
Ölmemişseniz yaşlanacak-
sınız. Yaşlanmaya hazırlanma, bir yaşa-
ma ustalığıdır, muhabbetle yaşama yat-
kınlığı gerektirir (Prof.Dr. Ahmet İNAM).
Kendi mizacımız doğrultusunda seçim-
ler yapabildiğimiz sürece kendimize 
benzeriz, ancak başkalarıyla paylaştı-
ğımız şeyler de bizi başkalarına benzer 
kılabilir (Prof.Dr. Melike SAYIL).
İleri yaşlarda yaşamı tehdit eden has-
talıklar kanser, kalp yetmezliği, böb-
rek yetmezliği, anemi, kronik obs-
trüktif akciğer hastalıkları, diyabet, 
demans iken, yaşamsal önemi yanın-
da yeti kaybına neden olanlar, bilişsel 
bozukluklar, inme, diyabet, kronik 
obstrüktif akciğer hastalıkları, koro-
ner arter hastalığı, hipertansiyon ve 
osteoporoz, sadece yeti kaybına ne-
den olanlar ise; Parkinson hastalığı, 
görme sorunları ve artritlerdir (Prof.
Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL).
Yaşlılara yönelik sağlık hizmetleri 
hastalıkların önlenmesi, sağlığın ko-
runması ve geliştirilmesine odaklan-
maktadır.Yaşlılara yönelik bakımda 

hemşireler hasta 
savunucusu, ba-
kım verici, eğiti-
ci, danışman ve 
bakım koordina-

törü rollerini de üstlenmektedir 
(Prof.Dr. Fethiye ERDİL).
Sağlıklı beslenmede yaşlı birey-
ler enerji içeriği düşük, ancak besin 
içeriği yoğun besinleri tüketmelidir. 
Yaşlanmaya bağlı olarak beslenme-
yi olumsuz etkileyen faktörler nede-
niyle, yaşlılarda besin ögelerinin ye-
tersizliğine sıklıkla rastlanmaktadır 
(Prof.Dr. Neslişah RAKICIOĞLU).
Yaşlı ayrımcılığı sağlığın temel bir in-
san hakkı olduğu kabulünün gerek-
lerini yerine getirme noktasında en-
gelleyici bir durumdur. Önlemek için 
bütün toplumsal mekanizmalar hayata 
geçirilmeli, ilgili kişi ve kurumlar so-
rumluluklarını süreklilik içinde yerine 
getirmelidir (Prof.Dr. Dilek ASLAN).
Yaşlı ihmal ve istismarına yönelik 
olumsuz edimler, ahlaki boyutta in-
san haklarına ve yaşam hakkına aykı-
rı davranışlardır (Prof.Dr. Aylin GÖR-
GÜN BARAN).
Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre, 
yaşlı tüketiciler haftada bir alışveriş 
yapmakta ve alışverişe çoğunlukla hafta 
sonu ve sabah çıkmaktadırlar (Prof.Dr. 

Müberra BABAOĞUL).

Toplu taşıma sistemlerinin ileri yaş-
lı bireylerin yaya olarak erişebileceği 
mesafeler ve engeller dikkate alına-
rak tasarlanması ve ileri yaşlıların yo-
ğun yaşadığı bölgelerde toplu taşıma 
sistemlerine özel erişimin sunulması 
önemlidir (Doç.Dr. Ö. Müge TESTİK & 
Prof.Dr. Caner TESTİK).
Yaşlıya yaklaşımda, ağız sağlığı ile 
sistemik hastalıklar arasındaki iliş-
ki bağlamında, tıp hekimleri ve diş 
hekimleri ile tüm sağlık çalışanları-
nın dayanışma içinde olması gerekir 
(Prof.Dr. Nur HERSEK).
Az veya sınırlı sosyal ilişki demans 
riskini %60artırıyor. Aksine geniş sos-
yal ağ, duyusal ve entelektüel uyarılar 
sayesinde demansın başlangıcı gecik-
tirilebilir (Prof.Dr. Kaynak SELEKLER).
Dikkat, yaşlının günlük yaşam aktivi-
telerindeki işlevselliğini belirleyen en 
temel bilişsel süreçtir. Dikkat süreçle-
rindeki bozulma Alzheimer hastalığı-
nın erken evrelerinden itibaren görü-
lebilmektedir (Prof.Dr. Banu CANGÖZ).
Sanıldığının aksine yaşlılık depres-
yonun daha sık görüldüğü bir dönem 
değildir, depresyonun “doğal olarak” 
ortaya çıktığı bir dönem de değildir. 
Ancak yaşlılık döneminde yaşanan ka-
yıplar, hastalıklar ve sosyal sorunlar 
depresyon belirtilerini tetiklemekte 
rol oynar (Doç.Dr. Özlem ERDEN AKİ).
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Hacettepe Üniversitesi Geriatrik 
Bilimler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi GEBAM’ın 15. Yıl etkin-
likleri kapsamında 15-16 Ekim 
2015 tarihlerinde düzenlenen 
Geriatrik Bilimler Sempozyumu 
H.Ü. Kültür Merkezi R Salonun-
da gerçekleşti. 
Düzenleme  kurulu başkanlığı 
Prof.Dr. Terken Baydar ve Ge-
nel sekreterliği Y.Doç.Dr. Zahide 
Tuna tarafından yürütülen sem-
pozyumda Prof.Dr. Yeşim Gök-
çe Kutsal, Prof.Dr. Nur Hersek, 
Prof.Dr. Banu Cangöz, Prof.Dr. 
Fethiye Erdil, Prof.Dr. Nesli-
şah Rakıcıoğlu, Prof.Dr. Murat 

Geriatrik Bilimler Sempozyumu
Özbek, Prof.Dr. Murat Caner Testik, 
Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik ve Doç.
Dr. Özlem Erden Akı kurul üyeleri 
olarak görev yaptılar.
Açılış konuşmaları GEBAM Müdür 
Yardımcısı Prof.Dr. Nur Hersek, 
Sempozyum Başkanı Prof.Dr. Terken 
Baydar, GEBAM Müdürü-Prof.Dr. 
Yeşim Gökçe Kutsal ve H.Ü. Rektö-
rü Prof.Dr. Murat Tuncer tarafından 
yapıldı. 
Sempozyum kapsamında; GEBAM 
Yönetim ve Bilim Kurulu üyelerinin 
yanısıra davetli konuşmacılar; Prof.
Dr. Ahmet İnam, Prof.Dr. Banu Er-
göçmen, Prof.Dr. Mehtap Tatar, Prof.
Dr. Kaynak Selekler, Prof.Dr. Aylin 

Görgün Baran, Prof.Dr. Müberra Ba-
baoğul, Prof.Dr. Şevkat Bahar Özva-
rış, Prof.Dr. Ali Kutsal, Prof.Dr. Dilek 
Aslan, Prof.Dr. Melike Sayıl, Prof.Dr. 
Pınar Aydın O’Dwyer ve Doç.Dr.Nilda 
Süslü tarafından verilen konferans-
lar ilgi ile izlendi.

