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Akademik Eğitim Etkinlikleri
International Institute on Ageing-INIA 
destekli Geriatri ve Gerontoloji kursları 
(7. Kurs tamamlanmıştır) 

Akademik eğitim etkinlikleri kapsamında 
5 sempozyum, 5 ulusal kurs ve 20 adet 
panel, film gösterimi ve konferans 
gerçekleştirilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi- 
HÜZEM ile ortak etkinlik olarak; uzaktan 
eğitim programları (2. eğitim programı 
tamamlanmıştır) yanında Üniversitemizin 
diğer Uygulama ve Araştırma Merkezleri 
ile ortak paneller ve sempozyumlar 
düzenlenmiştir.  

Meslek içi eğitim kapsamında meslek 
odaları ile ortak eğitim etkinlikleri 
(2 etkinlik gerçekleştirilmiştir). 

Araştırmalar
Kapsamlı multidisipliner araştırmalar 
(4 araştırma tamamlanmış ve kitap/makale 
olarak yayınlanmış olup, 5. araştırma 
halen devam etmektedir).

Sosyal Sorumluluk Projeleri
Sosyal sorumluluk projesi olarak 
Hacettepe ortamında ileri yaşlardaki 
katılımcılara yönelik; Gümüş Yıllar 
Akademisi’nin 2. si gerçekleştirilmiştir. 

Sosyal sorumluluk projesi olarak; öğrenci 
grupları ile huzurevi ziyaretleri yapılmıştır.

Halk Eğitimine Yönelik 
                  Etkinlikleri 
1 Ekim “Uluslararası yaşlılar günü” 
konferansları (6 etkinlik gerçekleşmiştir)
18-24 Mart “Ulusal yaşlılara saygı haftası” 
etkinlikleri (4 etkinlik gerçekleşmiştir)
Halk eğitimi etkinlikleri kapsamında 
huzurevlerinde ve yerel yönetimler ile 
ortak etkinlik olarak toplum merkezlerinde 
düzenlenen paneller ve konferanslar 
gerçekleştirilmiştir (6 etkinlik yapılmıştır)

Yarışmalar
Hacettepe çalışanlarına, öğrencilerine 
yönelik olarak; yaşlılık konusundaki 
farkındalığı artırmayı amaçlayan fotoğraf, 
poster sunumu, sözlü sunum ve sanat 
eserlerine yönelik 5 yarışma düzenlenerek 
ödüller verilmiştir.

Yayınlar
2000-2020 yılları süresince düzenli olarak 
20 adet GEBAM BÜLTENİ yayınlanmıştır.
Çok yazarlı 23 adet özgün kitap 
yayınlanmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne bağlı olarak 
faaliyet gösteren Geriatrik 

Bilimler Araştırma ve 
Uygulama Merkezi-

GEBAM; 2000 yılında 
Üniversite Senatosu kararı 

ve Resmi Gazete ilanı ile 
kurulan multidisipliner ve akademik 

bir kuruluş olup, aşağıda sunulan eğitim

 ve araştırmaya yönelik etkinliklerini 
Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık 
Bilimleri, Fen, Edebiyat, İktisadi ve İdari 
Bilimler ve Mühendislik Fakültelerinden 
öğretim üyelerinin gönüllü katkıları ile, 
multidisipliner bir yapılanma sağlanarak 
gerçekleştirmiştir. GEBAM International 
Association of Gerontology and 
Geriatrics-IAGG Global Aging Research 
Network-GARN üyesidir.
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ve olanak sağlanması 
durumunda toplum içinde 
katkıda bulunmaya devam 
edebilmeleridir. 

Kimseyi Arkada Bırakmamak 
(Leaving No-One Behind) 
ilkesi bu açıdan benimsenmiş 
olup, gerek sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri ve gerekse 
toplum dinamikleri ile mutlaka 
ilişkilendirilmelidir. Bu kavramlar 
21. yüzyılda dünyanın karşı 
karşıya kaldığı temel gelişimsel 
zorlukları şekillendirecek gibi 
görünmektedir. 

Birleşmiş Milletler’e göre; eğer 
hedefimiz İstediğimiz Geleceği 
İnşa Etmek (Build the Future 
We Want) ise, 2030 yılına kadar 
1,4 milyara ulaşması beklenen 
60 yaş üzerindeki nüfusa hitap 
etmeliyiz. 

2030 gündeminde yer alan 
sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri açısından, gerçek 
kalkınmanın ancak tüm 
yaşları kapsayacak bir 
anlayış ile oluşması halinde 
sağlanabileceğinin farkına 
varılmış durumdadır.  

Yaşlıların kapsayıcılıklarını 
sağlamanın ve 
eşitsizlikleri 
azaltmanın 
en önemli 
yolu; 
sosyal, 

ekonomik ve politik yaşamlara 
aktif katılımlarını teşvik 
etmek de dahil olmak 
üzere, kalkınmanın tüm 
boyutlarında bu yaş grubunu 
güçlendirmektir.

2019 yılının 1 Ekim teması 
Yaş Eşitliğine Yolculuk (The 
Journey to Age Equality) olarak 
ilan edilmiş olup, bu tema 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 
10 ile uyumludur ve mevcut 
yaşlılık eşitsizliğini önleme ve 
mevcut olanlarla başa çıkma 
yollarına odaklanacaktır. Çünkü 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 
10, ülkeler içindeki ve ülkeler 
arasındaki eşitsizliği azaltmaya 
karar vermekte; ayrımcılığın 
önlenmesi için önlemler de dahil 
olmak üzere “fırsat eşitliğinin 
sağlanmasını ve sonuçların 

eşitsizliğinin azaltılmasını” 
hedeflemekte ve yaşlarına, 
cinsiyetlerine, engelli olup 
olmamalarına, ırklarına, etnik 
kökenlerine, dinlerine, ekonomik 
durumlarına bakılmaksızın 
“herkesin sosyal, ekonomik ve 
politik katılımının güçlendirilmesi 
ve teşvik edilmesi” ni 

hedeflenmektedir. 

