaptığı sı-
nıflamasını gerontologlarla birlikte, 1980’li yıllarda değişiklik yaparak 
aşağıdaki şekilde düzenlemiştir  (Taşkıran, 2014):

Genç yaşlı (young-old) 45-59 yaş
Orta yaşlı (middle-old) 60-74 yaş
İleri yaşlı (oldest-old) 85 ve üzeri (115)
Yaşlı nüfusunun artması ile ömür süresinin uzamasına yönelik araş-

tırmalara paralel olarak Dünya Sağlık Örgütü de yaş dilimlerini tekrar 
yenilemiştir.52

51	 	https://www.hemensaglik.com/makale/yaslanmak-nedir,	11.03.19.
52	 	https://www.kibrismanset.com/yasam/yas-dilimleri-degisti-18-65-yas-,	13.03.19.
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0-17 yaş arası: Ergen
18-65 yaş arası: Genç
66-79 yaş arası: Orta yaşlı
80-99 yaş arası: Yaşlı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılına ilişkin “İstatistiklerle Yaşlılar” 

çalışmasının sonuçlarına göre de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki 
oranı 2013’te % 7,7 iken, 2017 yılında % 8,5’e çıkmıştır. Buna göre, 2013 
yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi olan yaşlı nüfus, son 5 yılda % 17 artış 
göstererek 2017 yılında 6 milyon 895 bin 385 kişi olmuştur. Yaşlı nüfu-
sun toplam nüfus içindeki oranı 2013 yılında % 7,7 iken, 2017 yılında % 
8,5’e yükselmiştir. Yaşlı nüfusun yüzde 44’ünü erkek, % 56’sını kadın 
nüfus oluşturmuştur. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranı-
nın 2023 yılında % 10,2, 2030 yılında % 12,9, 2040 yılında % 16,3, 2060 
yılında % 22,6 ve 2080 yılında % 25,6 olacağı tahmin edilmiştir. Yaşlı 
nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı nüfusun % 
60,3’ü 65-74, % 32,2’si 75-84 ve % 7,5’i 85 ve daha yukarı yaş grubunda 
iken, 2017 yılında % 61,6’sının 65-74, % 29,7’sinin 75-84 ve % 8,6’sının 85 
ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülmüştür.53

Tüm bu sonuçlar bize gösteriyor ki Türkiye’de de yaşlıların yaşam 
süresinde zamanlara göre farklılıklar oluşmaktadır. Bunlara etken bir-
çok sebep sayılabilmektedir. Devlet politikaları, gelişen teknololojiy-
le birlikte sağlık konusunda ileriye doğru adım atılması gibi faktörleri 
bunlara örnek göstermek mümkün olabilmektedir. Sağlığın korunması 
ve devamı yine ülkenin ekonomik açıdan hastalık giderlerine yaptığı 
harcamalarını da düşürüp ekonomiye katkı sağlayabilmektedir. İnsanın 
yaşam sürecindeki her aşama da tıpkı bu süreçler gibi birbiriyle bağlan-
tılı bir şekilde ilerlediği için, yaşlanma sürecinde bireyin zamanla sağlık 
problemleriyle yüzleşmesi ve sistemlerin birbirini etkilemesi de kaçınıl-
maz hale gelmektedir. Yaşlanmayla ortaya çıkan sağlık sorunlarına bak-
tığımızda, vücudumuzdaki her sistemin zamanla risk altına girdiğini 
ve işleyişinin bozulduğunu görebilmekteyiz. Kardiyovasküler sistemde 
genetik ve çevresel faktörler sebebiyle bozulmalar, hareketsizliğe bağlı 
kilo problemleri, kas iskelet sisteminin zayıflamasıyla güçsüzleşme, ba-

53 https://www.ntv.com.tr/ekonomi/yasli-nufus-orani-son-bes-yilda-yuzde,12.03.19.	
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ğımsız bir hayat sürdürememe, hatta yatağa bağımlı bırakabilecek has-
talıklar yaşlılığın beraberinde getirebileceği sadece birkaç olumsuzluğa 
örnek verilebilir. İnsan vücudunun bir bütün olduğunu göz önünde bu-
lundurduğumuzda, aslında sağlığımız açısından olumlu veya olumsuz 
şekilde atılan her adımın zamanla bize geri döndüğünü de görebilmek-
teyiz.