Yetmiş yaş üstü yaşlıların büyük ço-
ğunluğunda en az bir, sıklıkla iki veya 
üç ayrı deri ile ilgili hastalık veya du-
rum söz konusudur (Prof.Dr. Ayşen 
KARADUMAN).
İşitme ile iletişimin optimum düzey-
de sürdürülebilmesi yaşlı insanların 
sosyal izolasyonunu ve içe kapanarak 
yaşamsal enerjisindeki düşüşü kıs-
men de olsa azaltır, engeller ve ge-
ciktirir (Doç.Dr. Nilda SÜSLÜ).
Yaşla birlikte göz bebeği küçülür ve 
ışığa olan yanıtta azalma meydana 
gelir. Bunun sonucunda bireyler loş 
ışıkta görmekte zorlanır, karanlık-
aydınlık adaptasyonunda gecikmeler 
yaşanır (Yrd.Doç.Dr. Çağatay ÇAĞ-
LAR & Prof.Dr. Pınar AYDIN).
Akılcı ve güvenli ilaç kullanımı açısın-
dan en önemli risk grupları çocuklar ve 
yaşlılardır. Yaşlıların çoğunda birden 
fazla kronik hastalığın görülme olası-
lığı, birden fazla ilaç kullanımını bera-
berinde getirir. Bunun yaratacağı olası 
etkileşmelere, hekim ve eczacı başta 
olmak üzere ilaç kullanımında sorum-
luluğu olan her sağlık çalışanı gereken 
dikkati göstermeli ve gerekli önlemi al-
malıdır (Prof.Dr. Terken BAYDAR).
Büyük bestecilerin biyografileri ince-
lendiğinde Schubert, Chopin, Skrjabin 
gibi bestecilerin bir kısmının yaşam-
larının hastalıkları nedeni ile sınırlı 
olduğunu bildikleri dönemlerde bile 
önemli besteler yaptıkları görülmek-
tedir (Prof.Dr. Ali KUTSAL).

*GEBAM Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Banu CANGÖZ tarafından hazırlanmıştır.

~ GEBAM’ın 15. Yıl Etkinliği ~
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Ropörta
j

Sultan II. Bayezid Külliyesi 
Sağlık Müzesi’ni 15 Mayıs 2016 
tarihindeki ziyaretimiz sırasında 
müze bahçesinde Sayın Y. Doç. 
Dr. Ratip Kazancıgil ile yapılan 
sohbetimizde yaşam öyküsünü ve 
müzenin kuruluş sürecini ilgi ile 
dinledik.
Birlikte çalıştığı genç 
akademisyenlerden 96. yaş günü 
olduğunu öğrendik, sevdikleri ile 
birlikte sağlıkla dolu nice yıllar 
dilemek ve yaşamı başarılarla 
dolu olan değerli büyüğümüze 
bültenimizde yer vermek istedik.

Ulusal Yaşlılara 
Saygı Haftası 

Etkinliği
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Dr. Ratip KAZANCIGİL*
Dr. Ratip Kazancıgil 1920’de 
Malatya’da doğmuştur. İlk 
ve orta eğitimini Malatya’da 
tamamlamıştır. 1937’de Leyli Tıp 
Talebe Yurduna bağlı bir öğrenci 
olarak İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ne kabul edilmiştir. 
Bu okuldan 1943’te mezun 
olmuştur. Aydın’da başladığı 
hekimlik hayatında, döneminin zor 
koşulları altında, büyük bir özveri 
ile çalışarak, Türkiye’de sıtmanın 
yok edilmesinde çok büyük  
katkıları olmuştur. 

Otuz yıl Edirne İl Sağlık Müdürü 
olarak hizmet vererek, Edirne’yi 
sağlık hizmetlerinde örnek şehir 
yapmıştır. Bu dönemde hekimin 
köye gitmesini sağlamış, köyde 
küçük bir eczane oluşturarak bir 
ilki başlatmış olan Kazancıgil, 
hazırladığı projelerle köy ebeleri 
için UNICEF’ten tıbbi araç–
gereçler temin etmiş, köylülerle 
yapmış olduğu işbirliği sonucunda 
köy sağlık evlerinin yapımını 
sağlamıştır.

Sağlık hizmetlerindeki 
başarılarından dolayı, Türk 
Tabipler Birliği, Nusret Fişek Halk 
Sağlığı Ödülü, ilk defa 1991’de Dr. 
Ratip Kazancıgil’e verilmiştir.

Kazancıgil, Edirne’de sağlık 
müdürlüğü görevi dışında, birçok 
resmi hizmetlerde bulunmuştur. 
Başta, “Sağlık Kuruluşlarına 
Yardım Derneği” olmak üzere 
pek çok derneğin Edirne’de 
kuruculuğunu yapmıştır. Emekli 
olduktan sonra 1985’de Trakya 
Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim 
üyeliğine atanmış ve Tıp Tarihi ve 
Etik Anabilim Dalı’nı kurmuştur.

Sağlık ve Edirne ile ilgili pek 
çok eseri bulunan Dr. Ratip 
Kazancıgil, 2004’de Avrupa 
Konseyi Avrupa Müze ödülünü 
alan Trakya Üniversitesi Sultan 
II. Bayezid Külliyesi Sağlık 
Müzesi’nin de kurucusudur

Geniş bir bilgi birikimine sahip 
olan ve her kuşakla rahatlıkla 

iletişim kurabilen Dr. Ratip 
Kazancıgil, Edirne ile ilgili 
yapmış olduğu çalışmalarıyla 
da Edirne’nin bilinmeyen, gizli 
kalmış tarihi, sosyal ve kültürel 
değerlerini de ortaya çıkarmıştır. 
Bugün, giriş kapısı, mutfakları, 
hamamı restore edilen ve halen 
restorasyonu sürdürülen Edirne 
Sarayı, yine onun girişimleri ve 
çalışmaları sonucunu gündeme 
gelerek, çalışmalar başlatılmıştır. 

