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DAVET METNİ 

 
Kültür olarak yaşlılığı hayatın geri kalanından ayırma eğilimindeyiz. Sosyal bir kurum olan emekliliği yaşlılığın adeta miladı 
olarak görüyoruz. Artık emekli maaşı ile geçinilen durağan bir son dönemin başladığını düşünüyoruz. Oysa yaşlanma deneyimi 
kişiden kişiye önemli farklar gösteren, kendimize özel bir süreç. 
 
Sayısı giderek artan kanıt, yaşlılığın; sorunlar ve hastalıklar ile dolu, mutsuzluk ve gerileme dönemi olarak tarif edilmesinin 
yanlış olduğunu vurguluyor. Esasen beden ve ruh sağlığına özen gösteren; sosyal hayatını anlamı olan etkinlikler, gönüllü 
hizmetler ile canlı tutan insanlar için hayatın ilerleyen yılları fırsat, gelişme ve mutluluk çağı olmaktadır. 
 
Bu düşünceler etrafında şekillenen II. Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresinin her anlamda ilham verici 
olacağına ve yaşamın her döneminin kendine has güzelliklerini bir kez daha hatırlamamıza vesile yaratacağına inanıyoruz. 
 
Prof. Dr. Selahattin Fehmi Akçiçek   
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ATÖLYELER 

  

  EĞİTMEN ETKİNLİK SAATLERİ TARİH  

PSİKODRAMA 

Uzman Dr. Ahmet AKTENER 10:00-11:30 18 Ekim 2019 

Doç. Dr. Sevnaz ŞAHİN 13:30-15:00   

Umut Psikodrama Enstitüsü    

YAŞLILARDA DENGE 
Doç. Dr. Serkan BAKIRHAN 10:00-11:00 17-18-19 Ekim 2019 

Doç. Dr. Nursen İLÇİN 14:00-15:00   

KUŞAKLAR ARASI İLETİŞİM Uzman Buğçe KAMER BAYBAŞ  
10:30-12:30 17-18-19 Ekim 2019 

14:30-16:30   

KEYİFLİ LEZZETLER 
Gastronomist Şenay ŞENCAN 
UYGUNER 

10:00-12:00 17-18-19 Ekim 2019 

14:00-16:00   

KEYİFLİ EGZERSİZLER 
İBB Gençlik ve Spor Daire 
Başkanlığı 

10:30-12:00 17-18-19 Ekim 2019 

14:00-15:30   

MASK 
Şule ERDEM 10:00-13:00 17-18-19 Ekim 2019 

Cemil BEYCAN 14:00-17:00   

EBRU Güzin KAYIR  
11:00-13:00 17-18-19 Ekim 2019 

14:00-17:00   

HALK OYUNLARI 
İBB Güzelyalı Sağlıklı Yaş Alma 
Merkezi 

10:30-12:00 17-18-19 Ekim 2019 

14:00-15:30   

PONY CLUB  TJK İzmir Hipodrom Müdürlüğü 
10:00-12:30 17-18-19 Ekim 2019 

14:00-17:00   

TORUNUMLA EL ELE İZELMAN A.Ş.  
10:00-12:30 17-18-19 Ekim 2019 

14:00-17:00   

LINDY HOP Güney AKGÜL  
11:00-12:00 17-18-19 Ekim 2019 

15:00-16:00   

ZUMBA GOLD 
Beden Eğitimi Öğretmeni Özlem 
ÖNER 

13:00-14:00 17-18-19 Ekim 2019 

16:00-17:00   

ASTROLOJİ Astr. Uzm. Asude ARGUN  

10:00-12:00 17-18 Ekim 2019 

14:00-16:00   

  

KEYİFLİ GÜZELLEŞELİM 
İzmir Bornova Mesleki Eğitim 
Merkezi 

10:00-12:30 17-18-19 Ekim 2019 

14:00-17:00   

UKEYF HATIRASI 
İzmir Bornova Mesleki Eğitim 
Merkezi 

10:00-12:30 17-18-19 Ekim 2019 

14:00-17:00   

YOGA  

Gülin ZEYTUNLU 10:30-11:30 17-18-19 Ekim 2019 

Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR 13:00-14:00   

  15:00-16:00   

  16:30-17:30   

YARATICI DRAMA Gökhan TEKİN  
13:30-15:00 17-18-19 Ekim 2019 

15:15-16:45   

SAĞLIKLI İÇECEKLER Hiroko MATSUMURA  
10:00-12:00 17-18-19 Ekim 2019 

14:00-16:00   

THAI-CHI, CHI-GONG  

Ayhan GÜLER 11:00-12:30 17-18-19 Ekim 2019 

Aylin GÜLER 15:00-16:30   

Utku HAMARAT     



 

8 
 

 

 

 

 

 

WORKSHOPS 
  



 

9 
 

 

 

 

  
WORKSHOPS 

  

  INSTRUCTOR EVENT HOURS DATE  

PSYCHODRAMA 

Specialist Dr. Ahmet AKTENER 10:00-11:30 October 18, 2019 

Assoc. Prof. Dr. Sevnaz ŞAHİN 13:30-15:00   

Umut Psychodrama Enstitute    

BALANCE IN THE ELDERLY  
Assoc. Prof. Dr. Serkan BAKIRHAN 10:00-11:00 October 17-18-19, 2019 

Assoc. Prof. Dr. Nursen İLÇİN 14:00-15:00   

COMMUNICATION 
BETWEEN GENERATIONS  

Specialist Buğçe KAMER BAYBAŞ  
10:30-12:30 October 17-18-19, 2019 

14:30-16:30   

JOYFUL TASTES  
Gastronomist Şenay ŞENCAN 
UYGUNER 

10:00-12:00 October 17-18-19, 2019 

14:00-16:00   

JOYFUL EXERCISES  
İBB Directorate of Youth and 
Sports Head of Department  

10:30-12:00 October 17-18-19, 2019 

14:00-15:30   

MASK ART 
Şule ERDEM 10:00-13:00 October 17-18-19, 2019 

Cemil BEYCAN 14:00-17:00   

EBRU ART  Güzin KAYIR  
11:00-13:00 October 17-18-19, 2019 

14:00-17:00   

FOLK DANCES  
İBB. Güzelyalı Healthy Ageing 
Center  

10:30-12:00 October 17-18-19, 2019 

14:00-15:30   

PONY CLUB  TJK İzmir Hippodrome Directorate  
10:00-12:30 October 17-18-19, 2019 

14:00-17:00   

HAND TO HAND WITH MY 
GRANDSON  

İZELMAN A.Ş.  
10:00-12:30 October 17-18-19, 2019 

14:00-17:00   

LINDY HOP Güney AKGÜL  
11:00-12:00 October 17-18-19, 2019 

15:00-16:00   

ZUMBA GOLD 
Physical Education Teacher Özlem 
ÖNER  

13:00-14:00 October 17-18-19, 2019 

16:00-17:00   

ASTROLOGY  Astr. Specialist Asude ARGUN  

10:00-12:00 October 17-18, 2019 

14:00-16:00   

  

FLOURISHING JOYFULLY  
İzmir Bornova Vocational Training 
Center  

10:00-12:30 October 17-18-19, 2019 

14:00-17:00   

UKEYF MEMORIES  
İzmir Bornova Vocational Training 
Center  

10:00-12:30 October 17-18-19, 2019 

14:00-17:00   

YOGA  

Gülin ZEYTUNLU 10:30-11:30 October 17-18-19, 2019 

Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR 13:00-14:00   

  15:00-16:00   

  16:30-17:30   

CREATIVE DRAMA  Gökhan TEKİN  
13:30-15:00 October 17-18-19, 2019 

15:15-16:45   

HEALTHY DRINKS  Hiroko MATSUMURA  
10:00-12:00 October 17-18-19, 2019 

14:00-16:00   

THAI-CHI, CHI-GONG  

Ayhan GÜLER 11:00-12:30 October 17-18-19, 2019 

Aylin GÜLER 15:00-16:30   

Utku HAMARAT     
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KEYİFLİ YAŞ ALMAK/YAŞLANMAK 

Sevnaz ŞAHİN 

 

İnsan ömrü uzadı, ülkemizde de birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi beklenen yaşam süreleri 80’li yaşlara ulaştı. Bununla birlikte 
artık üzerinde durulan konu uzayan yıllardaki yaşam kalitemiz oldu. 65 yaşından sonraki yaklaşık 20 yıl nasıl geçiyor? Sağlık 
göstergeleri neler söylüyor. Uzun yaşıyoruz ama nerede ve nasıl yaşıyoruz soruları ön plana çıktı. Bu soruları araştıran bilimsel 
çalışmaların sonuçları karar vericiler için temel olacaktır.  

Kaliteli yaşamak deyince belirtilen ‘fonksiyonel olarak yeterli olmak’, mevcut potansiyelimizin hepsini kullanabilmek, bağımsız 
yaşama devam etmek ifade edilir. Yaşam kalitesinin birçok tanımı olmasına rağmen hepsinin belirttiği ortak özellik kişinin 
algısı olduğudur. Bireysel algıdır ve sübjektiftir. O halde kişinin hayatına bakışı nasıl anlamlandırdığı duygu durumu önemlidir. 
Literatür bu iyilik hali dediğimiz durumu üretken yaşlanma, sağlıklı yaşlanma, başarılı yaşlanma, aktif yaşlanma gibi 
tanımlamalarla ifade eder (Şekil 1). Bu tanımlardan birinde üretme diğerinde aktif olma gibi özellikler ön plana çıkar. 
Tanımlamalara bakıldığında negatif bir duruma tepki gibi algılanabilir. Yaşlılıkla eş değer tutulan yavaşlık pasiflik yerine ‘Aktif 
olmak’, yine emeklilik ile yan yana gelince daha belirginleşen üretimden tüketime geçme algısı yerine ‘Üretken olmak’ gibi. 
Başarılı yaşlanma da aslında bazılarının başarısız olduğunu ima etmektedir. Tümüne dışarıdan baktığınızda yaşamın bu 
dönemine ait negatif algıların ne kadar da etkin olduğunu görürüz.  

 

Şekil 1: Yaşlanma Teorileri 

Son yıllarda ülkelerdeki yaşlanma politikaların ve yaşlılık hizmetlerinin değerlendirilmesi için aktivite indeksi gündeme 
gelmiştir.  

 

Şekil 2: Aktif Yaşlanma İndeksi (AAI) 
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Bu indekste vurgulanan noktalardan bir tanesi yaşlı bireyin eğitime erişim ve hayat boyu öğrenme hakkıdır. Dünyada farklı 
isimlerde uygulanan ve 3. Yaş üniversitesi ileri yaşa denk gelen hayat boyu öğrenme modeldir ve bu amaca hizmet eder. Yaş 
alma mı ? Yaşlanma mı? Polemiğinin temeli de bu döneme ait negatif algılardan kaçma arzusudur. Dünyanın farklı yerlerinde 
rastgele karşınıza çıkan bireylerden yaşlıyı betimlemesini isteyin. İlk söylenenler; yavaş hareket eden, yüzü kırışmış saçları 
beyaz, uflaya puflaya yürüyen… olacaktır. Yaşlılık çocukluk, yetişkinlik gibi yaşamın bir dönemidir. Bununla birlikte diğer 
dönemlere göre en şanssız pek de sevilmeyen bir dönemdir. Yaşlanmaktan korkan insanoğlu uzun yaşam için çırpınır. O halde 
yapılması gereken yaşlanmamak ama yaş almaktır. Yaş alan kişi hakkında negatif algı olmaz, onlar gençlerle benzer özelliklere 
sahiptir aynı hızda aynı fiziksel ve bilişsel yeterliliktedir. Yaş almak tanımlaması ile amaçlanan yaşlılığın sebep olduğu negatif 
çağrışımlardan kurtulmaktır. Bununla birlikte algıyı değiştirerek yaşlanmanın sonuçlarını ortadan kaldırmak çok da mümkün 
olmamaktadır.  

Yaşlılığın tanımlanmasında toplumsal değerler, kültürel özellikler de önemlidir. ‘Başarılı Yaşlanma’ tanımının daha çok Amerika 
Birleşik Devletleri’nde, ‘Üretken Yaşlılık’ tanımının ise Avrupa ülkelerinde daha çok kabul görmesi toplumsal algıların önemini 
vurgulamaktadır. Yaşlanmayla ilgili ülkemizdeki çalışmalar sınırlıdır onlar da şükran duygusunun ön planda olduğu yaşlılara 
dikkat çekmektedir. ‘Keyif’ daha çok bize has bir tanımlamadır. Keyif tanımı enerji, gülümseme, mutluluk, huzur gibi olumlu 
birçok tanımı da çağrıştırmaktadır. Bu konuda yapılacak araştırmalar bireysel ve sübjektif olarak tanımladığımı yaşam kalitesi 
algımızın toplumsal kısmına da ışık tutacaktır. Keyifli olalım peki ‘Keyifli Yaş mı Alalım’? yoksa ‘Keyifli Yaşlanalım mı’ derseniz. 
‘Keyifli Yaşlanalım’ derim. Hepimize keyifli yaşlanmalar dilerim. 
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EL VE PARMAKLARIN EGZERSİZ 

Hiroshi NAKAJIMA 

 

Bu egzersiz beyin aktivasyonu için faydalı olabilir. Parmak egzersizleri her gün 5 ila 10 dakika yapılmalıdır. Egzersizler 
düşünme ve konsantrasyonu sağlamak ile birlikte beyne daha iyi gelmektedir. 

Parmak egzersizleri hafıza becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Parmak egzersizlerinin yapılma amaçlarından biri 
de beynin sağ ve sol loblarını daha iyi kullanabilmektir. Alzheimer’ı önleme de parmak egzersizlerinin etkisi büyüktür. Bu 
egzersizler yapıldığı zaman Alzheimer olma riski azalmaktadır. Yapılan egzersizler vücuttaki kan akışını düzenlemektedir. 

Bazı alıştırmaların bir diyagramı: 

İlk olarak, kan dolaşımını iyileştirmek için iki elinizle masaj yapın. 

        

Daha iyi kan dolaşımı ve beyin stimülasyonu bekleyebilirsiniz. 

 

Baş parmaklarınızla parmak uçlarınıza masaj yapın. 
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Beyin aktivasyonunda etkili olması beklenen egzersiz: 

Parmaklarınızı 1-5 sırayla katlayın  

Parmaklarınızı 6-10 sırayla açın  

 

Düşünürken egzersiz yaparak bir etki bekleyebilirsiniz.  
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YAŞLILAR İÇİN YABANCI DİLİ EĞİTİMİ: JAPONCA DERSİ UYGULAMA ÖRNEĞİ 

İkuko MURAKAMİ  

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü 

 

Giriş: Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümünde 2016 yılından itibaren sosyal sorumluluk projesi 
olarak 60 yaş ve üzeri insanlar için Tazelenme Üniversitesi sürdürülmektedir ve bunun müfredatı içinde seçmeli ders olarak 
Japonca eğitimi verilmektedir. Yaşlıların yeni dil öğrenmelerinin kolay olmadığı, özellikle sadece Latin alfabesi ile okumuş olan 
insanlar için Japonca alfabesini öğrenmelerinin kesinlikle kolay olmadığı anlaşılmaktadır. Kursun açılmasının asıl amacı; onların 
Japonca ve Japonya’ya karşı duydukları empatinin boşa harcanmaksızın yabancı dili öğrenmelerini mümkün kılması için neler 
yapılabileceği ve kolaylığın sağlanması için hangi yöntemin uygun olduğu araştırılmaktır. Yabancı dili öğrenmek özellikle 
bambaşka harfler öğrenmek, hafıza güçlendirmesinde faydalı olabildiği inancı ile yola çıkılmıştır. 

Yöntem: Kursta malzeme olarak “Erin ga chousen: Nihon-go dekimasu (Erin deniyor: Japonca öğrenebilirim” adlı kitap 
kullanılmıştır. Bu kitapta içeriklere göre düzenlenen videolar bulunmaktadır bu yüzden görüntü ile anlama ve kulaktan 
öğrenme fırsatının sağlanması mümkündür. Ayrıca dil bilgisi öğreniminde evlerde de çalışabilmek için “Genki (heyecanlıyım)” 
adlı kitaptan faydalanarak kolaylaştırıcı kitapçık, Türkçe ile hazırlanmıştır. Kursta dil bilgisi Türkçe ile açıklanmıştır. Kurs saati 
haftada bir defa 90 dakikalık blok ders olarak ayarlanmıştır. 

Bulgular ve Değerlendirme: Katılımcı sayısı kurs açılmasında oldukça fazla olmasına karşın dönem bitişinde 3.sınıfta 16 kişi, 
2.sınıfta ise 14 kişi kursu tamamlamıştır. Katılımcıların cinsiyetinde kadınlar erkeklere göre fazlaydı (her iki sınıfta da ancak 2 
– 3 erkek vardı). Katılımcıların yaşı 56 – 79 arasındaydı. Katılımcıların nitelikleri; oldukça fazla emekli öğretmeni özellikle dil 
öğretmeni (Türkçe ve İngilizce vb.) veya dile meraklı olup dil kursuna katılıma tecrübesine sahip olanlar görülmektedir. Onların 
çoğu çok istekli şekilde kursa katılmış ve sadece Japon diline meraklı olmayıp Japon kültürüne de empati duymaktadırlar. 

İkinci yıl bitişinde 3.sınıf öğrenciler Japonca dil bilgisinin temelini tamamlamışlardır. Onlar, tecrübeden kaynaklandığı sanılan 
anlama ve uygulama yetisine sahiptirler. Bu yüzden dil bilgisini anlarken oldukça güzel performans göstermişlerdir. Buna ilave 
olarak Japonca ile Türkçe arasındaki benzerlik (cümle yapısı vb.) kolaylığı sağlanmış olabilir. Ancak genç öğrencilere göre 
kulaktan öğrenmede zorlandıkları ve harflerin öğrenilmesinde fazla ilerleyemedikleri görülmüştür. Japonya’da 3 çeşit harf 
kullanılır (Hiragana, Katakana ve Kanji). Bunların adım adım sabırla öğrenmeye ihtiyaç duyulmasına karşın harf eğitimi ikinci 
planda kalmıştır ve yeni harfler öğrenmek için yeterince vakit ayırtamadıkları görülmüştür. Kurs saati zaten az olduğuna göre 
evde çalışmaları ile tamamlanması teşvik edilmesi hatta bunun için uygun ödevlerin hazırlanması gerekirdi. Harf 
öğrenmelerinde ezberledikleri Japonca şarkı sözlerini Latin alfabesinden Hiragana’ya dönüştürmesinin faydalı olduğu 
görülmüştür. 

Sonuç ve Öneri: Dil bilgisini güzel öğrendikleri ancak dinleme ve harf öğrenmelerinde gençlere göre daha fazla zaman ve 
çabaya ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Ancak gençler ile yaşlılar fark etmeksizin dil eğitiminde okuma yazma ve anlamanın 
bir arada tutarlı şekilde yürütülmesi gerektiğine göre yaşlıların öğrenmeye başladığında daha çok harf eğitimine vakit ayırması 
gerektiği öğrenilmiştir. Buna ek olarak; yabancı dili kulaktan öğrenmek için bilgisayar veya cep telefonu gibi cihaz ile internet 
ortamından faydalanmaları teşvik edilmesi gerektiği bunun için uygun malzemelerin hazırlanması gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlılar, yabancı dili eğitimi, Japonca, harf öğrenimi 
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AMAN DİKKAT? AĞRI KESİCİLER & ANTİBİYOTİKLER 

Alper DÖVENTAŞ 

İ.Ü.C-Cerrahpaşa Tıp F. İ. H. AD. Geriatri BD 

 

Sağlıklı ve kaliteli yaşlanabilmek için, hastalık süreçlerinde neler yapılması gerektiğini bilmek en önemli aşamadır. Özellikle 
hastalık süreçlerinde antibiyotik kullanımı, ağrı kesiciler ve aşılar konusunda bilgi sahibi olmak, bu aşamanın doğru şekilde 
geçirilmesini sağlayabilir.  

Yaşlılarda karşılaştığımız en önemli sorun, yaşadığımız toplumdaki sağlık sistemleri ile ilgilidir. 70-80 yaşında, neredeyse bir 
ömürlük tarihi barındıran insanlar, karşımıza hastalıklarına çare bulabilmek ümidiyle geliyor; özünde kendilerine zaman 
ayrılmasını istiyorlar. Biz geriatristlerin yaptığı en önemli iş, aslında onlara zaman ayırmak. Sistemin de bu zamanı daha verimli 
bir yöntemle artırmaya yönelik işlemesi gerekiyor. Yaşlılarımız hangi hekime gitseler çok söz dinlerler. Bu noktada önemli olan 
yaşlılarla ilgilenecek hekim sayılarının ve poliklinik sürelerinin artırılması gibi gözüküyor. Yaşlılarla çalışmaya gönüllü, yeterli 
sayıda ve disiplinler arası bir ekibin oluşturularak, bu ekibin birlikte hareket etmesini özendirmek gerekiyor. Türkiye’nin yüzde 
8,5’lik bir kısmı 65 yaş üstü insanlardan oluşuyor. Bu da yaklaşık 8 milyonun üzerinde bir yaşlı nüfusu işaret ediyor. Fakat bizim 
Türkiye genelinde toplam geriatrist sayımız 120 civarı.  

Yaşlı hastaların en önemli sıkıntılarından biri olan ağrı en sık hekime başvuru sebebi olarak gösterilebilir. Ağrı, tıpkı nabzınız, 
tansiyonunuz, soluk sayınız, vücut ısınız, oksijen yüzdeniz gibi önemli bir canlılık bulgusudur. Akut ağrı özellikle bir savunma 
mekanizmasıdır. Tabii ki sebebinin ortaya konması ve sebebe yönelik, kişiye özgü tedavi modalitelerinin uygulanması 
gerekmekte. Ağrı kesiciler konusunda yaşlılar için uzun süredir kılavuzlarda değişiklik yok. Amerikan Geriatri Birliği dâhil tüm 
dünyada kabul edilen, parasetamolün en basit ağrı giderici ve özünde ateş düşürücü özellikteki ağrı kesici olduğudur. Dozu 
günde 4 gramın üzerine çıkılmadığı sürece, her ne kadar anti-inflamatuar özelliği zayıf da olsa, yan etkisi en az ve en güvenilir 
ilaç grubu olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışındaki tüm ağrı tedavisi amacıyla kullanılan ilaçlar, diğer ilaçlarla, hastalıklarla ve 
hastaların kişisel özellikleri ile ciddi etkileşim içerisindeler. Mutlaka hekim gözetiminde kullanılmalı, yan etki ve istenmeyen 
etkileşimler açısından yakın takip edilmelidirler.  

Antibiyotiklerin gelişigüzel ve endikasyon dışı kullanımının en tehlikeli sonucunu, gelişen antibiyotik direnci olarak 
belirtebiliriz. Yıllarca o kadar özensiz kullanıldılar ki, mikroplar antibiyotiklerle yeni mücadele yöntemleri bularak güçlendi ve 
daha da tehlikeli hale geldiler. Yanlış antibiyotik kullanımları bu şekilde devam ederse, yakında en yeni ve gelişmiş 
antibiyotiklerle bile enfeksiyonları tedavi etmek mümkün olamayacak. Bu nedenle hangi antibiyotik olursa olsun mutlaka 
hekim önerisi ve kontrolü altında kullanılmalıdır. Yan etki ve diğer ilaçlarla etkileşimlerine değinmek bile bu konuşmanın özüne 
aykırı gibi geliyor.  

Özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında sıkça görülen grip ve soğuk algınlığı yaşlıların oldukça sık endişelendikleri 
durumlar. Doğrusu yaşlının bağışıklığı iyi olduğu sürece bu durumlarla kolaylıkla baş edilebileceğidir. Eşlik eden ciddi 
hastalıklar varsa tabii ki anti-gribal ilaçlar doktor kontrolünde alınmalıdır. Grip aşıları gribi tamamen önlemez, gribin üzerine 
zatürreye sebep olacak daha kötü mikropların eklenmesini ya da daha hafif geçmesini sağlar. Bağışıklık sistemi problemi 
olmayanlarda, yumurta alerjisi dışında aşının yapılmasına engel bir durum yok. Yapıldıktan sonraki birkaç gün hafif grip benzeri 
semptomlara neden olabilir. Canlı aşı yapılacağı için bağışıklık sistemini etkileyen bir ilaç kullanıyorsanız aşıyı ya tedaviden bir 
ay önce ya da bir ay sonra yapmanız gerekiyor ki vücutta o virüsü aktif hale getirip kötü sonuçlar etki etmesin. Özellikle 
romatizma ilaçları bağışıklık sisteminizi zayıflattığı için benzeri ilaç grupları kullanırken aşı olmaya dikkat etmek gerekiyor. 

Kaliteli yaş almanın sırrınına gelince: Hangi yaşta hangi durakta indiğiniz değil, o durağa nasıl geldiğinizle ilgili olan bir şeydir 
hayat. Ne kadar kaliteli yaşadıysanız kendiniz için o kadar gerekeni yapmışsınız demektir. Daha uzun ama kalitesiz bir yaşamın 
da manası yoktur. Dolayısıyla hedefimiz sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yaşlanmak. Fonksiyonel olabilmek, sosyal ve psikolojik 
anlamda aktif olabilmek, ağrısız bir hayat sürebilmek adına yapabileceklerin maksimumunu yapmak, kısacası tek başına idare 
edebilmek bu işin en büyük sırrıdır. Bu fuar ve kongreyi çok önemsiyorum. Bu yıl ikinci kez düzenleniyor ve benim de ikinci 
gelişim. Bu gelişimde çok daha mutlu ve de umutluyum. İzmir, sosyal yönetim politikası ile bu tarz işler için çok uygun bir yer. 
Bunu tüm Türkiye’ye yaymalıyız. Gönüllü bir şekilde zaman ayırmak ve destekleyen sistemlerin çoğalmasını sağlamak 
gerekiyor. 
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OLD AGE, PHILOSOPHY AND HAPPINESS IN ANTIQUITY 

(ANTİKÇAĞDA YAŞLILIK, FELSEFE VE MUTLULUK) 

Chryssi SIDIROPOULOU 

Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü 

 

There are relatively few things we know about old age in Greek antiquity. We know for sure that there were both fewer old 
people than in ours times and that the average ‘old age’ was considerably lower than today. But there is no systematic or 
theoretical treatment of old age as a distinct scientific or philosophical concern. So our effort to understand perceptions on 
old age and the elderly, is mostly confined in looking upon characteristic figures of elderly people in the Homeric world; and 
then at Plato and Aristotle’s thoughts relevant to the issue of human life and destiny. Given that the Homeric epic poetry, 
together with Hesiod, constituted the basis of upbringing and reference point of education in an otherwise school-less society, 
I will limit my presentation with a few cases derived from Homer. The limits of this presentation do not allow me to expand 
in order to analyze characteristic figures from the tragedies or comedies. 

Being composed in the 8th century B.C, the Homeric epics, the Iliad and the Odyssey, reflect the life, ideals and dominant 
ethos of an earlier civilization, active before about 4 centuries, in the Bronze era. Even the most basic reading of the Homeric 
epic is a complex and very demanding task- so I will here suffice with highlighting the heroic ideal, on the basis of which 
Homeric society was organized and its values were formed and promoted. 

Life as described by Homer is a life of a certain ideal: and this is the idea of honour. Homeric aristocracy is driven and abides 
by the idea of honour (τιµή), as well as glory (κλέος) achieved through military prowess and success in war. It is an expression 
of archaic, patriarchal communities where the ideal of warrior king is at the very centre of life. A gallery of formidable young 
men at the prime of their life battle in Troy: Achilles, Ajax, Patroclus, Diomedes, Hector. These are noblemen with outstanding 
physical strength. Achilles and Hector, especially, are the very guaranteeing forces for their respective community’s survival: 
The Greek army on the one hand, the people of Troy, on the other. The Homeric hero is a being quite alien to us: their mental 
life is not easy to describe in modern terms, for there is really no conception of what we would see as the locus of 
consciousness today. The hero rushes into battle with an unstoppable force, a sort of excessive and uncontrollable urge to 
fight- he goes almost out of himself in a kind of destructive mania. From Homer’s descriptions one cannot deduce a 
conception of the self as a central locus 

of consciousness to which all mental states and powers refer in a coordinated, holistic way. 1 It is a picture of fragmented 
consciousness where the fighting urge and thirst for glory, along with the anger and shame for being deprived of honour, 
push the Homeric hero towards catastrophic actions. The Iliad itself is, more than anything else, the story of Achilles’s menis: 
the story of a man who chose to die young but glorified and who became so upset at being dis-honoured by Agamemnon’s 
confiscation of Breseis that he refused to fight any longer, thus bringing the Greek camp at the verge of annihilation. 