Yaşlıların başlıca sağlık sorunlarını da fiziksel, sosyal, psikolojik 
yönleriyle beraber genel olarak ele aldığımızda bunlar arasında;54

Osteoporoz (kemik erimesi),
Yürüme bozuklukları ve sık düşme,
Bası yaraları,
Uyku bozuklukları,
Reaksiyonel kapasitede azalma,
Kendini çaresiz ve aciz hissetme,
Yaşam ilgilerinin azalması,
Kendine güvenin azalması,
Sorumluluklarını yerine getirememe,
Kontrol kaybı hissi,
Stres yaratan durumla baş edebilmede zorluk çekme,
Hastalık karşısındaki tutumda değişim,
Ailevi sorunlara gösterilen tepkilerde artış,
Değişimlere tolerans gösterememe gibi problemlerisayabilmekteyiz.
Bir sistemin saydığımız bu problemlerden biriyle bile karşılaşması 

demek, diğer sistemlerin de etkilenebileceği anlamını taşımaktadır. Çün-
kü sağlık bir bütündür, her yönden iyi olma halidir. Bu yüzden sağlığın 
bütünlüğü ve devamı için, yaşlanma ile birlikte karşımıza çıkabilecek 
sorunları önceden bilmemiz ve yaşam tarzımızı ona göre şekillendirme-
miz gerekmektedir.

Sağlığını koruma veya farklı amaçlar eşliğinde yaşlılık sürecine gir-
memiş bireylerin, sporla bütünleşik bir yaşam şekli çizmeleri, elbette on-

54	 	https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/3174/mod_resource/,13.03.19.
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ları spor yapmayan ve yaşlanmanın olumsuzluklarıyla yüz yüze gelmiş 
bireylerden bazı yönleriyle ayırmaktadır. Yine örnek verecek olursak 
kas iskelet sistemlerini spor yaparak daha sağlam muhafaza etmiş yaşlı 
bir birey, yaşıtlarına göre sağlık yönünden bir adım önde olmaktadır.

Vücut postüründe oluşabilecek bozulmaları düşünecek olursak 
hiç spor yapmayan bir bireyin bu süreçte çoğu olumsuzluğa direnmesi 
daha güç olmaktadır. Eğer spor yaparak bunların önüne geçmek isterse, 
uzmanlar eşliğinde oluşturulan bir programla spora başlayarak olum-
suzlukların etkisini yavaşlatıp, kırabilmektedir. Hatta yatağa bağımlı 
olanlar, engelli yaşlılar için bile yapılacak egzersizler mevcut bulunmak-
tadır. Çeşitli egzersiz uygulamalarının vücut sistemlerimize etkileri ile 
yaşlanmanın vücut sistemlerimize etkilerini karşılaştıracak olursak şu 
şekilde bir tabloyla karşılaşmaktayız (Solak ve ark., 2002).

Tablo 1. Egzersiz Uygulaması ve Yaşlanmanın  
Özel Vücut Sistemlerine Etkileri

VÜCUT SİSTEMİ EGZERSİZ UYGULAMASI YAŞLANMA

Dolaşım

Maksimal O2 tüketimi Artma Azalma

Maksimal kalp atım hızı Artma Azalma

Kardiyak output Artma Azalma

Kan basıncı Artma Aynı/Azalma

Vasküler rezistans Azalma Azalma

Kan Kimyası

Total kolesterol Azalma Artma Artma 
Artma Artma

Trigliserid Azalma Artma

LDL kolesterol Azalma Artma

HDL kolesterol Artma Azalma

Bağışıklık Sistemi                         Artma Azalma

Kas İskelet
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-Kaslar

Kuvvet      Artma Azalma

Dayanıklılık   Artma Azalma

Esneklik  Artma Azalma

-Kemik yapısı

Kemik mineral içeriği                     Artma Azalma

Vücut kompozisyonu  

Yağsız vücut kitlesi                        Artma Azalma

Yağ doku                                        Azalma         Artma

Düzenleyici Sistemler

-Metabolik

Bazal metabolik hız                        Artma Azalma

Isı artışı                                                                Artma Azalma