Araştırmalarıyla kendinden 
sonra gelenlere yol gösterici 
olmuştur. Kısacası, Kazancıgil 
bütün yaşamını halk sağlığına 
ve Edirne’ye adamıştır. Yeni 
kuşakların kendilerine örnek 
alacakları bu azimli, çalışkan, 
kararlı insandan öğrenecekleri, 
deneyimlerinden faydalanacakları 
çok şey vardır.

Sayın Rektör ile Toplantı
GEBAM’ın 8 Nisan 2016 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısı 
H.Ü. Rektörü 
Sayın Prof.Dr. Haluk Özen’in 
katılımları ile gerçekleşti.

Yaşlı Bireyler ile İletişimin İncelikleri

Ulusal Yaşlılara Saygı 
Haftası kapsamındaki halk 

eğitimi etkinliği 
22 Mart 2016 tarihinde 

Çankaya Belediyesi Bahar 
Evi’nde  yoğun katılım ile 

gerçekleşti.

*Kaynak: Nilüfer Gökçe. Edirne’de Önder 
Bir Hekim: Dr. Ratip Kazancıgil (1920 - ...). 
Lokman Hekim Journal, 2014;4(2):43-9.

Edirne’de “Kanaat Önderi” Bir Hekim: 

  Yrd.Doç.Dr. Ratip Kazancıgil
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GEBAM-Kısa yaşam öykünüzü 
bizlerle paylaşır mısınız?
4 Ekim 1936’da İstanbul’da doğdum. 
Zapyon Kız Lisesini bitirdikten sonra, 
İstanbul Üniversitesinin Felsefe Bö-
lümünde ve Klasik Filolojide okudum. 
Doktoram da aynı Üniversitedendir. İlk 
yayımlanan kitabım, bir şiir kitabıdır. 
Yunanca yazdığım bu şiirlerin Türkçe 
çevirisi yapıldı. Umarım, yakında yayım-
lanır. İkinci yayımlanan kitabım, lisans 
tezim olan Trajik’tir. 
1959 yılının Aralık ayında İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin 
Sistematik Felsefe Kürsüsüne asistan 
olarak atandım. Daha sonra Doktora 
hocam olan Prof. Dr. Takiyettin Men-
güşoğlu, o sırada Edebiyat Fakültesi-
nin Dekanıydı. Ona yardım ederken, 
benim asistanlığa başvuru dilekçemi 
de bana dikte etti. Ancak 1960 yılın-
da 147 öğretim üyesi askerî yönetim 
tarafından üniversiteden uzaklaştırı-
lınca, TakiyettinHoca da uzaklaştırıldı. 
Kalan hocalar benim asaletimi tasdik 
etmediler ve iki yıl İstanbul Üniver-
sitesinde asistanlık yaptıktan sonra 
Üniversiteden ayrıldım. 147’ler üniver-
siteye dönünce, Takiyettin Hoca, beni 
yine asistan olarak almak istedi, ama 
diğer hocalar istemeyince, alamadı. 
Ben de yeni kurulan Erzurum Atatürk 
Üniversitesine gittim ve orada iki yıl 
görev yaptım. Oradan da 1968 yılında 
ayrıldım, yine yeni kurulan Hacettepe 
Üniversitesine gittim.
Hacettepe’de 1968-2005 yılları arasında, 
yani 37-38 yıl görev yaptım. Felsefe Bölü-
münü kurdum, İnsan Hakları Uygulama 
ve Araştırma Merkezini de kurdum ve 
Türkiye’de ikinci olan İnsan Hakları Yük-
sek Lisans Programı ile  ilk olan ve hala 
tek olan  Doktora Programını başlattım.
1973’te Varna’da toplanan 15. Dünya 
Felsefe Kongresine katıldım. İlk defa 
bir dünya kongresine katılıyordum. Bu 
benim için önemlibir deneyim oldu ve  
Türkiye’ye dönünce bir grup hocamız 
ve arkadaşlarımızla birlikte Felse-
fe Kurumunu kurduk. Bu Kurum 41 
yıldır çalışıyor. Kurumun çalışmaları 
Felsefenin üniversitelerin dört duvarı 
dışına çıkmasını sağlamış bulunuyor. 
Kurumumuz 2003 yılında 21. Dünya 
Felsefe Kongresine, 2007 yılında da 
Dünya Felsefe Günününuluslararası 
kutlamasına evsahipliği yaptı. Zaten bir 
Dünya Felsefe Gününün ihdas edilmesi, 
ben Uluslararası Felsefe Kuruluşları 
Federasyonunun Başkanı iken, bizim 
önerimizle olmuştu.
1979’daTürkiye Felsefe Kurumu, Ulus-
lararası Felsefe Kuruluşları Federas-
yonuna üye oldu. 1983’te de bu Fede-
rasyonun Yönetim Kuruluna seçilen ilk 
kadın oldum. 1988’de Federasyonun 
Genel Sekreterliğine seçildim ve 
1998’e kadar bu görevi yaptım. 1998’de 
Federasyonun Başkanlığına seçildim. 
Federasyonun ilk ve şimdiye kadar tek 
kadın başkanı oldum. Başkanlığım 
bitince –ki Federasyonun tüzüğüne 
göre ancak bir dönem olabiliyor– şimdi 