It is to be expected that in such a life, the declining physical strength that comes with getting old, will only deprive one of 
power, importance and security. In Thomas Van Nortwick’s book Imagining Men. Ideas of Masculinity in Ancient Greek 
Culture2, one can get a thorough picture of the formidable challenge that old age would bring along with it, especially for 
those deprived of aristocratic blood; in the Odyssey, even kings such as Laertes, Odysseus’ father, is devoid of the authority 
and power required to clear his royal house from the suitors and lives in isolation in the countryside. At the same time, 
however, a series of wise old men bear witness to a somewhat different picture: old men like Nestor, the dignified king of 
Pylos, Phoenix, Achilles’s childhood mentor, and last but not least, Priamos himself, the King of Troy, evoke a more positive 
aspect of old age, commanding respect and shaping a different source of authority in the community: they are the wise 
counsellors, people who saw a lot and who in their youth were exactly at the point where the youthful warriors stand now: 
the invocation of their glorious young years functions as a claim to the prolongation of their social status even in old age. 
They have the ability to resolve painful conflicts in offering solid advice, trimming down the excesses of younger men, and 
offering mediation between the clashing sides. Book 9 of the Iliad characteristically presents Phoenix begging Achilles to 
return to battle. Phoenix reminds Achilles that he was sent by his father, King Peleus, to accompany his son, Achilles, to Troy. 
Peleus has entrusted Phoenix with a specific mission as regards Achilles. Phoenix himself explains this to the young hero: 

The old horseman Peleus had me escort you, that day he sent you out of Phthia to Agamemnon, a youngster still untrained 
for the great leveler, war, still green at debate where men can make their mark. So dispatched me, he to teach you all these 
things, to make you a man of words and a man of action too. 

Cut off from you with a charge like that, dear boy? I have no heart to be left behind, not even if Zeus himself would swear to 
scrape away the scurf of age 

1 See Charles Taylor, Sources of the Self. The Making of Modern Identity. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1989. 
See especially p. 118 where Taylor discusses Bruno Snell’s theory concerning this issue. 
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2 
See Chapter 6 (pp.122-153) of Imagining Men. Ideas of Masculinity in Ancient Greek 

Culture. Praeger Series on the Ancient World, 2008. 

and make me young again. (Iliad, 9, 530-542) (My emphasis) 3 

This is quite characteristic: As an elderly man, Phoenix is no longer able to fight. Despite this, his presence next to the greatest 
hero and protagonist of the Trojan war is indispensible: Compared to him, Achilles is but a boy, green at debate and untrained 
for war, this ultimate point of equality in human existence. It seems reasonable to infer that without the skill for debate, for 
careful rational weighing of situations, and skill to persuade, one will not become a successful man of action. Even at this 
height of the heroic ideal, the ability for sober assessment and proper calculation of delicate dynamics is vital. And this entails 
an important basis of positive status for older men. In his booked mentioned above, Van Nortwick also dwells upon Priamus, 
as well as Oedipus.  

At the most wretched moment of their life, the two old kings still have something that commands a level of respect: as people 
in the final stage of their life, they are closer to the gods, and find themselves at a supernatural connection with the divine. 
It is the divine presence which eventually effects the catharsis in their respective tragic stories. The King of Troy, frail but still 
very dignified and softspoken, is protected by Hermes during his treacherous passage through the Greek camp and towards 
the tent of Achilles. In one of the most majestic moments of the whole epic, he falls into his knees and kisses the hand of 
Achilles, the man who killed many of his sons. They cry together, united by reference to Achilles’s own old father back in 
Greece , and through him to the common mortality of all men. This is a very powerful moment- and we could refer to a 
number of other moving scenes that Homer presents. 

There is also the perception of old age in the tragedy as well as in comedy- later literary genres. There, the portrayal of the 
old person is even more negative than in the ones in the Homeric world- in Homer old men could get some vicarious valuation 
through reference to the achievements of their own youth. In general, the tragedy seems to adopt the picture of ‘miserable 
old age.’ Among other things, the chorus of old men seems able to do very litttle. But on the other hand, tragedy is the 
product of a new era: an era where the heroic ideal has been replaced by a different aspiration, an aspiration mostly 
nourished by life in the city, and the development of a new urban life. During the 6th century B.C. in the Greek cities of Asia 
Minor and other parts of the Hellenic world, a new burgeoning class of merchants got rich through maritime commerce. In 
several places a number of tyrants established their rule. These personified exactly the shifts of power from the hands of 
hereditary aristocracy to the control of the wealthy. This transition from mythical monarchy to archaic aristocray, and then 
to the oligarchy of material wealth, has been 

3 Homer, The Iliad, Translation Robert Fagles- Introduction and Notes Bernarnd Knox. Penguin Classics, Deluxe Edition, 1999. 

quite common in the Greek city-states during this era. The social development in the sixth century 

B.C. precipitated the further spread of political power into the hands of the many, the demos : this was to reach its peak in 
the 5th century, after the Persian wars and especially in the course of the 50 years of peace between 480 and 429, before, 
that is to say, the beginning of the Peloponesian war, the apocalyptic civil war bertween the Greek city-states. The emergence 
of direct democracy, primarily in Athens, but also in many of its satellite cities, has certainly been connected with the Sophistic 
movement. Even if there is no space here to discuss the Sophists in any real sense, I would like to emphasize the following 
point: the Sophistic movement naturally marks a big change in the orientation of philosophical thinking and the character of 
the fundamental philosophical questions. Rather than being concerned with the ultimate guiding principle of the natural 
world, Greek philosophical thinking now sets man and his status as a moral and political agent at the centre of its attention. 
In this way, man starts reflecting on himself, his own values and his life in a community together with other citizens. 

The fundamentality of the contrast bertween physis and nomos, that the Sophists introduced, gave new impetus and added 
new dimensions to questions about what is acceptable or unacceptable and what lies at the basis of the possibility to live 
together with others as citizens. The Sophists’ challenge of the old traditional values and the ensuing sense of a dangerous 
vacuum made the examination of virtue (αρετή) both urgent and vital.  

But in a polity where every opinion had a right to be heard, the ability to convince, to speak persuasively in the assembly 
(εκκλησία του δήµου) or to defend one’s own case in court, became of paramount importance. For the sophists the exemplary 
man is the one who has the skill to govern both his household and the affairs of the city in the most successful way; And in 
their eyes, this is a skill which they claim to be able to teach. Unlike the heroism of the Homeric times, this acquisition of the 
skill to speak persuasively can happen more gradually, is to be based on expert tuition and will take time. It is a skill that can 
only become better with experience and age. Naturally then it seems to be a virtue to be found in mature and older people 
rather than in the young. The shift in prioritizing the ability to think and take reasoned decisions, as well as to soberly and 
attentively reflect on options for both oneself and the city, is an expression of the very significant change in social ideals. 
Plato examined and strongly critisized the sophistic ideals; but he did preserve the priority they gave to ethical and political 
questions. Together with Aristotle he offered some of the most substantial and deep philosophical responses ever since. 

The Republic, (Πολιτεία), Plato’s masterpiece, is a book about justice. Its subtitle is significant: ‘political’ (πολιτικός). There 
are so very many things that could be said about the Republic; but here I will only mention one: the individual human being  
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is inseparable from the city. What makes an individual person’s life harmonious and healthy makes the city functional and 
just. In book IV of the Republic, Plato puts forward the famous tripartite division of the soul into three parts: the rational, the 
spirited and the appetitive. Through this model Plato aims to explain how a united soul can have, different sources of 
motivation. He does so while, at the same time, presenting it as a parallel with the way the city is divided into three classes 
itelf. The guardians- they are the wise philosophers, the auxilliaries are the defence force and constitute the military class. 
The largest class are the producers, the people who work manually and produce the city’s material wealth. The parallelism is 
well known: just like the soul is unitied, just and harmonious when it is governed by its superior part – reason-, in the same 
way the city is just when governed by the few select people whose soul is governed and guided by reason. These are the 
people whose characteristic virtue is wisdom (σοφία). 

Very noteworthy is the fact that Plato places the military class of the auxiliaries in second place and lower rank than the wise 
philosopher rulers. This is a very significant change compared with the archaic period and the world of Homeric heroes. The 
ideal for Plato is the wise –σοφός-. As Plato sees it, the wise have to rule the city, especially so the philosopher-king. Otherwise, 
unless the philosophers become kings or the present rulers genuine set themselves to the pursuit of wisdom, there will be 
no end of misery for the city. (Republic, 473d-e). As far as old age is concerned, the education of the Guardians (ruling class) 
that Plato describes in the Republic entails that only after a long and hard effort can one finally complete the last stage and 
enter the world of philosophy. Only after 50 years old, one may finally upgrade from the study of mathematics to the study 
of the ideal forms. The latter is the philsopher-king’s domain. 

All life is thus considered to be a linear ascent towards wisdom, which for Plato, despite being an aim that human beings can 
never totally reach, is absolutely indispensable. Without a life of philosophy, a human being will be deprived of any wisdom. 
Given that Plato considers wisdom to be the greatest of virtues, a life deprived of it cannot be trully fulfilled. Neither can the 
city: without the wisdom of its rulers the city will never achieve justice. 

In Plato’s dialogue Phaidon philosophy as love of wisdom is described in an exceptional way. This is the dialogue where Plato 
tells the moving story of Socrates’s last days and execution. The 70 year old Socrates tries to comfort his much younger 
followers about his imminent death. He justifies his attitude by a formidable claim: What philosphers concern themselves 
with is death. (Phaedo 67 d-e) All the course of our life is a constant struggle to get to wisdom, to become friends of wisdom, 
φιλóσοφοι. Τhis will only be achieved at the end of our life. Τhen a person’s soul will be liberated from the bounds of the 
body, and thus, purified by the life of the senses, will be potentially united with the realm of the ideal forms. In this sense, 
the pursuit of wisdom is a preparation for death. It is the redemption and eternal bliss of the soul. Seen in this sense, old age, 
rather than being the sad decline of the human being, the time of loss and misery, is the essence and purpose of human life, 
just a step away from reaching the ultimate height of human destiny. The same picture of linear ascent towards the ultimate 
beauty, driven by philosophy, we get in the Symposium: here it is not the handsome youth Alcibiades who represents eros 
himself, but the old- aged and far from handsome Socrates, who becomes the absolute object of erotic pursuit. 

Let us now briefly refer to Aristotle. In the Rhetorics he offers some remarks regarding the character of both young and old 
people in the Rhetorics. In Rh., II 12 read: 

‘Let us now describe the nature of the characters of men according to their emotions, habits, ages, and fortunes. 

 

Older men and those who have passed their prime have in most cases characters opposite to those of the young. For, owing 
to their having lived many years and having been more often deceived by others or made more mistakes themselves, and 
since most human things turn out badly, they are positive about nothing, and in everything they show an excessive lack of 
energy. Rh., II 13 

It is evident that the character of those in the prime of life will be the mean between that of the other two, if the excess in 
each case be removed. At this age, men are neither over-confident, which would show rashness, nor too fearful, but 
preserving a right attitude in regard to both. Rh., II. 14 

Less idealistic, and much more realistic about human life, Aristotle has a less exalting picture of old age than Plato. As regards 
its ontological status, old age is not more important than youth. As generally in the Aristotle seeks the middle path, the proper 
mean between two excesses. Youth and old age are both excesses, the prime of life is the desirable middle- the time when, 
physically speaking, human beings are at their best. This should be placed around a person’s mid-thirties. The intellectual 
prime, though, is placed much later towards the end of a person’s forties. Thinking (νοειν) is the highest human capacity. As 
we see in book III of the De Anima, it is the only capacity of the soul that needs no material organ to support it. As immaterial, 
thinking is associated with actuality, since it is free from any element of matter hosting potentiality.  

Only thinking can aspire to complete actuality. The absolute ontological priority that Aristotle confers to actuality and activity 
is reflected in the way in which he defines human happines and fulfillment (eudaimonia) in the Nichomachean Ethics: (1102 
a )4 

…happiness is a certain activity of soul in conformity with perfect virtue,... 
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Accordıng to this Happiness is not simply a feeling or a situation we happen to be in for a certain period of time. It is totally 
connected to virtue within Aristotle’s teleological system, at the top of which is the, the First Unmoved Mover. The nature of 
the First Unmoved Mover is totally actual, immaterial pure thinking. It constitutes the object of every being’s admiration; 
everything wishes to live a life as similar to that of the First Unmoved Mover as possible, by becoming as actual as it can be, 
in accordance with the final purpose of its own nature. Aristotle remarks that “the Good of man is the active exercise of his 
soul's faculties in conformity with excellence or virtue’’. 

Then he also adds: 

‘Moreover, to be happy takes a complete lifetime; for one swallow does not make spring, nor does one fine day; similarly 
one day or a brief period of happiness does not make a man supremely blessed and happy. (Nicomachean Ethics, 1098a)5 

Happiness is an active state of a person’s being, in accordance with virtue. It is part of human beings’ effort to reach their 
final purpose (telos). The human telos is a life as close as possible to a human being’s rational nature. Given this, happiness 
can not be achieved in youth, Aristotle claims. Happiness is, as Aristotle defines it, a project associated with the very end of 
life, in its double meaning of both a person’s final days and his ultimate purpose. 

Older people are much closer to happines than the young since they are much closer to rational completion. The young can 
keep their brief and transient appearances of joy- the philosophical happiness of the old age is incomparably precious. 

The Aristotelian conception of happiness offers a much more mature, dignified and optimistic vision for the advanced period 
of human life, in total contrast to the earlier heroic culture that Homer immortalized. We can safely conclude, I believe, that 
the philosophical picture of life, both the Platonic and, especially, the Aristotelian one, can be a valuable source of inspiration 
for us as well. It can help combat our times’ extravagant and deceptive quest for endless youth, as well as enrich our 
understanding of what ageing gracefully may be. 

4 
Aristotle, Nicomachean Ethics, Translated by H. Rackham. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William 

Heinemann Ltd. 1934 

5 Ibid 
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ONE SWALLOW DOES NOT MAKE A SUMMER: HAPPINESS AS THE ASSESSMENT 

OF AN ENTIRE LIFE 

Geoff BOVE 

Istanbul Technical University 

 

If something’s function is determined in terms of what it does best, and what we do best is thinking, then thinking is our 
function, and thinking well makes us good, functional and happy. The highest level of thinking, arguably, is that self reflection 
or thinking about the divine and our purpose. Levels of thinking that help us to obtain money, a house, furniture, children, a 
yazlik, and the food to keep us going are examples of instrumental thinking, steps on the “yuriyen merdiven” of life. But if the 
yuriyen merdiven leads nowhere, then all of the steps on it become meaningless steps. Because we tend exert so much 
energy on, and focus so much education on instrumental thinking, we often ignore the fact that just as the body needs food 
to keep it going, so does the mind and the soul. Our mind is thirsty for knowing, and it is that which makes us truly human. 
Animals and plants also eat and reproduce, but only we think, only we have another thing that needs feeding in order to 
function well. The danger of only thinking and acting instrumentally, is that can end up satisfying our plant and animal-like 
needs at great cost to the needs of our soul. In the Nichomachean Ethics, then Aristotle claims the following: 

"human good turns out to be activity of soul in conformity with virtue, and if there are more than one virtue, in conformity 
with the best and most complete, But we must add “in a complete life.” For one swallow does not make a summer; and soo 
too one day, or a short time does not make a man blessed amd happy. Nichomachean Ethics 1098a15-19" 

We need to recall that fate will always play a role in our lives and our ability to obtain happiness, but the best protection that 
we have against it is a good mind and a good soul, for those who have them are much better equipped to handle successfully 
the difficulties and challenges that life presents. 
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MODERN ÇAĞIN HIZ VE ZAMAN KAVRAYIŞI VE MUTLULUK İDEALİNİN DÖNÜŞÜMÜ 

Özlem DUVA KAYA 

 

Modernizm kavramı, sadece eski olandan kopuşu ve yenilenmeyi değil; bir dönüşümü, bireyselleşmeyi, eski geleneksel 
kurumların yaşamdaki önemini yitirdiği; sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan birey-toplum-devlet ilişkisinin kökten değişime 
uğradığı bir kırılma anını ifade eder. Aynı zamanda modernleşme, herkes için geçerli olduğu varsayılan belirli bir zaman dilimi 
içerisinde gerçekleşmesi planlanan belirli bir yön tayin ederek ilerler. Bu yüzden modern zaman felsefesinin ilk temel eğilimi, 
zaman anlayışımızı tek bir biçimde ele alma, birörnekleştirme (unifying) eğilimidir, denilebilir. Herkes için geçerli, ölçülebilir 
ve yönetilebilir zamanın bu yeni anlamı, eskiden kopup yeniyi kuracak bir Arşimet noktası gibidir ve bu bakış açısı içerisinde 
zaman, başlangıç ve son arasında salınan bir akıştır. Bu akışın yönünü ise modernliğin amaçları ve modern tahayyülün nihai 
erekleri belirlemektedir. Ortaçağ ile başlayan zaman kavramının modern bir olgu olarak ele alınışı, bugün içinde 
bulunduğumuz dünyanın başlangıç ve son arasında bu yeni zaman anlayışına dayalı olarak kurulan çizgisel ve kronolojik zaman 
ölçeklerinde tartılması anlamına gelmektedir. Öyle ki bu ölçeklerde artık periyotlar, başlangıç ve bitiş tarihleri, zamansal akışın 
yönü ve telos’u baştan belirlenmiştir. Diğer yandan zamanın bölünmesine yönelik eğilim, artık birbirleriyle ilişkisi kalmamış 
öznellikleri bir araya getirecek bir standartlaşma olarak da iş görür. Hiçbir şekilde bir araya gelmeyecek, birbirine benzemez 
unsurlar, deneyimleri ve anları zamansal bölümleme ile bir sıralamaya tabi tutup bir araya getirebilirsiniz. Yaşlı, genç, orta 
yaşlı gibi zamansal bölümlemelerden müteşekkil yaşam periyotları sadece bir belirleme olarak kalmayıp, bu periyotlara uygun 
ahlaki kodlarla da donatılmaktadır. İleri yaştaki bir bireyden ağırbaşlı bir bilge olmasını beklemek yahut gençleri daha yolun 
başında görmek gibi. Bu tür bir zamansallığın yaşçılığa (ageism) kapı araladığı açıktır.  

O halde zamana bakışın yaşam biçimlerini ve ahlaki değerlendirme ölçütlerini belirlediğini söyleyebiliriz. Antiklerin döngüsel 
zaman anlayışından farklı olarak modern zaman, bireylerden bu zamanın tüm belirlemelerini kendi benliğinde taşımasını ve 
tüm yaşantısını buna göre dizayn etmesini beklemektedir. Zamanın kronolojik kavranışı aynı zamanda bir standardizasyona 
yol açmaktadır. Herkesi, toplumu oluşturan tüm üyeleri homojen birer varlıkmış gibi düşünmek, birbirinden farklı deneyim ve 
becerilere sahip olan insanların aynılaştırılması anlamına gelmektedir. Bu yüzden yaş almanın anlamını, bireylerin geçmiş, 
şimdi ve gelecek arasında anlam kazanmış yaşam öykülerini kronolojik zamana ekleyerek yeniden kurmalıyız. Bu durumda 
bireylerin kendi moral değerlerini ve mutluluk ideallerini kendi yaşam öyküleri içerisinden türetebildikleri bir bakış açışına 
sahip olabiliriz. 

Kendisine öngörülebilir, ölçülebilir bir zamanı referans alan modern zamanlarda mutluluk, hep bu öngörüyle ilişkili olarak 
ertelenen bir idealdir. Bu paradigmada yaş almanın kendisi negatif bir anlama sahip olduğundan, ötelenmeye çalışılır. Bu 
öteleme ile birlikte mutluluk ideali de gerçekleşmesi nerdeyse imkansız hale gelecek bir nihai son olarak kalır. Yaşamın bir 
evresinin kutsanması diğer evresinin değersizleştirilmesini getireceğinden, yaşam deneyimlerinin sürekliliği, yaş almanın 
kendine özgü bir deneyim olduğu ve kendi başına değerli olduğu hatırlanmalıdır.  
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JAPANESE TRADITIONAL FOOD. FERMENTATION IMPROVES ITS NUTRITIONAL AND 
MEDICAL VALUES 

Akikazu ANDO 

Chiba University Japan 

 

In old days, most Japanese didn’t take meats. Rather, they took soybeans as major protein food. The nutritional score of 
soybeans are good. Fermentation of soybeans improves their nutritional and medical effects.  

For example Natto is fermented by Bacillus natto. Natto improves blood-sugar content. That leads to prevent Diabetes 
mellifluous and Arteriosclerosis. Also good for anti aging. Miso is fermented products of soybeans by Aspergillus oryzae. 
Medical effects of Miso soup is also similar to Natto. Soy sauce is also fermented by Aspergillus oryzae and excellent 
supplement and spice in Wasyoku. 

There many fermented foods in Japan that improve our health conditions. Please come to Japan and enjoy Japanese 
traditional (fermented) foods! 
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YAŞLILARDA AŞILAMA 

Sercan ŞAHUTOĞLU 

 

Bağışıklama, bir bulaşıcı hastalığa karşı kişiyi aktif ya da pasif olarak dirençli hale getirme işlemidir. Aşı, kişiyi 
sadece hastalıktan korumakla kalmaz, toplumda yayılmasını da engeller. Toplumun önemli bir kısmı hastalık için immün hale 
gelirse, bulaş da engellenmiş hale gelecektir. 

          Neden Aşılıyoruz? 

 İmmün sistemi hastalıklara karşı hazırlar, 

 Gerçek anlamda önleyici tek “tedavi” yöntemidir, 

 Yaşlı hastaların bakıcıları aşılandığında önemli bir bulaş yolu önlenmiş olur, 

 Yan etki insidansı oldukça düşüktür, 

 Maliyet etkin koruma sağlar. 

Yaşlılıkta Aşılama 

Aşıların mekanizması; 

 İmmüniteyi daha az etkili olan ve inflamatuvar yanıta daha fazla yol açan doğal yanıttan, hızlı adaptif immün 
yanıta çevirmek 

 İmmün hafızayı tetiklemek 

65 yaş üstü kişilere önerilen aşılar; 

 İnfluenza virüs aşısı 

 Streptococcus pneumoniae (pnömokok) aşısı 

 Herpes zoster (zona) aşısı 

 Varicella (suçiçeği) aşısı 

 Tetanoz-difteri toksoidi 

 Risk varsa: Kızamık-kızamıkçık-kabakulak,  Hepatit A, Hepatit B, Meningokok 

İnfluenza  

 Yaşlı popülasyonda tüm hastalık ve ölümlerin en önemli nedenlerinden biri 

 Pnömoni ve influenza ilişkili ölümlerin %90’dan fazlası 65 yaş ve üzeri kişiler 

 İmmün yaşlanma ve viral klirenste zayıflama nedeniyle yaşlı kişiler influenza komplikasyonları açısından daha 
yüksek risk altında  

İnfluenza Aşısı 

 Aşılama için en uygun zamanın belirlenmesi önemlidir(Ekim başı-Aralık sonu) 

 Erken uygulanması antikor titrasyonunun virüs dolaşıma girmeden önce düşmesine, geç uygulanması ise koruyucu 
antikor gelişiminden önce virüs maruziyetine neden olabilir 

 Aşının koruyucu etkisi 1-2 hafta sonra başlamaktadır.  

 65 ve üzeri bireylerin bu aşıyı yılda bir kez olmaları önerilmektedir.  

 İntramuskuler (İM) olarak uygulanır. 

Pnömoni 

 Pnömokok enfeksiyonları pnömoni, menenjit ve sepsis gibi yaşamı tehdit edici enfeksiyonlar veya otitis media, 
sinüzit ve bronşit gibi daha hafif seyirli ama sık görülen enfeksiyonlar şeklinde görülebilir. 

  Bakterinin  virülansından kapsül sorumludur. 

  Dış kapsülün yapısındaki farklılıklara bağlı olarak  90’dan fazla pnömokok serotipi tanımlanmıştır. 

 Erişkinlerde en ciddi enfeksiyonlardan sorumlu serotipler 14, 3, 9, 19, 1, 6, 23 ve 7 ‘dir. 
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Pnömoni Aşısı 

 Erişkinlere uygulanan 23 valanlı pnömokok aşısının içeriğinde,  invaziv pnömokok  enfeksiyonlardan sorumlu 
serotiplerin %90’dan fazlasını  kapsayan  23 farklı serotip yer almaktadır (1 2 3 4 5 6B 7F 8 9N 9V 10A 11A 12F 14 
15B 17F 18C 19A 19F 20 22F 23F 33F).  

 Konjuge aşı ise toksik olmayan difteri toksinine (CRM197) bağlı on üç (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14,18C, 19A, 19F, 
23F) serotip içermektedir. 

  Bu aşı T lenfosite bağımlı bağışık hafıza oluşturabilir, ancak bu etki  yalnızca B lenfositleri uyaran polisakkarit aşı ile 
sağlanamaz.  

 Antikor yanıtının daha geniş olmasını sağlamak amacı ile konjuge aşıyı takiben polisakkarit aşı kullanılması en etkin 
yöntemdir.  

 Polisakkarit aşı algoritmalar dahilinde en az 5 yıl ara ile en fazla 3 kez tekrarlanabilir.  

 Konjuge aşı ise erişkin yaş grubunda genel olarak bir doz olarak uygulanır 

 65 yaş üzerinde kişilere; 

 23 serogrup içeren polisakkarid aşı (PPV23) 

 Eğer ilk doz 65 yaşından önce ise tek doz aşılama, 

 ilk aşılama >65 yaşında ve üzerinden en az 5 yıl geçmişse 2. bir doz uygulama 

 Subkutan (Sc) ya da İM uygulanır 

 Başka bir bölgeden olmak koşulu ile bütün aşılarla aynı zamanda uygulanabilir 

 13 valanlı konjuge pnömokok (PCV13) aşısı; 

 Amerika’da Aralık 2011 tarihinden itibaren “Food and Drug Administration” (FDA) 50 yaş ve üzeri kişilerin 
aşılanmasında onay vermekle birlikte; “The Advisory Committee on Immunization Practices” (ACIP) 19 yaş ve üzeri 
riskli grubuna önermekte 

 (Riskli grup: KBY, nefrotik sendrom, fonksiyonel/anatomik aspleni, BOS kaçağı ya da kohlear implant varlığı gibi 
durumlar) 

Herpes Zoster 

 Yaşam boyu zona geçirme olasılığı %25 

 Bu kişilerin 2/3’sinden fazlası 50 yaş üstü 

 Yaşlı, immün yetmezlikli ya da stres durumunda görülme oranı artar 

 En ağır komplikasyonlarından biri: Herpetik nevralji 

 Yaşla beraber hem sıklık hem de süresinde artış  

 60 yaş ve üstü kişilere daha önce herpes zoster enfeksiyonu olup olmamasına bakılmaksızın tek doz aşı önerilir 

 Deltoid bölgeye subkutan tek doz olarak uygulanır. 

 Kronik hastalık öyküsü olanlar da (ciddi immunyetmezlik durumu hariç) aşılanabilir 

SONUÇ 

 Yaşlılarda enfeksiyon hastalıklarının sonuçları ağırdır. 

 Yaşlı popülasyonu etkileyen çeşitli enfeksiyon hastalıklarından korunmada en maliyet etkin olanı aşılamadır. 

 Taşıyıcıdan bulaşmayı engellemek amacıyla bakım verenler de aşılanmalıdır. 

 Aşılama ile hem hasta hem de hastayla temas edenler fayda görmektedir. 
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PREVENTION OF OSTEOPOROSIS 

Ergün BOZOĞLU 

SBÜ, Gülhane Tıp Fakültesi, Geriatri BD. 

 

Osteoporosis is the second most common metabolic disease after Diabetes Mellitus that is characterized by low bone mass, 
microarchitectural disruption, and skeletal fragility, resulting in an increased risk of fragility fracture. Fragility fractures are 
those occurring from a fall from a standing height or less, without major trauma such as a motor vehicle accident.  

Peak bone mass is the maximum bone mass achieved in life. Interventions to optimize peak bone mass and skeletal health 
should be directed toward a healthy lifestyle during the bone-forming years. The timing of peak bone mass occurs in the third 
decade of life in most individuals. Environmental factors including diet, exercise, habits (smoking, alcohol use), diseases, and 
medications effect the peak bone mass.  

Bone strength reflects the integration of bone mineral density (BMD) and other properties of bone that are collectively called 
"bone quality". BMD in adults is determined by peak bone mass and subsequent bone loss. As BMD measured by dual-energy 
x-ray absorptiometry (DXA) decreases, fracture risk increases as a continuum, with no "fracture threshold." Thus, the 
prevention of low bone mass is directed to maximizing peak bone mass and minimizing the rate of bone loss, with the ultimate 
goals of maintaining bone strength and preventing fractures. Preventing bone loss is preferable to treatment once it has 
occurred because degradation of bone microarchitecture associated with bone loss is largely irreversible. Treatment may 
stabilize or increase BMD and reduce the risk of fracture, but it is unlikely to fully restore bone quality and bone strength. 

In the absence of a fragility fracture, BMD assessment by dual-energy x-ray absorptiometry (DXA) is the gold standard to 
diagnose osteoporosis, according to the classification of World Health Organization (WHO). BMD that is 2.5 standard 
deviations (SDs) or more below the mean BMD of a young-adult reference population, which is a T-score of -2.5 or less, 
qualifies for a diagnosis of osteoporosis, provided that other causes of low BMD have been ruled out. Low bone mass 
(osteopenia) is defined as a T-score between -1.0 to -2.5. 

Individuals with T-scores of ≤-2.5 have the highest risk of fracture. However, there are more fractures in patients with a T-
score between -1.0 and -2.5 because there are so many more patients in this category.  

Osteoporosis is a preventable disease, not an inevitable consequence of aging. The management of skeletal health should be 
directed toward maximizing peak bone mass and minimizing bone loss that occurs with aging and declining sex hormone 
levels. In general, healthy lifestyle measures should be encouraged for all individuals to preserve bone mineral density (BMD), 
bone microarchitecture, and bone strength. 