Genellikle, yaşlılıktaki 
eşitsizlikler; konum, cinsiyet, 
sosyo-ekonomik durum, 
sağlık, gelir vb. gibi faktörlerle 
karakterize olan birikmiş bir 
dezavantajı yansıtmaktadır. 
Bu durum eşitsizlikleri daha 
da şiddetlendirerek ekonomik 
büyümeyi ve sosyal uyumu 
sınırlandırmaktadır. Bu açıdan 
2019 yılının Uluslararası 
Yaşlılar Günü’nün ana teması; 
yaşlılık eşitsizliğinin varlığına, 
bunun yaşam boyunca 
dezavantajların birikiminden 
nasıl kaynaklandığına 
dikkat çekmekte ve yaşlılık 
eşitsizliğinin nesiller arası 
riskini vurgulamaktadır. 
Bu bağlamda acil olarak 
farkındalığın artırılması 
gereken konu; gelecekte 
yaşlılık eşitsizliği ile nasıl başa 
çıkılacağıdır. 

Buna yönelik olarak 
geliştirilmesi gereken yaşam 
boyu politikalarının bileşenleri; 
yaşam boyu öğrenme, proaktif 
ve adaptif emek politikaları, 
sosyal koruma ve evrensel 
sağlık sigortası olarak 
belirlenmiştir.

Yaşlılık eşitsizliğini sona 
erdirme çabaları eğer bir 
yolculuk olarak tanımlanırsa, 
bu yolculukta ilerleme ancak 
“yaşlılık ile ilgili olumsuz 
anlatıların ve klişelerin 
değiştirilmesine odaklanarak” 
sağlanabilir. 

İleri okuma için kaynaklar
https://www.age-platform.eu/
event/international-day-older-
persons-2019-journey-age-
equality 

https://www.un.org/
development/desa/
dspd/2019/09/2019-un-
international-day-of-older-
persons-on-the-journey-to-
age-equality/

Viyana’da 1982 yılında yapılan 
“Uluslararası Yaşlanma 
Asamblesi”nde başlatılan 
çalışmalar sonucunda; 
Birleşmiş Milletler tarafından 
yaşlanan Dünyanın yaşlanan 
insanları için bir dizi toplantı 
ve doküman hazırlıkları 
gerçekleştirilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi GEBAM 
da kuruluşundan bugüne 
yaşlıların özgün sorunlarını 
gündeme taşıyarak; 20 yıldan 
beri akademik platformda 
bu sürece bilimsel katkı 
sunmaktadır. 

Günümüzde neredeyse 
700 milyon insan 60 yaşın 
üzerindedir. 2050 yılında Dünya 
nüfusunun %20 sini 60 yaş 
üzeri bireylerin oluşturacağı 
öngörülmektedir, ki bu 2 milyar 
kişi anlamına gelmektedir. 
Yaşlı birey sayısındaki artışın 
Dünyanın özellikle gelişmekte 
olan bölgelerinde fazla 
olacağı, en fazla Asya’da 
görüleceği ve Afrika’nın da en 
yüksek orandaki büyüme ile 
yüzleşeceği bildirilmektedir.  

Ülkemizde 2014 yılında yaşlı 
nüfus 6 milyon 192 bin 962 kişi 
iken, son beş yılda bu sayı %16 
artarak 2018 yılında 7 milyon 
186 bin 204 kişiye ulaşmıştır. 
TUİK verilerine göre; yaşlı 
nüfusun toplam nüfus içindeki 
oranı 2014 yılında %8 iken, 
2018 yılında %8,8’e yükselmiş 
durumda olup, Türkiye’de 2018 
yılında yaşlı nüfusun %44,1’ini 
erkekler, %55,9’unu ise kadın 
nüfus oluşturmaktaydı.

Bu bağlamda gerek Dünyada 
ve gerekse ülkemizde birçok 
yaşlının karşılaştığı zorluklara 
ve özel ihtiyaçlara artık 
daha fazla dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 

Aynı derecede önemli bir konu 
da; insan hakları temelinde 
ele alınması gereken, ileri 
yaşlardaki çoğu kadın ve 
erkeğin yeterli güvence 

yaslanan 
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Son 50 yılda ortalama yaşam 
süresinin dramatik olarak 
uzaması ile birlikte, yaşlı 
nüfusun oranı arttı ve başta 
Alzheimer tipi demans olmak 
üzere yaşlılıkta görülen 
hastalıklar da artış gösterdi. 
Alzheimer demansı, yaşla 
birlikte artan prevalans 
göstermesi, halen etkili bir 
tedavisinin bulunmaması, 
giderek artan bakım ihtiyacı 
ve buna bağlı yüksek maliyet 
nedeniyle tüm bu hastalıklar 
arasında ayrı bir önem ve 
öncelik kazandı. 

Özellikle son 20 yılda Alzheimer 
demansının tedavisine yönelik 
çalışmalara hız verildi, bu alanda 
pek çok farklı molekül denendi, 
artan bilgi birikiminin ve tanı 
araçlarının gelişmesi sonucunda 
immünoterapi yöntemleri, yani 
halk arasında “aşı” olarak bilinen 
tedavi yöntemleri yoğun olarak 
çalışılmaya başlandı. Fakat 
çalışmaların çoğunluğunda 
bazı parametrelerde iyileşme 
görülmesine rağmen, 
çalışmaya katılan hastaların 
klinik durumlarında bir fark 
ve iyileşme gözlenmedi. Bu 
hayal kırıklığı yaratan sonuçlar 
yakından incelenip nedenleri 
araştırılınca, pek çok bilim 
insanı, Alzheimer demansının 
geç evrede saptandığı, patolojik 
değişiklikler yerleştikten 
sonra yapılan müdahalelerin 
anlamlı bir sonuca yol 
açmadığı çıkarımını yaptı. Bu 
çıkarım ışığında, Alzheimer 
hastalığının henüz demans 
evresine ulaşmadan yani klinik 
belirtiler ortaya çıkmadan önce 
saptanması gerektiği konusunda 
bir görüş birliği oluştu, erken 
evrede hatta belirtisiz evrede 
saptamak için çalışmalar 
yapılmaya başlandı.