Federasyonun Onursal Başkanıyım. 
1980’den beri de Türkiye Felsefe Kuru-
munun Başkanıyım. 
Halen 15 kişilik olan ve Başkanı eski 
UNESCO Genel Direktörü FedericoMayor 
olan Ölüm Cezasına Karşı Uluslararası 
Komisyonun üyesiyim. Geçen yıl da, bir grup 
arkadaşımla birlikte,bir Felsefe ve İnsan 
Hakları Vakfını kurduk. Orada da çalışmalar 
yapacağız ve geniş destek bekliyoruz. 
Bugüne kadar 11 kitap yayımladım. 
Birkaç felsefe kitabının da çevirisini 
yaptım. Makalelerimin, bildirilerimin 
ve editörlüğünü yaptığım kitapların 
sayısını hatırlamıyorum.
GEBAM-Felsefe eğitimi yaşama 
bakışınızı nasıl etkiledi?
Önce şunu söyleyeyim: Beni felsefe 
okumaya götüren, hergün burun buruna 
geldiğimiz bir olgudur: aynı insanların, 
aynı kişi eylemlerinin, aynı durumların, 
farklı kişiler tarafından farklı değerlen-
dirilmesi. Bu, üniversite öncesi yıllarım-
dan beri başkaldırdığım bir olgu, “olmaz 
öyle şey!” dediğim bir olguydu. Sonradan 
bunun “teorisini” geliştirdim. Bunu ya-
parken, hatta daha önce de, kavramların 
öneminin farkına vardım.
Kavramlar açık olmayınca, bilgisel içeriği 
görülmedikçe, isteyen istediği şeyi istediği 
tarafa çekebiliyor! Demagojiler bu kav-
ram açıklığı eksikliğinden yapılabiliyor. 
Ne var ki karşı çıkmalarınbirçoğu da 
bilgisel olmuyor. Bir curcunadır, gidiyor. 
Eğitimde çok önemli değişiklikler yap-
manız gerekiyor. 50 yıldır öğretmenlik 
yapan biri olarak, görebildiğim kadarıyla,  
eğitimimizde acilen yapmamız gerekenler 
şunlar gibi şeylerdir:
a)Eğitilenlerin bağlantılı düşünmelerine 
yardımcı olmak (Halen çocuklarımızın 
çoğunun kafasında, birbirleriyle bağlan-
tılı olmayan “kompartımanlar”yanyana 
duruyor.Bilgisayar ve internetin amacı 
dışında kullanımı da bu durumu pekiş-
tiriyor). b)Eğitimde çocukların yalnızca 
bilgisel yeteneklerini değil, aynı zaman-
da etik yeteneklerini geliştirmelerine 
de yardımcı olmak. c) Olanı görebilme-
lerine yardımcı olmak v.b. İnsanlarımız 
psişik tepkilerle yaşıyor ve kendileri için 
“geçerli” olan değer yargılarıyla olan 
bitenlere değer biçiyor. Birçok televizyon 
programı bunu pekiştiriyor.  
Felsefî değer bilgisiylegerçekten eğitilmiş 
bir göz,böyle eğitilmemiş gözlerin göre-
mediklerini görebiliyor, bu gören kişilerin 
bir kısmı da buna göre eylemde bulunuyor.
GEBAM-Yaşlılık perspektifinden 
bakıldığında “insan hakları” açısından 
temel yaklaşımları nasıl özetlersiniz?
İnsan hakları kişi haklarıdır. Ancak bazı 
“dezavantajlı” denilen grupları oluşturan 

kişilerin bu temel haklarının/insan hak-
larının korunabilmesi için, onlara bazı ek 
haklar tanımak gerekir. Bu “dezavantaj-
lar”  doğal nedenlerden –çocuk, özürlü, 
yaşlı olmaktan– olabilir, sosyal neden-
lerden de olabilir –kadınlar, siyahlar v.b. 
İşte bu gruplara bazı ek haklar tanımak, 
insan hakları gereğidir.
Ben birkaç yıl öncesine kadar yaşlan-
mak için şöyle derdim: Yaşlanmak, 
ölülerimizin sayısının artması demek-
tir. Ne var ki son birkaç yılda bir de 
şunu görüyorum: Yaşlanmakla bazı 
fiziksel güçleriniz azalıyor. Örneğin bir 
merdiveni hızlı çıkınca nefesim kesi-
liyor, onun içinyavaş yavaş çıkıyorum. 
THY’nın uçağa götürenotobüslerine-
minibüslerine binerken zorlanıyorum, 
basamak çok yüksek geliyor. Böyle 
vasıtalara yaşlı insanların da zorlan-
madan binebilmesi gerekiyor.
Şöyle söyleyeyim: Fiziksel güçleri azal-
mış insanların da yaşamlarını normal 
bir şekilde sürdürebilmelerinin sağlan-
ması, insan haklarının gereğidir. Pek 
tabiî ki, diğer yetenekleri azalmış olan 
insanlara da, hayatlarını mümkün olan 
en rahatlatıcı koşullarda sürdürmeleri-
ne yardımcı olmak, insan onurumuzun 
bir gereği olsa gerek.
GEBAM-Centre for Research and 
Application of Human Rights’de ne gibi 
etkinlikler gerçekleştiriyorsunuz?
Maltepe Üniversitesinde, İnsan Hakları 
Araştırma ve Uygulama Merkezinde, 
2008-2009 akademik yılından beri bir 
İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı 
yürütüyoruz. Bu programın özelliği 
–daha önce Hacettepe Üniversitesinin 
İnsan Hakları Merkezinde başlattı-
ğım İnsan Hakları Yüksek Lisans ve 
Doktora Programlarının özelliği gibi–, 
felsefe-etik merkezli disiplinlerarası 
bir program olmasıdır. Bu programa 
devam edenlerin büyük çoğunluğu 
kamu görevlileridir –polis, jandarma, 
infaz koruma memuru, hakim, sav-
cı, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı 
v.d.Ana kabullerimizden biri, kamu 
görevinin insan haklarını koruma 
görevi olduğudur.Öğrencilerimiz çok 
önemli sorunlar üzerine tez ya da 
bitirme çalışmaları yapıyor –“Gene-
tiği Değiştirilmiş Tohumlar ve İnsan 
Hakları”, “Reklamlar ve Çocuk Hak-
ları”, “Motorlu Kuryelerin Yaşadıkları 
İnsan Hakları İhlalleri”, “İnsan Hakları 
Açısından Çocuk Askerler”, “11-15 
Yaş Arası Çocuk Boksörlerde Sağlıklı 
Gelişim Sorunlarının İnsan Hakları 
Açısından Değerlendirilmesi”, “Kot 
Kumlama ve İnsan Hakları”, “ ‘Hayat 
Kadınları’ ve İnsan Hakları” gibi.  Bu 
programımızda, insan haklarına yakla-