Healthy lifestyle measures for maximizing peak bone mass during the bone-forming years include adequate calcium and 
vitamin D intake, physical activity (although not excessive), and avoidance of cigarette smoking and alcohol.  

Similar healthy lifestyle measures for prevention of subsequent bone loss in adults include regular weight bearing exercise, 
adequate calcium and vitamin D intake, avoidance of cigarette smoking, and limitation of alcohol to an average of no more 
than two drinks daily. For postmenopausal women and men over 70 years old, the recommended total calcium intake is 
approximately 1200 mg daily (total diet plus supplements, if needed). The recommended dietary allowance of vitamin D for 
older adults 800 international units. However, older persons confined indoors and other high-risk groups may have low serum 
25-hydroxyvitamin D concentrations and may require higher intakes. 
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ALZHEİMER HASTALIĞI TANI, TEDAVİ, KORUNMA YÖNTEMLERİ VE YENİLİKLER 

Mert EŞME, Mustafa CANKURTARAN 

 

Alzheimer hastalığı; ilerleyici unutkanlık ile birlikte, bilişsel işlevlerde, karar verme, plan yapma, soyut düşünme gibi yürütücü 
işlevsellerde bozulma ile karakterize, kişinin kazanılmış entelektüel ve sosyal becerilerinde kayıp, günlük yaşamında, günlük 
aktivitelerinde bozulma ile giden ilerleyici bir hastalıktır. Hastalığın ileri evrelerinde hastaların tam bağımlı olması, bakıcı yükü, 
maliyet de göz önünde bulundurulduğunda, erken evrede tanı koymak önemlidir. Bu nedenle her yaşlı, hafıza bozukluğu ve 
diğer bilişsel bozukluklar açısından değerlendirilmeli ve saptanacak bilişsel bozukluğun da derecesi belirlenmelidir. Erken 
evrede tanı, geri döndürülebilir sebeplerin tespit edilip, tedavi edilmesine olanak sağlar. Erken tanı ve tedavi; hastalığın 
ilerlemesini yavaşlatır, bakıcı yükünü azaltarak, bakımevine yerleştirilme oranlarını azaltır. Hastaların fonksiyonel 
bağımsızlıklarını uzun süre sürdürmelerini sağlar, davranışsal semptomları azaltır ve yaşam kalitesini artırır.  

Risk faktörleri; ileri yaş, kadın cinsiyet, aile hikayesi, düşük eğitim seviyesi, düşük bilişsel rezerv, sosyal izolasyon, depresyon, 
hipertansiyon, hiperlipidemi, diabetes mellitus, sigara gibi vasküler risk faktörleri ile kafa travması, Apo Ɛ4 aleli ve Down 
sendromudur. Kromozom 1,14, 21 ve 19 anomalileri genetik risk faktörlerindendir. Aluminyum, bakır, demir, çinko da risk 
faktörleri arasında sayılabilir ama çalışmalarda kesin risk faktörü olarak kanıtlanmamıştır.  

Eğitim düzeyi yüksek bireylerde Alzheimer hastalığında rol oynayan amiloid ve TAU proteinlerinin birikiminin, eğitim düzeyi 
düşük bireylere kıyasla çok daha az olduğunu çalışmalarda gösterilmiştir. Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından 
desteklenen bir grup araştırmacının elde ettiği veriler “bilgi işleme hızı” egzersizlerinin de ileride demans gelişme riskini 
azalttığını göstermektedir. Finlandiya’da, geniş bir katılımcı kitlesi üzerinde gerçekleştirilen FINGER çalışmasında Akdeniz tipi 
diyet ile beslenen, düzenli fiziksel ve bilişsel egzersiz yapan ve kalp damar hastalıkları açısından kontrol altında olan bireylerde 
demans gelişme riskinin daha düşük olduğunun saptanmıştır. Günlük meyve tüketiminin Alzheimer Hastalığına yakalanma 
riskini belirgin şekilde azalttığı da ortaya konmuştur. 

Yaşlı hastalarda bellek, afazi, agnozi, apraksi, görsel ve uzaysal beceriler, karar verme, plan yapma ve soyut düşünme becerileri 
değerlendirilmelidir. Erken tanı için kapsamlı geriatrik değerlendirmenin bir parçası olarak tüm hastalarda unutkanlık detaylı 
sorgulanmalıdır. Torunların ya da çocukların ismi, haftanın günleri, yirmiden geriye birer birer ya da üçer üçer saydırmak 
muayeneye başlarken yapılabilecek pratik sorgulamalardır. Yakın hafıza için gündemdeki olaylar sorgulanmalıdır. Mutlaka 
hastayla birlikte kalan ya da hastayı gözlemleyebilen bir yakınından da öykü alınmalıdır.  

Alzheimer hastalığının kesin tanısı patolojik inceleme ile amiloid plakların ve nörofibriler yumakların gösterilmesi olsa da bu 
klinik pratikte uygulanamaz. Tanı klinik, kognitif, nörolojik ve fizik muayene ve geri döndürülebilir sebeplerin 
değerlendirilmesiyle konulur. Bu değerlendirme sonrasında demans ve Alzheimer Hastalığı tanı kriterleri kullanılarak kesine 
yakın tanı koymak mümkündür. Hastalarda ilk tanı anında, geri döndürülebilir sebepleri dışlamak için laboratuvar testlerinden, 
tiroid fonksiyon testleri, vitamin B12, tam kan sayımı, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, glukoz ve 
elektrolit düzeyleri gönderilmelidir. Serebrovasküler hastalık, kronik subdural hematom, normal basınçlı hidrosefali ve tümör 
gibi alternatif sebeplerin ekarte edilmesi için en az bir kez nörogörüntüleme (manyetik rezonans görüntüleme (MR) ya da 
bilgisayarlı tomografi (BT) ile) yapılmalıdır.  

Alzheimer hastalığında tedavi ne kadar erken başlanırsa olumlu etkiler o kadar çok izlenebilir. Demansta, hastalığı geri 
döndüren, tam iyileştirme ve kür sağlayacak herhangi bir tedavi yoktur. Tedavi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada, 
hastalığın evresini bir süre stabilize etmede, günlük aktivitelerde bağımsızlık süresini uzatmada, davranışsal ve psikiyatrik 
semptomları azaltmada, bakıcı yükünü ve huzurevine yerleştirmeyi azaltmada faydalıdır. Tedavide asetilkolinesteraz 
inhitörleri (rivastigmin, donepezil, galantamin), orta evreden itibaren de memantin kullanılabilecek ajanlardır. 
Asetikolinesteraz inhibitörleri tanıyı koyduğumuz anda, mümkün olan en erken zamanda başlamak gereklidir. Orta ve ileri 
evrelerde memantin ile kombinasyonu önerilmektedir. Hastaların ileri evrelerde, korunacak en ufak bir fonksiyonu bile 
kaldıysa tedavinin devamı önerilmektedir. İleri evrelerde bakım yükünü azaltması, psikiyatrik semptomları davranış 
bozukluklarını baskılaması ve ileri evrede endikasyonlarının da bulunması nedeniyle ilaçların kesilmesi genellikle önerilmez. 
Ciddi yan etkiler gözlendiğinde ilacı kesmek, ya da ilaç değişikliği yapmak gerekir. Sonuç olarak Alzheimer hastalığında erken 
tanı ve tedavi hastanın fonksiyonel bağımsızlığını devam ettirmede çok önemlidir. Bu nedenle kapsamlı geriatrik 
değerlendirmenin bir parçası olarak, her yaşlı unutkanlık açısından sorgulanmalı kognitif değerlendirmeden geçirilmelidir. 
Unutkanlık öyküsü sadece hastadan değil, hasta yakınlarından da alınmalıdır. Geri döndürülebilir sebepler araştırılıp 
düzeltilmelidir. Tanı klinik, nöropsikiyatrik testler ve tanı kriterlerinin birlikte değerlendirilmesiyle konulabilir. Tanı konduğu 
andan itibaren hastalığın evresine uygun, tam dozda, kesintisiz tedaviye başlanmalı ve tedavinin sürekliliği sağlanmalıdır. 
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TAZELENME ÜNİVERSİTESİ BANA NE KATTI? 

Osman N. TARTILACI 

Ege Üniversitesi Ege Kampüsü 

 

Sayın Başkan, Sevgili Konuklar, 

Tazelenme Üniversitesi bana neler kattı, konusunda sizlere görüşlerimi aktaracağım. Öncelikle sizlere çok kısa Tazelenme 
Üniversitesinin kuruluş ve gelişim aşamalarını aktarmak istiyorum. 

14 Mayıs 2016 tarihinde sabah saat 06;00 da Akdeniz Üniversitesinde ilk ders yapılarak süreç başlamış oldu. Bundan 5 ay 
sonra da Ege üniversitesi Ege kampüsünde derslere başlandı. 

16 Nisan 2017 de Muğla,11 Ekim 2019 da Fethiye ve Köyceğiz ardından Eskişehir Anadolu üniversitesi bünyesinde açılan 
Tazelenme Üniversiteleri (TAÜ) ülkemizde 60+ yaş gurubu için farkındalık yaratmaya devam ediyor. 19-21 Nisan 2019 da 
Muğla'da ilki düzenlenen Tazelenme Olimpiyatları bütün kampüsleri bir araya getiren ve bağları pekiştiren çok önemli bir 
organizasyon oldu. Buradan emeği geçen ve katkı veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Ben sadece kendi düşüncelerimi değil Ege Kampüsündeki sınıf arkadaşlarımın da duygu ve düşüncelerini aktarmak istiyorum. 
Başarılı yaşlanma, Aile- çevre- torunlarımıza iyi örnek olma ve Ömür boyu üretkenlik felsefesi içinde gelişen bir oluşumdur. 
Tazelenme Üniversitesinin öğrencilerine kattığı değerleri: 

 -Sosyal açıdan; Bireylerin sosyal çevreleri genişledikçe yaşama bakışın değiştiğini düşünüyorum. Haftanın 2-3 günü düzenli 
olarak okula gelen kişilerin her geçen gün özellikle kişisel bakımlarına önem verir hale geldiklerini, yaşama daha sıkı bağlarla 
bağlandıklarını söyleyebilirim. 

-Sağlık Açısından; Yeni bilgilerin dağarcığımıza girmesi ve tekrarlanan öğrenme sürecinin özellikle akıl sağlıkğı açısından ne 
kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. 

-Psikolojik açıdan; yaşam döngüsü içinde yalnız kalan bireyin içine düştüğü boşluğu Tazelenme Üniversitesinde yeni arkadaş 
çevresi ile giderdiğini düşünüyorum. 

 Sevgili Konuklar şair ne diyor?  

 "İnsan insanı" - Ya tamamlayamadı 

 - Ya da tam anlayamadı. 

Biz Tazelenme Üniversitesi’nde birbirimizi tamamlamaya ve tam anlamaya başladığımızı söyleyebilirim. Beni sabırla 
dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
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TAZELENME ÜNİVERSİTESİ BANA NE KATTI? 

Canan İZMİRLİ  

Fethiye Kampüsü 

 

Sayın Başkanlar, Sevgili Tazelenme Üniversitesi Öğrencileri, 

Sizleri en taze kampüs olan Fethiye Kampüsü adına selâmlıyorum. 

İsmim Canan Izmirli, 71 yaşında, 2 çocuk annesi 6 torun sahibiyim. Emekli öğretmenim.  

Derslerimiz 23 Eylül’de başladı henüz sadece dört haftalığız. 

Öğretmenliğimin 27 yılını Almanya'da görev yaparak geçirdim. O zamanlar Frankfurt 'ta 3.Yaş Üniversitesi olduğunu biliyor ve 
çok imreniyordum. 

Emekli olduktan sonra Fethiye'ye yerleştik.  

Bir tesadüf sonucu sanal ortamda 52 sene önceki sınıf arkadaşımı buldum. 

İzmir'de yaşıyor ve Tazelenme Üniversitesi’ne devam ediyordu... Yine çok imrendim ve keşke benim de böyle bir olanağım 
olsa dedim.  

Ve bir gün dileğim gerçek oldu... 

Fethiye Sağlık Bilimleri öğretim görevlisi ve aynı zamanda Sevnaz Hanımın doktora öğrencisi olan Cemil Yavuz 'un üstün 
gayretleri, Sevnaz Hanım ve Muammer Bey'in destekleriyle 19 Ocak 2019 'da Fethiye'de ilk toplantımızı yaptık.  

Bu toplantıya Tazelenme Ege Üniversitesi öğrencileri de geldiler. Aralarında tam 52 yıl önceki okul arkadaşım Nuran Kaya da 
vardı. Duygu dolu anlar yaşamakla birlikte Tazelenme Üniversitesi mucizesi olarak 18’li yaşlarımıza geri döndük ve tam 
anlamıyla tazelendik. 

En büyük isteğim, ilerideki yıllarda Frankfurt Goethe Üniversitesi ile karşılıklı ziyaret gerçekleştirmek... 

Ayrıca Tazelenme Üniversitesi’nin tüm ülkeye yayılması... 

Bu yıl Geriatri, Sağlık Bilgisi, Sosyal Bilimler, Beceri Dersleri ve Spor ile seçmeli derslerimiz var. 

Öğrenmenin doğumdan ölüme kadar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bilgilerimizi tazeleyerek, yeni bilgiler edinerek sağlıklı ve 
keyifli yaş almaya gayret edelim. 

Öğrendiğim ve öğreneceğim birkaç cümle ile torunlarımla İngilizce konuşmak, Beceri dersinde yaptığım bebekleri onlara 
hediye ederek "bakın bunları okulda yaptım " demek ve onların yüzündeki gururu görmek beni çok mutlu edecektir. 

Selâmlar... 
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ALZHEİMER’Lİ HASTAYLA YAŞAM 

Nil TEKİN1, Yaprak SEÇİL2, Belgin KARAVAŞ3, Aysun Kabadayı ERİM3 

1Türkiye Alzheimer Derneği 

2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı 

3Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi Başkanı 
 

Özet 

‘Unutanları Unutmuyoruz’ 

Yaşlanma ve Alzheimer Hastalığı 

Dünya nüfusu giderek yaşlanmaktadır. Avrupa ülkelerinde 65 yaş ve üzeri nüfus %15,4 iken, 1990 ile 2025 yılları içinde yaşlı nüfusun 
%62’lik artış göstereceği, ABD ‘de gelecek otuz yıl içinde yaşlı nüfusun iki katına çıkacağı, elli yılda 75 yaş ve üzerindekilerin toplumun 
%30’unu oluşturacağı öngörülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumunun son verilerine göre 65 yaş üstü nüfusun % 8,8 olduğu 
görülmektedir  

Alzheimer Hastalığı genel olarak tüm toplumlarda demansın en sık görülen nedeni olup, primer nedeni ise tam olarak 
bilinmemektedir. İlk olarak Alman nörolog Dr. Alois Alzheimer tarafından 1901 yılında bir kadın hastada tanımlanmış. Yaşlanmayla 
görülme riski giderek artar. Tüm dünyada 50 milyon kişi, Türkiye’de yaklaşık 600 bin kişi, İzmir’de 6-7 bin ve üzeri Alzheimer hastası 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Demans, en sık görülen formuyla Alzheimer Hastalığı yaşla birlikte görülme riski artan, hastanın yanı sıra bakım verenlere etkileri ve 
bakım maliyeti ile önemli bir halk sağlığı sorunudur. Demans dünya genelinde 50 milyon kişiyi etkilemekte, 2030 yılında 82 milyona, 
2050 yılında ise yaklaşık 152 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. 

Demans olarak nitelendirilebilecek bir zihinsel bozulma, tanımı gereği, öncelikle birden fazla kognitif işlevi bozmalıdır. Demans olarak 
nitelendirilebilecek bir zihinsel bozulma, mesleki performans, sokakta, mali işlerde bağımsızlık, sıradan aygıtların kullanımı, hobiler, 
ev işleri, kendine bakım ile özetlenebilecek günlük yaşam aktivitelerinde (GYA’lar) kayda değer bir bozulmaya yol açacak şiddette 
olmalıdır.  

Alzheimer Hastalığı hastada oluşturduğu sorunların yanı sıra bakım verenlere büyük yük getirebilen kronik bir hastalıktır. Alzheimer 
hastaları diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi tam olarak iyileşememektedir. Buna karşın güncel tedavilerin etkin kullanımı, iyi bir 
hasta izlemi ile bakımının yapılması yaşam süresi ve kalitesine olumlu etki yapmaktadır.  

Alzheimer Hastalığı ilerledikçe hastada farklı ruhsal ve davranışsal değişiklikler görülebilmektedir. Bunların arasında en çok görülen 
amaçsız dolaşmalar, anksiyete ve saldırgan davranışlar, umutsuzluk, depresyon, halüsinasyonlar ve aşırı tepkilerdir. 

Birçok farmakolojik nedenden dolayı yaşlılarda hastalıkların ilaçlarla tedavisinde genç erişkin hastalara oranla daha düşük dozlarda 
tedaviye başlanması gerekmektedir. Kontrollü doz artırımı önemlidir.  

Tedavide kullanılan ilaçların erken tanı önceliklenerek, hekimin uygun gördüğü dozlarda kullanılması, etkin ilaç dozuna kadar geçen 
sürenin ayarlanması, yan etkiler açısından özellikle hasta yakınlarının bilgilendirilmesi uzun yıllar sürebilecek tedaviye uyumunun 
sağlanması açısından önemlidir. Genel olarak ilaçların ölü nöronları onaramadığı bilinmektedir. Ancak dikkat, apati ve konuşmalarda 
hafif ama belirgin iyileşmeler gözlenebilir. Bu ilaçların geçen zamanı yeniden geri getiremedikleri gibi belleğin belirgin bir şekilde 
yerine gelemediği de bilinmektedir. Temel amacın yaşam fonksiyonlarının korunması ile gerilemenin ya da bağımlılık durumunun 
geciktirilmesi olduğu bilgisi hekim ile bakım veren kişiler arasında paylaşılmalıdır.  

Her yaşlının bakım gereksiniminin farklı olacağı bilinmelidir. Kronolojik yaş bakım ihtiyacının belirlenmesinde tek başına bir kriter 
değildir. Yaşlının bağımsızlık derecesi bilinmeli, her yaşlının bireysel gereksinimleri belirlenmelidir. Bu itibarla bağımlı yaşlılarda tıbbi 
gereksinimler ön planda olmakta, her bağımlılık düzeyi için ayrı bakım ve hizmet gereksinimleri oluşmaktadır. Örneğin Alzheimer 
hastasında evreler sona yaklaştıkça bakım verenin hastasını bakım evine yerleştirme konusunu düşünmeye başladığı belirtilmiştir. 
Optimal bilişsel işlevini sürdürmesine yardım etmek, bağımsızlığını ve öz bakım aktivitelerini desteklemek, fiziksel güvenliği ve yeterli 
beslenmeyi sağlamak, ilaç takibi yapmak, anksiyete ve ajitasyonunu azaltmak, uyku bozukluklarını gidermek, sosyalizasyon 
gereksinimlerini karşılamak, iletişimi iyileştirmek gerekmektedir.  

AH ileri evrede aspirasyon riski ile immobilitenin giderek artmasıyla basınç yarası oluşma riski mevcuttur. Bakım verenlerin uzun 
dönemli bakım yükü nedeniyle de sorunlarla baş etme eğitimi alma ve Alzheimer dernekleri gibi kuruluşlarda destek grup 
aktivitelerine katılımı önerilmektedir. AH semptomları zaman içinde bir klinik progresyonu takip etmektedir. Bu dönemde uygulanan 
tedavilerin etkinliğinin değerlendirilmesinde hastanın yanı sıra hasta yakınlarının ve bakım verenlerin de birlikte değerlendirilmesi, 
hastalığın biyopsikososyal yaklaşım temelinde fiziksel, ruhsal ve sosyal boyutunun bilinmesi büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi  

Türkiye Alzheimer Derneği, hasta yakınları ile birlikte Alzheimer hastalığı konusunda uzman hekimler tarafından 1997 yılında 
kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. 1999 yılında ilk şube olarak İzmir şubesi açılmıştır. Halen Türkiye genelinde günden güne sayısı 
artan şubeleriyle hizmet vermektedir.  

 

Amaçlar ve Hedefler 
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*Toplumun Alzheimer Hastalığı konusunda farkındalığının arttırılması 

*Toplumun Alzheimer Hastalığı konusunda genel bilgi düzeyinin arttırılması 

*Hasta yakınlarının sosyal destek gereksinimlerinin giderilmesi, 

*Hastaların sağlık ve sosyal hizmet sunumlarını etkin kullanabilmelerinin sağlanması, 

Derneğin çalışmalarında genel olarak halkımızın Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitimin sağlanması ve 
hastaların ve ailelerinin yaşam kalitesinin arttırılması konuları amaçlanmaktadır.  

Türkiye Alzheimer Derneği, Alzheimer hastaları, hasta yakınlarının yanı sıra hastalık konusunda bilgi ve destek almak isteyen herkesin 
faydalandığı bir sivil toplum kuruluşudur. Konuyla ilgili bilgi ve destek gereksinimlerinin giderilmesi için gönüllüler özellikle kendi 
illerinde ve bölgelerinde başvuran herkese derneğin hedefleri doğrultusunda hizmet sunmaya çalışır.  

Hizmetler:  

* Alzheimer hastalığı hakkında genel bilgi edinilebilir. 

* Alzheimer hastalığıyla yaşam ve bakım sorunlarının çözümleri konusunda eğitim alınabilir. 

* Uygun sağlık ve bakım desteğinin bulunması için danışmanlık alınabilir. 

* Derneğin sosyal faaliyetlerine katılarak sosyal destek sağlanabilir.  

Faaliyetler: 

* Alzheimer Hastalığı’nın bilinirliğini artırmak amacı ile gönüllüleri ile birlikte yerel yönetimler, diğer sivil toplum kuruluşlarının yanı 
sıra okullar ve üniversiteler ile bilinçlendirme faaliyetleri yürütmektedir.  

* Alzheimer hastalarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonun sağlanması konusunda girişimlerde bulunmaktadır.  

* Hastaların gün içinde kaliteli vakit geçirmeleri ve bakımları için gündüz bakımevlerinin kurularak yaygınlaştırılabilmesi amacıyla yol 
gösterici ve liderlik faaliyetlerinde bulunmaktadır.  

* Alzheimer hastalarının etkin ve kaliteli bakım alabilmeleri için sağlık personelinin eğitim aktivitelerini düzenlemektedir.  

* Alzheimer hasta yakınlarına, psikolojik destek ve dayanışma toplantıları düzenlenmektedir. * Kurumsal bakım alanlarında Alzheimer 
hastalarının bakımı konusunda danışmanlık verilmektedir. 

Hastaların, yakınlarının ve bakıcıların bir araya gelmeleri, eğitimleri, sorunlara ortak çözüm aramaları için ortak zemin oluşturma 
çalışmaları yürütülmekte ve bu nedenle toplantı, seminerler ve hasta yakınlarına psikolojik destek amaçlı grup toplantıları 
düzenlenmektedir. 

Türkiye Alzheimer Derneği, amaç ve faaliyetlerine uygun olarak bakanlıklar, üniversiteler, sağlık alanında eğitim ve hizmet veren tüm 
hastaneler, kamu ile ilişkili özel ve tüzel sağlık kurumları ve mahalli, mülki ve idari teşkilatlarla yoğun işbirliği içindedir.  

Eğitim Faaliyetleri:  

* Alzheimer Hastalığının farkındalığının arttırılmasına yönelik eğitimler yapılmaktadır. Unutkanlığın bir hastalık olduğu, demansın 
yaşlanmanın doğal bir süreci olmadığı mutlaka bir doktor kontrolünden geçmek gerektiğini anlatmak için eğitim seminerleri ve çeşitli 
toplantılar düzenlenmektedir. 

* Alzheimer hastalarının süreğen engelliliği gibi konularda yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak, Alzheimer hastalığı ile ilgili 
bilinçlendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bu konuda hasta ve hasta yakınlarının sosyal güvenceleri, yasal yükümlülükleri, yasal 
hakları konusunda bilgilendirilmeleri için toplantı ve paneller düzenlenmiştir.  

* Son yıllarda özellikle korunmaya yönelik eğitimlere halkın ilgisi de yoğun olmakta, özellikle Alzheimer hastalığının önlenebilir risk 
faktörleri konusunda eğitim konuları ele alınmaktadır.  

* Alzheimer Hastalığı ile baş etmeye çalışan hastaların ve yakınlarının evde bakımdaki soru ve sorunlarına cevap bulmak, davranışsal 
sorunlarla baş etme yöntemleri konusunda bilgilendirmek ve hasta yakınlarının yaşadıkları psikolojik sorunlarla ilgili olarak destek 
vermek amaçlı eğitim toplantıları düzenlenmektedir. 

* Dernek merkezinde genel olarak her ay bir gün konunun uzmanı kişiler tarafından, düzenli bilgilendirme toplantıları 
düzenlenmektedir. Bu toplantılarda katılımcılara bilgilendirme broşürleri, kitap, kitapçık gibi kaynaklar dağıtılmaktadır: 

* Sosyal Medya aktif olarak kullanılmakta ve buradan da bilgilendirme sağlanmaktadır.  

*Genel olarak gönüllülerle buluşan hasta yakınları yalnız olmadıklarını görerek, sosyal destek almaktadırlar.  

Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi ‘Unutanları Unutmuyor’.  
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EKONOMİK SERMAYELERİNE GÖRE 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİN KENTSEL DÖNÜŞÜME 
YAKLAŞIMLARI: İSTANBUL ÖRNEĞİ 

Betül Duman BAY  

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü 

 

Giriş 

Bu çalışmada İstanbul’da yaşayan 65 yaş üstü bireylerin kentsel dönüşüme dair beklentilerinin ekonomik sermayelerine göre 
nasıl farklılaştığı ele alınacaktır. İstanbul’un özellikle seçilmesinin iki nedeni vardır. Birincisi İstanbul’da 2018 yılı Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre 65 yaş üstü bireylerin oranı %6,7 olup, bu kesimin tüm yaşlılar içindeki oranı %14’tür. 
İkincisi İstanbul kentsel dönüşümün en hızlı ve kapsamlı yaşandığı metropolitan alandır.  

Bu çalışmada Tubitak 1001 kapsamında desteklenen “Kentsel dönüşüm ve metropolde yaşlanmak: İstanbul örneği” isimli 
projenin verileri kullanılacaktır. Sözkonusu veriler İstanbul’un 20 ilçesinde 65 yaş üstü 1818 bireyle yapılan yüz yüze anket ile 
toplanmıştır. Oranlı tabakalı örnekleme ile ilçelerde yaşayan 65 yaş üstü bireylerin oranlarına göre anketlerin dağılımı 
yapılmıştır. Daha sonra her ilçe için tespit edilen anket sayısı kentsel dönüşümün yaşandığı mahalleler seçilerek o mahallelerin 
ilçelerdeki oranına göre dağıtılmıştır.  

Ekonomik sermaye sosyal eşitsizlikleri üreten kavramlar olarak kullanılmaktadır. Bourdieu’ya göre hemen ve doğrudan paraya 
dönüştürebilen ve mülkiyet hakları olarak kurumsallaşabilen sermayedir. Ekonomik sermayenin operasyonelleştirilmesinde 
kişinin kendisini hangi sosyo-ekonomik gelir grubunda gördüğü, kira geliri ve mevduat gelirinin varlığı, hanenin tasarruf 
edebilme yeteneği, tatil yapabilme durumu değişkenleri dikkate alınarak bir puanlama yapılmış ve bu puanlamaya göre 0-2 
arası düşük, 3-4 arası orta, 5 -6 arası yüksek ekonomik sermaye olarak tasnif edilmiştir.  

Ekonomik sermayelerine göre örnekleme giren yaşlıların %74,8’i düşük, %20,9’u ise orta ekonomik sermayeye sahiptir. Yüksek 

ekonomik sermayeye sahip yaşlıların oranı %4,3’tür. Kültürel sermayelerine göre yaşlıların %70,2’si düşük, %20,7’si ise orta 

kültürel sermayeye sahiptir. Yüksek kültürel sermayeye sahip yaşlı bireylerin oranı %9,1’dir.  

EKONOMIK SERMAYE GRUBU 

 
Sayı Oran Geçerli Oran Kümülatif Oran 

 

Düşük 1360 74,8 74,8 74,8 

Orta 380 20,9 20,9 95,7 

Yüksek 78 4,3 4,3 100,0 

Total 1818 100,0 100,0 
 

 

Kentsel Dönüşüme Yaklaşım: Beklentiler ve Kaygılar 

Araştırmada ekonomik sermaye grubu ve kentsel dönüşümden beklentiler arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 
Düşük ekonomik sermaye grubundaki yaşlıların en önemli beklentileri sırasıyla “doğal afetlere dayanıklılık” (%13,2), “konforlu 
ve rahat bir konuta sahip olmak” (%12,9), “daire sahibi olmak” (%9,1) ve “yeni ve prestijli bir yaşama alanı” (%8,8) olarak 
tespit edilmiştir. Yüksek ekonomik sermaye grubundakiler için beklentiler ve oranları şöyle değişmektedir: “doğal afetlere 
dayanıklılık” (%25,6), “yeni ve prestijli bir yaşama alanı” (%14,1) “konforlu ve rahat bir konuta sahip olmak” (%7,7), “evimin 
küçülmemesi” (%6,4). Burada ekonomik sermaye grubuna göre değişmeden tümü için en önemli beklentinin afetlere 
dayanıklılık olduğu görülmektedir. Bu da iktidarın kentsel dönüşüm söyleminin belli bir düzeyde karşılık bulduğunu 
göstermekle birlikte, mevcut konut kalitesinin ve konutların eskiliğinin bu beklentiyi beslediğini söyleyebiliriz. Ancak dikkat 
çekici ayrışma düşük ekonomik sermaye sahiplerinin daire sahibi olma beklentisidir. Yine sermaye gruplarını kesen bir beklenti 
olarak konut büyüklüğünün değişmemesi yönünde özellikle merkezi yerlerde oturanların beklenti içinde oldukları 
görülmektedir. Bu durum özellikle küçük konut sahipliliği ile yakından ilişkili olabilecektir. 