Isı kaybı                                          Artma Azalma

-Sinir

Uyku  Artma Azalma

Anksiyete, Depresyon                    Azalma Artma

Kongnitif fonksiyonlar                   Artma Azalma

Tabloda da görüldüğü gibi egzersizin vücudumuz üzerindeki 
olumlu etkileri yadsınamayacak derecelerdedir. Bunun yanı sıra spor 
yaparken yaralanma, düşme, sakatlanma gibi olumsuzluklar da meyda-
na gelebilmektedir. Özellikle yaşlı bireylerin sağlık problemleri varsa ve 
kendi başlarına hareket etmelerinde kısıtlılık söz konusuysa uzmanların 
tavsiye ettiği şekilde bir spor programı uygulaması ve hareket bağımsız-
lığını kazanana kadar da destek alarak spor yapmasının doğru olacağı 
söylenebilir.

Yaşlanma sürecinden önce aktif spor yapan bireyler, özellikle bunu 
meslek olarak icra edenler, yaş faktörünün devreye girmesiyle veya çe-
şitli sakatlık, hastalık faktörlerinden ötürü aktif spor hayatlarını bırak-
mak zorunda kalabilmektedirler. Yaşam şekillerini spora göre düzenle-
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miş bireyler, emeklilik süreçlerinde psikolojik yönden veya bedensel ola-
rak bazı sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Branşlarına özgü antrenman 
süreçlerinden kopmaları bireylerde değersizlik ve işe yaramazlık hissi 
oluşturabilmektedir. Kaslarında sarkmaların meydana gelmesi veya 
vücut şekillerinde geriye dönük değişimlerin olabilme ihtimali, yaşlılık 
süreçlerinde özgüven eksikliği ortaya çıkarabilmektedir. Spor hayatla-
rında meydana gelmiş ve halen devam etmekte olan sakatlık sorunları 
varsa hareket alanlarını kısıtlayarak, başka egzersizlere yönelmelerinde 
isteksizlik oluşturabilmektedir. Sporla beraber edindikleri sosyal çevre-
den uzaklaşmak yine arkadaşlık bağlarının zayıflamasına sebep olarak 
onları yalnızlığa itebilmektedir.

Fizyolojik açıdan da sporla birlikte gelişen özellikler, aniden sporun 
bırakılmasıyla bireye olumsuz geri dönüşler yapabilmektedir. Vücudun 
fiziksel aktivitelere olan bağlılığının kesilmesi, spor yapmanın vücuda 
kazandırdıklarının bir bir gitmesi anlamına gelmektedir. İlk olarak mak-
simal oksijen alımı azalmakta ve bunu kas gücünün, dayanıklılığın ve 
koordinasyonun azalması izlemektedir. Ayrıca, kan şekeri seviyesi ve 
hatta kan basıncı yükselebilmektedir. Bu etkilerin yanına, sporu bırak-
tıktan sonra kilo almayı da ekleyebilmekteyiz.55 Aynı zamanda sporcu-
ların kalplerinde spor yapmalarıyla meydana gelen bazı değişimler söz 
konusu olmaktadır. Üst düzeylerde spor yapan bireylerde kalbin büyü-
yen kısmı sol ventrikül( karıncık) bölümüdür. Çok üst düzeylerde olma-
sa da düzenli olarak spor yapan bireylerin de kalp kasları gelişmekte, 
sol ventrikülleri büyümektedir. Bu büyüme kalbin bir defada daha fazla 
iş yapabilmesiyle paralel olarak basitçe anlatılmaktadır. Daha güçlü bir 
kalbe sahip bir bireyken, aniden sporun bırakılması vücut sistemlerimi-
zin bir anda alt üst olması anlamına gelmektedir. Kalbin bu şekilde ani 
bir değişimle karşılaşması toparlanmasını güçleştirebilmektedir. Hatta 
genetik yatkınlığı olan kişilerde veya bu değişime adaptasyon sürecini 
doğru kontrol edemeyenlerde ani ölümler meydana gelebilmektedir. Bu 
ölümlerin sebepleri daha çok genetiğe, doping kullanımına bağlansa da 
sporu ani bırakmanın da bir etken olduğu düşünülmektedir.