şımımızı önemli ölçüde paylaşan  Prof.
Dr. OtfriedHöffede bir sömestre ders 
verdi. Bugüne kadar 116 mezun verdik.
Üniversitemizin bütün bölümleri için 
insan hakları dersleri de açıyoruz. 
Merkezimiz uluslararası ve ulusal kon-
feranslar/seminerler düzenliyor. Bugüne 
kadar “21. Yüzyılın Başında İnsan Hak-
larını Korumada Karşılaşılan Sorunlar” 
(2007), “Evrensel Bildirgenin 60. Yılında 
İnsan Hakları: Hepimiz için Onur ve Ada-
let” (2008), “Hukuk Felsefesini Yeniden 
Düşünmek: Hukuk Teorileri, Anayasalar 
ve İnsan Hakları”(2009), “Güney Doğu 
Avrupa’da Kimlikler Sorunu ve İnsan 
Hakları” , Beşinci Balkan Ülkeleri Fel-
sefe Semineri (2009), “Hukuku Oluş-
turmada ve Uygulamada Etik ve İnsan 
Hakları Problemleri” (2011), “Şiddet ve 
İnsan Hakları” (2012) konulu toplantıları 
düzenledik. Bu çalışmaların beşini kitap 
olarak yayımlamış bulunuyoruz.
UNESCO’nun İnsan ve Toplum Bilimleri 
için Genel Direktör Yardımcısı Pierre 
Sané ve Prof. Dr. AnatBiletzki “Laiklik 
ve İnsan Hakları” konulu birer konfe-
rans(2010) verdi.AnatBiletzki ayrıca  
“Goldstone Raporundan Sonra İsrail’de 
İnsan Hakları” ve “Gazza: Unutulmuş bir 
Hapishane” (2010) konulu iki konferans 
verdi. Prof. Dr. OtfriedHöffede “Kültür-
lerin Çeşitliliği ve Küresel Hukukun Bir-
liği” (2012) konulu bir konferans verdi. 
Her 10 Aralıkta, Dünya İnsan Hakları 
Gününde, konuşmalar, yuvarlak masalar 
düzenliyoruz. Bunlara bazan öğrencileri-
miz, bazan mezunlarımız, bazan da insan 
hakları çalışmalarıyla tanınan bilim insan-
ları ve gazeteciler katılıyor.
Üniversitemizin çevresindeki Kayma-
kamlıklarınİlçe İnsan Hakları Kurulları-
nın işbirliğiyle, özellikle ilçelerin kamu 
görevlileri için etik ve insan hakları 
eğitimi programları düzenliyoruz. 
Üniversitemizin yakınlarında bulunan 
Maltepe Cezaevi personeli ve cezaevin-
deki büyükler ve çocuklar için, istendiği 
zaman, eğitim çalışmaları yapıyoruz.
2012 yılında, bütün Türkiye’deki ceza-
evleri için bir insan hakları karikatür 
yarışması düzenledik. Kazananların 
ödüllerini, cezaevlerine giderek, ce-
zaevi Müdürlüklerinin düzenlediği bir 
törenle verdik.
Merkezimiz, 2010 yılında, Uluslararası 
Af Örgütü İstanbul Şubesiyle ve Mar-
mara Eğitim Vakfının işbirliğiyle çevre-
deki okullardan gelen 12-16 yaşarası 
100 çocuk için bir insan hakları yaz 
okulu düzenledi.
BRAAS Şirketinin müdürleri için üç aylık 
bir etik ve insan hakları eğitimi programı 
gerçekleştirdik. Şu anda da Çelikel Vak-
fıyla, burs verdikleri gençler için böyle 
bir çalışma gerçekleştiriyoruz.
Merkezimiz, Üniversitemizin İletişim Fa-
kültesinin işbirliğiyle, “İnsana Yolculuk” 
başlığı altında dört yarım saatlik insan 
hakları filmi hazırladı: “Akıntıya Karşı”, 
“İnsan Onuru: Kimin Onuru?”, “Niçin 
Devlet?” ve “Hoşgörü: Nereye Kadar?”. 
Bunları gönderdiğimiz birkaç TV kanalı, 
nedense, göstermedi. Şu anda Üniversi-
temizin web sayfasında izlenebilir.
Resmî makamların ve meslek kuru-
luşlarının, istedikleri zaman, belirli ko-
nularda insan hakları açısından görüş 
bildiren raporlar hazırlıyoruz.Dönem 
dönem ilgili sivil toplum kuruluşlarıy-
la –örneğin Sosyal Hizmet Uzmanları 
Derneğiyle– araştırma ve eğitim proje-
leri yürütüyoruz.
Merkezimiz 2009 yılından beri bir 
UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kür-
süsüne evsahipliği yapıyor. UNESCO 
ile çalışmalarımızı bu çerçeve içinde 
gerçekleştiriyoruz.
Şu anda aklıma gelenler bunlar. Mu-
hakkak unuttuğum çalışmalarımız da 
olmuştur.

Ropörta
j

Sayın Prof.Dr. İonna KUÇURADİ ile 
ropörtaj
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Üretken Yaşlılık Anlayışının 
  Seramik ve Cam Eserlerle 
    Dışavurumu

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ile 
Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortak 
etkinliği olan; “Üretken Yaşlılık Anlayışının Seramik ve Cam 
Eserlerle Dışavurumu” başlıklı seramik ve cam yarışmasında 
ödül alan öğrenciler; 
  Hasan Numan Suçağlar-Başarı Ödülü, 
  Rıza Tan Buğra Özer-Başarı Ödülü, 
  Servet Pişken-Başarı Ödülü, 
  Işıl Tüfekçi-Mansiyon Ödülü, 
  Elif Odabaş-Mansiyon Ödülü,
  Şükran Azak-Mansiyon Ödülü 

Yarışmanın sergisi 24 Mayıs 2016 tarihinde Sıhhiye Yerleşkesi 
Kültür Merkezi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi’nde yapılmıştır.

Aytuna Cora / Vesikalık

12x15cm, Cam Tuğlalar / Cam Füzyon, 

Elle Şekillendirme / Seramik, Cam / 2016

Hasan Numan SUÇAĞLAR / Eski Ev
58 x 18 x 17 cm/ Creaton Beyaz Şamotlu 
Çamur, Creaton Siyah Şamotlu Çamur, 

Ahşap/Plaka Tekniği, Soğuk Kolaj.
Dumansız Anagama Fırını - 1310o / 2015

Servet Pişken / Sentez

35 x 10 x 8 cm / Cam Füzyon / 2016
Işıl Tüfekci / İsimsiz30x 25x 9cm / Seramik, Karışık Malzeme, 1000C, /2013

Elif Özdemir / Engeller

15X15cm Cam Form / Füzyon Fırın / 2016

23X13cm Seramik Form / Siyah Kreaton Kil /  Vitrifiye Sır / 2016

Şerife Barıç / Yaşanmışlığın Seyri 

41x30x18 cm / Karışık Teknik / 2016

Şükran Azak / Hayat Ağacı
11X11x11cm / Şamotlu Çamur, Elle 

Biçimlendirme, Raku Pişirimi, 2016

R. Tan Buğra Özer / Bir Garip Sohbet
24,5 x 25 x 25 cm, Creaton Beyaz Şamotlu 

Çamur, İzolatör Kili / Serbest Elle 
Şekilldirme

Dumansız Anagama Fırını - 1310o /2015

Elif Odabaş / Ten 12X10x21cm / Cam Füzyon Tekniği  / 2016

Aytuna Cora-Jüri Özel Ödülü, 
Şerife Barıç -Jüri Özel Ödülü,
Elif Özdemir-Jüri Teşvik Ödülü
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Yarışma Jürisi
Prof.Dr. Ömür BAKIRER-ODTÜ

M. Tüzüm KIZILCAN-Seramik Sanatçısı

Prof. Refa EMRALİ-H.Ü

Dr. Ödül IŞITMAN-ODTÜ

Y.Doç.Dr. Mustafa Selim AKTUĞ-H.Ü.