Ekonomik sermaye grubu ve kentsel dönüşümün yapılma nedeni arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (X2 
(14)= 24,526, df=14, p= 0,040, p<0,05). Düşük ve orta ekonomik sermaye sahibi yaşlılar için kentsel dönüşümün en önemli 
nedeni “deprem ve afet riski”dir (sırasıyla %31 ve %35). Ancak yüksek ekonomik sermaye sahibi yaşlıların daha büyük 
çoğunluğu öncelikli neden olarak “rantı” (%38,5) görmekte, bunu “deprem ve afet riski” (%37,2) takip etmektedir. Bir diğer 
farklılaşma düşük ekonomik sermaye sahiplerince “konutların iyileştirilmesi” (%26) ve “rant” (%25,4) diğer iki neden olarak 
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ortaya çıkması, orta ekonomik sermaye sahibi yaşlılar için ise ikinci sıradaki kümelenmenin “rant” (%27,6) olmasıdır. Planlı bir 
kentleşme hedefinin geri planda kalması kentsel dönüşüm meselesinin daha çok konut/yapı ölçeğinde takdim edilmesi ve 
algılanması ile ilgili durmaktadır.  

Ekonomik sermaye grubu * Kentsel dönüşümün yapılma nedeni 

  Kentsel dönüşümün yapılma nedeni Total 
Deprem ve 
afet riskine 
karşı 

Güvenlik 
ve asayiş 
için 

Konutların 
iyileştirilmesi 
için 

Konut 
değerlerinin 
artışı/ 
ekonomik 
kazanç için 

Rant Yeni ve 
planlı bir 
kent 
tasarımı için 

Fikrim yok 
/bilmiyorum 

Diğer 
 

Ek
o

n
o

m
ik

 s
er

m
ay

e 
gr

u
b

u
 

Düşü
k 

Sayı 422 36 354 30 345 77 89 7 1360 

% within Ekonomik 
sermaye grubu 

31,0% 2,6% 26,0% 2,2% 25,
4% 

5,7% 6,5% ,5% 100,0% 

% within Kentsel 
dönüşümün yapılma 
nedeni 

72,3% 80,0% 78,0% 76,9% 71,
9% 

75,5% 84,8% 77,8% 74,8% 

Orta Sayı 133 8 85 9 105 25 14 1 380 

% within Ekonomik 
sermaye grubu 

35,0% 2,1% 22,4% 2,4% 27,
6% 

6,6% 3,7% ,3% 100,0% 

% within Kentsel 
dönüşümün yapılma 
nedeni 

22,8% 17,8% 18,7% 23,1% 21,
9% 

24,5% 13,3% 11,1% 20,9% 

Yükse
k 

Sayı 29 1 15 0 30 0 2 1 78 

% within Ekonomik 
sermaye grubu 

37,2% 1,3% 19,2% 0,0% 38,
5% 

0,0% 2,6% 1,3% 100,0% 

% within Kentsel 
dönüşümün yapılma 
nedeni 

5,0% 2,2% 3,3% 0,0% 6,3
% 

0,0% 1,9% 11,1% 4,3% 

Total Sayı 584 45 454 39 480 102 105 9 1818 

% within Ekonomik 
sermaye grubu 

32,1% 2,5% 25,0% 2,1% 26,
4% 

5,6% 5,8% ,5% 100,0% 

% within Kentsel 
dönüşümün yapılma 
nedeni 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100
,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ekonomik sermaye ve kentsel dönüşüm sonrası aylık/yıllık gelirinin değişimi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır 
(X2 (6)= 38,082, df=6, p=0,000, p< 0,001). Bu veride dikkat çekici olan iki konu vardır. Birincisi yüksek ekonomik sermaye 
grubunda kentsel dönüşüm sonrası gelirinin azalacağını düşünen %11,5’lik bir kesim olmasına karşılık, düşük ekonomik 
sermaye grubunda bu kesimin oranının %23,2 olmasıdır. İkincisi ise dönüşüm sonrası gelirinin artacağını düşünen kesimlerdeki 
farklılaşmadır. Düşük ekonomik sermaye sahibi yaşlılarda böyle düşünenlerin oranı %8,9 iken, orta ekonomik sermaye 
grubunda bu kesimin oranı %17,4’e, yüksek ekonomik sermaye grubunda ise %19,2’ye çıkmasıdır. Bu iki veriyi şöyle 
açıklamanın anlamlı olduğu düşünülmektedir: kentsel dönüşümle birlikte emlak fiyatları- kiralar yansıra, hizmet fiyatlarının da 
arttığı bilinen bir konudur. Bu durum gelirinin azalacağını düşünenler bakımında açıklayıcıdır. Gelirinin artacağını düşünen 
yaşlılar için ise derinlemesine mülakatlarda sorgulanması gereken önermenin orta ve yüksek ekonomik sermayeye sahip 
yaşlılar içinde bir kesimin cari konutlarını kiraya vermek yoluna gideceği öngörülebilecektir. Bu durumda ise sözkonusu 
mahallelerde kendiliğinden bir soylulaşmanın olacağı düşünülebilecektir.  

 

Ekonomik sermaye * Kentsel dönüşüm sonrasında aylık/yıllık gelirim 

  Kentsel dönüşüm sonrasında aylık/yıllık gelirim Total 

Azalır Değişmez Artar Fikrim yok 
 

Ek
o

n
o

m
ik

 s
er

m
ay

e 
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u
b

u
 

Düşük Sayı 315 833 121 91 1360 

% within Ekonomik sermaye grubu 23,2% 61,3% 8,9% 6,7% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm sonrasında 
aylık/yıllık gelirim 

80,8% 74,5% 59,9% 84,3% 74,8% 

Orta Sayı 66 233 66 15 380 

% within Ekonomik sermaye grubu 17,4% 61,3% 17,4% 3,9% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm sonrasında 
aylık/yıllık gelirim 

16,9% 20,8% 32,7% 13,9% 20,9% 

Yüksek Sayı 9 52 15 2 78 

% within Ekonomik sermaye grubu 11,5% 66,7% 19,2% 2,6% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm sonrasında 
aylık/yıllık gelirim 

2,3% 4,7% 7,4% 1,9% 4,3% 

Total Sayı 390 1118 202 108 1818 

% within Ekonomik sermaye grubu 21,5% 61,5% 11,1% 5,9% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm sonrasında 
aylık/yıllık gelirim 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Dönüşüm sonrası aylık/yıllık gelirin değişimine ilişkin yukarıdaki tablonun, dönüşüm nedeniyle aylık masraflar artar mı? 
önermesi ile değerlendirilmesi anlamlı olacaktır. Ekonomik sermaye grubu ile bu önerme arasında istatistiki olarak anlamlı bir 
ilişki bulunmaktadır (X2 (6)= 30,630, df=6, p= 0,000, p<0,001). Örneklemdeki yaşlıların %11,8’i aylık masrafların dönüşüm 
sonrasında artmayacağını düşünmektedir. Yüksek ekonomik sermaye grubu içinde bu kesimin oranı %21,8’dir. Ekonomik 
sermaye grubuna göre aylık masrafların artacağına inanan (örneklemde %79,9) kesimin oranı düşük ekonomik sermaye 
grubunda %81,4, yüksek ekonomik sermaye grubunda ise %79,9’dur. Bu çerçevede kentsel dönüşümün özellikle düşük 
sermaye sahipleri açısından daha yoksullaştırıcı bir süreç olduğu aşikardır ve böyle algılanmaktadır. Düşük ekonomik sermaye 
sahibi yaşlıların daha geniş kesiminin geniş aile olduğu, 5 çocuklu yaşlı sayısının nispeten yüksek olduğu, kiracılık oranının 
nispeten yüksek olduğu dikkate alındığında bu sonucun yaşanması muhtemeldir. Elbette dönüşümle birlikte sadece emlak 
fiyatlarının artmadığı aynı zamanda hizmet fiyatlarının ve kira fiyatlarının da arttığı da nesnel bir gerçektir. 

 

Ekonomik sermaye grubu * Dönüşüm nedeniyle aylık masraflar artar mı? çapraz dağılım tablosu  
  Kentsel dönüşüm nedeniyle aylık masraflar artar mı? Total 

Hayır Kısmen Evet Fikrim yok 
 

Ek
o

n
o

m
ik

 s
er

m
ay

e 
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u
b

u
 

Düşük Sayı 138 62 1107 53 1360 

% within Ekonomik sermaye grubu 10,1% 4,6% 81,4% 3,9% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm nedeniyle 
aylık masraflar artar mı? 

64,2% 68,9% 76,2% 88,3% 74,8% 

Orta Sayı 60 19 295 6 380 

% within Ekonomik sermaye grubu 15,8% 5,0% 77,6% 1,6% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm nedeniyle 
aylık masraflar artar mı? 

27,9% 21,1% 20,3% 10,0% 20,9% 

Yüksek Sayı 17 9 51 1 78 

% within Ekonomik sermaye grubu 21,8% 11,5% 65,4% 1,3% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm nedeniyle 
aylık masraflar artar mı? 

7,9% 10,0% 3,5% 1,7% 4,3% 

Total Sayı 215 90 1453 60 1818 

% within Ekonomik sermaye grubu 11,8% 5,0% 79,9% 3,3% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm nedeniyle 
aylık masraflar artar mı? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ekonomik sermaye grubu ve kentsel dönüşümün kazanç sağlayıp sağlamayacağı sorusu arasında istatistiki olarak anlamlı bir 
ilişki vardır (X2 (6)= 39,716, df=6, p=0,000, p<0,001). Kentsel dönüşümün maddi kazanç sağlamayacağını düşünen yaşlıların 
oranı %59,2’dir. Düşük ekonomik sermaye grubunda %52,4’lük bir kesim dönüşümden kazanç sağlanmayacağı kanaatindedir. 
Ancak yüksek ekonomik sermaye sahibi yaşlılar içerisinde bu kesimin oranı %41’e gerilemektedir. Başka bir ifadeyle düşük 
ekonomik sermaye sahiplerinin %23,5’i, orta ekonomik sermaye sahiplerinin %33,7’si, yüksek ekonomik sermaye sahiplerinin 
ise %42,3’ü dönüşümle kendileri için maddi bir kazanç sağlayacakları değerlendirmesindedir. Bu kazancın esas olarak emlak 
fiyatları üzerinden sağlanacağı açıktır. Yüksek ekonomik sermaye grubundakilerin merkezi yerlerde yaşadıkları ve rant 
makasının en yüksek seviyede kent merkezi ve çevresinde oluştuğu dikkate alınırsa yüksek ekonomik sermaye grubundaki 
nispeten geniş kümelenmenin anlaşılır hale geleceği ifade edilebilecektir.  
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Ekonomik sermaye grubu * Dönüşüm nedeniyle aylık masraflar artar mı? çapraz dağılım tablosu  
  Kentsel dönüşüm nedeniyle aylık masraflar artar mı? Total 

Hayır Kısmen Evet Fikrim yok 
 

Ek
o

n
o
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m
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e 
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u
b
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Düşük Sayı 138 62 1107 53 1360 

% within Ekonomik sermaye grubu 10,1% 4,6% 81,4% 3,9% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm nedeniyle 
aylık masraflar artar mı? 

64,2% 68,9% 76,2% 88,3% 74,8% 

Orta Sayı 60 19 295 6 380 

% within Ekonomik sermaye grubu 15,8% 5,0% 77,6% 1,6% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm nedeniyle 
aylık masraflar artar mı? 

27,9% 21,1% 20,3% 10,0% 20,9% 

Yüksek Sayı 17 9 51 1 78 

% within Ekonomik sermaye grubu 21,8% 11,5% 65,4% 1,3% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm nedeniyle 
aylık masraflar artar mı? 

7,9% 10,0% 3,5% 1,7% 4,3% 

Total Sayı 215 90 1453 60 1818 

% within Ekonomik sermaye grubu 11,8% 5,0% 79,9% 3,3% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm nedeniyle 
aylık masraflar artar mı? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ekonomik sermaye grubu ve dönüşümün mağduriyet yaratacağını düşünür müsünüz? Sorusu arasında istatistiki olarak anlamlı 
bir ilişki vardır (X2(6)= 21,911, df=6, p=0,001, p<0,01). Örneklemdeki yaşlıların yarıdan fazlası (%51) dönüşümün mağduriyet 
yaratacağı kanaatindedir. Yüksek ekonomik sermaye grubunda bu kesimin oranı %55,1 iken, orta ekonomik sermaye sahibi 
yaşlılar arasında %45,3’tür.  

 

Ekonomik sermaye grubu * Dönüşümün mağduriyet yaratacağını düşünür müsünüz? Çapraz dağılım tablosu 

  Kentsel dönüşümün mağduriyet yaratacağını düşünür müsünüz? Total 

Hayır Kısmen Evet Fikrim yok 
 

Ek
o
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o
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m
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u
b
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Düşük Sayı 318 224 713 105 1360 

% within Ekonomik sermaye 
grubu 

23,4% 16,5% 52,4% 7,7% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümün 
mağduriyet yaratacağını 
düşünür müsünüz? 

69,7% 71,6% 76,8% 86,8% 74,8% 

Orta Sayı 117 76 172 15 380 

% within Ekonomik sermaye 
grubu 

30,8% 20,0% 45,3% 3,9% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümün 
mağduriyet yaratacağını 
düşünür müsünüz? 

25,7% 24,3% 18,5% 12,4% 20,9% 

Yüksek Sayı 21 13 43 1 78 

% within Ekonomik sermaye 
grubu 

26,9% 16,7% 55,1% 1,3% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümün 
mağduriyet yaratacağını 
düşünür müsünüz? 

4,6% 4,2% 4,6% ,8% 4,3% 

Total Sayı 456 313 928 121 1818 

% within Ekonomik sermaye 
grubu 

25,1% 17,2% 51,0% 6,7% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümün 
mağduriyet yaratacağını 
düşünür müsünüz? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ekonomik sermaye grubu ve kentsel dönüşüm borçlanmaya sebep olur mu? Sorusu arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
(X2(6)= 35, 908, df=6, p=0,000, p<0,001). Düşük ekonomik sermaye sahiplerinin %65,5’i, yüksek ekonomik sermaye 
sahiplerinin ise %48,7’si kentsel dönüşümün borçlanma yaratacağı kanaatindedir. Elbette bu durum mevcut uygulamalardan 
edinilen bir bilgidir. Cari uygulamada mevcut konuta enkaz bedeli tayin edilmekte ve yeni inşa edilecek konuta ise ekspertiz 
değeri belirlenmekte ve aradaki fark miktarınca hak sahibi borçlandırılmaktadır. Düşük ekonomik sermaye grubu açısından 
daha çok kamu eliyle kentsel dönüşüm yaşamalarından kaynaklı olarak bu borçlanma süreci işlemektedir.   
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Ekonomik sermaye grubu * Kentsel dönüşüm borçlanmaya sebep olur mu? Çapraz dağılım tablosu 

  Kentsel dönüşüm borçlanmaya sebep olur mu? Total 

Hayır Kısmen Evet Fikrim yok 
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Düşük Sayı 212 137 891 120 1360 

% within Ekonomik sermaye grubu 15,6% 10,1% 65,5% 8,8% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm borçlanmaya sebep olur 
mu? 

65,4% 65,6% 78,6% 79,5% 74,8% 

Orta Sayı 91 58 205 26 380 

% within Ekonomik sermaye grubu 23,9% 15,3% 53,9% 6,8% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm borçlanmaya sebep olur 
mu? 

28,1% 27,8% 18,1% 17,2% 20,9% 

Yüksek Sayı 21 14 38 5 78 

% within Ekonomik sermaye grubu 26,9% 17,9% 48,7% 6,4% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm borçlanmaya sebep olur 
mu? 

6,5% 6,7% 3,4% 3,3% 4,3% 

Total Sayı 324 209 1134 151 1818 

% within Ekonomik sermaye grubu 17,8% 11,5% 62,4% 8,3% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm borçlanmaya sebep olur 
mu? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ekonomik sermaye grubu ve kentsel dönüşümün yalnızlaşmaya yol açar mı? Sorusu arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
vardır (X2 (6)= 15,990, df=6, p= 0,014, p<0,05). Örneklemin yaklaşık yarısı (%49,6) kentsel dönüşümün yalnızlaşmaya neden 
olacağı kanaatinde olduğu görülmektedir.  

 

Ekonomik sermaye grubu * kentsel dönüşümün yalnızlık etkisi çapraz dağılım tablosu  
  Kentsel dönüşüm insanların yalnız kalmasına sebep olur mu? Total 

Hayır Kısmen Evet Fikrim yok 
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Düşük Sayı 397 153 697 113 1360 

% within Ekonomik sermaye 
grubu 

29,2% 11,3% 51,3% 8,3% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm 
insanların yalnız kalmasına sebep 
olur mu? 

69,8% 73,2% 77,3% 81,9% 74,8% 

Orta Sayı 147 46 166 21 380 

% within Ekonomik sermaye 
grubu 

38,7% 12,1% 43,7% 5,5% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm 
insanların yalnız kalmasına sebep 
olur mu? 

25,8% 22,0% 18,4% 15,2% 20,9% 

Yüksek Sayı 25 10 39 4 78 

% within Ekonomik sermaye 
grubu 

32,1% 12,8% 50,0% 5,1% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm 
insanların yalnız kalmasına sebep 
olur mu? 

4,4% 4,8% 4,3% 2,9% 4,3% 

Total Sayı 569 209 902 138 1818 

% within Ekonomik sermaye 
grubu 

31,3% 11,5% 49,6% 7,6% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm 
insanların yalnız kalmasına sebep 
olur mu? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Yalnızlık meselesini anlamak lazım: bu düşüncenin kaynakları neler olabilir? 

1- Kentsel dönüşümle birlikte mahalleye yeni yerleşecek nüfus, mahalleden ayrılacak nüfus, mevcut komşuluk 
ilişkilerinin de zayıflamasını getirecek şeklinde bir düşüncenin sonucu yalnızlaşma yönünde kümelenme olduğu 
değerlendirilmektedir.  

2- Yer değiştirme nedeni ile oluşabilecek yalnızlık etkisi: Dikkate değer bir yorumda konutların küçülmesinin mevcut 
aile yapısı ile uyumlu olmaması yahut çocuklarını da ev sahibi yapabilmek için küçük konutların rantını realize ederek 
daha çeperden konut alma motivasyonları ya da oluşacak yeni hayat tarzı ile kültürel olarak kendi yaşamları 
arasındaki makas nedeni ile kiraya verme ya da satma ve dolayısıyla yer değiştirme durumu oluşabilecektir. Yine 
gelirini artırabilmek için özellikle merkezdeki konutlarda kiraya vererek daha sakin yerlere geçme eğilimi 
oluşabilecektir. 

3- Kentsel dönüşümün komşuluk ilişkilerine zarar vereceğini düşünenlerin oranı %48,8’dir. Komşuluk ilişkileri 
arasındaki mesafeyi artıracağı değerlendirmesinde olan yaşlıların oranı %53,9’dur.  

4- Mahalle kültürünün kaybedilmesi ile ilgili olabilir. Örneklemdeki yaşlıların %56,6’sı mahalle kültürünün kaybolacağı 
kanaatinde olduğunu ifade etmiştir. 

Ekonomik sermaye grubu ve kentsel dönüşüm nedeniyle birçok insanın yer değiştirmek zorunda kalacağı kanaati arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki yoktur (p>0,05). Örneklemdeki yaşlıların %81,1’i birçok insanın yer değiştirmesi sonucunun 
doğacağını düşündüğü görülmektedir.  

 

Ekonomik sermaye grubu * Yer değiştirme algısı çapraz dağılım tablosu  
  Kentsel dönüşüm birçok insanın yer değiştirmesine neden olur Total 

Katılmıyorum Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum 
 

Ek
o

n
o

m
ik

 s
er

m
ay

e 
gr

u
b

u
 

Düşük Sayı 115 145 1100 1360 

% within Ekonomik sermaye grubu 8,5% 10,7% 80,9% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm birçok 
insanın yer değiştirmesine neden olur 

69,3% 81,5% 74,6% 74,8% 

Orta Sayı 44 28 308 380 

% within Ekonomik sermaye grubu 11,6% 7,4% 81,1% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm birçok 
insanın yer değiştirmesine neden olur 

26,5% 15,7% 20,9% 20,9% 

Yüksek Sayı 7 5 66 78 

% within Ekonomik sermaye grubu 9,0% 6,4% 84,6% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm birçok 
insanın yer değiştirmesine neden olur 

4,2% 2,8% 4,5% 4,3% 

Total Sayı 166 178 1474 1818 

% within Ekonomik sermaye grubu 9,1% 9,8% 81,1% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm birçok 
insanın yer değiştirmesine neden olur 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ekonomik sermaye grubu ve inşa edilecek yeni konutların aile yapısına uygunluğu arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki 
bulunmamakla birlikte (p>0,05), örneklemdeki yaşlıların %38,6’sı kentsel dönüşümde inşa edilen yeni konutların kendi aile 
yapılarına uygun olduğunu düşünmektedir. Yüksek ekonomik sermaye grubunda bu kesimin oranı %48,7’ye çıkmaktadır. Bu 
önermeye açıkça katılmayan ve özellikle düşük ekonomik sermaye grubundaki yaşlılar için konut tipi ve aile yapısı 
uyumsuzluğu yer değiştirmeye yol açacak satma ve kiralama seçeneklerini gündeme getirebilecektir.  
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Ekonomik sermaye grubu * Yeni konutların aile yapısına uygunluğu 

  Kentsel dönüşümde inşa edilen konutlar aile yapımıza 
uygun değildir 

Total 

Katılmıyorum Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum 
 

Ek
o

n
o

m
ik

 s
er

m
ay

e 
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u
b

u
 

Düşük Sayı 508 336 516 1360 

% within Ekonomik sermaye grubu 37,4% 24,7% 37,9% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümde inşa edilen 
konutlar aile yapımıza uygun değildir 

72,4% 77,2% 75,8% 74,8% 

Orta Sayı 156 82 142 380 

% within Ekonomik sermaye grubu 41,1% 21,6% 37,4% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümde inşa edilen 
konutlar aile yapımıza uygun değildir 

22,2% 18,9% 20,9% 20,9% 

Yüksek Sayı 38 17 23 78 

% within Ekonomik sermaye grubu 48,7% 21,8% 29,5% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümde inşa edilen 
konutlar aile yapımıza uygun değildir 

5,4% 3,9% 3,4% 4,3% 

Total Sayı 702 435 681 1818 

% within Ekonomik sermaye grubu 38,6% 23,9% 37,5% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümde inşa edilen 
konutlar aile yapımıza uygun değildir 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ekonomik sermaye grubu ve kentsel dönüşüm sonrası memlekete dönme kararı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır (X2(4)= 27,671, df=4, p=0,000, p<0,001). Örneklemdeki yaşlıların %10,6’sı “dönüşüm sonrası memlekete 
dönerim” katıldıklarını ifade etmiştir. Düşük ekonomik sermaye grubunda bu kesimin oranı %12,6’dır. Önermeye en az katılan 
grup yüksek ekonomik sermaye grubudur ki oranı %3,8’dir. 

 

Ekonomik sermaye grubu * Memleketine dönem çapraz dağılım tablosu  
  Kentsel dönüşüm sonrasında memleketime dönerim Total 

Katılmıyorum Ne katılıyorum 

ne katılmıyorum 

Katılıyorum 
 

Ek
o

n
o

m
ik

 s
er

m
ay

e 
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u
b

u
 

Düşük Sayı 1059 129 172 1360 

% within Ekonomik sermaye grubu 77,9% 9,5% 12,6% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm sonrasında 

memleketime dönerim 

72,4% 79,6% 89,1% 74,8% 

Orta Sayı 334 28 18 380 

% within Ekonomik sermaye grubu 87,9% 7,4% 4,7% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm sonrasında 

memleketime dönerim 

22,8% 17,3% 9,3% 20,9% 

Yüksek Sayı 70 5 3 78 

% within Ekonomik sermaye grubu 89,7% 6,4% 3,8% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm sonrasında 

memleketime dönerim 

4,8% 3,1% 1,6% 4,3% 

Total Sayı 1463 162 193 1818 

% within Ekonomik sermaye grubu 80,5% 8,9% 10,6% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm sonrasında 

memleketime dönerim 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ekonomik sermaye grubu ve dönüşüm sonrası mahallenin yeni haline uyum sağlama arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
vardır (X2 (4)= 21,591, df=4, p= 0,000, p<0,001). Düşük ekonomik sermaye grubunun %19,6’sı, orta ekonomik sermaye 
grubunun %16,3’ü ve yüksek ekonomik sermaye grubunun %1,8’i bu önermeye katılmamaktadır. Düşük ekonomik sermaye 
grubunda dönüşüm sonrası mahalleye uyum sağlayacağını düşünenlerin oranı %65,7 iken, yüksek ekonomik sermaye 
grubunda %89,7’dir. Bu veri çerçevesinde yer değiştirme olgusunun özellikle düşük sermaye grubunun yaklaşık beşte birinde 
“zorunlu” bir nitelik taşıyacağı, yüksek ekonomik sermaye grubunda ise “gönüllü” olacağı dikkat çekmektedir. 
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Ekonomik sermaye grubu * Dönüşüm sonrası mahallenin yeni haline uyum sağlarım çapraz dağılım tablosu 

  Kentsel dönüşümden sonra mahallemin yeni 
haline uyum sağlarım 

Total 

Katılmıyorum Ne katılıyorum 
ne katılmıyorum 

Katılıyorum 
 

Ek
o

n
o

m
ik

 s
er

m
ay

e 
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u
b

u
 

Düşük Sayı 266 200 894 1360 

% within Ekonomik sermaye grubu 19,6% 14,7% 65,7% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümden sonra mahallemin 
yeni haline uyum sağlarım 

79,6% 79,4% 72,6% 74,8% 

Orta Sayı 62 50 268 380 

% within Ekonomik sermaye grubu 16,3% 13,2% 70,5% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümden sonra mahallemin 
yeni haline uyum sağlarım 

18,6% 19,8% 21,8% 20,9% 

Yüksek Sayı 6 2 70 78 

% within Ekonomik sermaye grubu 7,7% 2,6% 89,7% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümden sonra mahallemin 
yeni haline uyum sağlarım 

1,8% ,8% 5,7% 4,3% 

Total Sayı 334 252 1232 1818 

% within Ekonomik sermaye grubu 18,4% 13,9% 67,8% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümden sonra mahallemin 
yeni haline uyum sağlarım 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ekonomik sermaye grubu ve dönüşüm sonrası komşuluk ilişkileri arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmamakla 
birlikte (p>0,05) örneklemdekilerin %53,9’u kentsel dönüşümün komşularla mesafeyi artıracağı değerlendirmesinde oldukları 
anlaşılmaktadır. Bu önermeye katılmayanların oranı düşük ekonomik sermaye grubunda %27,9, yüksek ekonomik sermaye 
grubunda ise %29,5 olarak tespit edilmiştir.  

 

Ekonomik sermaye grubu * Dönüşüm sonrası komşuluk ilişkileri çapraz dağılım tablosu  
  Kentsel dönüşüm mevcut komşularla mesafeyi artırır Total 

Katılmıyorum Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum 

Ek
o

n
o
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ik
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er
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ay

e 
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u
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u
 

Düşük Sayı 379 242 739 1360 

% within Ekonomik sermaye grubu 27,9% 17,8% 54,3% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm mevcut 
komşularla mesafeyi artırır 

73,0% 75,9% 75,4% 74,8% 

Orta Sayı 117 65 198 380 

% within Ekonomik sermaye grubu 30,8% 17,1% 52,1% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm mevcut 
komşularla mesafeyi artırır 

22,5% 20,4% 20,2% 20,9% 

Yüksek Sayı 23 12 43 78 

% within Ekonomik sermaye grubu 29,5% 15,4% 55,1% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm mevcut 
komşularla mesafeyi artırır 

4,4% 3,8% 4,4% 4,3% 

Total Sayı 519 319 980 1818 

% within Ekonomik sermaye grubu 28,5% 17,5% 53,9% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm mevcut 
komşularla mesafeyi artırır 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ekonomik sermaye grubu ve kentsel dönüşümle birlikte yeni gelen sakinlerin kendilerini rahatsız etmesi durumu arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (X2 (4)= 10,705, df=4, p= 0,030, p<0,05). Yüksek ekonomik sermaye 
grubundaki yaşlıların %51,3’ü kentsel dönüşümle birlikte yeni gelen sakinler beni rahatsız eder önermesine katılmadıklarını 
söylerlerken, bu kesimin düşük ekonomik sermaye grubu içindeki oranı %36,1’dir. Düşük ekonomik sermaye sahibi yaşlıların 
%28,5’i, yüksek ekonomik sermaye sahibi yaşlıların ise %17,9’u bu önermeye katıldıklarını ifade etmiştir. Bu veri düşük 
ekonomik sermaye grubundaki yer değiştirme eğiliminde olan bir kesim olduğunu teyit etmektedir.  