55	 	https://bilimfili.com/sporu-birakmanin-vucuda-ne-gibi-etkileri-vardir/,18.03.19.
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Yaşlılığın fizyolojik, psikolojik, sosyal yönlerden değişimlere fazla-
sıyla açık bir süreç olduğunu görebildiğimizde, aslında aktif spor ya-
pıp sporu bıraktıktan sonra yaşlanmayla karşı karşıya kalmış bireylerin 
de birçok sorunla yüzleşmek zorunda kalabileceğini görmekteyiz. Spor 
yapmayan bir bireye göre olumsuzluklarla başa çıkması, elbette spor 
yapan bireyler için daha kolay olabilmektedir. Aktif spor hayatının sağ-
lık açısından bireyi taşıdığı seviyeden dolayı daha çabuk toparlanabil-
mektedirler. Psikolojik yönden aktif spor hayatının olamayacağını veya 
meslek olarak artık bunu yapamayacağını kabullenme aşamasını geç-
tikten sonra, daha rahat bir yaşlanma dönemi geçirebilmektedirler. Bu 
aşamayı geçebilmeleri için uzmanlar tarafından destek almaları doğru 
olmaktadır. Fizyolojik açıdan yapmaları gereken de aktif spor hayatını 
bırakırken kademeli olarak antrenman süreçlerini azaltmaktır.

Sporun da her aktivitenin içerebileceği tarzda, bazı olumsuz yönler 
taşıması aslında doğal karşılanması gereken bir olaydır ve bunları aş-
mak doğru adımlarla ilerlemekten geçmektedir. Örneğin; sakatlanmak 
kişinin doğru antrenman yöntemleriyle olasılığını azaltabileceği bir 
durumdur. Sakatlandıktan sonra bile geri dönüş sürecinde yine çeşitli 
fiziksel aktivitelerle rehabilitasyon süreci tamamlanmaktadır. Fiziksel 
özelliklerimizi hesaba katarak bir program uygulamakta sakatlanma ris-
kini düşürmektedir. Yaş etkeni sportif aktiviteleri belirlemede bu açılar-
dan önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. İster önceki dönemlerde spor 
yapmış olsun, ister olmasın riskleri hesap etmesi gerekmektedir. Sporu 
sadece başımıza gelebilecek olumsuzlukları düşünerek ele almak yanlış 
bir yaklaşım olmaktadır. Bu bizleri spordan uzaklaştırıp, spordan sağlık 
açısından faydalanmamızın önüne geçip, özellikle yaşlılık döneminde 
fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz halde sporu yaşam biçimi haline getir-
memizi engellemektedir.

Yaşlanma süreçlerini spor yaparak sürdüren bir kişi gün geçtikçe 
faydalarını görmeye başlamaktadır. Yaşlanma döneminden önce spor 
yapmış olan birey sporu bıraktıktan sonra sporla kazandığı özellikle-
ri kaybetmeye başlasa da, tekrar spora dönüş yaptığında daha çabuk 
adaptasyon sağlayacağı görülmektedir. Tamamıyla sporla bağlarını ko-
parmasının kişiyi olumsuz etkilemesi normal bir döngü olarak karşılan-
maktadır. Bu yüzden sporu bırakmak yerine yaşa göre dozunu ayar-
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lamak en mantıklı seçenek olabilmektedir. Yaşlanma sürecinden önce 
hiç spor yapmamış bireylerin de bir yerden başlamaları, kaliteli yaşam 
standartları açısından onlara fazlasıyla katkı sağlamaktadır.