Prof.Dr. Banu CANGÖZ-GEBAM
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GEBAM-Kısa yaşam öykünüzü 
bizlerle paylaşırmısınız?
1944 yılında İskenderun’da 
doğdum. İlkokulu İskenderun’da 
bititrdikten sonra orta eğitimimi 
Talas Amerikan Koleji, lise 
eğitimimi ise Tarsus Amerikan 
kolejinde tamamladım. 1964 
yılında Hacettepe Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi'nde eğitime 
başladım ve 1970 yılında 
mezun oldum. Hacettepe 
Genel Cerrahide bir yıl 
asistanlık yaptıktan sonra 
ABD’de Buffalo’da genel 
cerrahi eğitimimi tamamladım 
ve 1976 yılında Türkiye’ye 
döndüm. Hacettepe Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı'nda 
çalışmaya başladım. 1981’de 
docent, 1988’de professor 
oldum. 1991’de anabilim dalı 
başkanlığına seçildim ve 2007’ye 
kadar bu görevi sürdürdüm. 
1992-1995 yılları arasında 
Hacettepe Tıp Fakültesi Dekan 
Yardımcılığı, 2000-2006 yılları 
arasında da Dekanlık yaptım. 
Ankara Cerrahi Derneği, 
Ankara Tabip Odası, Türk 
Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanlığı,  Türk Tabipleri 
Birliğinde Merkez Konseyi üyeliği 
yaptım. Uluslararası derneklerde 
aktif çalışmalarım oldu. 2011’de 

yaş haddinden üniversiteden 
emekli oldum. Daha sonra 
Tıp Eğitimi Programlarını 
Değerlendirme ve Akreditasyon 
Derneğinde ulusal düzeyde tıp 
eğitimi niteliğini yüksletmek için 
çalışmalarımı Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak yürütüyorum. 

GEBAM-Tıp eğitimi ve 
sonrasındaki genel cerrahi 
uzmanlığı yaşama bakışınızı 
nasıl etkiledi?
Aldığım tıp eğitimimin 
gelişmemde çok etkisi olduğunu 
belirtmeden edemiyeceğim. 
Ancak öncesinde Talas ve Tarsus 
Amerikan Kolejlerinde aldığım 
eğitimin de bende çok etkisi 
olmuştur. Köy enstitüsü eğitimi 
benzeri bir eğitim ile “iyi insan” 
olmanın insane yaşamındaki 
yerini kavramamı sağlamıştır. 
Devamında da Hacettepe’de 
aldığım tıp eğitimi “iyi 
hekimlik” kavramının ne denli 
önemli olduğunu kavramamı 
sağlamıştır. Bununla birlikte 
bilimsel bakış açısını ve toplum 
hekimliği kavramlarının önemini 
öğretti. Tabii ki Hacettepe’deki 
eğitimin bana en büyük katkısı 
hayat arkadaşım Füsun’la 
tanışmama neden olmasıdır. 

Füsun ile birlikteliğimiz yaşam 
bakışımı, toplumsal sorunlara 
yaklaşımımı etkiledi ve öğretim 
üyesi olmamda büyük katkısı oldu.

Genel cerrahi uzmanlığının 
bana katkısı ise özellikle 
ABD’de hocam John Siegel’in 
mentorluğunda ve diğer 
hocalarımın önderliğinde 
“iyiöğretim”üyeliği kavramıyla 
beni tanıştırmasıyla olmuştur.  
Daha sonra da Hacettepe’deki 
hocalarımın hepsi bana örnek 
olmuşlardır. Hepsini saygıyla 
anıyorum. Genel cerrahi 
eğitimim ve daha sonraki 
çalışmalarım bana araştırmanın 
önemini öğretti. Araştırmada 
bir alana odaklanmanın 
verimi arttırdığını farkettim. 
Kendi çalışmalarımda buna 
özen göstermeye çalıştım. 
Hacettepe’de genel cerrahideki 
çalışmam bana tıp eğitimin 
önemini ve öğretim üyesi olarak 
da temel işlevimin eğitim 
olduğunu kavramımı sağlamıştır. 
Bu şekilde eğitim hep önceliğim 
olmuştur. Özellikle öğretim üyesi 
olacak genç arkadaşlarıma eğitime 
öncelik vermelerinin çok önemli 
olduğunu belirtmek isterim. 

GEBAM-İyi Hekimlik sizce ne 
demektir?  Nasıl tanımlarsınız?
“İyi hekim” olmanın 
temel ilkesi “iyi insan” 
olunmasıdır.“İyihekimlik” 
kavramı çok farklı şekillerde 
tanımlanmaktadır. Ancak benim 
en çok benimsediğim tanımı “iyi 
hekimliğin bir değerler toplamı 
olmasıdır”. Bu değerler mesleki 
değerlerdir. Bu değerler; 
fedakarlık, mesleğe 
adanmışlık,başkalarını 
düşünmek, sorumluluk/ 
hesap verirlilik, mükemmeliyet: 
güncel kalmak ve yetkin olmak, 
görev sorumluluğu, dürüstlük, 
diğerlerine saygılı olmak, etik 
davranmak ve ekip çalışması 
içinde hizmet sunmaktır. 

GEBAM-Meslek örgütlerinde 
aktif olarak görev almanın 
yararları nelerdir?
Aslında her hekimin mesleğine 
sahip çıkması önemlidir. Hatta 
bu “iyihekimlik” kavramı içinde 
bile yer alabilir. Ben hem cerrahi 
derneği, hem de örgütümüz Türk 
Tabipleri Birliği’nde aktif görev 
almış birisiyim. 

Bunun temel nedeni mesleğe 
sahip çıkmak ve korumaktır. 
Bu tür görevler aslında bir okul 
gibidir. Geniş platformlarda 
tartışmalara katılıp bir özümseme 
yapmak kişinin davranışında 
önemli değişikliklerin 
oluşmasında etkendir. 