  



 

55 
 

Ekonomik sermaye grubu * dönüşüm sonrası yeni gelenler beni rahatsız eder çapraz dağılım tablosu 

  Kentsel dönüşümle birlikte yeni gelen sakinler beni 
rahatsız eder 

Total 

Katılmıyorum Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum 
 

Ek
o

n
o
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ik
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er
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e 
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u
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u
 

Düşük Sayı 491 481 388 1360 

% within Ekonomik sermaye 
grubu 

36,1% 35,4% 28,5% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümle 
birlikte yeni gelen sakinler beni 
rahatsız eder 

71,5% 75,6% 78,4% 74,8% 

Orta Sayı 156 131 93 380 

% within Ekonomik sermaye 
grubu 

41,1% 34,5% 24,5% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümle 
birlikte yeni gelen sakinler beni 
rahatsız eder 

22,7% 20,6% 18,8% 20,9% 

Yüksek Sayı 40 24 14 78 

% within Ekonomik sermaye 
grubu 

51,3% 30,8% 17,9% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümle 
birlikte yeni gelen sakinler beni 
rahatsız eder 

5,8% 3,8% 2,8% 4,3% 

Total Sayı 687 636 495 1818 

% within Ekonomik sermaye 
grubu 

37,8% 35,0% 27,2% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümle 
birlikte yeni gelen sakinler beni 
rahatsız eder 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ekonomik sermaye grubu ve kentsel dönüşüm sonrası tanıdıklarım azalır önermesi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
olmamakla birlikte düşük ekonomik sermaye grubundakilerin %67,2’si, yüksek ekonomik sermaye sahibi yaşlıların ise %56,4’ü 
dönüşüm sonrasında tanıdıklarının azalacağı değerlendirmesindedirler.  

 

Ekonomik sermaye grubu * Kentsel dönüşüm sonrası yaşadığım çevrede tanıdıklar azalır çapraz dağılım tablosu 

  Kentsel dönüşüm sonrası yaşadığım çevrede tanıdıklar 
azalır 

Total 

Katılmıyorum Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum 

Ek
o

n
o
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e 
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Düşük Sayı 284 162 914 1360 

% within Ekonomik sermaye 
grubu 

20,9% 11,9% 67,2% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm sonrası 
yaşadığım çevrede tanıdıklar 
azalır 

72,1% 75,3% 75,6% 74,8% 

Orta Sayı 86 43 251 380 

% within Ekonomik sermaye 
grubu 

22,6% 11,3% 66,1% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm sonrası 
yaşadığım çevrede tanıdıklar 
azalır 

21,8% 20,0% 20,8% 20,9% 

Yüksek Sayı 24 10 44 78 

% within Ekonomik sermaye 
grubu 

30,8% 12,8% 56,4% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm sonrası 
yaşadığım çevrede tanıdıklar 
azalır 

6,1% 4,7% 3,6% 4,3% 

Total Sayı 394 215 1209 1818 

% within Ekonomik sermaye 
grubu 

21,7% 11,8% 66,5% 100,0% 

% within Kentsel dönüşüm sonrası 
yaşadığım çevrede tanıdıklar 
azalır 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Katılımcı ve yerel bir kentsel dönüşüm talebi 

Ekonomik sermaye grubu ve kentsel dönüşüm hakkında bilgi sahibi olunması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin 
olduğu tespit edilmiştir (X2(4)= 14,094, df=4, p= 0,007, p<0,01). Örneklemdeki yaşlıların %73,5’i mahallerindeki kentsel 
dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi sahibi değildir. Yüksek ekonomik sermaye sahibi yaşlılarda bu kesimin oranı %67,9’a 
düşmektedir. Düşük ekonomik sermaye sahiplerinin nispeten daha sınırlı kesimi bu çalışmalardan haberdardır (%15,7). 
Kentsel dönüşüm çalışmalarının özellikle kamu eliyle yürütüldüğü yerlerin büyük oranda düşük ekonomik sermaye grubunun 
yaşadığı yerlerde gerçekleşiyor olması dikkate alındığında kamunun dönüşümden etkilenecekleri haberdar etmemesinin kaygı 
ve endişeleri artıracağı ve kentsel dönüşüme daha olumsuz yaklaşmalarına sebep olacağı öngörülebilecektir. 

 

Ekonomik sermaye grubu * Kentsel dönüşüm hakkında bilgi çapraz dağılım tablosu 

  Mahalledeki kentsel dönüşüm 
çalışmalarıyla ilgili bilgilendirilme 
durumu 

Total 

Evet Kısmen Hayır 
 

Ek
o

n
o
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m
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e 
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u
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u
 

Düşük Sayı 214 117 1029 1360 

% within Ekonomik sermaye grubu 15,7% 8,6% 75,7% 100,0% 

% within Mahalledeki kentsel dönüşüm 
çalışmalarıyla ilgili bilgilendirilme 
durumu 

67,7% 70,9% 77,0% 74,8% 

Orta Sayı 83 42 255 380 

% within Ekonomik sermaye grubu 21,8% 11,1% 67,1% 100,0% 

% within Mahalledeki kentsel dönüşüm 
çalışmalarıyla ilgili bilgilendirilme 
durumu 

26,3% 25,5% 19,1% 20,9% 

Yüksek Sayı 19 6 53 78 

% within Ekonomik sermaye grubu 24,4% 7,7% 67,9% 100,0% 

% within Mahalledeki kentsel dönüşüm 
çalışmalarıyla ilgili bilgilendirilme 
durumu 

6,0% 3,6% 4,0% 4,3% 

Total Sayı 316 165 1337 1818 

% within Ekonomik sermaye grubu 17,4% 9,1% 73,5% 100,0% 

% within Mahalledeki kentsel dönüşüm 
çalışmalarıyla ilgili bilgilendirilme 
durumu 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Kentsel dönüşüm konusunda düşük ekonomik sermaye sahiplerinin %29,1’i “hiç kimseye” güvenmezken, %25,5’i belediyeye, 
%17’si ise hükümete güvenmektedir. Yüksek ekonomik sermaye sahiplerinin ise %35,9’u “hiç kimseye” güvenmemektedir. 
Yüksek ekonomik sermaye grubunda da ilk güvenilen kurum belediyedir (%20,5). Çarpıcı bir sonuç kentsel dönüşümde 
belediyeye güvenenlerin oranının “kimseye güvenmem” diyenlerden hemen sonra gelmesidir. Bu veri büyük oranda merkezi 
yönetim eliyle yürütülen kentsel dönüşüm sürecinin yerelleşmesinin sağlayacağı faydayı göstermektedir. Diğer yandan ilk 
sırada “kimseye” güvenmem diyenlerin olması da kentsel dönüşüm konusunda bilgi sahibi olmama durumu ile ilişkili 
olabilecektir. Diğer bir ifadeyle bilgisizlik güvensizliği getirmektedir diyebiliriz.  

Ekonomik sermayesi yüksek olan yaşlılarda dikkat çekici bir farklılaşma hükümete güvenenler oranında (%16,7), mahkemeye 

ve hukuka güvenenlerin olmasıdır (%16,7). Bu veri yüksek ekonomik sermaye grubunun kültürel sermayesi ile ilişkili 

olabilecektir. Yine yüksek ekonomik sermaye grubunun bireysel kararlarla kentsel dönüşüm yaşayan kesiminin büyüklüğü 

dikkate alınırsa %7,7 oranında müteahhite güven seçeneğindeki kümelenme anlaşılır hale gelecektir. Düşük ekonomik 

sermaye grubunda muhtara güvenenlerin %5,4 düzeyinde çıkması, yüksek ekonomik sermaye grubunda ise muhtara böyle 

bir güvenin beslenmemesi büyük ihtimalle yaşanılan semt ile ilgili olacaktır. Ayrıca bu soruda %0,7 oranında “diğer” seçeneği 

içinde meslek odalarına güven duyulduğu ifade edilmiştir.  
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konomik sermaye grubu * Hakların korunmasında güvenilen kurum çapraz dağılım tablosu 

  

Ekonomik sermaye grubu Total 

Düşük Orta Yüksek  

Sayı % within 
Ekonomik 
sermaye 
grubu 

% within 
Kentsel 
dönüşümle ilgili 
hakların 
korunması/ 
gözetilmesi için 
en çok 
güvenilen 
kurum/kişi 

Sayı % within 
Ekonomik 
sermaye 
grubu 

% within 
Kentsel 
dönüşümle 
ilgili hakların 
korunması/ 
gözetilmesi 
için en çok 
güvenilen 
kurum/kişi 

Sayı % within 
Ekonomik 
sermaye 
grubu 

% within 
Kentsel 
dönüşümle 
ilgili hakların 
korunması/ 
gözetilmesi 
için en çok 
güvenilen 
kurum/kişi 

Sayı % within 
Ekonomik 
sermaye 
grubu 

% within 
Kentsel 
dönüşümle 
ilgili hakların 
korunması/ 
gözetilmesi 
için en çok 
güvenilen 
kurum/kişi 
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Muhtara 74 5,4% 89,2% 9 2,4% 10,8% 0 0,0% 0,0% 83 4,6% 100,0% 

Belediye başkanına 39 2,9% 73,6% 13 3,4% 24,5% 1 1,3% 1,9% 53 2,9% 100,0% 

Belediyeye 347 25,5% 75,3% 98 25,8% 21,3% 16 20,5% 3,5% 461 25,4% 100,0% 

Hükümete/ 
merkezi yönetime 

231 17,0% 74,8% 65 17,1% 21,0% 13 16,7% 4,2% 309 17,0% 100,0% 

Müteahhite/ 
inşaat firmasına 

40 2,9% 61,5% 19 5,0% 29,2% 6 7,7% 9,2% 65 3,6% 100,0% 

Mahalle derneğine/ 
STK'lara 

25 1,8% 80,6% 6 1,6% 19,4% 0 0,0% 0,0% 31 1,7% 100,0% 

Mahkemeye 
/hukuka 

118 8,7% 69,8% 38 10,0% 22,5% 13 16,7% 7,7% 169 9,3% 100,0% 

Kendime/aileme/ 
akrabama 

43 3,2% 79,6% 11 2,9% 20,4% 0 0,0% 0,0% 54 3,0% 100,0% 

Hiç kimseye 395 29,1% 75,2% 102 26,8% 19,4% 28 35,9% 5,3% 525 28,9% 100,0% 

İlgilenmiyorum/ 
fikrim yok 

14 1,0% 87,5% 2 ,5% 12,5% 0 0,0% 0,0% 16 ,9% 100,0% 

Diğer 33 2,4% 64,7% 17 4,5% 33,3% 1 1,3% 2,0% 51 2,8% 100,0% 

Total 
  

1359 100,0% 74,8% 380 100,0% 20,9% 78 100,0% 4,3% 1817 100,0% 100,0% 

 

Ekonomik sermaye grubu ve kentsel dönüşüme katılım arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). 
Örneklemdeki yaşlıların sadece %28,5’i “fikri alınmasa da en iyi şekilde yapılacağı inanmaktadır”. Yüksek ekonomik sermaye 
sahibi yaşlılarda bu kesimin oranı %12,8’e düşmektedir. Ayrıca, %57,9’u “fikirlerinin ciddiye alınacağını” düşünmemektedir. 
Düşük ekonomik sermaye grubundaki yaşlılarda bu oran %59’a çıkmakta, yüksek ekonomik sermaye grubunda ise %51,3’e 
inmektedir. Diğer önemli bir veri yaşlıların %89,8’inin görüşlerini her aşamada paylaşmak istemesidir. Yüksek ekonomik 
sermaye grubunda bu kesimin oranı %93,6 olarak ölçülmüştür. Örneklemdeki yaşlıların %89,2’si konutunun yeri ve büyüklüğü 
konusunda bilgilendirilmek istemektedir. Bu veriler kentsel dönüşüm sürecinin katılımcı şekilde modellenmesi yönünde ciddi 
bir beklenti olduğunu da anlatmaktadır. Bu durumun aksine cari dönüşüm süreci oldukça merkeziyetçi ve emrivaki şekilde 
işlemektedir.  

 

Ekonomik sermaye grubu * kentsel dönüşüme katılım çapraz dağılım tablosu 

  Ekonomik sermaye grubu  

Düşük Orta Yüksek Toplam 

Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran 

K
en
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ü
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m

e 
K
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Ne olacağı hakkında 
bilgilendirilmek isterim 

Geçerli 1189 87,4% 336 88,4% 70 89,7% 1595 87,7% 

Geçerli değil 171 12,6% 44 11,6% 8 10,3% 223 12,3% 

Bana konutun büyüklüğü ve 
yeri konusunda bilgi verilsin 

Geçerli 1213 89,2% 339 89,2% 70 89,7% 1622 89,2% 

Geçerli değil 147 10,8% 41 10,8% 8 10,3% 196 10,8% 

Görüşlerimi her aşamada 
paylaşmak isterim 

Geçerli 1193 87,7% 366 96,3% 73 93,6% 1632 89,8% 

Geçerli değil 167 12,3% 44 11,6% 5 6,4% 216 11,9% 

Benim fikrim alınmasa da en iyi 
şekilde yapılacağını 
düşünüyorum 

Geçerli 405 29,8% 103 27,1% 10 12,8% 518 28,5% 

Geçerli değil 955 70,2% 277 72,9% 68 87,2% 1300 71,5% 

Fikirlerimin ciddiye alınacağını 
düşünmüyorum 

Geçerli 802 59,0% 211 55,5% 40 51,3% 1053 57,9% 

Geçerli değil 558 41,0% 169 44,5% 38 48,7% 765 42,1% 

Toplam 1360 100,0% 380 100,0% 78 100,0% 1818 100,0% 

 

  



 

58 
 

Hakların korunması ve olası tepkiler 

Ekonomik sermaye grubu ve kentsel dönüşümle ilgili haklarınızın korunduğu/korunacağını düşünüyor musunuz? Sorusu 
arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). Örneklemdeki yaşlıların %43,1’i, yüksek ekonomik 
sermaye grubundakilerin ise %51,3’ü kentsel dönüşüm sürecinde haklarının korunmayacağı kanaatindedir. Düşük ve orta 
ekonomik sermaye gruplarının görece daha geniş kesimleri haklarının korunacağı değerlendirmesindedir (sırasıyla %33,7, 
%38,2). Yüksek ekonomik sermaye sahibi yaşlılar içinde bu kesimin oranı %26,9’dur. Kentsel dönüşüm sürecinin hak kaybı 
üreteceğine dair kanaatlerin yüksek olması büyük ölçüde dönüşüm deneyiminden ve bu deneyimin özellikle medya üzerinden 
yaygınlaşan bilgisinden kaynaklı olabilecektir. Neticede mevcut deneyimlerin medyada yer bulan ekseriyesi kentsel 
dönüşümün “rant” merkezli yürütülmesi, yükleniciler ve emlak geliştiricilerin asli payları aldığı bir süreç olarak ilerlemekte ve 
yerinden etme, borçlandırılma, soylulaştırma gibi olumsuz neticelerle biçimlenmektedir. Mağduriyet algısı aynı zamanda 
sürecin şeffaf ve katılımcı şekilde yürütülmemesi ile ilgilidir.  

 

Ekonomik sermaye grubu * Dönüşümde hakların korunması çapraz dağılım tablosu 

  Kentsel dönüşümle ilgili haklarınızın 
korunduğunu/korunacağını düşünüyor 
musunuz? 

Total 

Hayır Kısmen Evet Fikrim yok 
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o
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o
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e 
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Düşük Sayı 596 194 458 112 1360 

% within Ekonomik sermaye grubu 43,8% 14,3% 33,7% 8,2% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümle ilgili haklarınızın 
korunduğunu/korunacağını düşünüyor musunuz? 

76,1% 71,6% 73,4% 80,0% 74,8% 

Orta Sayı 147 63 145 25 380 

% within Ekonomik sermaye grubu 38,7% 16,6% 38,2% 6,6% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümle ilgili haklarınızın 
korunduğunu/korunacağını düşünüyor musunuz? 

18,8% 23,2% 23,2% 17,9% 20,9% 

Yüksek Sayı 40 14 21 3 78 

% within Ekonomik sermaye grubu 51,3% 17,9% 26,9% 3,8% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümle ilgili haklarınızın 
korunduğunu/korunacağını düşünüyor musunuz? 

5,1% 5,2% 3,4% 2,1% 4,3% 

Total Sayı 783 271 624 140 1818 

% within Ekonomik sermaye grubu 43,1% 14,9% 34,3% 7,7% 100,0% 

% within Kentsel dönüşümle ilgili haklarınızın 
korunduğunu/korunacağını düşünüyor musunuz? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ekonomik sermaye grubu ve kentsel dönüşümde haklarını korumak için diğer hak sahipleriyle güç birliğine gidilmesi arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). Örneklemdeki yaşlıların %10,3’ü güç birliğine gitmeyeceğini ifade 
ederken, beşte dördü haklarını korumak için diğer hak sahipleriyle güç birliğine gideceğini belirtmiştir. Yaşlılardaki bu oranın 
nispeten yüksek olduğu değerlendirilmektedir.  

Ekonomik sermaye grubu ve kentsel dönüşümde hak kaybına uğramam halinde tepkimi seçimlerde gösteririm önermesi 
arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır (X2 (2)= 15, 967, df=2, p=0,000, p<0,001). Düşük ekonomik sermaye grubunun 
%72,1’i, orta ekonomik sermaye grubunun %78,2’si, yüksek ekonomik sermaye grubunun ise %89,7’si tepkisini seçimde 
göstereceğini ifade etmektedir. Bu durum Türkiye’de siyaset pratiğiyle çok uyumlu gözükmektedir. Kentsel dönüşümün yoğun 
yaşadığı ilçelerde seçimlerde yerel yönetimlerin el değiştirdiği verisi de bu yorumu teyit etmektedir.  

 

Ekonomik sermaye grubu ve tepkimi seçimlerde gösteririm çapraz dağılım tablosu 

  Tepkimi seçimlerde gösteririm Total 

Geçerli Geçerli değil 
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Düşük Sayı 981 379 1360 

% within Ekonomik sermaye grubu 72,1% 27,9% 100,0% 

% within Tepkimi seçimlerde gösteririm 72,8% 80,6% 74,8% 

Orta Sayı 297 83 380 

% within Ekonomik sermaye grubu 78,2% 21,8% 100,0% 

% within Tepkimi seçimlerde gösteririm 22,0% 17,7% 20,9% 

Yüksek Sayı 70 8 78 

% within Ekonomik sermaye grubu 89,7% 10,3% 100,0% 

% within Tepkimi seçimlerde gösteririm 5,2% 1,7% 4,3% 

Total Sayı 1348 470 1818 

% within Ekonomik sermaye grubu 74,1% 25,9% 100,0% 

% within Tepkimi seçimlerde gösteririm 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ekonomik sermaye grubu ve tepkimi medyada gösteririm önermesi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır (X2 (2)= 
8,038, df=2, 0,018, p<0,05). Buna göre düşük ekonomik sermaye grubu tepkisini medyada gösterme konusunda ikiye 
bölünmüşken, yüksek ekonomik sermaye grubunun %60,3’ünün tepkisini medyada göstereceğini ifade ettiği görülmektedir. 
Örneklemde %47,6 oranında yaşlılar tepkisini medyada göstermeye olumsuz yaklaşmıştır.  

 

Ekonomik sermaye grubu * Tepkimi medyada gösteririm çapraz dağılım tablosu 

  Tepkimi medyada gösteririm Total 

Geçerli Geçerli değil 
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Düşük Sayı 687 673 1360 

% within Ekonomik sermaye grubu 50,5% 49,5% 100,0% 

% within Tepkimi medyada gösteririm 72,1% 77,8% 74,8% 

Orta Sayı 219 161 380 

% within Ekonomik sermaye grubu 57,6% 42,4% 100,0% 

% within Tepkimi medyada gösteririm 23,0% 18,6% 20,9% 

Yüksek Sayı 47 31 78 

% within Ekonomik sermaye grubu 60,3% 39,7% 100,0% 

% within Tepkimi medyada gösteririm 4,9% 3,6% 4,3% 

Total Sayı 953 865 1818 

% within Ekonomik sermaye grubu 52,4% 47,6% 100,0% 

% within Tepkimi medyada gösteririm 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ekonomik sermaye grubu ve sosyal medyada tepki gösteririm önermesi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır (X2 (2)= 25,039, df=2, p=0,000, p<0,001). Yüksek ekonomik sermaye grubunun aynı zamanda yüksek kültürel 
sermayeye sahip olduğu ve diğer ekonomik sermaye gruplarına nispetle daha fazla sosyal medya kullanıcısı olduğu dikkate 
alındığında yüksek ekonomik sermaye grubunun daha geniş segmentinin (%43,6) sosyal medyada tepki gösteririm 
önermesine katıldığı görülmektedir. Düşük ekonomik sermaye grubunda tepkisini sosyal medyada gösterecek kesimin oranı 
%24,8’dir. 

 

Ekonomik sermaye grubu * Sosyal medyada tepki gösteririm çapraz dağılım tablosu 

  Sosyal medyada (Facebook, 
Instagram vb.) tepki gösteririm 

Total 

Geçerli Geçerli değil 
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Düşük Sayı 337 1023 1360 

% within Ekonomik sermaye grubu 24,8% 75,2% 100,0% 

% within Sosyal medyada (Facebook, Instagram vb.) tepki gösteririm 67,0% 77,8% 74,8% 

Orta Sayı 132 248 380 

% within Ekonomik sermaye grubu 34,7% 65,3% 100,0% 

% within Sosyal medyada (Facebook, Instagram vb.) tepki gösteririm 26,2% 18,9% 20,9% 

Yüksek Sayı 34 44 78 

% within Ekonomik sermaye grubu 43,6% 56,4% 100,0% 

% within Sosyal medyada (Facebook, Instagram vb.) tepki gösteririm 6,8% 3,3% 4,3% 

Total Sayı 503 1315 1818 

% within Ekonomik sermaye grubu 27,7% 72,3% 100,0% 

% within Sosyal medyada (Facebook, Instagram vb.) tepki gösteririm 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ekonomik sermaye grubu ve kurumların hakkımı koruyacağına inanırım önermesi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
vardır (X2 (2)= 11,833, df=2, p=0,003, p<0,01). Düşük ekonomik sermaye grubunun %45,1’i kurumların hakkını koruyacağını 
düşünmektedir. Bu kesimin oranı yüksek ekonomik sermaye grubunda %28,6’ya düşmektedir. Bu çerçevede kurumların genel 
olarak hakkını koruyacağını düşünse de böyle olmaması halinde tepkisini çeşitli olağan yollarla ifade edecek geniş bir kesim 
olduğu görülmektedir.  
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Ekonomik sermaye grubu * Kurumların hakkımı koruyacağına inanırım çapraz dağılım tablosu 

  Kurumların hakkımı 
koruyacağına inanırım 

Total 

Geçerli Geçerli değil 
 

Ek
o

n
o

m
ik

 s
er

m
ay

e 
gr

u
b

u
 

Düşük Sayı 613 747 1360 

% within Ekonomik sermaye grubu 45,1% 54,9% 100,0% 

% within Kurumların hakkımı koruyacağına inanırım 75,0% 74,6% 74,8% 

Orta Sayı 183 197 380 

% within Ekonomik sermaye grubu 48,2% 51,8% 100,0% 

% within Kurumların hakkımı koruyacağına inanırım 22,4% 19,7% 20,9% 

Yüksek Sayı 21 57 78 

% within Ekonomik sermaye grubu 26,9% 73,1% 100,0% 

% within Kurumların hakkımı koruyacağına inanırım 2,6% 5,7% 4,3% 

Total Sayı 817 1001 1818 

% within Ekonomik sermaye grubu 44,9% 55,1% 100,0% 

% within Kurumların hakkımı koruyacağına inanırım 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Genel Değerlendirme 

Araştırmanın bulgularından kentsel dönüşümün özellikle 65 yaş üstü bireyler bakımından çok önemli sonuçlar doğurabileceği 
anlaşılmaktadır. Kentsel dönüşümün oldukça büyük ölçekli ve hızlı yaşanıyor olması olası olumsuz sonuçlar için önleyici 
politikaların da bir an önce hazırlanması gereğine işaret etmektedir. Bu nedenle de kentsel dönüşümün cari yapılma biçiminin 
yeniden düşünülmesi gerekmektedir. Halihazırda kentsel dönüşüm merkeziyetçi şekilde yürütülmektedir. Bu durum olası 
olumsuz sonuçları artıran bir etki doğurmaktadır. 65 yaş üstü bireylerin kentsel dönüşüm sürecinin yerel ve katılımcı şekilde 
yürütülmesine dair beklentileri çok açıktır. Ayrıca kentsel dönüşümden etkilenen kesimlerin beklenti ve taleplerinin sürece 
dahil edilmesini önleyen mevcut yürütülme biçimi dönüşümü emlak geliştirme odaklı bir noktaya sıkıştırmaktadır. Kentsel 
dönüşüm fiziksel olduğu kadar ekonomik, sosyal, çevresel boyutları da olan bir müdahaledir ve süreçten etkilenen kesimlerin 
sürece katılımının sağlanması önemlidir.  

Kentsel dönüşümün hem yapılma nedeni olarak hem de kentsel dönüşümden beklenti olarak “rant” meselesinin öne çıkması 
dikkat çekicidir. Bir yandan yönetimlerin kentsel dönüşümü “rant odaklı” olarak yürüttüklerine dair algı ve kanaat yaygındır 
hem de kentsel dönüşümden “rant beklentisi” yüksektir. Bu durum kentsel dönüşüm sürecini yönetmenin zorluğuna işaret 
ettiği gibi, tüm kesimlerin ranttan payını en çoğa çıkarmaya çalıştığı bu süreçte “kamu yararının” korunması da olanaklı 
olmaktan çıkmaktadır.  

65 yaş üstü bireylerin kentsel dönüşümden beklentileri ekonomik sermayelerine göre farklılaşmaktadır; yüksek ekonomik 
sermaye grubundakilerin daha geniş bir kesimi rant beklentisi içerisindedir. Öte yandan yüksek ekonomik sermaye 
sahiplerinin daha geniş kesiminin kentsel dönüşümün gerekliliği konusunda mutabık olması da bu kesimin mülkiyet güvencesi 
ile ilişkili bir durum olarak ortaya çıkıyor gözükmektedir. Buna karşılık düşük ekonomik sermaye grubundakilerde kentsel 
dönüşümden beklentilerinde “afetlere dayanıklılık” ön plana çıkmaktadır. Bu durumun bu gruptakilerin daha çok gecekondu 
ve sosyal konut alanlarını kapsayan, dayanıksız konut alanlarında yaşıyor olması ile ilgisi olduğu bilinmektedir.  

Kentsel dönüşümün yaşlılar bakımından yer değiştirme etkisi üreteceği anlaşılmaktadır. Bu yer değiştirme daha çok merkezi 
yerlerde yaşayan yüksek ekonomik sermaye grubu için sözkonusu olup, bu kesimlerin merkezden uzaklaşarak dönüşüm 
sonrası konutlarını kiraya vererek ilave kazanç sağlama motivasyonları ile şekilleneceği beklenebilecektir. Düşük ekonomik 
sermaye grubu için ise Konutların küçülmesinin mevcut aile yapısı ile uyumlu olmaması yahut çocuklarını da ev sahibi 
yapabilmek için küçük konutların rantını realize ederek daha çeperden konut alma motivasyonları ya da oluşacak yeni hayat 
tarzı ile kültürel olarak kendi yaşamları arasındaki makas nedeni ile kiraya verme ya da satma nedenleriyle yer değiştirme 
görülebilecektir.  

65 yaş üstü bireylerin kentsel dönüşüm sürecinde mağdur olacakları, borçlandırılacakları, haklarının korunmayacağı yönünde 
ciddi kaygılar taşıdıkları anlaşılmaktadır. Bu kaygılar onları birlikte hareket etmeye yöneltmekte olup, kentsel dönüşüm 
sürecinin kötü yönetilmesinin yerel seçim sonuçlarına yansıyacak bir tepkisel oy verme davranışı ya da kamuoyu oluşturmaya 
dönük bir mobilizasyon oluşturabileceği de verilerden anlaşılmaktadır.  
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YERİNDE YAŞLANMA BAĞLAMINDA YAŞLILIK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM* 

Zuhal GÜLER 

BAİB Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 

 

GİRİŞ 

“Yerinde yaşlanma”, ikamet değiştirmek zorunda olmadan yaşlı bireyin kendi evinde yaşamasıdır. Ev ve yakın çevre yaşlı 
bireyin en çok yaşadığı yerdir, yaşamın önemli kısmı burada geçmekte ve burada yaşanan anılar bulunmaktadır (Kalınkara ve 
Arpacı, 2013). Yaşlanmaya ekolojik bakış açısı, yaşlı bireyin fonksiyonel kapasitesi ve uyum becerisi ile fiziksel ve sosyal çevre 
arasında bir etkileşim olduğunu varsaymaktadır (Kalınkara, 2017:234). Bu kapsamda evrensel tasarım, erişilebilirlik, sağlıklı 
kentler, yaşanabilir topluluklar ve yürünebilir mahalleler yaşlı ve engelliler için kentin tasarımı ve hizmet planlaması ile ilgili 
yaklaşımlardır (2017:234). 