Alzheimer tipi demansın klinik 
tanı kriterleri ilk kez 1984 yılında 
tanımlandı. Uzunca bir süre 
yeni bir tanımlama yapılmadan 

bu kriterler kullanıldı; ancak 
2007’den itibaren artan bilgi 
birikimi ve yeni yöntemler 
ışığında birkaç yılda bir yeni 
tanı kriterleri yayımlanmaya 
başladı. Son yıllarda iki farklı 
çalışma grubu tarafından (birisi 
Avrupa ülkelerinden bilim 
insanlarını içeren International 
Working Group-IWG, diğeri 
Amerika Birleşik Devletlerinden 
çalışmacıları bünyesinde 
toplayan National Institute 
on Aging and Alzheimer’s 
Association- NIAAA) hem 
demans evresine yönelik hem 
de belirtilerin henüz ortaya 
çıkmadığı pre-klinik evreye 
yönelik çeşitli aşamaları içeren 
tanı kriterleri önerildi. 

Pre-klinik evre kriterleri, 
tanı konulması için yapısal 
görüntüleme yöntemlerinin, 
fonksiyonel görüntüleme 
yöntemlerinin ve beyin omurilik 
sıvısı (BOS) içinde saptanan 
bazı proteinlerin kullanılmasını 
gündeme getirdi. 

Günümüzdeki bilgilere ve kabul 
edilen teorilere göre, Alzheimer 
hastalığında görülen ilk 
patolojik değişiklik santral sinir 
sisteminde patolojik bir protein 
olan amiloid beta proteininin 
nöron dışında birikmesi ve 
plaklar oluşturması ile ortaya 
çıkan amiloid plaklarıdır. 
Sonrasında amiloid plakların 
tetiklediği bir tau birikimi 
ve ardından yaygın nöron 
ölümü yani nörodejenerasyon 
ortaya çıkmaktadır. Alzheimer 
hastalığında bu patolojik 
birikimler öncelikle bellekle 
ilişkili yapılarda birikmekte, 
hastalığın ilerlemesi ile tüm 
korteksi kaplamakta, bu 
yayılıma paralel olarak klinik 
belirtilerin sırayla çıkmasına 
neden olmaktadır. İlk patolojik 
proteinlerin, klinik belirtilerin 
ortaya çıkışından yaklaşık 25-
30 yıl önce birikmeye başladığı 
düşünülmektedir. 

Patolojik proteinlere bağlanarak 
görüntülenmelerini sağlayan 
ligandların ve bunları kullanan 
yeni görüntüleme yöntemlerinin 
geliştirilmesi ile birlikte, 
Alzheimer hastalığını erken 

evrelerde saptamak mümkün 
olmaya başladı. Amiloid PET 
ve son yıllarda kullanıma 
giren tau PET görüntüleme 
yöntemleri, yüksek maliyet ve 
teknoloji kullanımı gerektirmesi 
nedeniyle henüz yaygın klinik 
kullanıma girmedi ancak 
araştırmalarda yoğun olarak 
kullanılmaya başlandı. BOS 
Amiloid beta ve BOS total tau 
ve fosfo tau ölçümleri artık 
kliniklerde de arada kalınan, 
tanısı kesinleştirilmek istenen 
hastalarda kullanılmaya 
başlandı. Erken tanı konulması 
ile, başta immünoterapi 
olmak üzere yeni geliştirilen 
tedavi yöntemlerinin 
nörodejenerasyon oluşmadan 
bireylere uygulanmasına 
olanak sağlayarak hastalığı 
durdurmada etkili olacağı 
öngörülmektedir. 

Mayıs 2018’de NIAAA grubu, 
Alzheimer hastalığının biyolojik 
tanımı başlıklı bir makale ile, 
tamamen preklinik döneme 
yönelik tanı kriterleri önerdi 
(Ref). Bu kriterleri kısaca ATN 
sistemi adı altında topladı; buna 
göre A amiloid birikimini, T tau 
birikimini ve N nörodejenerasyon 
varlığını ifade etmektedir. Bu 
tanımlamada amiloid birikimi 
yani A grubunun pozitifliği 
en belirleyici etmen olarak 
kabul edildi. Bir kişide amiloid 
birikimini gösteren BOS veya 
PET görüntülemesi sonuçları 
pozitif, ama T ve N henüz 
negatif ise, bu kişi Alzheimer 
hastalığı spektrumunda 
olarak tanımlandı. A grubunun 
negatif olduğu tüm diğer 
kombinasyonların Alzheimer 
dışı patolojileri işaret ettiği; A 
ve N pozitif iken T negatif ise, 
bu durumda Alzheimer 
hastalığına ek 
olarak bir başka 
nörodejeneratif 
hastalığın eşlik 
ettiği kabul 
edildi. Bu 
tanımlama, 
gerçekten de 
Alzheimer 
tanısında 
bir 
paradigma 

değişikliğini ifade etmektedir. 
Amiloid varlığı Alzheimer 
hastalığı için yeterli bir kanıt 
olarak tanımlanmakta, tanı 
için herhangi bir klinik belirtiye 
ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Tabii böyle bir paradigma 
değişimi, erken safhalarda tanı 
koymamızı sağlayan yöntemlerin 
kullanımıyla birlikte, yeni 
çalışmalarda artık farklı bir 
tanı sistemi ile çalışacağımıza 
ve farklı popülasyonları 
çalışmalara dahil edeceğimize 
işaret etmektedir. Klinik 
belirtilerin henüz görünür hale 
gelmediği, çok erken evrelerdeki 
bireylerin çalışmalara alınması, 
özellikle immünoterapi 
ajanlarıyla tedavi alanında 
ilerleme kaydedeceğimiz 
umudunu artırmaktadır.

Ancak burada bir başka sorun 
devreye girmektedir: henüz 
günlük yaşamı etkilenmemiş 
kişilerin bu yöntemlerle amiloid 
pozitif saptanması sonucunda 
ortaya çıkacak etik sorunlarla, 
özellikle damgalanma, 
umutsuzluk gibi sorunlarla nasıl 
başa çıkılacaktır? 

Bu alanda elbette ki tartışmalar 
devam etmekte ve uygun çözümler 
aranmaktadır. Tartışmalar ve 
çözüm bulma çabaları devam 
ederken bizlere düşen ise, 
araştırmacılar ve tek tek bireyler 
olarak, çalışmalara elimizden 
geldiğince destek olmaktır.