Ben meslek örgütlerinde 
çalışmanın en büyük yararını 
toplumsal olaylara duyarlılık 
kazandırması, mesleki 
sorunlara farklı bir bakış açısı 
kazandırma olarak görüyorum. 
Bunların yanısıra bana en büyük 
katkısı tıp eğitimine farklı bir 
bakış kazandırmasıdır. Sağlık 
sorunlarına daha bütüncül 
bir bakış kazandırmaktadır. 
Genç hekim arkadaşlarıma 
mesleklerine sahip çıkmaları 
gerektiğini ve bunun da 
yerinin meslek örgütleri 
olduğunu özellikle belirtmek 
ve örgütlerinde çalışarak katkı 
sunmalarını önermek isterim.

 

Yeni yılın tümhekimlere sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini ve  
2016’nın ülkemizde barışın egemen 
olduğu bir yıl olmasını diliyorum.

Ropörta
j

Ropörta
j

Sayın Prof.Dr. İskender SAYEK ile 
Ropörtaj

Hacettepe Üniversitesi 
Geriatrik Bilimler 

Uygulama ve Araştırma 
Merkezi

       www.gebam.hacettepe.edu.tr
e-posta : gebam@hacettepe.edu.tr 

Tasarım 
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri 

Basımevi 
e-posta : basimevi@hacettepe.edu.tr 

Tel : 0 312 305 1020

Söyleşi için 
özellikle GEBAM yöneticilerine 
teşekkür ederim.
Prof.Dr. İskender SAYEK
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konuşma yaparak gerekse 
katkı ve önerilerde bulunarak 
katılıyordum. Son olarak, 
Mayıs 2015 ayında Konya’da bir 
toplantıya katıldım. Geçenlerde 
Kırıkkale Üniversitesindeki 
arkadaşlar davet ettiler, ancak 
baş dönmem nedeniyle artık 
ayakta durarak konferans 
veremediğim için, bu şekilde 
katılmak istemediğimi bildirdim. 
Emekli olduktan sonra da 
bilimsel dergi ve makaleleri 
takip ettim. Ayrıca geçen yıla 
kadar, derneğimizin bilimsel 
bir yayını olan Beslenme ve 
Diyetetik Dergisi’nin ilginç 
yayın özetleri bölümünü 
hazırlıyordum. Şimdilerde 
görme sorunlarım nedeniyle 
dergileri takip edemiyorum. 
Ama bilimsel çalışmaları takip 
olayını bırakmış değilim. Radyo 
dinleyerek çok güzel bilgiler 
öğrenebiliyorum. Beslenme ile 
ilgili yapılan bazı araştırmaları 
radyodan da takip edebiliyorum. 
Her yaşta insanın bir şeyler 
öğrenebileceği düşüncesindeyim.
Emeklilik döneminde kişinin 
görme ile ilgili bir sorunu 
yoksa mutlaka okumaya devam 
etmelidir.Emeklilere veya emekli 
olacaklara sağlıkları izin verdiği 
sürece, emeklilik öncesindeki gibi 
sosyal ve bilimsel faaliyetlerini 
sürdürmelerini öneriyorum.

GEBAM- Sizce emeklilik 
döneminde nasıl beslenilmelidir? 
Yaşam tarzı konusunda 
önerileriniz var mı?
Emekliler, sindirim sistemindeki 
değişikliklere göre beslenmelerini 
düzenlenmelidir. Şu veya buyemeği 
yemek değil, önemli olan sağlıklı 
beslenmeyi devam ettirmektir. 
Yeterli ve dengeli beslenmenin yanı 
sıra fiziksel aktivite arttırılmalı, 
mutlaka yürüyüş yapılmalıdır. Ben 
dışarı çıkamadığım durumlarda 
evde de yürüyüş yapıyorum. En 
az 20 dakika yürüyorum. Hava 
güzel olduğu için ben bu sabah 
dışarı çıktım vebastonumla 
yürüyüşümü yaptım. Yaşlılıkta 
D vitamini yetersizliğine sıklıkla 
rastlanabilmektedir, yeterli alım 
önemlidir. Dışarı çıkmak, güneş 
ışınlarından yararlanmak zorlaştığı 
için, gerekli durumlarda takviye 
yapılabilir. Yaşlı grupta omega 3 yağ 
asitlerinin de yeterli alımına dikkat 
edilmelidir. Ben RomatoidArtrit 
hastasıyım. Bu yıl hiç tutulumum 
olmamasının nedenini günde 3 
gram omega-3 yağ asidi takviyesi 
almama bağlıyorum. 
Sağlığın temeli çocuklukta 
atılılr. Bir beslenme uzmanı 
olarak,fetaldönemden başlayarak 
yaşamın her döneminde,mutlaka 
yeterli ve dengeli beslenme ve yaşam 
tarzının benimsenmesini öneriyorum.

GEBAM- Sayın Prof.Dr. Ayşe 
Baysal hocam kendinizi kısaca 
tanıtır mısınız?
Eskiden Konya ili Ermenek ilçesi 
şu anda Karaman ili Sarıveliler 
ilçesine bağlı Uğurlu Köyü’nde 
doğdum. İlköğrenimimi aynı 
köyde, ortaöğrenimimi İvriz 
Köy Enstitüsü’nde 1950’de 
tamamladım. Yükseköğretimimi 
1954’de Kız Teknik Yüksek 
Öğretmen Okulu’nda (Mesleki 
Eğitim Fakültesi) tamamladıktan 
sonra Trabzon Beşikdüzü 
İlköğretim Okulu’nda meslek 
yaşamına başladım. Bir yıla yakın 
burada çalıştıktan sonra Tarım 
Bakanlığı tarafından oluşturulan 
Ev Ekonomisi Örgütü’ne katılarak 
1957 başına kadar Manisa Tarım 
İl Müdürlüğü’nde çalıştım. Bir yıl 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
görgü ve bilgimi arttırdıktan 
sonra, 1958-1960 yılları arasında 
İzmir Ev Ekonomisi Yetiştirme 
Merkezi’nde öğretmenlik yaptım.
Amerikan Ev Ekonomisi 
Derneği’nin bursunu kazanarak 
1960 Eylül ayında ABD’ne gittim. 
Virginia PolytechnicInstitute 
ve State Üniversitesi’nde 
bir yıl lisans tamamlayarak 
1961’de lisans, 1962’de Besin 
ve Beslenme dalında bilim 
uzmanlığı derecelerini aldım. 
Wisconsin Üniversitesi’nin bursu 
ile 1965’de Besin ve Beslenme 
dalında doktora derecesini 
aldım. Yurda dönerek kısa bir 
süre Köy İşleri Bakanlığı Halk 
Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde 
çalıştıktan sonra, 1965 sonunda 
Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha 
Okulu’nda beslenme uzmanı 
olarak göreve başladım. Aynı 
zamanda Hacettepe Üniversitesi 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 
Hemşirelik Yüksekokulu ve 