Sporun yaşlıların hayatlarına dahil edilme çalışmaları, sadece sağ-
lığa katkısı açısından hesaplanarak yapılmamakta daha geniş bir yelpa-
zenin altında toplanmaktadır. Yaşlanma döneminde çoğu yönden aktif 
kalmak, sosyalliği korumak, sağlıklı yaşlanmak gibi hedeflere ulaşmak 
için, çeşitli kuruluşlar tarafından tanımlamalar yapılmakta ve ülkeler ça-
pında politikalar da belirlenmektedir. Aktif yaşlanma sürecine özellikle 
gelişme politikaları açısından dünya genelinde önem verilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü aktif yaşlanmayı,“insanların yaşlanmasıyla 
birlikte yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla sağlık, katılım ve gü-
venlikle ilgili olanakları en iyi duruma getirme süreci” olarak tanımla-
maktadır. Kavramda yer alan aktif kelimesi insanların fiziksel iyi olma 
hali ya da çalıştıkları dönemde değil sosyal, ekonomik, kültürel, manevi 
ve yurttaşlıkla ilgili konularda süreklilik gösteren bir katılımı ifade et-
mektedir (WHO, 2002: 12). Bu açıdan baktığımızda aktif yaşlanmanın 
sadece fiziksel olarak iyilik halini sürdürebilmeyi amaçlamadığını gör-
mekteyiz. Sağlık sorunu olsun veya olmasın birey yaşlanmanın diğer 
olumsuzluklarıyla da baş etmek zorunda kalmaktadır. Bireyin çalışma 
hayatına ekonomik sıkıntılardan ötürü, emeklilik vakti geldiği halde de-
vam etmek zorunda kalması, yaşadığı yerden dolayı gelişen imkanlara 
ulaşamaması, sağlık sıkıntılarını çözmede sadece tıbbi ilaç desteğiyle ye-
tinmesi veya bu desteği bile alamaması, yaşlandığı için kendini yetersiz 
hissedip toplumdan tamamıyla soyutlanması, aktif yaşlanma sürecini 
olumsuz etkileyeceğinden, her açıdan iyileştirme projelerinin üretilmesi 
gerekmektedir. Özellikle kırsal kesimde yaşayan bireylerin gelişen im-
kanlardan faydalanması konusunda yerel yönetimlerin desteğini almak 
zorunluluk teşkil etmektedir. İş gücü açısından düşündüğümüzde yaşlı 
kesimden daha üst düzey fayda sağlayabilmek, onların tecrübelerinden 
yararlanabilmek aktif yaşlanma sürecine gereken önemin verilmesinden 
geçmektedir. Aktif yaşlanma politikalarının tanım olarak kalmamasının 
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ve uygulamaya geçebilmesinin bir kolunu da yine spor oluşturmakta-
dır. Bu süreçle ilgili öne sürülen fikirlere bakacak olursak bunlar;56

- Temel sağlık-bakım-rehabilitasyon hizmetlerinin alımında karşı-
laşılan engellerin kaldırılması,

- Hastalık ve ölüme zemin hazırlayan çevresel ve sosyo-ekonomik 
etkenlerle mücadele edilmesi,

- Sağlıklı yaşam ve kişisel bakım konularında danışmanlık yapıl-
ması,

- Evde bakım hizmetine ilişkin eksik yönlerinin tamamlanması,
- Yatılı ve gündüzlü kurum bakımı hizmet kalitesinin artırılması,
- Geriatri merkez / birimlerinin sayı ve kapasitesinin arttırılması,
- Bakım sigortası uygulamasına geçilmesi,
- Yaşlılık aylığının asgari ücret düzeyine çekilmesi,
- Kentlerdeki ulaşılabilirliğin kolaylaştırılması,
- Demokratik katılımcılıklarının arttırılması,
- İhmal ve istismarın önlenmesi
- Bireysel gelişim, eğitim alma/verme, üretkenlik sürdürme orta-

mının sağlanması,
- Emekliliğe hazırlık amaçlı programlar geliştirilmesidir.
Saydığımız maddeler öncülüğünde sporu da, sağlıklı yaşam ve kişi-

sel bakım, rehabilitasyon, evde bakım hizmetleri çalışmaları, bakım hiz-
meti gören diğer kuruluşların programları, eğitimin devamı ve sosyal-
leştirme çalışmaları olarak aktif yaşlanma süreçlerine katabilmekteyiz.

SONUÇ 

Spor, yaşamla aramızda bir bağdır. Yaşamın da çocukluk, yetiş-
kinlik, yaşlılık gibi zamanla paralel süreçleri bulunmaktadır. Bu bağlar 
arası geçişlerin sağlam olması yapacağımız aktivitelerden geçmektedir. 
Çünkü bu şekilde sağlığımıza olumlu bir yön çizebilmek mümkün ola-
bilmektedir.