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 da %25,6 olacağı öngörülmektedir (TÜİK,2018). Türkiye’de yaşlı nüfusun oransal olarak hızla artması, 
mekan-yaşlı ilişkisinin çeşitli boyutlarıyla ele alınması gerekliliğini de ortaya koymaktadır. 

Kentsel dönüşüm, yaşlı bireyler (65 yaş ve üzeri) açısından bir yandan içinde yaşadıkları konutun kalitesinin iyileşmesi 
anlamına gelirken, diğer taraftan yaşanılan mahallenin dokusunun, evinin yerinin, komşularının, sürekli alış-veriş yapılan 
esnafın değişmesi anlamına da gelebilmektedir. Çalışmanın konusunu, kentsel dönüşümün yerinde yaşlanma bağlamında 
yaşlılara etkisinin ortaya konulması oluşturmaktadır. 

Kentsel dönüşümün etkileri, kentsel dönüşümün türüne (kamu eliyle ya da yerinde dönüşün), cinsiyete ve yaş kategorilerine 
göre değişebilmektedir. Kentsel dönüşümün yaşlılara etkisinin farklı değişkenler açısından belirlenerek, bu süreçte kendini 
kazanan ya da kaybeden taraf olarak görenlerin nedensel olarak ortaya konulması ve kazanan-kaybeden arasında dengesinin 
nasıl kurulabileceğinin tartışmaya açılması, çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

Çalışmanın kapsamını, İstanbul’da kamu eliyle ve bireysel kararla kentsel dönüşüme tabi olan 65 yaş ve üzerindeki bireyler 
oluşturmaktadır. Örneklem hacmi 1818 kişidir. 

Veriler, nicel veri toplama tekniğiyle doğrudan görüşme yoluyla soru formu uygulanarak derlenmiştir. Veriler, bilgisayar 
ortamına SPSS Nicel Veri Analiz Programıyla aktarılarak değerlendirilmiştir.  

Çalışmanın akışı, bu kısa girişten sonra, bulguların verilmesi ve sonuç kısmıyla devam edecektir. 

BULGULAR 

Kamu kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşüme tabi olanlar kapsamında, “kamu kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşüm için yıkım 
gerçekleştiği için geçici konutunda olanlar”, “kamu kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşüm için uzlaşı sürecinde olanlar”, “kamu 
kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşüm için uzlaşıyı gerçekleştirip, yıkımı bekleyenler”, “kamu kararıyla/ada-parsel bazlı 
dönüşümün gerçekleştiği ve yeni konutumda olanlar”, “kamu kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşümün gerçekleşen ve projedeki 
konutunu satan/kiraya verenler”, “kamu kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşüm söylentisi olduğunu, ne olacağını henüz 
bilmediklerini” belirtenler yer almaktadır. 

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüm kapsamında “bireysel kararla/müteahhitle dönüşüm için yıkım gerçekleşip, geçici 
konutunda” olanlar, “bireysel kararla/müteahhitle dönüşüm için uzlaşı sürecinde” olanlar, “bireysel kararla/müteahhitle 
dönüşüm için uzlaşı gerçekleştirip, yıkımı bekleyenler”, “bireysel kararla/müteahhitle dönüşümün gerçekleşip yeni 
konutunda” olanlar, “bireysel kararla/müteahhitle dönüşümün gerçekleşip, projedeki konutunu satan/kiraya verenler”, 
“bireysel kararla/müteahhitle dönüşüm söylentisi olduğunu, ne olacağını henüz bilmediklerini” belirtenler, “bireysel 
kararla/müteahhitle dönüşümün gerçekleştiği mahallede kiracı olup, başka bir kiralık eve geçmek zorunda kalanlar” yer 
almaktadır.  

Bunlara ek olarak, çalışma kapsamında yer alan mahallelerde yaşamakla birlikte dönüşüm yaşanan mahalleye, dönüşümden 
sonra yeni sakin olarak gelenler ile kentsel dönüşüm mahallesinde yaşamakla birlikte kentsel dönüşümle doğrudan ilişkisinin 
olmadığını belirten yaşlılar da bulunmaktadır. 

Diğer seçeneği kapsamında ise, “bireysel müteahhit aracılığıyla dönüşüm teklifi gelip reddedenler”, “dönüşümle ilgili sadece 
sözleştiklerini” belirtenler, “evi müteahhitte vermiyoruz” diyenler, “kentsel dönüşüm kapsamında kendisi yapmayı 
düşünenler” ve “müteahhitle uzlaşıp, ardından vazgeçen, şu an mahkemelik olanlar” yer almaktadır.  

 

 
* Bu çalışma, yürütücülüğünü Prof. Dr. İsmail Coşkun’un yaptığı, Doç. Dr. Murat Şentürk, Doç. Dr. Betül Duman Bay, Doç. Dr. 
Mustafa Otrar ve Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Güler’in Araştırmacı olarak görev aldığı, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları 
Başkanlığı (ARDEB 1001)’nca desteklenen ve 117K296 Numaralı “Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak: İstanbul 
Örneği” başlıklı projenin verilerinden hareketle hazırlanmıştır.  
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Tablo 1: Kentsel Dönüşüme Göre Mülkiyet Durumu 

Kentsel Dönüşüm Durumu  

Konutun Mülkiyet Durumu (Tapu Güvencesine 
Göre) 

TOPLAM 

Tapu 
güvencem 

var 
Tapu güvencem 
yok/kiracıyım Diğer 

Kamu kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşüm S 399 141 1 541 

%  73,8 26,1 0,2 100,0 

%  
30,8 27,2 20,0 29,8 

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüm S 354 104 2 460 

%  77,0 22,6 0,4 100,0 

%  27,3 20,1 40,0 25,3 

Diğer S 542 273 2 817 

%  66,3 33,4 0,2 100,0 

%  41,9 52,7 40,0 44,9 

TOPLAM S 1295 518 5 1818 

%  71,2 28,5 0,3 100,0 

%  
100,0 100,0 100,0 100,0 

  (X2 (4)= 19,615, df=4, p=0,001, p<.001)  

Kamu kararıyla kentsel dönüşüme tabi olanların %73,8’inni tapu güvencesi bulunmakta, %26,1’inin tapu güvencesi 
bulunmamaktadır. Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olanlardan ise %77’sinin tapu güvencesi bulunmakta, 
%22,6’sının tapu güvencesi bulunmamaktadır. Diğer seçeneği kapsamında ise, konutun arkadaşının, komşusunun, vakfın 
olduğunu ve kapıcı olduğunu belirtenler yer almaktadır.  

 

Tablo 2: Kentsel Dönüşüm Durumuna Göre Yaşam Memnuniyet Düzeyi 

Kentsel Dönüşüm Durumu 

Yaşam Memnuniyet Düzeyi 

TOP. 
Hiç memnun 

değilim 
Memnun 
değilim Kararsızım Memnunum 

Çok 
memnunum 

Kamu kararıyla/ada-parsel bazlı 
dönüşüm 

S 
43 47 57 335 59 541 

% 
7,9 8,7 10,5 61,9 10,9 100,0 

% 43,9 29,7 28,6 29,7 25,0 29,8 

Bireysel kararla/müteahhitle 
dönüşüm 

S 13 34 60 294 59 460 

% 
2,8 7,4 13,0 63,9 12,8 100,0 

% 13,3 21,5 30,2 26,1 25,0 25,3 

Diğer S 42 77 82 498 118 817 

% 
5,1 9,4 10,0 61,0 14,4 100,0 

%  42,9 48,7 41,2 44,2 50,0 44,9 

TOPLAM S 98 158 199 1127 236 1818 

% 
5,4 8,7 10,9 62,0 13,0 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  (X2 (8)= 19,786, df=8, p=0,000, p<.001)  
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Kamu kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşüme tabi olan yaşlı bireylerden %61,9’u yaşamından “memnun”, %10’9’u “çok 
memnun”, olduğunu belirtirken, %8,7’si “memnun olmadığını”, %7,9’u hiç memnun olmadığını belirtmiştir. Bu konuda 
kararsız olduğunu belirtenler ise %10,5 oranındadır. Memnun ve çok memnun olanlar bir arada değerlendirildiğinde, %72,8 
oranında yaşamlarından memnun oldukları söylenebilir.  

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olanlardan ise, %63,9’u “memnun”, %12,8’i “çok memnun olduğunu”, %7,4’ü 
“memnun olmadığını”, %2,8’i “hiç memnun olmadığını” belirtmiştir. “Kararsız” olduğunu belirtenler ise %13 oranındadır. 
Memnun ve çok memnun olanlar bir arada değerlendirildiğinde, %76,7 ile kamu kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşüme tabi 
olanlara göre 3,9 puan farkla yaşamlarından daha memnun oldukları söylenebilir. 

 

Tablo 3: Kentsel Dönüşüm Durumuna Göre Yaşanılan Konut Türü 

Kentsel Dönüşüm 
Durumu 

S/
% 

Konutun Türü 

TOPLAM 
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Kamu kararıyla/ada-
parsel bazlı dönüşüm 

S 75 42 128 23 265 8 541 

% 
13,9 7,8 23,7 4,3 49,0 1,5 100,0 

% 41,7 36,8 46,9 71,9 22,5 20,5 29,8 

Bireysel 
kararla/müteahhitle 
dönüşüm 

S 35 24 53 5 333 10 460 

% 7,6 5,2 11,5 1,1 72,4 2,2 100,0 

%  19,4 21,1 19,4 15,6 28,2 25,6 25,3 

Diğer S 70 48 92 4 582 21 817 

% 8,6 5,9 11,3 0,5 71,2 2,6 100,0 

%  38,9 42,1 33,7 12,5 49,3 53,8 44,9 

TOPLAM S 180 114 273 32 1180 39 1818 

%  9,9 6,3 15,0 1,8 64,9 2,1 100,0 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  (X2 (10)= 113,467, df=10, p=0,000, p<.05)  

 

Kamu kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşüme tabi olan yaşlı bireylerden %49’u “apartmanda”, %23’ü “aile apartmanında, 
%13,9’u “gecekonduda”, %7,8’i “müstakil evde”, %4’3’ü “toplu konutta/sosyal konutta”, %1,5’i de “güvenlikli sitede” 
oturmaktadır. 

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olanlardan %72,4’ü “apartmanda”, %11,5’i “aile apartmanında”, %7,6’sı 
“gecekonduda”, %5,2’si “villada+müstakil evde”, %2,2’si güvenlikli sitede”, %1,1’i “toplu konutta/sosyal konutta” 
oturmaktadır. 

Kentsel dönüşüm durumu ile mevcut konut büyüklüğü arasında istatistiksel olarak anlamlı anlamlı (p<.001, df=10) bir ilişki 
bulunmaktadır. 

Mevcut konutun büyüklüğünde ise, kamu kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşüme tabi olanlarda en yüksek oranı %42,3 ile 76-
100 m2 arasında olanlar oluşturmaktadır. Bunu daha sonra %20 ile “51-75 m2”, %16,3 ile “101-125 m2”, %11,1 ile “126-150 
m2”, %5,6 ile “151 ve üzeri m2” olanlar izlemektedir. En düşük oranı ise, %4,6 ile “0-50 m2” arasında konuta sahip olanlar 
oluşturmaktadır. 

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olanlarda ise, en yüksek oranı %51,3 ile konut büyüklüğü “76-100 m2” arasında 
olanlar oluşturmaktadır. Bunu daha sonra %16,1 ile “101-125 m2”, %13,7 ile “51-75 m2”, %9,6 ile “126-150 m2”, %7,6 ile 
“151 ve üzeri m2” arası büyüklüğünde konuta sahip olanlar izlemektedir. En düşük oranı ise %1,7 ile “0-50 m2” arasında 
konuta sahip olanlar oluşturmaktadır.  
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Tablo 4: Kentsel Dönüşüm Durumuna Göre Kimlerle Birlikte Yaşandığı 

Kentsel Dönüşüm 
Durumu 

S/
% 

Kimlerle Birlikte Yaşanıldığı 

TOPLAM Te
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Kamu kararıyla/ada-
parsel bazlı dönüşüm 

S 83 205 104 7 134 8 541 

%  15,3 37,9 19,2 1,3 24,8 1,5 100,0 

%  29,3 27,6 35,3 31,8 30,5 22,2 29,8 

Bireysel 
kararla/müteahhitle 
dönüşüm 

S 73 208 65 2 103 9 460 

%  15,9 45,2 14,1 0,4 22,4 2,0 100,0 

%  25,8 28,0 22,0 9,1 23,5 25,0 25,3 

Diğer S 127 330 126 13 202 19 817 

%  15,5 40,4 15,4 1,6 24,7 2,3 100,0 

%  44,9 44,4 42,7 59,1 46,0 52,8 44,9% 

TOPLAM S 283 743 295 22 439 36 1818 

%  15,6 40,9 16,2 1,2 24,1 2,0 100,0 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  (X2 (10)= 13,221, df=10, p=0,212, p>.001)  

Kamu kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşüme tabi olan yaşlı bireylerde, en yüksek (%37,9) oranı, “eşiyle birlikte yaşayanlar”; en 
düşük (%1,5) oranı “akrabalarıyla birlikte yaşayanlar” oluşturmaktadır. 

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olanlarda ise en yüksek oranı (%45,2) yine eşiyle birlikte yaşayanlar”; en düşük 
oranı (%1,5) da “akrabalarıyla birlikte yaşayanlar” oluşturmaktadır. 

 

Tablo 5: Kentsel Dönüşüm durumuna Göre Mevcut Konutun En Önemli Sorunu 

Kentsel Dönüşüm durumu S/% 

Mevcut Konutun Tali/Asli Sorun Durumu 

TOPLAM Asli sorun var Tali sorun var Sorun yok 

Kamu kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşüm S 232 61 248 541 

%  42,9 11,3 45,8 100,0 

%  32,2 29,0 28,0 29,8 

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüm S 207 54 199 460 

%  45,0 11,7 43,3 100,0 

%  28,7 25,7 22,4 25,3 

Diğer S 282 95 440 817 

S 34,5 11,6 53,9 100,0 

%  39,1 45,2 49,6 44,9 

TOPLAM S 721 210 887 1818 

%  39,7 11,6 48,8 100,0 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 

  (X2 (4)= 18,372, df=4, p=0,001, p<.05)  
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Kamu kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşüme tabi olan yaşlı bireyler mevcut konutlarının %42,9 oranında asli sorununun, %11,3 
oranında da tali sorununun olduğunu belirtmiştir. Mevcut konutunun hiçbir sorunu olmadığını belirtenler ise %45,8 ile 
azımsanmayacak bir orandadır. 

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olan yaşlı bireylerin %45’i konutunun asli, %11’si ise tali sorunu olduğunu 
belirtirken, mevcut konutunun hiçbir sorunu olmadığını belirtenler ise %43,3 oranındadır. 

 

Tablo 6: Kentsel Dönüşüm Durumuna Göre Mahalleye Aidiyet Hissi 

Kentsel Dönüşüm Durumu S/% 

Kendimi Bu Mahalleye Ait Hissediyorum 

TOPLAM Katılmıyorum 
Ne katılıyorum 

ne katılmıyorum Katılıyorum 

Kamu kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşüm S 38 20 483 541 

%  
7,0 3,7 89,3 100,0 

%  22,4 23,3 30,9 29,8 

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüm S 39 30 391 460 

%  
8,5 6,5 85,0 100,0 

%  22,9 34,9 25,0 25,3 

Diğer S 93 36 688 817 

%  
11,4 4,4 84,2 100,0 

%  54,7 41,9 44,0 44,9 

TOPLAM S 170 86 1562 1818 

%  
9,4 4,7 85,9 100,0 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 

  (X2 (4)= 12,672, df=4, p=0,013, p<.05)  

 

Kamu kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşüme tabi olan yaşlı bireylerden %89,3 kendisini yaşadığı mahalleye ait hissettiğini 
belirtirken, %7’si ait hissetmediğini belirtmiştir. 

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olan yaşlı bireyler ise yaşadıkları mahalleye kendisini ait hissettiğini belirtenler 
%85, ait hissetmediğini belirtenler ise %8,5 oranındadır. 

Kamu kararıyla/ada-parsel bazlı dönüşüme tabi olan yaşlı bireylerden %85’i yaşadığı mahallenin kendisine huzur verdiğini, 
%73,2’si kendisini mahallesine bağlayanın hatıraları olduğunu, %75,2’si mahallede yaşayanların kendisi gibi insanlar olduğunu, 
%87,4’ü bu mahallede kendisini güvende hissettiğini, %76,3’ü komşuları arasında ailesi gibi olanların olduğunu, %80,4’ü 
mahallede yaşayan insanlardan herhangi bir şikayeti olmadığını, %82,4’ü mahallesinden ayrılmak istemeyeceğini belirtmiştir. 
Buna ek olarak, İstanbul’un her yerinin kendisi için aynı olduğunu belirtenler %24,4, mahalledekilerle farklı yaşam tarzlarına 
sahip olduklarını belirtenler ise %40,5 oranındadır. 

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olan yaşlı bireylerden %81,1’i yaşadığı mahallenin kendisine huzur verdiğini, 
%62,4’ü kendisini mahallesine bağlayanın hatıraları olduğunu, %64,8’i mahallede yaşayanların kendisi gibi insanlar olduğunu, 
%83,5’i bu mahallede kendisini güvende hissettiğini, %66,5’i komşuları arasında ailesi gibi olanların olduğunu, %79,8’i 4’ü 
mahallede yaşayan insanlardan herhangi bir şikayeti olmadığını, %77,8’i mahallesinden ayrılmak istemeyeceğini belirtmiştir. 
İstanbul’un her yerinin kendisi için aynı olduğunu belirtenler %26,5, mahalledekilerle farklı yaşam tarzlarına sahip olduklarını 
belirtenler ise %41,1’dir. 

Kentsel dönüşüm durumu ile kentsel dönüşümden en önemli beklenti arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<.001, df=42) bir 
ilişki bulunmaktadır. Kamu eliyle kentsel dönüşüme tabi olan yaşlıların kentsel dönüşümden beklentileri, oransal olarak 
sırasıyla: Yeni ve prestijli bir yaşam alanı (%10,2), konforlu ve rahat bir konuta sahip olmak (%12,8), evinin yerinin değişmemesi 
(%13,3), güvenli bir yaşam çevresi (%6,7), evimin küçülmemesi (%8,9), doğal afetlere karşı dayanıklılık (%9,6), daire sahibi 
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olmak (%11,8), konut değerinin artması/ekonomik kazanç (%5,5), borçlandırılmamak/mali yükümün artmaması (%1,8), 
kentsel dönüşümün kısa sürede tamamlanması/belirsizliğin giderilmesi (%5,2).  

Fikri olmadığını belirtenler %0,9, kentsel dönüşüm yapılmaması cevabını verenler %1,5, diğer seçeneği (anılarının yok 
olmaması, bireysel dönüşüm, çıkar için yapılmaması, dikey mimari, gürültüsüz olması, işyeri sayısının azalması, iyi bir konum, 
komşularla ortak hareket edebilmek, komşuluğun değişmemesi/iyileşmesi, mahallemin niteliğinin değişmemesi, yüksek katta 
oturmak, yüksek katta oturmamak) ise %2,2 oranındadır.  

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olan yaşlıların kentsel dönüşümden beklentileri ise oransal olarak şu şekilde 
sıralanabilir: Doğal afetlere karşı dayanıklılık (%23,7), yeni ve prestijli bir yaşam alanı (%18,9), konforlu ve rahat bir konuta 
sahip olmak (%15,2), evinin küçülmemesi (%8,7), daire sahibi olmak (%6,1), kentsel dönüşümün kısa sürede 
tamamlanması/belirsizliğin giderilmesi (%5,7), güvenli bir yaşam çevresi (%4,1), evinin yerinin değişmemesi (%3,3), konut 
değerinin artması/ekonomik kazanç (%2,8).  

Kentsel dönüşüm yapılmaması cevabını verenler %0,9, beklentisi olmadığını belirtenler %8,9, fikri olmadığını belirtenler %0,2, 
diğer seçeneği (anılarının yok olmaması, bireysel dönüşüm, çıkar için yapılmaması, dikey mimari, gürültüsüz olması, 
müteahhite güven, işyeri sayısının azalması, iyi bir konum, komşularla ortak hareket edebilmek, komşuluğun 
değişmemesi/iyileşmesi, mahallemin niteliğinin değişmemesi, yüksek katta oturmak, yüksek katta oturmamak) ise %0’9 
oranındadır. 

 

Tablo 7: Kentsel Dönüşüm durumuna Göre Bilgilendirme Yapılıp Yapılmadığı 

Kentsel Dönüşüm 
Durumu S/% 

Bilgilendirme Yapılma Durumu 

TOPLAM Evet Kısmen Hayır 

Kamu kararıyla/ada-
parsel bazlı dönüşüm 

S 132 61 348 541 

%  24,4 11,3 64,3 100,0 

%  41,8 37,0 26,0 29,8 

Bireysel 
kararla/müteahhitle 
dönüşüm 

S 117 56 287 460 

%  25,4 12,2 62,4 100,0 

%  37,0 33,9 21,5 25,3 

Diğer S 67 48 702 817 

%  8,2 5,9 85,9 100,0 

%  21,2 29,1 52,5 44,9 

TOPLAM S 316 165 1337 1818 

%  17,4 9,1 73,5 100,0 

%  100,0 100,0 100,0 100,0% 

  (X2 (4)= 120,139, df=4, p=0,000, p<.001)  

 

Kamu kararıyla kentsel dönüşüme uğrayan yaşlıların yarısından fazlası (%64,3) kentsel dönüşüm hakkında 
bilgilendirilmediklerini, %24,4’ü bilgi verildiğini, %11,3’ü ise kısmen bilgilendirildiklerini belirtmiştir.  

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olan yaşlıların yine yarısından fazlası (%62,4) kentsel dönüşüm hakkında 
bilgilendirilmediklerini, %25,4 bilgi verildiğini, %12,2’si ise kısmen bilgilendirildiklerini belirtmiştir.  

Kentsel dönüşüm durumu ile kentsel dönüşüm ile ilgili hakların korunması/gözetilmesi için en çok güvenilen kurum/kişi 
arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<.001, df=20) bir ilişki bulunmaktadır. Kamu kararıyla kentsel dönüşüme uğrayan yaşlılar 
için kentsel dönüşüm ile ilgili hakların korunması/gözetilmesi için en çok güvenilen kurum/kişi sırasıyla: Belediye (%25,2), 
hükümete/merkezi yönetim organları (%21,5), mahkemeye/hukuka (%8,9), muhtara (%3,7), mahalle derneğine/STK'lara 
(%3,3), kendisine/ailesine/akrabasına (%3), müteahhide/inşaat firmasına (%2), belediye başkanına (%2).  

Hiç kimseye güvenmediğini belirtenler, %28,5 ile azımsanmayacak orandadır. İlgilenmeyen/fikri olmayan %0,6, diğer seçeneği 
(allah'a, duruma göre değişir, ev sahibine, komşulara, mafyaya, medyaya, muhalefet partilerine, site yönetimine, topluma, 
TSK'YA, yetkili kişiye) ise %1,3 oranındadır. 

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olan yaşlılar için kentsel dönüşüm ile ilgili hakların korunması/gözetilmesi için en 
çok güvenilen kurum/kişi sırasıyla: Belediyeye (%23,3), hükümete/merkezi yönetim organları (%15,7), mahkemeye/hukuka 
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(%12,2), müteahhide/inşaat firmasına (%6,7), muhtara (%4,1), kendisine/ailesine/akrabasına (%2,2), ), mahalle 
derneğine/STK'lara (%0,9), belediye başkanına (%0,9).  

Hiç kimseye güvenmediğini belirtenler, %29,3’tür. İlgilenmeyen/fikri olmayan %0,9, diğer seçeneği (Allah'a, duruma göre 
değişir, ev sahibine, komşulara, mafyaya, medyaya, muhalefet partilerine, site yönetimine, topluma, TSK'YA, yetkili kişiye) ise 
%3,9 oranındadır. 

Kentsel dönüşüm durumu ile kentsel dönüşüm gerçekleşen/gerçekleşecek olan mahallenin en önemli sorunu arasında, 
istatistiksel olarak anlamlı (p<.05, df=36) bir ilişki bulunmaktadır. Kamu kararıyla kentsel dönüşüme uğrayan yaşlılar 
mahallenin en önemli sorunu olarak, İmar ve yapılaşma (%18,9), güvenlik ve asayiş (%11,3), fiziksel altyapı (%8,9), otopark 
(%4,8), ulaşım/toplu taşıma (%4,8), kentsel dönüşüm (%4,4), park/bahçe/spor alanı %(3,7), komşuluk ilişkileri (%2), kötü 
nam/damgalama (%2), trafik (%2,4), mülkiyet (%3,1), çevre düzeni/temizlik/gürültü (%3,1), pazar yeri/alışveriş alanı (%1,8), 
afet güvenliği (%1,3) şeklinde sıralamışlardır.  

Sorunu olmadığını belirtenler %21,8, diğer seçeneği (devletin güvencesi yok, ekonomik problemler/fakirlik , hurdacıların 
kalkması , müteahhitler, sokak hayvanları, yan mahalle farklılığı, yeni açılan kafeler/restoranlar) ise %3,1 oranındadır. 

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olan yaşlılara göre ise mahallelerinin en önemli sorunu sırasıyla: İmar ve 
yapılaşma (%15), Güvenlik ve asayiş (%10,2), Park/bahçe/spor alanı (%8,5), fiziksel altyapı (%8), Otopark (%7,6), Ulaşım/toplu 
taşıma (%7,2), Trafik (%4,1), Komşuluk ilişkileri (%4,1), Çevre düzeni/temizlik/gürültü (%3,3), Afet güvenliği (%2,8), Yönetim 
(%2), Kentsel dönüşüm (%2,8), Pazar yeri/alışveriş alanı (%0,9), Kötü nam/damgalama (%0,9), Eğitim-sağlık kurumları/kültürel 
mekanlar (%0,9), Mülkiyet (%0,2)’tir.  

Sorunu olmadığını belirtenler %19,3, diğer seçeneği (devletin güvencesi yok, ekonomik problemler/fakirlik , hurdacıların 
kalkması , müteahhitler, sokak hayvanları, yan mahalle farklılığı, yeni açılan kafeler/restoranlar) ise %2,2 oranındadır. 

 

Tablo 8: Kentsel dönüşüm Durumuna Göre Kentsel Dönüşümün Yapılma Nedeni 
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Durumu 
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TOPLAM 

Kamu 
kararıyla/ada-
parsel bazlı 
dönüşüm 

S 126 17 156 16 152 41 31 2 541 

%  
23,3 3,1 28,8 3,0 28,1 7,6 5,7 0,4 

100 

%  21,6 37,8 34,4 41,0 31,7% 40,2 29,5 22,2 29,8 

Bireysel kararla/ 

müteahhitle 
dönüşüm 

S 178 13 106 4 112 21 24 2 460 

%  38,7 2,8 23,0 0,9 24,3 4,6 5,2 0,4 100,0 

%  30,5 28,9 23,3 10,3 23,3 20,6 22,9 22,2 25,3 

Diğer S 280 15 192 19 216 40 50 5 817 

%  34,3 1,8 23,5 2,3 26,4 4,9 6,1 0,6 100,0 

%  47,9 33,3 42,3 48,7 45,0 39,2 47,6 55,6 44,9 

TOPLAM S 584 45 454 39 480 102 105 9 1818 

%  32,1 2,5 25,0 2,1 26,4 5,6 5,8 0,5 100,0 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  (X2 (14)= 40,501, df=14, p=0,000, p<.001)  
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Kamu kararıyla kentsel dönüşüme uğrayan yaşlılara göre kentsel dönüşümün nedeni, en yüksek oranda (%28,1) “Rant”, en 
düşük oranda (%3) da Konut değerlerinin artışı/ekonomik kazançtır. 

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olan yaşlılara göre ise kentsel dönüşüm, en yüksek oranda (%38,7) Deprem ve 
afet riskine karşı, en düşük oranda (%0,9) da Konut değerlerinin artışı/ekonomik kazanç için yapılmaktadır. 