Hemşire Koleji’nde ek görevle 
ders vermeye başladım. Ekim 
1968’de Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü Başkanlığı’na atandım. 
1970 yılında doçent, 1976’da 
Profesör oldum. Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü Sağlık 
Teknolojisine bağlandıktan bir 
süre sonra 1978’de Yüksekokul 
Müdürlüğü’ne atandım. Bu 
görevim 1988 yılına kadar 
sürdü. Yüksekokul Müdürlüğü 
süresince Üniversite Senatosu 
ve 1982’ye kadar Üniversite 
Yönetim Kurulu Üyeliği’nde 
bulundum. Tüm Öğretim Üyeleri 
Derneği (TÜMÖD) Ankara Şube 
Başkanlığı (1976-1976); 1986’da 
yeniden kurulan TÜMÖD’de 
Denetleme Kurulu Başkanlığı 
(1995-1997) yaptım. Kurmuş 
olduğum“Prof.Dr.Ayşe Baysal 
Beslenme Eğitimi ve Araştırma 
Vakfı” (BESVAK) aracılığıyla, 
burs vererek diyetisyenlerin 
eğitimlerine destek oluyorum.
Yaklaşık 60 yıldır insanlara yeterli, 
dengeli ve sağlıklı beslenmeleri 
için tavsiyelerde bulunuyorum, 
eğitimler veriyorum.
GEBAM- H.Ü Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü’nün geçmişteki ve 
şu anki durumunu nasıl 
değerlendirirsiniz?
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
Hacettepe’yi alanında marka 
yapan bir bölümdür. H.Ü 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
ilk mezunlarını 1966’da verdikten 
sonra 1997’ye kadar Türkiye’de 
tek bölüm olmuştur ve bu bölüm 
beslenmeyi ülkemize tanıtmıştır. 
Diğer tüm Üniversitelerin 
Beslenme ve Diyetetik 
Bölümündeki hocalar burada 
yetişmiştir ve Hacettepe ana 
merkez rolünü oynamıştır. Bence 

şu anki sorun, öğrenci sayısının 
aşırı artmasıdır. Öğrenci sayısı 
arttıkça öğrenci kalitesi azalabilir 
endişesini taşımaktayım. 
Öğretim elemanı sayımızda arttı 
ancak fizik koşullar, kütüphane, 
laboratuvarlar ileride yeterli 
olmayabilir. Bu plansız fazla 
öğrenci alımının, özellikle 
yeni kurulan üniversitelerin 
tüm bölümlerinin ortak sorunu 
olduğunu düşünüyorum. Mezun 
sayısı attıkça iş imkanları 
azalacaktır. 1970 ve 1990 yılları 
mesleğimizin altın çağı olmuştur. 
Ulusal düzeydeki beslenme 
araştırmaları ile Edirne’den 
Şemdin’e kadar ülkemizin birçok 
bölgesine, hoca ve öğrenci 
düzeyinde gitme imkanımız olmuş 
ve halkla birlikte çalışılmıştır. 
Şimdi çoğu kez bu uygulamalar, 
Ankara ili ile sınırlı kalmaktadır. 
Ancak, şimdiki eğitimin avantajlı 
yanı teknolojik imkanların 
artması, bilgiye daha kolay 
ulaşılabilir olmasıdır. Koşullar 
ne olursa olsun öğrencilerimizi 
yetiştirirken en önemli kuralın, 
öncelikle kendilerinin beslenme 
ve yaşam biçimleri açısından 
başkalarına örnek olmaları 
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca 
bilgilerini sürekli yenilemelidirler, 
çünkü bilim durağan değil, 
dinamiktir. Yine öğrencilerimiz 
ve meslektaşlarımızın yeni 
araştırmaları takip edilerek, bu 
bilgileri mesleklerinde kullanmaları 
gerektiğini düşünüyorum.

GEBAM- Emeklilik döneminizi 
nasıl geçiriyorsunuz? Emeklilere 
önerileriniz nelerdir?
1997 yılında emekli oldum. 
Ancak, geçen yıl hastalanıncaya 
kadar kendimi emekli olarak 
saymıyordum. Çağrılan tüm 
toplantı ve konferanslara gerek 
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Sayın Prof.Dr. Ayşe BAYSAL ile 
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Uluslararası destekli 
5.Geriatri ve Gerontoloji 
Kursu, Uluslararası Yaşlanma 
Enstitüsü (International 
Institute on Aging-INIA), 
Birleşmiş Milletler (United 
Nations), Türk Geriatri Derneği 
ve Hacettepe Üniversitesi 
Geriatrik Bilimler Uygulama 
ve Araştırma Merkezi-GEBAM 
ortak etkinliği olarak 25-29 
Nisan, 2016 tarihlerinde Ankara 
Neva Palas’ta gerçekleşti.
Eğitici olarak Prof.Dr. Dilek 
ASLAN, Doç.Dr. Tolga Reşat 
AYDOS, Prof.Dr. Mehmet 
BEYAZOVA, Prof.Dr. Sedat 
BOYACIOĞLU, Prof.Dr. Banu 

Uluslararası Destekli 
5. Geriatri ve Gerontoloji Kursu

CANGÖZ, Doç.Dr. Özlem 
ERDEN AKI, Prof.Dr. Fethiye 
ERDİL,  Dr. Marvin FORMOSA, 
Doç.Dr. Gözde GİRGİN, Prof.
Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL, 
Prof.Dr. Nur HERSEK, Prof.
Dr. Gerald KOH, Prof.Dr. 
Haldun MÜDERRİSOĞLU, Uzm.
Dr. Osman ORSEL, Prof.Dr. 
Neslişah RAKICIOĞLU, Öğr.Gör.
Dr. Meltem ŞENGELEN, Yrd.
Doç.Dr. Zahide TUNA’nın katkı 
sundukları kurs büyük beğeni 
ile karşılandı.

Genel beğeniler ve talepler 
doğrultusunda, Düzenleme 
Kurulu kursların ileriki yıllarda 
da devam etmesine karar verdi.