Ref: Jack CR, Bennett DA, 
Blennow K ve ark. NIA-AA 
research framework: toward 
a biological definition of 
Alzheimer’s disease. Alzheimer’s 
and Dementia, 2018,14: 535-62.
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Doç.Dr. Özlem ERDEN AKİ
H.Ü. Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı
H.Ü. (GEBAM) Geriatrik Bilimler 
Uygulama ve Araştırma Merkezi
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Akademik 
    Etkinlikler

Gelen yoğun talepler 
doğrultusunda tekrar açılan 
akademi ile, ileri yaşlardaki 
katılımcılar üniversite 
yıllarına döndüler. 
Eğitim programında 
Beytepe ve Sıhhiye 
yerleşkelerinden öğretim 
üyelerinin katkı sundukları 
Akademi kapsamında 
yer alan derslerde; 
Yaşlanmanın Sanata 
Yansımaları, Sağlıklı İletişim 
Nasıl Olmalı?, Yaşlılıkta 
Görülen Sendromları Biliyor 
Muyuz?, Acil Servislere Ne 
Zaman Başvurmalıyız?, 
Sistemik Hastalıklar Ağız 
ve Diş Sağlığımızı Etkiler 
mi?, Sağlık Taramaları 
(Check-up) Nedir? Kime? 
Ne zaman yapılmalı?, 
Alzheimer ve Diğer Demans 

Türlerini Tanıyalım, 
Depresyon ve Deliryum 
Nedir?, Hareketsizlik ve 
Fiziksel Aktivite, Geriatrik 
Rehabilitasyonda 5N,1K, 
Düşmelerin Önlenmesi, 
Ev ve Çevre Düzenlemeleri, 
Güvenli İlaç Kullanımı,  
İlaç Etkileşimleri, Güvenli 
Gıda Desteği Kullanımı, 
İhmal ve İstismar Nedir? 
Nasıl Tanınır?, Yaşlanmanın 
Etik Boyutu, 
Yaşlılara Yönelik 
Sosyal Hizmetler, 
İlk Yardım ve 
Temel İlkeler, Ağız 
ve Diş Sağlığımızı 
Nasıl Koruyalım?, 
Evrensel Tüketici 
Hakları Nelerdir?, 
Bilinçli Satın 
Alma Sanatı, 
Dijital Teknolojinin Yaygın 
ve Etkin Kullanımı, Nasıl 
Beslenelim?, Sağlıklı 
Beslenme Önerileri, 
Basınç Yaralarından Nasıl 
Korunmalıyız?, İleri Yaşlarda 
Evde Bakım Nasıl Olmalıdır?, 
Bilgece Yaşlanmak, Fotoğraf 
Sanatının Yaşama Katkıları 
konulu konferanslar yer 
almaktadır. 
Ayrıca; YAŞLANAN 
BEŞ DUYU PANELİ ile 

ileri yaşlardaki Kulak, 
Burun, Boğaz, Deri, Göz 
sorunlarına yer verilmekte, 
ETKİLEŞİMLİ TOPLANTI ile 

Hacettepe Koleksiyonerler Kulübü 
kurucuları ile Koleksiyonerlik ve 
Yaşam tartışılmakta ve katılımcılar 
Hacettepe Sanat Müzesi Ziyareti 
yapmaktadırlar.

Uzaktan Egitim 
       Okulu
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International Institute on Ageing-INIA desteği ile, Türk Geriatri 
Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama 
ve Araştırma Merkezi-GEBAM tarafından düzenlenen 7. Geriatri 
ve Gerontoloji Kursu, 2-6 Mart 2020 tarihlerinde Ankara’da 
Neva Palas’ta gerçekleşti. Yaşlılık sorunlarını her boyutu ile 
irdeleyen kursa, hekimler, hemşireler, psikologlar, diyetisyenler, 
sosyologlar, fizyoterapistler ve sosyal çalışmacılar katıldı. 
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“İnsanlar yaşadıkça 
yaşlandıklarını sanırlar, oysa 
yaşamadıkça yaşlanırlar”

                       İskoç Atasözü

Giriş
Ülkemizde doğuşta 
beklenen yaşam 

süresi uzamakta 
ve ileri yaş nüfu-
sun toplam nüfus 
içindeki payının 

yıllar içinde arttığı 
izlenebilmektedir. 
TÜİK’in açıklaması-
na göre; ülkemizde 

yaşlı nüfusun % 
17,6’sı yalnız 
yaşamakta olup, 

yalnız yaşayan 
65 yaş ve üstü fertlerin büyük 
çoğunluğu kadınlardan oluş-
maktadır. 
İleri yaşlarda yalnız yaşamak 
olumsuz bir durum olarak 
algılanmamalı; yalnız yaşam 
süren ve bununla mutlu olan, 
yaşam kalitesini koruyan pek 
çok bireyin olduğu bilinmelidir. 
Yalnızlık kavramı kişiden kişiye 
değişiklik gösterir; bazen 
de yalnızlık; bağımsızlıktır, 
özgürlüktür. Zaman zaman 
çoğu insan yalnız kalarak 
anılarını, yaşanmışlıklarını 
anımsamak, sevdiği müziği 
dinlemek, filmi seyretmek 
isteyebilir ve bunları yalnız 
yapmaktan mutluluk duyabilir. 
Bu açıdan bireyler kendilerine 

karşı dürüst olmalı; 
yalnızlığı tercih 

ediyorlar ve 
böyle mutlu 
oluyorlar ise; 
bu düşünce ve 
davranışlarını 
açıklamalı, 
bu 
tercihlerini 
yakınları, 
dostları ile 