Kamu kararıyla kentsel dönüşüme uğrayan yaşlılara göre, kentsel dönüşüm sonrası: 

Sokakta yürüme kolaylığı %55,8 oranında “artar”, %19,6 oranında “azalır”, %18,1 oranında “değişmez”. Kentsel dönüşüm 
sonrasında park/yeşil alan kullanma sıklığı %51,2 “artar”, %28,7 “değişmez”, %16,8 “azalır”. Spor yapılabilecek mekanlar, 
42,2 ile eşit oranda olmak üzere “artar” ve “değişmez”, %7 oranında “azalır”. Hiç kimseden yardım almadan hareket etme 
imkanı %48, 6 “değişmez”, %33,6 “artar”, %11,8 “azalır”. Olası afetlere karşı konutların dayanıklılığı %80 “artar”, %6,5 
“değişmez”, %6,3 “azalır”. Evinden dışarı çıkma sıklığı %40,3 “artar”, %39,9 “değişmez” ve %15,7 “azalır”. Sokakların 
güvenliği %64,9 “artar”, %15 “azalır”, %13,7 “değişmez”. Hastaneye/aile hekimine erişimi %50,1, “değişmez”, %36,2 “artar”, 
%4,8 “azalır”. Eski komşularla görüşme sıklığı %49,2 “azalır”, %38,4 “değişmez”, %7,8 “artar”. Ulaşım imkanları, %50,5 
“artar”, %35,5 “değişmez, %6,3 “azalır”. Park ve yeşil alanların güvenliği, %63 “artar”, %16,3 “değişmez”, %13,9 “azalır”. 
Aylık/yıllık geliri, %58 “değişmez, %22,7 “azalır”, %12,6 “artar”. Vakit geçirilebilecek mekanların sayısı, %45,7 “artar”, %34,4 
“değişmez”, %12,6 “azalır”. Evdeki güvenliği, %61,7 “artar”, %22,2 “değişmez”, %12,9 “azalır”. Yaşanılan mahallenin mevcut 
sorunları, %44,2 “azalır”, %27 “artar”, %19,6 “değişmez”. Yaşam rahatlığı, %59,1 “artar”, %18,1 “azalır”, %15,5 “değişmez”. 
Mahallenin güvenliği, %65,1 “artar”, %14,6 “değişmez”, %13,3 “azalır”. Aylık masraf, %84,1 “artar”, %9,1 “artmaz”, %2,8 
“kısmen artar”. Yaşanılan bölgenin prestiji, %77,4 “artar”, %9,8 “artmaz”, %6,5 “kısmen artar”. Yaşamın kolaylaşması, %54 
“kolaylaştırır”, %25,9 “kolaylaştırmaz”, %13,5 “kısmen kolaylaştırır”.  

Bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olan yaşlılara göre ise kentsel dönüşüm sonrası Sokakta yürüme kolaylığı %48,9 
oranında “artar”, %27 oranında “değişmez”, %21,3 oranında “azalır”. Kentsel dönüşüm sonrasında park/yeşil alan kullanma 
sıklığı %43,3 “artar”, %40,4 “değişmez”, %15,2 “azalır”. Spor yapılabilecek mekanlar, 50,2 “değişmez”, %35,7 “artar”, %8,7 
oranında “azalır”. Hiç kimseden yardım almadan hareket etme imkanı %59,3 “değişmez”, %27,8 “artar”, %8,9 “azalır”. Olası 
afetlere karşı konutların dayanıklılığı %80,2 “artar”, %6,5 “değişmez”, %6,3 “azalır”. Evinden dışarı çıkma sıklığı %57,2 
“değişmez”, %30,4 “artar” ve %10,4 “azalır”. Sokakların güvenliği %54,6 “artar”, %26,3“değişmez”, %13,3 “azalır”, . 
Hastaneye/aile hekimine erişimi %59,8 “değişmez”, %28,7 “artar”, %7,2 “azalır”. Eski komşularla görüşme sıklığı %49,1, 
“değişmez”, %39,3 “azalır”, %8,7 “artar”. Ulaşım imkanları, %46,7 “artar”, %39,3 “değişmez, %10,2 “azalır”. Park ve yeşil 
alanların güvenliği, %50 “artar”, %29,8 “değişmez”, %14,8 “azalır”. Aylık/yıllık geliri, %63,5 “değişmez, %19,8 “azalır”, %12,4 
“artar”. Vakit geçirilebilecek mekanların sayısı, %43,9 “artar”, %42,8 “değişmez”, %10 “azalır”. Evdeki güvenliği, %58,7 
“artar”, %30 “değişmez”, %8,3 “azalır”. Yaşanılan mahallenin mevcut sorunları, %35,7 “azalır”, %28 “artar”, %27 “değişmez”. 
Yaşam rahatlığı, %60,2 “artar”, %22,2 “değişmez”, %13,9 “azalır”,. Mahallenin güvenliği, %56,5 “artar”, %25,4 “değişmez”, 
%12,8 “azalır”. Aylık masraf, %79,3 “artar”, %13,3 “artmaz”, %6,3 “kısmen artar”. Yaşanılan bölgenin prestiji, %78,5 “artar”, 
%12,2 “artmaz”, %6,1 “kısmen artar”. Yaşamın kolaylaşması, %55,2 “kolaylaştırır”, %24,1 “kolaylaştırmaz”, %17,4 “kısmen 
kolaylaştırır”. 

Kamu kararıyla kentsel dönüşüme tabi olan yaşlıların %56’sı, bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olan yaşlıların ise 
%48,5’i kentsel dönüşümün mağduriyet yaratacağını düşünmektedir. 

Kamu kararıyla kentsel dönüşüme tabi olan yaşlıların %55,5’i, bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olan yaşlıların ise 
56,7’si kentsel dönüşümüm kendilerine bir kazanç sağlamayacağını düşünmektedir. Buna paralel olarak kamu kararıyla 
kentsel dönüşüme tabi olanların %60,4’ü, bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olanların %48,3’ü kentsel dönüşümün 
geçim sıkıntısı yaşamalarına neden olacağını düşünmektedir. Benzer şekilde Kamu kararıyla kentsel dönüşüme tabi olan 
yaşlıların %67,1’i, bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olan yaşlıların ise %52,4’ü, kentsel dönüşümün borçlanmaya 
neden olduğunu/olacağını da düşünmektedir. Ek olarak, olarak kamu kararıyla kentsel dönüşüme tabi olanların %56’sı, 
bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olan yaşlıların %42,2’si kentsel dönüşümün yaşlıların yalnızlaşmasına neden 
olduğunu/olacağını düşünmektedir. 

Kamu kararıyla kentsel dönüşüme tabi olanlar %47,7, bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olanlar %29,7 oranında 
kentsel dönüşümün yaşlılara faydası olacağını düşünmektedir. Kamu kararıyla kentsel dönüşüme tabi olan yaşlıların %39’u, 
bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olanların %31’i, kentsel dönüşümde inşa edilen konutların aile yapılarına uygun 
olmadığını düşünmektedir. Bununla birlikte, kamu kararıyla kentsel dönüşüme tabi olanların %28,3’ü, bireysel 
kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olanların 27’4’ü, kentsel dönüşümün sadece gençler için faydalı olacağını düşünmektedir. 
Ve kamu kararıyla kentsel dönüşüme tabi olanların %54,3’ü, bireysel kararla/müteahhitle dönüşüme tabi olanların %55,9’u 
kentsel dönüşümle birlikte mahallenin nüfusunun gençleşeceğini ifade etmiştir. 

SONUÇ 

Çalışma kapsamında yer alan yaşlıların yarıdan fazlası kentsel dönüşümün kendilerine bir faydasının olmadığını 
düşünmektedir. Daha da önemlisi kentsel dönüşümle birlikte mahallelerinin gençleşeceğini ve kentsel dönüşümü de çocukları 
için bir yatırım olarak düşündükleri söylenebilir. 

Sosyal, ekonomik ve kültürel sermayeye, kentsel dönüşüm türüne göre değişmekle birlikte, yaşlı bireylerin kentsel 
dönüşümden en önemli beklentileri, depreme dayanıklı konuta sahip olmak, kentsel dönüşüm sonrası konutlarının 
küçülmemesidir. 
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Tüm projelerde olduğu gibi kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülebilirliği açısından da katılım ve bilgilendirme boyutu çok 
önemlidir. Bu aynı zamanda kentsel dönüşüme tabi olanların yeni yaşam mekanlarını daha kısa sürede kabullenmeleri, 
uyumları ve projeyi benimsemeleri için de bir temel oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında yer alan katılımcıların kentsel 
dönüşüm sürecinde yeterince bilgilendirilmedikleri ve katılım boyutunun eksik kaldığı, verilerden hareketle söylenebilir. 

Vurgulanması gereken bir başka nokta ise kentsel dönüşümün yerinde yaşlanmaya etkisidir. Özellikle, daha önce gecekonduda 
yaşayan ve kamu kararıyla kentsel dönüşüme tabi olan yaşlıların yaşadıkları ev ve mahallelerinden ayrılmak zorunda kalmaları, 
komşu ve akraba dayanışmasını azaltabilmekte, yeni yaşam alanlarında kendilerini yabancı ve yalnız hissedebilmektedirler.  
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INTRODUCTION 

Osteoarthritis (OA) is the most common type of arthritis in the world [1]. While the prevalence of the disease increases with 
age; knees are one of the most affected joints. The impact of the disease is mainly on lower extremities such as knees and 
hips [1]. Unfortunately, there are no known cures or effective interventions to slow or modify disease progression. Thus, most 
of the medications and other rehabilitative approaches for the treatment of knee OA are for chronic use. Similar to other 
chronic diseases, this chronicity potentially creates an issue for patient adherence to the treatments. In any chronic disease, 
whatever the recommendation or management method is used, patients’ adherence to the treatments has a great role in 
continuity of the treatment, which may impact its success. 

The goal of this article is to review latest published literature on patients’ compliance and adherence to pharmacological and 
non-pharmacological treatments for knee OA of the in an evidence based approach.  

EVIDENCE BASED TREATMENTS IN KNEE OA  

In clinical practice, both clinicians and patients use many medications to overcome the pain and manage the functional 
disability of the knee OA. Drugs used in knee OA include but are not limited to approved medications, over the counter (OTC) 
drugs, herbal remedies and homeopathic medicines. On the other hand, there are also physical or rehabilitative methods, 
varying from aquatic exercises to specially designed braces. In either case, considering that knee OA is a chronic, life-long 
disease, the question is ultimately to determine the duration needed to use these methods or medications. Or in case of the 
necessity to use these medications or methods life-long the issue to understand patients’ perspective in adherence to these 
recommendations is raised. 

As mentioned beforehand, there are many treatments used in daily practice for knee OA. However, in this article, due to the 
variety and discrepancy of the scientific data in treatments of knee OA, we have focused on the treatments with evidence-
based medicine and recommendations by major related associations like the American College of Rheumatology (ACR) and 
the European League Against Rheumatism (EULAR). 

The American College of Rheumatology has updated the recommendations for the treatment of knee OA according to the 
accumulated scientific data [2]. According to ACR, pharmacological management of knee OA should include acetaminophen, 
oral and topical non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), tramadol and intra-articular steroid injections [2]. In 2012, 
besides pharmacological management of knee OA, both ACR and EULAR have published non-pharmacological 
recommendations for knee OA [2,3]. These non-pharmacological recommendations are: participation in cardiovascular 
(aerobic) and/or resistance land-based exercises, aquatic exercises, tai chi programs, self-management programs, losing 
weight (for people who are overweight), receiving manual therapy in combination with supervised exercises and psychosocial 
interventions, using walking aids (if needed), medially directed patellar taping and medially/laterally wedged insoles if the 
patients have uni-compartmental OA, to be instructed in the use of thermal agents and transcutaneous electrical stimulation 
as well as traditional Chinese acupuncture.  

COMPLIANCE TO THE PHARMACOLOGICAL MANAGEMENTS  

There is evidence that adherence to OA medication is low [4,5]. Gore et al, reported that more than 90% of patients with OA, 
switched, augmented or discontinued treatment within 6 months after treatment initiation in a study analyzing LifeLink 
Health Plan Claims Database [4].  

There are many factors influencing patients’ compliance to medications. Some of them are general and non-disease specific; 
such as frequency of the medication, route of administration, rate of adverse events, cost, availability, etc. However, some 
of these factors might be related to the drugs’ particular features.  

Acetominophen, is the first line analgesic drug recommended in the pharmacological management of knee OA because of its 
relative safety [2]. A randomized multicenter trial has demonstrated that patient compliance increases with extended release 
formulation of acetaminophen [6].  

NSAIDs, either oral or topical are widely prescribed by clinicians and used by patients as OTCs for knee OA. Despite their 
established scientific evidence on relieving pain and inflammation, the adverse events of oral NSAIDs, limit its usage especially 
in elderly population and long-term uses. Due to the disease nature of affecting mainly elderly population, most of the 
patients with knee OA also have associated gastric, cardiovascular and renal problems that discourage many physicians from 
prescription of these drugs or at least for long-term usage. Cases in which physicians are comfortable prescribing NSAIDs for 
knee OA patients, adverse events may affect their usage for longer durations, that in the end becomes a self-limiting condition 
for the patients. Some studies have showed that drug retention is almost one third within 2 months with NSAIDs [4]. One 
solution to decrease drug discontinuation might be prescribing oral NSAIDs in combination with proton pump inhibitors in 
patients with gastrointestinal symptoms or gastrointestinal ulcer. Unlike oral formulations, topical NSAIDs have fewer side 
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effects and are better tolerated in patients in addition to their effect on reducing pain [7]. Topical NSAIDs might be better 
options to choose incase of intolerance or contraindications for oral NSAIDs in patients suffering from knee OA.  

Tramadol is also a safe and effective opioid agonist recommended for patients with knee OA [2]. Although studies show that 
it is a tolerable and effective agent, high discontinuation rates with tramadol is reported in OA patients [4].  

Medication Decisions in Osteoarthritis Study (MEDOS), which was designed to explore characteristics on decisions to continue 
medications in patients with OA with a survey, found that side effect, out-of pocket cost, mode of action and treatment 
schedule are factors significantly effecting on the choice to continue the medication [5].  

Among medications recommended in knee OA, acetaminophen, NSAIDs, tramadol or weak opioids are switched with a ratio 
of 22-46% and discontinued in 92-99% of patients with OA after initiation of treatment [4]. Regarding the low drug retention 
rates for all drugs used in knee OA, combination therapy might be an appropriate option to manage this issue. Low-dose 
combination use of OA pain medications gives the clinicians to decrease the chance of toxicity and feasible efficacy due to 
synergy within drugs. Another approach to increase compliance to these medications might be to use extended release 
formulations of the drugs when available by decreasing the frequency of administration and side effects.  

One main issue that should be questioned with many of these recommended pharmacological options is the real need for 
their long-term use in knee OA. Due to the absence of their disease modifying effects and safety concerns in chronic use, 
NSAIDS, acetaminophen, tramadol and intra-articular steroid injections, are not meant to be prescribed as regular or life-long 
drugs like in diabetes or rheumatoid arthritis. Hence, clinicians should prescribe these medications mainly for shorter terms 
of duration instead of regular usage, to control the symptoms of knee OA or when the disease has been aggravated. Yet, it is 
also essential to secure their usage, at least for the prescribed duration.  

Compliance to the medications in knee OA is a very complex situation. Thus, it is important to understand intentional non-
adherent medication related behavior of patients with symptomatic knee OA for clinicians on drug preference.  

NON-PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS  

Unlike pharmacological agents, most of the non-pharmacological approaches in treatment of knee OA are recommended for 
longer durations or if possible for the rest of patients life. It is worth to say that it is mainly this area where adherence issue 
rises in patients suffering from knee OA.  

Exercise plays a crucial role in the management of knee OA, with its established effect on maintaining muscular strength, 
improving physical function and reducing pain [8]. Robust randomized controlled studies were performed to prove the 
significant effect of exercises on pain and function in knee OA [8]. ACR and EULAR recommend aerobic and land-base 
strengthening and aquatic exercises for patients diagnosed with knee OA [2,3]. Strengthening (including isometric), aerobic, 
range of motion and stretching exercises are the most prescribed ones [3]. Studies showed that different delivery methods of 
exercises such as home, group-based or individual are all effective in reducing pain and function [3]. Since all these delivery 
methods of knee exercises are effective, patients’ preference, compatibility and availability of the method are the major 
determinants in choosing the mode of delivery of the exercise. 

To achieve beneficial effects of exercises it is important to maintain continuation to the exercise treatment. However, despite 
the findings of effectiveness of exercise on pain and function in short term, there is data suggesting that this effect will be 
diminished in time after cessation of exercise [9].  

There are many factors that might impact patients’ adherence to exercises. These factors can be defined as internal factors 
related to the patient, such as; patient’s beliefs, knowledge on the disease and treatment, motivation, exercise behavior, 
patients’ age and gender, functional status, co-morbid diseases or physical capacity or external factors such as; accessibility 
to the treatment, time, cost, social support, content-intensity of exercise etc. A small number of studies have investigated 
potential predictors of long-term outcome in exercise therapy but did not reach consistent findings; only exercise adherence 
has been shown to be an important predictor [10,11]. Unfortunately, in general uptake of physical activity is suboptimal in this 
population, besides adherence to exercises in knee OA is lower than expected. Also Rejeski et al, have demonstrated in a trial 
investigating compliance to exercise in patients with knee OA that after initial exercise training, prior behavior the strongest 
predictor of exercise compliance [10]. Patients with a history of being physically active, a positive view of exercising, good social 
support, and/or easy access to exercise facilities are more likely to adhere to an exercise program. 

Translation of recommended physical activity into daily life is crucial in patients with knee OA. Despite the proven efficacy of 
physical activity in knee OA, patients with OA have tendency to have a sedentary lifestyle. Hence, the importance of factors 
influencing individuals to adopt effective self-management interventions rises. These factors increase the need to develop 
strategies to improve and maintain adherence to exercises in patients with knee OA.  

Although data regarding knee OA is limited, general exercise studies show that long-term monitoring, family, friends and 
spouses accompanying to exercise, telephone/mail contact, graphic feedback, to use an exercise log or diary improve 
maintenance to exercise [12-15].  

With resistive exercises, high intensity programs may increase adherence by decreasing the total work-out time [16]. This factor 
may be taken into account in patients who have shortage of time and when time is an issue for patients. Also, due to changes 
in social or health life, co-morbid situations or flares of knee OA considering the reality that life does not always proceed in 
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routine and has ups and downs for patients with knee OA as well as everyone. Therefore, it is unreasonable to expect even a 
highly self-motivated and self-disciplined person to perform exercises everyday without missing any. However, if some 
modifications in exercises type, intensity, duration, etc. in such difficult times can be provided to patients, the maintenance 
to exercise would be sustained. In addition, adherence to exercises in long term can be increased by additional post-treatment 
booster sessions [17].  

A randomized controlled study, comparing 6 weeks of standard home based resistance training to home-based 
neuromuscular electrical stimulation for quadriceps femoris muscle has found high adherence rates as %83 and 91% 
respectively, favoring in terms of adherence in NEMS group although statistically non significant [18]. NMES can be easier to 
apply for some patients with low quadriceps muscle strength. Although promising, the effects of NMES and adherence to this 
treatment in this patient population need to be investigated in long-term clinical trials.  

A relatively new medium as a result of developing technology to perform exercises in patients with knee OA is web-based or 
web-supported interventions. In a trial investigating the adherence to web based mixed interventions for physical activity in 
patients with knee and hip OA showed that 46% of the enrolled patients completed [19]. Web based interventions might be 
newer options to increase adherence to exercise in patients. However, there are advantages and disadvantages for web-
based programs. On one hand, they are feasible to perform, easy to reach and access, cost-effective, but on the other hand; 
intervention programs should be developed user-friendly and functional. For some patients it might be difficult to maintain 
focus during the whole course to a computer program without any human involvement- especially for the elderly. Patients 
familiar and interested in web-based activities, younger patients might be candidates for such programs. Web-based 
interventions might have a bigger role in our lives in the future, however their effectiveness should be studied in a large series 
especially to determine their impact on adherence.  

One particular reason for low compliance to exercise regimens in patients with knee OA could be the inappropriate choice of 
exercise. For example, patients aerobically deconditioned might have difficulties in practicing aerobic exercises at first leading 
to termination of the course, or patients whom dislike water, might discontinue aquatic exercises more easily. When 
prescribing an exercise regimen to a patient, it is important to tailor an individualized exercise in terms of type, duration and 
intensity according to the patient’s need, preference, previous exercise habits, age, weight, associated environmental factors, 
co-morbid situations, etc. to secure maximum continuation to the program. French have developed clinical guidelines to 
increase adherence to physical treatments in patients with hip and knee OA [20]. According to this guideline, consensus 
recommendation is that regardless of the type of exercise, the program should be individually tailored to physical capacity 
and pain. It is also recommended to link exercise regimens to patients’ daily activities and be a part of their lifestyle rather 
than being additional duties to improve adherence [3]. There is suggestive literature that pacing of activity or integrating 
physical activity in daily activity is more effective in patients with knee OA compared to a standard exercise regimen [3]. A 
randomized controlled trial performed in sedentary females showed that relapse prevention and reinforcement interventions 
were not found to promote exercise adherence [21]. Besides other preventions to maintain adherence simplification of 
exercise regimens, setting clear and realistic goals, providing social interaction and follow-up [22]. 

There is also another aspect for the adherence to the exercise in patients with knee OA: adherence in the long-term. 
Adherence to exercises in short term is likely to be better than in longer-term. Although studies addressing long-term in terms 
of adherence and efficacy of exercises in knee OA are limited, adherence to exercises also decreases in time [11,22,23]. 
Adherence to the exercise decreases almost up to almost 50% in clinical trials [24,25]. Yet, most of the data in this context comes 
from clinical trials that they are partly artificial when compared to the daily practice, it seems quite realistic to assume that, 
adherence to prescribed exercises would be much more lower in daily life in these patients.  

There is evidence that individual or group based education on disease, symptoms, aim and content of treatment increases 
adherence and compliance to treatment in patients [3]. Such education should include, life style changes, joint prevention 
techniques, diet to control body weight and exercises.  

There is very limited data on adherence or compliance to additional interventions like braces, lifestyle managements used in 
patients with knee OA. In a Cochrane review, laterally wedged braces were reported with low compliance at a ratio of 75% 
at 6 months [26]. There is a lack of evidence on long-term adherence to these types of interventions and in the future well-
designed studies to demonstrate patients’ compliance to such proven physical interventions in patients with knee OA might 
help clinicians to comprehend. 

CONCLUSIONS 

Knee osteoarthritis is a worldwide disease affecting mainly elderly with its high morbidity. Due to its chronic nature, 
management of knee OA needs maintenance to treatments and is lower than expected. Considering the clear benefit of 
treatments such as exercises in patients with knee OA, practical aspects of these interventions as well as maintenance and 
adherence to interventions require attention and needs to be studied intensively. 

Factors affecting adherence or compliance to the treatments of knee OA are rather complicated and yet is not very well 
understood by the medical community. For a better understanding of the nature for discontinuation to recommended 
treatments in this patient population, a more sophisticated psychosocial approach is needed to define patients’ perspective 
to the issue.  
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BİLİMSEL SÖZLÜ BİLDİRİLER 1 – SEMİNER SALONU 

18 Ekim 2019 / 09:30-10:30 
Oturum Başkanları: Öğr. Üyesi Cemil Yavuz MSc, Dr. Öğr. Ü. Mehmet Akif Yalçın 

 

SS1 
Sevnaz Şahin, Buğçe Baybaş, Nilüfer Yılmaz, Nurgül 
Kocakoç, Sinem Sağlanmak Kabadayı, Fehmi Akçiçek 

EGE TAZELENME ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLANMAYA BAKIŞLARI 

SS2 
Nurgül Kocakoç, Sevnaz Şahin, Buğçe Kamer Baybaş, 
Hayal Boyacıoğlu, Fehmi Akçiçek 

60+ TAZELENME ÜNİVERSİTESİ EGE KAMPÜSÜ ÖĞRENCİLERİ YAŞAM KALİTESİ ALGISI 

SS3 
Buğçe Kamer Baybaş, Sevnaz Şahin, Özge Elmastaş 
Gültekin, Nurgül Kocakoç, Fehmi Akçiçek 

EGE TAZELENME VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME 

SS4 Barış Gürpınar, Hülya Tuna, Nursen İlçin 
GERİATRİ SERVİSİNDE YATAN HASTALARIN GÜNLÜK ENERJİ HARCAMALARININ BELİRLENMESİ-
PİLOT ÇALIŞMA 

SS5 
Emin Taşkıran, Mümin Alper Erdoğan, Gürkan 
Yiğittürk, Sevnaz Şahin, Oytun Erbaş 

THE NEUROPROTECTIVE EFFECT OF OVALBUMIN IN EXPERIMENTAL ALZHEIMER RAT MODEL 

SS6 
Melda Başer Seçer, Burak Rahmi Gümüş, Nursen İlçin, 
Özge Çeliker Tosun 

FİZİKSEL OLARAK AKTİF BİR YAŞAM SÜRMÜŞ OLAN VE OLMAYAN YAŞLILARDA DENGE, DÜŞME 
KORKUSU, FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE UYKU KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  

 
BİLİMSEL SÖZLÜ BİLDİRİLER 2 – SEMİNER SALONU 

18 Ekim 2019 / 10:30-11:30 
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Sumru Savaş 

 

SS7 Caner Doğan, Reşit Erçetin ENDÜSTRİ 4.0’IN IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÖNEMİ 

SS8 
Emine Sumru Savaş, Sibel Akbaş, Saadettin Arman Tav, 
Bahattin Gökdemir, Zeliha Fulden Saraç, Selahattin 
Fehmi Akçiçek 

İÇ HASTALIKLARI SERVİSİNDE YATMAKTA OLAN HASTALARIN BAKIM DURUMLARININ 
ARAŞTIRILMASI 

SS9 
Fatma Özge Kayhan Koçak, Emine Sumru Savaş, Zeliha 
Fulden Saraç 

TIP II DIYABETLI KADIN HASTALARDA INSULIN TEDAVISI VE KAS KITLESI; VÜCUT AĞIRLIĞININ ETKISI 

SS10 Saadettin Arman Tav, Sibel Akbaş, İbrahim Koral Önal 
ALTMIŞ BEŞ YAŞ VE ÜSTÜ AYAKTA YA DA YATIRILARAK TAKİP EDİLEN HASTALARDA KOLONOSKOPİ 
SONRASI AKUT BÖBREK HASARI GELİŞME SIKLIĞI 

SS11 Sibel Akbaş, Saadettin Arman Tav, Mustafa Şahin OTOİMMUN TİROİDİTLİ NODÜLÜ OLAN HASTALARDA MALİGNİTE PREVELANSI 

 
BİLİMSEL SÖZLÜ BİLDİRİLER 3 – SEMİNER SALONU 

18 Ekim 2019 / 13:30-14:30 
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mehmet Z. Arun, Arş. Gör. Dr. Elif Ertuna 

 

SS12 Ayşe Daylan, Berk Özyılmaz, Mehmet Ali Özcan 
TEDAVİ ALMAMIŞ KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ HASTALARINDA KALRETİKÜLİN GEN MUTASYON 
SIKLIĞI 

SS13 
İsmail Toygar, Ayfer Karadakovan, Sibel Akbaş, Fulden 
Saraç 

YAŞLILAR YERİNDE YAŞLANMAKTAN NE KADAR MEMNUN? 

SS14 
Selda Seçkiner, İlayda Erduran, Utku Erdem Soyaltın, 
Ilgın Yıldırım Şimşir, Emel Özer 

65 YAŞ ÜSTÜ TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE HİPOGLİSEMİ VE BESLEME DURUMUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

SS15 Zehra Kosuva Öztürk, Gökçe Kenar, Ahmet Merih Birlik 
UZMAN GÖRÜŞÜNE GÖRE PRİMER SJÖGREN SENDROMU TANISI ILE IZLENEN HASTALARDA FARKLI 
SINIFLANDIRMA KRİTERLERİNİN PERFORMANSLARI, KARŞILAŞTIRILMASI VE BİRLİKTE 
KULLANILMASININ TANIYA KATKILARI 

 
BİLİMSEL SÖZLÜ BİLDİRİLER 4 – SEMİNER SALONU 

19 Ekim 2019 / 09:30-10:30 
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Pınar Tosun Taşar, Uzm. Dr. Melih Vural 

 

SS16 Nurcan Karadeniz Tekin, Yasemin Kılıç Öztürk EVALUATION OF SYMPTOM CONTROL OF PATIENTS MONITORED IN THE PALLIATIVE CARE UNIT 

SS17 Aslı Kılavuz, Sıla Ayan, Nil Tekin HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA ALERJİK RİNİT VE ASTIM SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ 

SS18 
Pınar Tosun Taşar, Emine Karaman, Tuğba Kıper 
Yılmaz, Can Sevinç, Güngör Akçay 

YAŞLI BİREYLERDE OSTEOPOROZ VARLIĞI VE OSTEOPOROZA YÖNELİK FARKINDALIKLARI 

SS19 Seda Karakoyunlu Şen, Yasemin Kılıç Öztürk THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH PERCEPTION AND CANCER SCREENING AWARENESS 

SS20 Mehmet Çiçek, Yasemin Kılıç Öztürk 
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF HEAMATOLOGIC PARAMETERS AND NUTRITION TYPES OF 
PALLIATIVE CARE PATIENTS 

SS21 
Yasemin Yıldırım, Amine Terzi, Haben Tesfu 
Gebreselassie 

YAŞLI BİREYLERDE AROMATERAPİ UYGULAMALARI: SİSTEMATİK DERLEME 
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SS2 

60+ TAZELENME ÜNİVERSİTESİ EGE KAMPÜSÜ ÖĞRENCİLERİ YAŞAM KALİTESİ ALGISI 

Nurgül KOCAKOÇ1, Sevnaz ŞAHİN2, Buğçe Kamer BAYBAŞ1, Hayal BOYACIOĞLU3, Fehmi AKÇİÇEK2 

1Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları, Yaşlı Sağlığı, İzmir, Türkiye 

2Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları ABD Geriatri BD, İzmir, Türkiye 

3Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, İzmir, Türkiye 

 

Amaç: DSÖ tarafından Yaşam Kalitesi, bireyin yaşadığı kültür ve değer sistemleri bağlamında amaç ve beklentileri, standartları 
ve endişeleri ile ilgili algıları olarak tanımlanmaktadır. Tazelenme Üniversitesine devam eden öğrencilerin Yaşam Kalitesi 
algısının tespitinin yapılması amaçlanmıştır.  