56 https://m.bianet.org/biamag/yasam/190213-yaslilar-yasam-boyu-ogrenmeli-
uretmeli,	24.03.19.
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Sağlığı korumak, yaşlanmayla birlikte zorlaşsa da, yapılan araş-
tırmalar göstermiştir ki bunu kolaylaştırmak bireylerin kendi çabasıy-
la sağlanabilmektedir. Kişi yaşayacağı süreçlerin farkında olduğunda, 
onlara uygun yöntemler de seçmektedir. Bireyler kalıtsal ve çevresel 
faktörlerin eşliğinde birbirlerinden farklı yaşlanma süreçleri yaşamakta-
dırlar. Kimileri obezite riskiyle, kimileri kalp veya diyabet hastalığıyla, 
kimileri kas iskelet problemleriyle yaşlılığa adım atmaktadır. Yine spor 
yapan bireyler de beraberinde getirmiş olduklarıyla herhangi bir has-
talık veya sakatlık sorunuyla yaşlanmaya başlamış olabilmektedirler. 
Çözümü sadece tıbbi tedaviler veya dinlenme süreçleriyle geçirmek, sü-
rekli çevresinden destek alarak yaşamak zorunda kalmak bireyde birçok 
yönden hasar bırakmaktadır.

 Bağımsız bir hayat sürmek yaş arttıkça anlamını derinleştiren bir 
kavramdır. Birilerine muhtaç olarak devam eden bir yaşam bireyin ken-
disine karşı güvensizleşmesine, sosyal hayatından uzaklaşmasına, be-
den bütünlüğüne karşı olumsuz tavırlara girmesine sebep olmaktadır. 
İçlerinde elbette engel durumlarından ötürü, maalesef yatağa bağımlı 
hayat sürdürenler de bulunmaktadır. Bu sıkıntılara yönelik ülkemizde 
yaşlılara, engellilere uygun çeşitli hizmetler bulunmaktadır. Evde ba-
kım hizmetleri kapmasında uygulanan hizmetler daha çok hastalıklara 
odaklı devam etmektedir. Bunların yanı sıra spor aktiviteleri ile yatağa 
bağımlı yaşlı insanları da topluma geri kazandırma olasılığı bulunmak-
tadır. Bizler için küçük değişimler olarak görülebilse de, bu hizmetlere 
fazlasıyla ihtiyaç duyan yaşlı kesim için atılan adımlar büyük anlamlar 
taşımaktadır. Sporu yaşa ve hastalık durumlarına göre şekillendirerek 
çeşitli hizmetler kapsamında yaymak, ileriye dönük bir çalışma olarak 
bu açıdan düşünülmektedir.

Bilinçli bir toplumun oluşması için çekirdekten başlanarak çok kü-
çük yaşlardan itibaren spor konusunda eğitimlerin verilmesi gerekmek-
tedir. Yine sporun sevdirilmesi ve devamı çok önemli bir aşamadır. Eğer 
spor sevgi ile aşılanırsa ilerleyen yaşlarda da bireylerin sporu hayatla-
rından çıkarmadıkları görülebilmektedir. Zaman ne kadar göreceli bir 
kavram olsa da, zamanın çabuk geçtiğini göz önünde bulundurmak ge-
rekmektedir. Önlemler önceden alınırsa, spora başlama yaşı geriye çeki-
lirse yaşlılığın olumsuzlukları ile baş etmekte kolaylaşabilmektedir.
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Yaşlılık süreciyle birlikte hastalıklar, bağışıklık sistemimizin zayıf-
laması ve düşünce yapımızın negatife doğru kaymasıyla kendini baskın 
bir şekilde hissettirmektedir. Kalıtsal faktörleri tabiki de görmezden gel-
memekteyiz. Fakat her hastalığın yanlış bir yaşam tarzıyla muhakkak 
ilgisi bulunmaktadır. Böylelikle yaşam tarzımızı düzelttiğimizde hasta-
lıkların etkilerini de kırabilmekteyiz. Sporun risklerini düşünüp, spora 
başlamayı ertelemek veya tamamıyla bir anda bırakmak yapacağımız 
en büyük hatalardan olabilmektedir. Eğer sağlık yönünden bir risk taşı-
yorsak da doktorumuzun tavsiye ettiği şekilde, gerekirse destek alarak 
antrenörler tarafından hazırlanan bir antrenman programıyla kendimi-
ze sporla bütünleşik bir hayat seçmek bizim elimizdedir.