paylaşmalıdırlar.
Buna karşın, yalnızlık ileri 
yaşlarda bazen de çok 
fazla istenmeyen bir sorun 
olarak tanımlanmaktadır. 
Bu noktada sosyal 
destek sistemlerinin 
önemli rol oynadığı 
göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
Çünkü bilindiği gibi; 
ileri yaşlarda sosyal 
yaşamın farklı 
zorluklarıyla daha 
kolay baş etmeyi 
sağlayan en önemli 
uygulama sosyal 
destek sistemleridir. 
Geliştirilen sosyal 
politikalar ekonomik 
ve sosyal açıdan 
ileri yaşlardaki kişilerin 
kalkınmalarını hedeflemeli, 
genel ve yerel yönetimler 
tarafından sürdürülebilir 
sosyal çevreler ve mekanlar 
oluşturulmalıdır. 
Son yılların öncelikli konusu 
olan “aging in place” yani 
yerinde yaşlanmayı 
savunanlar; ilerleyen 
yaşlarda yıllardır alışılan 
ortamlarda, yakınlarla ve 
dostlarla olmanın önemini 
vurgulamaktadırlar. Ayrıca 
bu tür birlikteliklerin ve 
paylaşımların bireylerin 
kendilerini değerli 
hissetmeleri ve sosyal 
açıdan da katılımcı 
olabilmeleri açısından 
yararlı olacağı 
açıktır. 
Bu bağlamda 
arkadaş sayısının fazlalığı 
değil, paylaşımların ve 
yaşanmışlıkların derinliği daha 
ön plandadır. Araştırmalar 
dostlarla, çalışma 
arkadaşları ile düzenli olarak 
görüşülmesinin yalnızlık hissini 
azaltan bir etken olduğunu 
vurgulamaktadır. 
Bunun yanında yerel yönetimler 
tarafından oluşturulan sosyal 
paylaşım ortamlarının, bu 
ortamlarda düzenlenen 
toplantıların ve evlere yapılan 
düzenli ziyaretlerin önemi de 
göz önünde bulundurulmalıdır.
Nesiller arasındaki 
dayanışmaların, örneğin 
öğrencilerle emeklilerin 
buluşmalarının, düzenli 
ziyaretlerin yararlı olacağı da 
bildirilmektedir.
İleri yaşlardaki kişilerin 

teknoloji kullanımı 
konusunda desteklenmeleri 
önemlidir. Telefonu, 
görüntülü görüşmeleri veya 
e postaları daha az kullanır 
olması durumunda, kişinin 
yakınlarının, dostlarının bu 
duruma çözüm üretmek üzere 
harekete geçmeleri gerekebilir.

Yalnızlık ilerleyen 
yaşlarda yaşamda bir 
yük olmaktan çıkmalı, 
yalnızlık istenmiyor 
ise; bazı önerilenlerle 
bunun aşılabileceği 
bilinmelidir. Böylece 

kendinize güveniniz 
artacak ve yaşam daha 
rahat hale gelecektir. 
Öneriler

Uluslararası 
araştırmaların sonuçlarına 
göre yalnızlığın azaltılması için 
bazı öneriler geliştirilmiştir:
Etrafınızı keşfedin: İster her 
zaman gezdiğiniz parka veya 
alışveriş merkezine gidin. 
İsterseniz yakın çevrenize 

seyahat edin. Daha once 
dikkat etmediğiniz detayları, 
güzellikleri keşfetmeye 
çalışın ve yeni arkadaşlıklar 
edinin. 
Yeniliklere açık olun: 
Farklı mekanlara, 
parklara, sinemalara, 
tiyatro oyunlarına, 
değişik konserlere, 

festival, kermes gibi 
sosyal etkinliklere gidin. 

Yeni tatları deneyin, 
farklı mutfaklar ilginizi 

çekebilir. 
Sağlığınıza dikkat edin: Sağlık 
kontrollerinizi ihmal etmeyin, 
sorunlarınız varsa; destek 
verebilecek kişilerle paylaşın. 
Sorunu olanlara siz yardımcı 
olun. Böylelikle sosyal yaşamda 
daha aktif ve ilgili olacağınızı 
göreceksiniz.
Daha yaratıcı olun: Yazmaya, 
müzik yapmaya, el emeği 
ürünler üretmeye çalışın. 
Böylelikle daha mutlu 
olduğunuzu göreceksiniz. 
Değişik kurslara, hatta yeniden 
okullara katılın. Yıllar önceki 
öğrencilik zamanlarınıza, 
okul sıralarına dönmek, yeni 
insanlar tanımak, onlardan 
yaşadıklarını dinlemek ve 
paylaşımlarda bulunmak 
yaşamınıza renk katacaktır.
Dünyanın ve yaşamınızın 
size kattıklarının kıymetini 
bilin: Başarılarınızı hatırlayın, 

çevrenizdekilere ve onların 
yaşamlarına kattıklarınızla 
gurur duyun.Yıllar içinde 
yaşadığınız ve paylaştığınız 
güzellikleri düşünün. 
Olumlu anıları anımsayın ve 
sevdiklerinizle paylaşın.
Gönüllü organizasyonlara 
katılın: Yakın çevrenizde 
gönüllülük esasına dayalı 
özel etkinliklere katkı sunun. 
Başkalarına yardım ettikçe ve 
insanlara yararlı olduğunuzu 
gördükçe yaşamdan daha 
fazla keyif aldığınızı ve 
mutlu olduğunuzu 
göreceksiniz. 
Evcil hayvan 
sahiplenmeyi düşünün: 
Bu yolla hem bir 
dost kazanmış 
olacaksınız, 
hem de bir 
canlının yaşamını 
güzelleştirmek sizi 
mutlu edecek. 
Son söz
Kuşkusuz zaman 
zaman yalnız olmayı istemek bir 
tercihtir. Ancak günlük hayatta 
yaşamın yükünü omuzlarınızda 
hissetmeye başlayınca; 
gülümsemek, arkadaşlarınızla 
buluşmak, onları çaya 
davet etmek, telefonunuzu 
hep yakında bulundurarak 
sevdiklerinizi aramak, 
bilgisayar kullanmayı sevmek, 
mümkünse sosyal sorumluluk 
aktivitelerine katılmak, plan 
yapmak; ertesi günü, ertesi 
haftayı çok basit de olsa 
planlarla doldurmak, dışarıya 
çıkmak ve ziyaretler yapmak, 
hep aranmayı beklememek, 
bazen de arayan olmak, yaşınız 
ilerledikçe yalnız kalmanızı 
önleyecek ve yaşamınıza renk 
katacaktır. 

*Yazarın http://www.
sagliginsesi.com.tr/yaslilik-
yalnizlik-degildir-15515h.
htm adresindeki aynı adlı 
makalesinden 
kaynaklanmaktadır.

Prof.Dr. Yeşim GÖKÇE 
KUTSAL
H.Ü. Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı
H.Ü. (GEBAM) Geriatrik Bilimler 
Uygulama ve Araştırma Merkezi
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Yaşlanma, yaratılışın başladığı 
ilk andan itibaren hayatın 
bir gerçeği olarak karşımıza 
çıkar. Hayat bir çan eğrisidir; 
çocukluğu takiben, en iyi kas 
gücüne, en verimli bağışıklık 
sistemine, en sağlıklı cilde ve 
yüksek bir işlem kapasitesiyle 
çalışan bir beyne sahip 
olduğumuz gençlik dönemi 
başlar. Gençlikte en yüksek 
verimle çalışarak en iyi sağlık 
durumuna ulaşmamıza 
hormonlar yardımcı olur. 

Bireysel değişkenlik gösterse 
de 25-35 yaş sonrasında 
tüm yaşamsal işlevlerde bir 
azalma görülür. Kas gücü 
düşer, ciltte su ve kas tonusu 
kaybına bağlı kırışıklıklar 
görülmeye başlar; bağışıklık 
sistemi daha az verimle çalışır 
ve nörolojik işlevler yavaşlar. 
Biogerontology dergisi 
yaşlanmayı “vücudun verimli 
bir şekilde çalışmak için kendini 
koruma, savunma ve onarması 
için gerekli intrinsik ve genetik 
yeteneklerinde progresif bir 
düşüş” olarak tanımlamaktadır. 
Oksidatif stres ve inflamasyon 
artışı, hormonal disregülasyon, 
yaşla birlikte beslenmenin 
bozulması, vücutta metilasyon 
ve glikasyon süreçlerindeki 
bozulmalar yaşlanmanın 
temel etkenleri olarak 
gösterilmektedir. Günümüzde, 
insanların gençlikte yaşadıkları 
o en verimli dönemleri 
kaybetme korkusuyla 
yaşlanmaya karşı önlem almak 
veya bu durumu mümkün 
olduğunca geciktirmek için 
büyük bir çaba içine girildiğini 
görmekteyiz. Ancak, her canlı 
için “maksimum bir hayat 
süresi” vardır ve bunun belirli 
uygulamalarla çok fazla 
uzatılması da günümüzde 
mümkün görünmemektedir.

“Biyomedikal gerontoloji” 
olarak da adlandırılan 
“yaşlanma karşıtı tıp”, 
yaşlanma sürecini yavaşlatma, 
ortalama ömrü uzatma veya 
tamamen ortadan kaldırma 

ile uğraşan ve son yıllarda 
özellikle gerek yazılı basın 
başta olmak üzere tüm medya 
çeşitliliği ile sıklıkla sözü edilen 
bir bilim dalı olarak ön plana 
çıkarılmaktadır. İlk ortaya 
atılan görüş, insan büyüme 
hormonunun yaşlanma karşıtı 
olarak kullanılabileceğidir. 
Sonraları, dihidroepiandesteron 
ve testosteronun da benzer 
amaçlarla kullanılabileceği 
iddia edilmiştir. Ancak, bu 
uygulamalar Amerikan Tıp 
Birlikleri (AMA) tarafından 
“yasadışı, kriminal ve hüküm 
giymeyi gerektirebilecek bir 
suç” teşkil ettiği görüşüyle 
tamamen reddedilmiştir; bu 
hormonların kullanımlarının 
uzun dönemde çok tehlikeli 
sonuçlar doğurabileceği, 
dokularda şişmeler ve diyabete 
yol açabileceği belirtilmiştir.

Günümüzde yaşlanma karşıtı 
ürünlerin insanları daha genç 
göstermek iddiasıyla piyasada 
kendine büyük bir pazar 
payı bulduğu bilinmektedir. 
Yaşlanma karşıtı (anti-
aging) ürünlerin tıp-sağlık ve 
uygulamalı bilimleri kullanarak 
yaşlanmanın altında yatan 
nedenleri gideren, iyileştiren 
ve yaşa bağlı sorunların 
azaltılmasına yardımcı olduğu 
iddia edilen ürünler olarak 
tanımlanmaktadır. Oysaki 
yaşam süresinin arttırılması 
veya yaşa bağlı görülen 
sorunların geciktirilmesi gibi 
yararlar sağlayabilecekleri 
iddiadan öte değildir. 
Yaşlanma karşıtı ürünler 
kozmetik, ruhsatsız ilaç veya 
ilaç benzeri ürün veya tıbbi 
cihaz kapsamında piyasaya 
arz edilmektedir. ABD’de 
yaşlanma karşıtı kozmetikler, 
İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) 
onayı almadan piyasaya 
sürülebilmektedir. Ülkemizde 
ise, kozmetik ürünlerin ilaç gibi 
ruhsatlandırılması söz konusu 
değildir; ancak, ilaç olarak 
satışa sunma çok daha ayrıntılı 
bir süreçtir; tüm klinik öncesi ve 
klinik çalışmaların yapılması ve 
ülkemizde Sağlık Bakanlığından 
ruhsat alınması gerekmektedir. 
Bu durumda, üretici firmalar 
genelde yaşlanma karşıtı 
ürünleri kozmetik olarak 
piyasaya sunmayı tercih 
etmektedir. 