Uzun bir süre spor yapıp bırakmış olanlar da, yaşlılık dönemlerinde 
daha önceden yaptıkları belli branşları varsa ona uygun, yoksa da yine 
yaş, cinsiyet, hastalık durumlarına göre spor alanı seçerek onu yapmaya 
devam etmeleri sağlanırsa faydalı olacağı düşünülmektedir. Spor yap-
mak veya spora devam etmek değil, sporu ani bırakışlar aslında teh-
dit içermektedir. O yüzden spor yaparken süreçler arasında geçişlere 
dikkat etmek gerekmektedir. Spor hayatlarında herhangi bir sıkıntıları 
yoksa bile yaşlılık süreçlerini hesap ederek gerekli sağlık kontrollerini, 
sporu bıraktıktan sonra yaptırmaları gerekmektedir. Buna göre yeniden 
bir antrenman programı oluşturmaları daha doğru olmaktadır.

Bütün bu bilgiler ışığında görülmektedir ki yaşlı bireyler yaşam 
standartlarını sporla yukarı çekebilmektedirler. Duruş problemleri, kas 
iskelet hastalıkları, kilo problemleri, dolaşıma bağlı sıkıntıları ve daha 
birçok sorunu sporla aşmaktadırlar. Yine yatağa bağlı olan kesim çeşitli 
egzersizlerle bağımsızlığa bir adım atabilmektedirler. Her spor alanının 
kendine özgü faydaları bulunmaktadır. Birey kendine uygun ve sevdi-
ği bir spor alanına yöneldiğinde, fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden 
iyileşmeye başlayabilmektedir. Bu yüzden sporun yaşlı kesim içinde 
yaygınlaştırılması ve spor yapabilecekleri alanların arttırılması tavsiye 
edilmektedir. Sağlık sektörü açısından toplumsal kalkınmayı da hesap 
edersek, evde bakım hizmetleri kapsamında sporsal aktivitelerin eklen-
mesinin fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Hastalık giderlerinin azal-
tılması, buradan artan bütçenin de sağlığın korunmasında büyük ön-
cül teşkil eden spora harcanması bir alternatif olmaktadır. Uygun spo-
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ru yapmaları konusunda çeşitli eğitim programları düzenlenerek yine 
evde bakım hizmeti olarak sunulması olumlu bir gelişme olabilmekte-
dir. Yaşlılar için özellikle yüzme, yürüyüş gibi daha kolay ulaşabilecek-
leri ve solunum, dolaşım, kas iskelet sitemi gibi pek çok sistem üzerinde 
çok yönlü gelişim sağlayacak sporlar tavsiye edilmektedir. Yine farklı 
bir açıdan düşünürsek dikkat ve konsantrasyon özelliklerini geliştire-
cek okçuluk, golf gibi sporlar da önerilmektedir. Duruş bozuklukları ve 
stres faktörleriyle özellikle başa çıkmada etkili yoga egzersizlerini de bu 
seçenekler arasında sayabilmekteyiz.

Sporu tavsiye etmek veya yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmak 
ne kadar önemliyse, spor alanları oluşturmakta bir o kadar önemlidir. 
Spor yapmak isteyen ve gerekli alana sahip olamayanları da hesap et-
mek gerekmektedir. Yaşlı kesimin unutulmaması ve onlar için düzen-
lemeler yapılması, toplumun bir parçası olduklarını onlara bir daha 
hatırlatıp, sosyalleşmelerine katkı sağlayabilecektir. Pasif yaşlanmanın 
zararları anlaşılıp, aktif bir yaşlanma sürecinin önemi kabul edilebile-
cektir. Böylelikle yaşlıların yaşam standartları yükseltilip, yaşam süre-
lerinin uzayacağı düşünülmektedir. Her şeyden önemlisi sporla birlikte 
daha sağlıklı bir toplumun oluşmasının, ülkemizin kalkınması açısından 
da birçok olumlu gelişmeye öncül teşkil edebileceği tahmin edilmekte-
dir. Aktif yaşlanma kavramı politika olmaktan çıkmaya başladığında, 
faydalarının her alanda hissedileceği düşünülmektedir. Sağlık, ekono-
mi, istihdam, gibi pek çok alanda gelişmişlik seviyemizi üst düzeylere 
çıkarabileceğimiz ön görülmektedir.
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