Yaşlanma karşıtı ürünler 
kremler, serumlar, kırılabilir 
jelatin kapsüller ve losyonlar 
gibi çok farklı şekillerde 
sunulabilir. Bunların yanı sıra 
hormonlar, vitaminler, gıda 
takviyeleri ve herbal ürünlerin 
de yardımcı tedaviler olarak 
kullanımının yaşlanmayı 
geciktireceğine dair iddialar 
vardır. Farklı girişimsel 
uygulamalarla (botoks, cilt 
dolgu malzemeler, lokal vitamin 
enjeksiyonları, trombositten 
zengin plazma uygulaması) da 
yaşlanma sürecini uzatmanın 
mümkün olabileceği kanısı 
başta kadınlar olmak üzere 
toplumun genelinde büyük 
bir kabul görmektedir. Diğer 
taraftan, düşük kalori özel 
diyetler (ketojenik, Dukan, 
Atkins, Kimkins, Stillman, 
South Beach diyetleri gibi), 
detoks ve iyi yaşam (wellness) 
programları ile de bu sürecin 
desteklenmesi önerilmektedir. 
Tüm yaşlanma karşıtı ürün 
sektörlerinin 2015-2017 
arasında 3,7 trilyon dolarlık, 
2018’de ise 4,5 trilyon dolarlık 
pazar payına sahip olduğu 
belirlenmiştir. Özellikle 
yaşlanma karşıtı kozmetikler 
dahil kişisel bakım ürünleri bu 
pazarda en yüksek paya sahiptir 
ve 50 milyar dolarlık kısmı 
ABD’nde olmak üzere 2018 
yılında 1,083 trilyon dolarlık 
bir satış gerçekleştirilmiştir. 
Bu ürünlere ait küresel 
endüstri her geçen yıl artarak 
büyümekte, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün küresel yıllık 
sağlık harcaması olan 7,3 
trilyon doların yarısından 
fazlasını geçmekte ve küresel 
ekonominin %5,3’üne 
karşılık gelmektedir. 

Yaşlanma 
sürecini 
tüm bu 

uygulamaların gerçekte ne 
derecede geciktirdiği tam 
olarak bilinmemektedir. 
Bununla birlikte, FDA gibi 
düzenleyici kuruluşlar ve 
Amerikan Tıp Derneği gibi 
bilimsel sivil toplum yapıları, bu 
ürünlerin kozmetik formunda 
yaşlanma karşıtı ürünler 
olarak kullanımının bir yarar 
sağlamayacağını açıkça rapor 
etmektedir. Çünkü yaşlanmayı 
durdurmak söz konusu değildir. 
Günümüzde, deney hayvan 
çalışmaları ile sonucunda 
yaşam süresini uzattığı bilinen 
tek etkin uygulama, kalori 
kısıtlamasıdır. Obezite ve 
beraberinde getirdiği sorunların 
yaşam kalitesini düşürdüğü 
ve yaşam süresini azalttığı 
bilinmektedir; ancak, bireyin 
vücut ve genetik yapısına uygun 
bir beslenme rejimi ve fiziksel 
egzersiz, diyetle birlikte yeteri 
kadar antioksidanları alabilme 
ve stresten uzak bir hayat 
tarzının sağlıklı bir yaşlanma 
sürecini beraberinde getireceği 
bir gerçektir. 

Yaşlanmaya karşı alınması 
gereken önlemlerin hem 
konvansiyonel hem de alternatif 
yöntemlerle birlikte yönetilmesi 
gerektiği de ifade edilmektedir. 
Yaşlanmayı durdurmak değil, 
sağlıklı ve uygun önlemlerle 
bu süreci geciktirmek 
hedeflenmelidir.

Prof.Dr. Terken BAYDAR1,2

Doç.Dr. Pınar ERKEKOĞLU1

1H.Ü. Eczacılık Fakültesi 
 Toksikoloji Anabilim Dalı
2H.Ü. (GEBAM) Geriatrik Bilimler 
  Uygulama ve Araştırma Merkezi
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GEBAM BÜLTEN

Türkiye’de Resim ve Heykel 
Müzeleri’nin kurulma amacı, 
geçmişi yaklaşık iki asır 
öncesine uzanan plastik 
sanatlar alanında üretilen 
yapıtların sergilendiği, 
korunduğu ve gelişiminin 
tarihsel dizin içinde 
belirlenmeye çalışıldığı 
mekânların oluşturulmasına 
dayanır. Kültürel birikimin 
somut verileri bir çatı altında 
kotarılırken/toplanırken asıl 
amaç, gelecek kuşaklara 
belleğin aktarılmasıdır. 
Dünyada üniversite ve müze 
birliğinin yapılanmasının 
ilk temellerinin Ortaçağ’da 
atıldığını görmekteyiz. Bununla 
birlikte, esas üniversite ve müze 
birlikteliğinin yaygınlaştığı 
dönem ise 19. yüzyılda başlar 
ve 20. yüzyıla gelindiğinde 
artar. Türkiye’de ise sanat 
müzesi koşullarının, “Devlet 
Resim ve Heykel Müzeleri” adı 
altında yıllarca devam ettiğini, 
2000’li yıllarla birlikte vakıf ve 
üniversite müzelerinin “özel 
müze” adı altında yoğunluk 
kazandığını söyleyebiliriz. Bu 
anlamda sözü Hacettepe Sanat 
Müzesi’ne bağlarsak, Hacettepe 
Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nin kuruluşundan 
başlayarak seçkin bir 
koleksiyon oluşturdu. Kurumsal 
kimliğine Kültür Merkezi Sanat 
Galerisi’ni ekleyerek, üniversite 
koleksiyonunu geliştirme ve 
geleceğe hazırlama çabalarına 
girişti. Resim, heykel, seramik 
ve özgünbaskı alanlarından 
seçkin yapıtlar toplandı ve 
zaman içerisinde nitelikli bir 
üniversite koleksiyonu oluştu. 
Hacettepe Üniversitesi, kısaca 
birkaç cümle ile özetlemeye 
çalıştığımız süreçteki sanat 
yapıtı seçkisini bir “Sanat 
Müzesi” oluşturarak bir araya 
getirme ve Başkent’in kamusal 
alanına sunma çabasına girişti. 
4 Ekim 2005 tarihinde müze 
yapılanması başladığında, 
“Ankara- Devlet Resim ve 
Heykel Müzesi” uzun süren 
bir restorasyon sürecindeydi. 
Bu nedenle Hacettepe Sanat 
Müzesi, Başkent’de kamuya 
açık, yeni bir müze bağlamında 

yıllarca Devlet Resim ve Heykel 
Müzesi’nin ziyaretçilerini 
özellikle de hedef kitlesi olan 
çocukları ve gençleri bünyesine 
çekip, yapıt seçkisiyle şehrin 
önemli bir eksikliğini de 
gidererek tamamlamış oldu.

2020 yılı ile birlikte Hacettepe 
Sanat Müzesi yapılanma 
sürecinin 15. yılını, daha 
doğrusu yaşını kutluyor. Uzun 
zamandır üzerinde çalışılan 
müze-kitap projesi ile de 
geleceğe bugünün belleğini 
bırakmak adına titiz bir çalışma 
yürütüldü.  Hal böyleyken 
bu yazının temel noktasına 
da öncelikli olarak, müzenin 
yapılanmaya başladığı, 
04 Ekim 2005 tarihinden 
bugüne “üniversite müzesi” 
sıfatıyla konumlandığı şehre 
-ki Başkent Ankara söz 
konusu- katkıları, süreç içinde 
değişen yönetimlerle birlikte, 
koleksiyonunu biriktirme 
ölçütleri ve belleğinin kısa 
bir değerlendirmesinin ele 
alınması amaçlanmaktadır.
 “Hacettepe Sanat Müzesi” 
isminde dört önemli kavram 
bulunuyor: Üniversite, sanat, 
müze ve sanat müzesi. Her 
bir kavram farklı başlıklarda 
ele alınarak Dünya ve Türkiye 
ölçeğinde kendi içindeki 
sınıflandırma, bulgular, tarihçe, 
oluşum ve gelişim süreçleri 
bakımından alt başlıklarla ayrı 
ayrı değerlendirilebilecek bildiri 
ve makalelerde yer alabilir. 
Hacettepe Sanat Müzesi’nin 
oluşum sürecinde ilk fikirlerin 
ortaya çıkışı, süreci belirleyen 
ana hatların belirlenmesinde 
“müze” kavramının anlamının 
yer aldığını belirtmeliyiz. 
Müze oluşturulması ve 
açılması fikrini besleyen temel 
düşünceler doğrultusunda 
bugünlere gelen Hacettepe 
Sanat Müzesi’nin, koleksiyonu 
ile toplumda entelektüel bir 

bakışı/kültür birikimini temsil 
ettiğine inanıyoruz. 
Öncelikle, müzelerin toplum 
için değeri konusunda 
yoğunlaşmamız gerekiyor. 
Müzeler, toplumların 
kültürel ve sanatsal anlamda 
gelişmişliğinin kanıtıdır. 
Toplumların sanata verdiği 
değerin ve aynı zamanda 
uygarlık seviyesinin göstergesi, 
geleceğe açılan kapısıdır. 
Değerlerine sahip çıkan, 
müzelerini koruyan, kollayan 
bir toplum, dünya üzerinde 
varlığını gerçek anlamda 
kanıtlamış bir toplumdur.   
Hacettepe Sanat Müzesi’nin 
faaliyet alanına gelirsek, 
“güncel” sanat hareketlerini 
takip etmek, etkinliklerini 
bu doğrultuda düzenlemek, 
müze koleksiyonunda yer alan 
yapıtları çağdaş müzecilik 
koşulları altında sınıflandırmak, 
korumak ve sergilemek; 
toplumun kültürel geçmişini 
yansıtan yapıtları müzenin 
koleksiyonuna katmak, mevcut 
yapıtlarını bilimsel ölçütler 
doğrultusunda korumak 
ve onarmak, ülke Plastik 
sanatlarını ve sanatçılarını 
sergiler düzenleyerek tanıtmak, 
duyurmak, aynı amaçlı resmi 
ya da özel kurumlarla işbirliği 
içinde çalışmak, yeni kuşakların 
sanat eğilimlerini bilimsel 
yöntemlerle görsel olarak 
beslemek ve sanat yeteneklerini 
teşvik etmek, koleksiyonlara 
ait yapıtları, müze dışında, 
yurtiçi ve yurt dışında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’ndan 
gerekli izin ve bürokratik 
yöntemler çerçevesinde 
sergilemektir.  
Hacettepe Sanat Müzesi 
koleksiyonunda, bugün için 
söylemek gerekirse, 426 yapıt 
envantere kayıtlı olarak yer 
almaktadır. Müze koleksiyonuna 
dâhil edilecek yapıtlar, müze 
yönergesi uyarınca, “Müze 
Danışma Kurulu” tarafından 
belirlenmekte, “Müze 
Yönetim Kurulu” tarafından 
onaylanmakta ve böylece 
“müzeye yapıt kazandırılması 
politikası” ilkelendirilmektedir.
Hacettepe Sanat Müzesi, sanat 
müzesi amacını tam olarak 
yerine getirebilmek amacıyla, 
koleksiyonunun sunulması, 
sanatçıların ve dönemlerin 
tanıtımı için çocuklara, 
gençlere ve üniversite 
öğrencilerinin ziyaretlerine 
rehberlik edip, soruları 

cevaplamakta ve tartışmalarla 
da müzenin eğitimdeki rolünü 
üstlenmektedir. Özellikle 
Okul Öncesi Eğitim yani 4-6 
yaş arasındaki çocukların 
müzede resim, seramik ve 
heykel çalışmalarını yapıtlar 
arasında çalışmasına imkân 
sunulmaktadır. Çocukların 
yaratıcı sanat faaliyetlerini 
keşfetmesi bakımından 
müze mekânındaki seramik, 
heykel ve yerleştirmeler ile 
duvarlarındaki resimlerin 
arasında sunulan bir ortamdan 
daha yapıcı ve etkin bir başka 
atmosfer mümkün müdür? 
Soruyu şu şekilde yanıtlayarak, 
müzenin eğitimdeki rolünü 
özetlemek gerekirse: 
Günümüz dünyası, “çağdaş 
eğitim” derken; ezberciliğe 
ve taraflı hazır bilgiye karşıt, 
özgürlükçü ve objektif bir eğitim 
anlayışından bahsetmektedir. 
Ancak bu şekilde yaratıcı gücü 
gelişmiş, estetik duyguya 
sahip, objektif düşünebilen 
demokratik, özgür düşünceli, 
konuşup-tartışabilen bireyler 
yetiştirmek mümkündür. 
Müzenin yapı taşı insandır. 
Kültürel bedenini ve belleğini 
besleyen de insandır. Onu 
var eden “müze” sıfatını hak 
etmesi için insanlık tarihinin 
ve gelişiminin verileriyle onu 
besleyen yine insandır. 
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