Materyal ve Metot: Tanımlayıcı desende planlanan çalışmaya 60+ Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü öğrencisi olan 178 
yaşlı birey katılmıştır. Bu araştırmada Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması Eser (1999) tarafından yapılan Dünya Sağlık 
Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-TR (WHOQOL-BREF TR) kısa form kullanılmış, çalışmaya katılan tüm bireylerden sorulardan önce 
yazılı onamları alınmıştır. Yüksek puan daha iyi yaşam kalitesini ifade etmektedir. Anketten elde edilen veriler SPSS-20 paket 
programı ile analiz edilmiş olup, hata payı 0,05 olarak alınmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %36’sı erkek, %78,1’ kadın olup, yaş ortalaması 67,34±5,04’tür. Ankete katılanlar genel 
sağlık boyutundan 71,05±13,79, fiziksel sağlık boyutundan 76,10±13,23, psikolojik boyuttan 73,90±12,19, sosyal ilişkiler 
boyutundan 66,91±14,37 ve çevre boyutundan 71,40±12,57 puan almışlardır. %76,10 ortalama ile fiziksel sağlık en yüksek, 
%66,91 ortalama ile sosyal ilişkiler en düşük ortalamaya sahiptir. Çevre alanında yaşam kalitesi ölçeğinin skor ortalaması 
30,95±4,02, fiziksel sağlık skor ortalaması 28,30±3,70, psikolojik skor ortalaması 23,73±2,92 ve sosyal ilişkiler skor ortalaması 
ise 11,02±1,72 olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Yapılan çalışmalar Üçüncü Yaş Üniversitesi öğrencilerinin bu eğitim faaliyetine katılmayan yaşlılara göre yaşam kalitesi 
açısından daha iyi durumda olduklarını göstermektedir. Çalışmamız sonuçları da bunu destekler niteliktedir.  

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, yaşam kalitesi, değerlendirme, WHOQOL-BREF, yaşam memnuniyeti 
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SS3 

EGE TAZELENME VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME 

Buğçe Kamer BAYBAŞ, Sevnaz ŞAHİN, Özge ELMASTAŞ GÜLTEKİN, Nurgül KOCAKOÇ, Fehmi AKÇİÇEK 

Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

 

Öğrenme, bir yaşantı ya da çevreyle olan etkileşim sonucunda bireylerin olgunlaşma durumlarına göre davranış, duyuş ya da 
biliş düzeyinde değişiklik meydana gelme sürecidir. İnsanın en temel gereksinimlerinden biri olan öğrenme ne bir görev ne de 
bir sorun değil, dünyada var olmanın bir yoludur. Öğrenme, yaşam boyu bir süreçtir ve öğrenmenin yaş sınırı yoktur. Eğitim 
ise, öğrenme etkinliğinin planlı ve kasıtlı yapılmasıdır. Türkiye’de 2016 yılından beri Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü’nde 
verilen eğitim, bireyi bağımlılıktan bağımsızlığa, edilgenlikten etkenliğe yönelten, bireyin özgürleşmesine kılavuzluk eden bir 
niteliktedir. Bu çalışmanın amacı, Ege Tazelenme’de eğitim gören öğrencilerin yaşam boyu öğrenme durumlarını belirlemektir. 
Bu amaçla 2017-2019 yılları arasında eğitim gören 60 yaş ve üzeri 178 kişiye, Wielkiewicz ve Meuwissen tarafından geliştirilen 
ve Engin, Kör, Erbay tarafından Türkçeleştirme çalışması yapılan Yaşam Boyu Öğrenme ölçeği uygulanmıştır. 15 maddelik 
ölçekten alınabilecek en düşük puan 15 ve en yüksek puan 75 olup, Ege Tazelenme öğrencilerinin toplam puan ortalaması 
55,36±8,92 olarak hesaplanmıştır. Eğitim süresi açısından bakıldığında, birinci sınıf öğrencilerinin toplam puan ortalaması 
53,47±9,325 iken, ikinci sınıf öğrencilerinin puan ortalaması 57,27±7,333 olarak bulunmuştur. Araştırma bulgularında; toplam 
puan açısından eğitim durumu ve sağlık algısı değişkenlerinin kategorileri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Eğitim seviyesi 
yükseldikçe ve kişinin sağlık algısı mükemmele yaklaştıkça yaşam boyu öğrenme toplam puanları yükselmektedir. Tek tek 
ölçek maddeleri açısından bakıldığında, Ege Tazelenme’de ikinci senesi olanların ilk senesi olanlara göre eleştirel düşünme 
becerilerinin daha yüksek olduğu, yaş arttıkça öğrenme ilgi alanlarının genişlediği, kadınların erkeklere göre öğrendiklerini 
daha fazla paylaşma eğiliminde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada p<0,05 anlamlı kabul edilmiş olup analizler SPSS 
25 programında yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam boyu öğrenme, tazelenme üniversitesi, yetişkin eğitimi, hayat boyu öğrenme, üçüncü yaş 
üniversitesi 
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GERİATRİ SERVİSİNDE YATAN HASTALARIN GÜNLÜK ENERJİ HARCAMALARININ 
BELİRLENMESİ-PİLOT ÇALIŞMA 

Barış GÜRPINAR, Hülya TUNA, Nursen İLÇİN 

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir, Türkiye 

 

Amaç: Mevcut literatürde, tetkik amacı ile hastaneye yatmış geriatrik hastaların yatış sürecindeki günlük fiziksel aktivite 
seviyeleri ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bu konudaki bilginin geliştirilmesi rehabilitasyon hizmetinin en ideal bileşenlerle 
sağlanmasına yardımcı olabilir. 

Materyal ve Metot: Çalışmaya Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Geriatri Servisine tetkik amaçlı yatışı yapılmış, akut bir sağlık 
problemi olmayan, bağımsız yürüyebilen ve demans tanısı olmayan gönüllü bireyler dahil edildi. Hastalar yatış süreli boyunca 
Kodlanmış Fiziksel Aktivite Günlüğüne, tüm gün her bir 30 dakikalık süre için yaptıkları aktiviteyi not ettiler. Kodlanmış aktivite 
günlüklerinden fiziksel aktivite seviyeleri Metabolik Eşdeğer Dakika (MET.dk) olarak hesaplandı.  

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 75.83+4.06, olan 12 (8 kadın, 4 erkek) geriatrik birey katılmıştır. Katılımcıların ortalama 
hastanede kalış süreleri 2.41 gündür. Günlük ortalama fiziksel aktive seviyeleri 414.25+138.43 MET.dk olarak hesaplandı. 
Sonuç: Çalışmanın sonucu, akut sağlık problemi olmayan geriatrik bireylerin hastane yatış süreleri boyunca fiziksel aktivite 
seviyelerinin çok düşük olduğunu ortaya koymuştur. Yaşlıların hastanedeki fiziksel aktivite seviyelerini, yatış öncesi fiziksel 
aktivite seviyeleri ile karşılaştıran ve geniş örneklem büyüklüğüne sahip çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Geriatri, Fiziksel aktivite, Yatan hasta 

 

DETERMINATION OF THE DAILY ENERGY EXPENDITURE OF PATIENTS IN GERIATRICS 
DEPARTMENT-PILOT STUDY 

Barış GURPINAR, Hülya TUNA, Nursen ILCIN 

Dokuz Eylül University, School of Physical Therapy and Rehabilitation, Izmir, Turkey 

 

Aim: In the current literature, there is no information about the daily physical activity levels of geriatric patients hospitalized 
for examination. Improving the knowledge on this subject can help to provide the most ideal components of the rehabilitation 
service. 

Materials and Methods: The study included volunteers who were admitted to Dokuz Eylül University Hospital Geriatric Service 
for examination, who did not have an acute health problem, could walk independently and had no diagnosis of dementia. 
The patients recorded their activity for each 30-minutes period in the Coded Physical Activity Diary during the hospitalization. 
Physical activity levels from the coded activity dairy were calculated as Metabolic Equivalent Minutes (MET.min). 

Results: 12 geriatric individuals (8 female,4 male) with a mean age of 75.83 + 4.06, participated in the study. The average 
hospital stay of the participants was 2.41 days. Daily average physical activity levels were calculated as 414.25 + 138.43 
MET.min. 

Conclusion: The results of the study showed that geriatric individuals without acute health problems had very low physical 
activity levels during their hospital stay/hospitalization. Studies with large sample size are needed to compare the physical 
activity levels of the elderly in hospital with physical activity levels previous to hospitalisation. 

Keywords: Geriatrics, physical activity, ınpatient 
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THE NEUROPROTECTIVE EFFECT OF OVALBUMIN IN EXPERIMENTAL ALZHEIMER RAT 
MODEL 

Emin TASKIRAN1, Mümin Alper ERDOGAN2, Gürkan YIGITTURK3, Sevnaz ŞAHIN1, Oytun ERBAS4 

1Ege University, Faculty Of Medicine, Department Of Geriatrics, Izmir, Turkey 

2Katip Çelebi University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Izmir, Turkey 

3Sıtkı Koçman University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Muğla, Turkey 

4Bilim University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Istanbul, Turkey 

 

Introduction: Despite growing numbers of individuals effected from Alzheimer disease (AD), there is still lack of curative 
treatment options and in close future it seems that it will not. 

We hypothesized that acute and mild systemic inflammation is beneficial for AD pathogenesis and clinic in an experimental 
rat model. 

Material and method: We used 18 Sprague Dawley albino male rats and divided them into 3 groups: 1:normal, 2: 
intracerebroventricular streptozotocin (ICV-STZ) administered control group, 3: ICV-STZ and ovalbumin administered 
treatment group. 10th day of ICV-STZ administration, animals were tested for cognitive impairment with passive avoidance 
learning (PAL) test. After that, 6 of them received saline and the other 6 of them received ovalbumin intraperitoneally (i.p.) 
At the end of treatment period, animals were tested by PAL box, euthanized and brain tissue were removed for measuring 
choline acetyl transferase (ChAT) activity and CA1 and CA3 hippocampal area neuron counts. 

Results: The highest ChAT activity (150.2 ± 17.01 U/g protein) and the longest latency time (242.8 ± 32.17 seconds) were 
detected in ICV-STZ ovalbumin treatment group. Also, CA1 and CA3 hippocampal area neuron counts were close to normal 
group and higher than ICV-STZ saline group in ICV-STZ ovalbumin treatment group. (Figure-1) All results were significantly 
better than ICV-STZ saline group in ICV-STZ ovalbumin treatment group. (p<0.05) 

Conclusion: Acute and mild inflammation caused by intraperitoneally administered ovalbumin, as a new antigen showed 
beneficial effects on neuronal survival and preserves ChAT activity in brain tissue of adult rat model of late-life onset asthma.  

Keywords: Alzheimer, rat model, ovalbumin, neuroprotective 
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FİZİKSEL OLARAK AKTİF BİR YAŞAM SÜRMÜŞ OLAN VE OLMAYAN YAŞLILARDA DENGE, 
DÜŞME KORKUSU, FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE UYKU KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Melda BAŞER SEÇER1, Burak Rahmi GÜMÜŞ2, Nursen İLÇİN2, Özge ÇELİKER TOSUN2 

1Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye 

2Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı fiziksel olarak aktif bir yaşam sürmüş olan ve olmayan yaşlılarda denge, düşme korkusu, fiziksel 
aktivite düzeyi ve uyku kalitesinin karşılaştırılmasıdır. 

Yöntem: Çalışma Manisa Huzurevi Vakfı’nda alınma kritelerine uyan ve gönüllü olan yaşlılar ile gerçekleştirilmiştir. Gönüllülere 
yaşlılık öncesi dönemlerindeki aktivite düzeylerinin değerlendirilmesi için 2 soru sorulmuş, verilen cevaplar WHO (World 
Health Organization) fiziksel aktivite sınıflandırmasına göre yorumlanmıştır. Tüm katılımcılar meslekleri ve hobileri göz önüne 
alınarak iki gruba ayrılmıştır. İlk soruya yüksek fiziksel aktivite kabul edilen cevabı veren kişiler ve düşük fiziksel aktivite 
düzeyinde bir mesleğe sahip olmasına rağmen 2. soruda en az on yıl süreyle amatör veya profesyonel olarak sportif aktivite 
alışkanlığı olduğunu belirten kişiler aktif grupta; diğer katılımcılar ise sedanter grupta yer almıştır. Sonrasında her iki gruptaki 
katılımcılara, denge değerlendirmesi için Berg Denge Ölçeği (BDÖ), uyku değerlendirmesi için Pittsburg Uyku İndeksi (PUKİ), 
fiziksel aktivite düzey değerlendirmesi için Fiziksel Aktivitenin Hızlı Değerlendirilmesi (RAPA) , düşme korkusu için Düşme 
Etkinlik Ölçeği (FES) uygulanmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 66 yaşlı katılmıştır. Bu yaşlıların yaş ortalaması 76,37±9,76, BKİ ort. ise 27,47±4,82'dir. Aktif olan 
grup 25 kişiden, sedanter grup 41 kişiden oluşmaktadır. İki grup arasında FES, RAPA, BDÖ VE PUKİ arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır (p=0,102, p=0,247, p=0,166, p=0,562). 

Sonuç: Her iki grup PUKİ, FES, RAPA, BDÖ skorları karşılaştırıldığında aktif grupta yer alanların sonuçları daha iyi olmasına 
rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Aktif bir yaşam sürmenin yaşlılığa katkısını değerlendirmek için 
katılımcıların komorbiditeleri, alışkanlıkları gibi faktörler açısından standardize edildiği yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, denge, fiziksel aktivite 

 

COMPARISON OF BALANCE, FEAR OF FALL, PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND SLEEP QUALITY 
IN ELDERLY WITH PHYSICALLY ACTIVE AND NON-ACTIVE LIFE 

Melda BASER SECER1, Burak Rahmi GUMUS2, Nursen ILCIN2, Ozge CELIKER TOSUN2 

1Manisa Celal Bayar University, Manisa, Turkey 

2Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey 

 

Aim: The aim of this study is to compare balance, fear of falling, physical activity level and sleep quality in seniors with and 
without a physically active life.  

Methods: The study was conducted with volunteers who had inclusion criteria in Manisa Nursing Home Foundation. 
Volunteers were asked 2 questions to evaluate the activity levels in the pre-aging period and the answers were interpreted 
according to WHO (World Health Organization) physical activity classification. All participants were divided into two groups 
considering their professions and hobbies. Those who responded to the first question were considered to be high physical 
activity and despite having a profession at the level of low physical activity those who stated that they had a habit of sporting 
activity as an amateur or professional for at least ten years in the second question were in active group and the others were 
in sedentary group. After that, Berg Balance Scale (BBS) for balance assessment, Pittsburg Sleep Index(PUKİ) for sleep 
assessment, Rapid Assesment of Physical Activity(RAPA) for physical activity level assessment, and Fall Efficacy Scale(FES) for 
fear of falling were applied to the participants in both groups. 

Results: A total of 66 elderly people participated in the study. The mean age of these elderly was 76,37±9,76, and the mean 
BMI 27,47±4,82. The active group consists of 25 persons and the sedentary group consists of 41 persons. There was no 
significant difference between FES, RAPA, BBS and PUKİ between the two groups (p=0,102, p=0,247, p=0,166, p=0,562). 

Conslusions: When the PUKİ, FES, RAPA and BBS scores of both groups were compared, the results of the active group were 
better but there was no statistically significant difference. In order to evaluate the contribution of living an active life to old 
age, new studies are needed in which the participants are standardized in terms of factors such as comorbidities and habits. 

Keywords: ‘’Aging’’, ‘’Physical activity’’, ‘’Balance’’  
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ENDÜSTRİ 4.0’IN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÖNEMİ 

Caner DOĞAN, Reşit ERÇETİN 

İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

 

4 üncü Sanayi Devrimi ‘nin 2011 Yılında başladığını kabul ettiğimizde sadece dokuz yıla yakın süreç içerisinde sağlanan 
teknolojik gelişmelerin önceki 265 yıla geldiği hesaplanmaktadır (IOT 2019 İst. Semineri). 

Tüm gelişme ve araştırmaların temelinde insanoğlunun yaşam standartlarını yükseltmek, hayatını kolaylaştırmak yatmaktadır. 
Bu mantık mecburi olarak istihdamın güvenli ortamlarda çalışmasını, barınmasını ve yaşamasını kapsamaktadır. Güvenli 
ortamlarda çalışmasını sağlamak koşulsuz olarak İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının sorumluluğundadır.  

Endüstri 4.0 ile beraber araştırmamızda öncelikli vurguladığımız ISG 4.0 kavramı hızlı bir şekilde süreçlerde yerini alacaktır. 
İSG 4.0, ana misyonunu, dördüncü nesil teknolojileri İSG uygulamalarına uyarlayarak çalışma ortamlarının en güvenli ve en az 
riskli yerler olması şeklinde güncellemek durumundadır. Endüstri 4.0 teknolojileri İSG profesyonellerinin çok hızlı şekilde 
kendini geliştirmesini ve sektörel uzmanlık dallarına ayrılarak minimum mühendislik seviyelerine ulaşması zorunluluğunu da 
beraberinde getirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, İSG, İş Sağlığı ve Güvenliği, İSG 4.0 

 

THE IMPORTTANCE OF INDUSTRY 4.0 OCCUPATIONAL HEALTHAND SAFETY 

Caner DOGAN, Reşit ERCETIN1 

Istanbul Aydın University, Istanbul, Turkey 

 

Assuming that the 4th Industrial Revolution started in 2011, it is calculated that the technological developments achieved in 
only nine years have reached 265 years ago (IOT 2019 Ist. Seminar). 

At the basis of all developments and researches is to raise the living standards of human beings and to make life easier. This 
logic necessarily encompasses employment, housing and living in safe environments. It is unconditionally responsible for 
Occupational Health and Safety practices to ensure that it operates in safe environments. 

Together with Industry 4.0, the concept of ISG 4.0, which we emphasize in our research, will take its place rapidly in the 
processes. OHS 4.0 has to update its main mission to ensure that the working environment is the safest and least risky place 
by adapting fourth generation technologies to OHS applications. Industry 4.0 technologies have led to the need for OHS 
professionals to develop themselves very quickly and to reach the minimum level of engineering by separating them into 
industry specialties. 

Keywords: Industry 4.0, OHS, Occupational Health and Safety, OHS 4.0 
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İÇ HASTALIKLARI SERVİSİNDE YATMAKTA OLAN HASTALARIN BAKIM DURUMLARININ 
ARAŞTIRILMASI 

Emine Sumru SAVAŞ, Sibel AKBAŞ, Saadettin Arman TAV, Bahattin GÖKDEMİR, Zeliha Fulden SARAÇ, Selahattin Fehmi 
AKÇİÇEK 

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye 

 

Amaç: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Servisinde yatmakta olan hastaların bakım durumlarının geriatrik 
yaş grubu ver erişkin yaş gruplarında karşılaştırmalı olarak araştırmak amaçlanmıştır. 

Materyal Metod: “Ulusal Bakım Kalite Göstergeleri Prevalans Ölçümü (LPZ)” çalışması kapsamında, LPZ taramasının 
gerçekleştiği günde çalışmaya dahil edilme kapsamındaki tüm hastalar çalışmaya alınmıştır. Kemik iliği transplantasyon 
hastaları, çalışmaya katılmayı kabul etmeyen hastalar, yoğun bakım hastaları, yerinde bulunamayan hastalar ve genel durumu 
bozuk hastalar çalışmaya alınmamıştır. Ulusal Bakım Kalite Göstergeleri Prevalans Ölçümü taraması için uygulanan anket 
formu ve ölçümler değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Servisinde yatmakta olan 71 hasta çalışmaya alınmıştır. Yaş 
ortalaması 61.76±15.64, Kadın/Erkek oranı 49.3/50.7, 65 yaş altı ve üzeri hastaların oranı 52.1/47.9 olarak bulunmuştur.  

Sonuçlar: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Servisinde yatmakta olan hastaların bakım durumları yaşlı 
grup ve erişkin grup arasında karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hastane, bakım kriteri, yaşlı 
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TİP II DİYABETLİ KADIN HASTALARDA İNSÜLİN TEDAVİSİ VE KAS KİTLESİ; VÜCUT 
AĞIRLIĞININ ETKİSİ 

Fatma Özge KAYHAN KOÇAK, Emine Sumru SAVAŞ, Zeliha Fulden SARAÇ 

Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

 

Amaç: Yaşlı kadınlarda kas fonksiyonu (KF) ve fonksiyonel durumu (FD) genellikle insülin tedavisi (IT) ile pozitif, Diabetes 
Mellitus (DM) ile negatif korelasyon gösterir. Bu durum vücut kitle indeksinin (VKİ) düşüklüğü ile ilişkili olabilir. 

Materyal ve Metot: Bu kesitsel çalışmaya, geriatrik endokrinoloji polikliniğimize başvuran 60 yaş ve üzeri kadın hastalar dahil 
edildi. VKİ <25 kg / m2 olan, malignitesi/kalp yetmezliği/son dönem böbrek hastalığı/ileri demans nedeniyle kaşeksisi olan ve 
eksik verileri olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.  

Bulgular: Toplam 225 kadın hastadan 158'i çalışmaya dahil edildi (% 55,1 obez, % 69 diyabetik). Katz ve enstrümental günlük 
yaşam aktivite puanı (EGYA), el kavrama kuvveti (EKK) ve Kalk ve yürü testi (TUG) değerleri her iki grupta benzer olmasına 
rağmen, diyabetik grubun (DMG) ortalama yağsız vücut kütlesi (FMM), ortalama iskelet kas kütlesi (SMM) ve VKİ değerleri 
daha yüksekti. İnsülin kullanımına göre değerlendirildiğinde, insülin kullanan DMG’ta Katz ve EGYA skorları daha düşük ve VKİ 
daha yüksek saptandı, FFM, SMM, EKK, TUG, yağ kitlesi insulin kullanımına göre değişmemekteydi. 

Sonuç: Her iki grupta KF ve FD benzer olmakla birlikte DMG daha genç kişilerden oluşmaktaydı ve SMM ilişkili değerleri daha 
yüksekti. İnsulin kullananların VKİ daha yüksek, FD daha düşüktü. Aşırı kilolu-obez yaşlı kadınlarda KF ve FD’un, SMM 
parametreleriyle ilişkili olmadığı görüldü. İnsülin tedavisi düşük VKİ olan diyabetik hastalar da sadece SMM'yi etkiliyor olabilir. 
PS: EUGMS 2019’da poster olarak sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, kas kuvveti, diabetes mellitus 

 

INSULIN TREATMENT DOES NOT AFFECT MUSCLE MASS IN AMBULATORY DIABETIC 
ELDERLY WOMEN WITHOUT LOW BODY MASS INDEXES  

Fatma Ozge KAYHAN KOCAK, Emine Sumru SAVAS, Zeliha Fulden SARAC 

Ege University, Izmir, Turkey 

 

Introduction: The elderly women's muscle function (MF) and functional status (FS) usually correlate negatively with Diabetes 
Mellitus, positively with insulin treatment (IT). This situation may be related to lower body weight. 

Methods: This cross-sectional study was conducted in female patients aged>60 admitted to geriatric outpatient clinic for 
Endocrine Disorders. Patients with Body Mass Index (BMI)<25 kg/m2, probable cachexia because of malignancy/heart 
failure/end-stage renal disease, severe dementia were excluded. 

Results: 158 of the 225 patients were included (55.1% obese, 69% diabetic). Mean Fat-free mass (FFM), skeletal muscle mass 
(SMM) and BMI values were higher and age was lower in the diabetics than the non-diabetic group (NDG) where Activities of 
Daily Living (ADL), Instrumental ADL (IADL), grip strength and timed –up and Go (TUG) values were similar. In the IT group 
(ITG); BMI values were higher, ADL and IADL scores were lower where FFM, SMM, grip strength, TUG, and fat mass were 
similar to non-insulin users (NIUs) among diabetics. 

Key Conclusions: Similar FS and MF were shown among diabetics and NDG albeit higher SMM related values and younger age 
in the diabetics. The ITG was with higher BMIs and lower FS than NIUs. In overweight to obese elderly women, MF and FS 
were not associated with SMM parameters. Insulin treatment may affect SMM in female diabetics with low BMIs. PS: 
presented in EUGMS 2019 as a poster. 

Keywords: Diabetes Mellitus, Elderly, Sarcopenia 
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ALTMIŞ BEŞ YAŞ VE ÜSTÜ AYAKTA YA DA YATIRILARAK TAKİP EDİLEN HASTALARDA 
KOLONOSKOPİ SONRASI AKUT BÖBREK HASARI GELİŞME SIKLIĞI 

Saadettin Arman TAV1, Sibel AKBAŞ1, İbrahim Koral ÖNAL2 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye 

2Medikal Park/Kocaeli, Ankara, Türkiye 

 

Amaç: Çalışmamızda kolonoskopi yapılan geriatrik hastalarda akut böbrek hasarı (ABH) sıklığı ve risk faktörleri araştırılmıştır. 
Yatan hastalarda destek tedavisinin ABH riskini azaltabileceği yönündeki hipotez sınanmıştır.  

Metod: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2015-2016 yılları arasında kolonoskopi yapılan GFR ≥60 ml/dk olan 150 geriatrik 
hasta çalışmaya alınmıştır. Kolonoskopi öncesi ve sonrasındaki 1 hafta içerisinde görülen böbrek fonksiyon değerleri, 
demografik verileri ve kolonoskopi hazırlık rejimleri kaydedilmiştir. ABH sınıflaması RIFLE kriterlerine göre yapılmıştır.  

Bulgular: ABH, 150 hastanın 8’ inde tespit edilmiştir (%5,3). Bunların 1’i RIFLE kıriterlerine göre injury, 7’si risk grubundadır. 
Bağırsak temizliğinde hastaların 111(%74)’i Sennozid A+B Kalsiyum ile birlikte sodyum-fosfat ,39(%26) hasta ise polietilen 
glikol(PEG) rejimi kullanmıştır. Ayaktan hastalarda kolonoskopiyi takiben kreatinin anlamlı olarak artmış (0,85±0,16mg/dl ve 
0,87±0,18mg/dl, p=<0,001) olup GFR değerlerinde anlamlı değişim olmamıştır. Sennozid/Sodyum-fosfat rejimi kullanan 
hastalarda kreatinin anlamlı olarak artmış [0,82(IQR0,20) mg/dl ve 0,85(IQR0,30)] mg/dl, p=0,039) olup GFR değerlerinde 
anlamlı değişim olmamıştır. Yatan hastalarda ve kolonoskopide PEG rejimi kullanan hastalarda kreatinin ve GFR’de anlamlı 
değişim olmamıştır.  

Sonuç: Kolonoskopi yapılan geriatrik hastalarda ABH sık değildir. PEG solüsyonları bu spesifik hasta grubunda sodyum fosfat 
enema içeren hazırlık rejimlerine göre daha güvenilir görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Geriatrik hastalar, kolonoskopi, sodyum fosfat enema, sennozid, polietilen glikol 

 

THE DEVELOPMENT FREQUENCY OF ACUTE KIDNEY INJURY AT OVER 65 YEARS OLD 
HOSPITALIZED OR OUT PATIENTS WHO HAD THE PROCEDURE OF COLONOSCOPY 

Saadettin Arman TAV1, Sibel AKBAS1, Ibrahim Koral ONAL2 

1Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey 

2Medikal Park/Kocaeli, Ankara, Turkey 

 

Aim: In our study we investigated the frequency of AKI and risk factors in geriatric patients who underwent colonoscopy. We 
also tested the hypothesis that inpatient follow up and supportive treatment may decrease the risk of AKI.  

Metod: One hundred and fifty geriatric patients with a GFR ≥60 ml/min who underwent colonoscopy in Gazi University 
Medical School between 2015 and 2016 were included into the study. Demographic data, bowel preparation regimens, kidney 
functions tests before and within one week of colonoscopy were recorded. AKI was classified according to RIFLE criteria.  

Results: AKI was observed in 8 out of 150 patients (5.3 %). One of them was injury and 7 were risk according to RIFLE cirteria. 
One hundred eleven (74 %) had sennoside A+B calcium and sodium-phosphate whereas 39 (26 %) had polyethylene glycol as 
bowel preaparation regimen. Creatinine was significantly increased in outpatients (0.85±0.6 mg/dl vs 0.87±0.18 mg/dl, 
p=<0,001) following colonoscopy but GFR was not changed. Creatinine was significantly increased in sennoside/sodium-
phosphate group [0.82 (IQR 0.20) ve 0.85 (IQR 0.30), p=<0,001)] following colonoscopy but GFR did was not changed. 
Creatinine and GFR was not changed in hospitalized patients and in patients with PEG regimen who underwent colonoscopy.  

Conclusions: AKI is not frequent in geriatric patients undergoing colonoscopy. PEG solutions seem to be safer compared to 
bowel regimens containing sodium-phosphate enema in this specific group of patients. 

Keywords: Geriatric patiens, colonoscopy, sodium phosphate enema, sennoside, polyethylene glycol  
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OTOİMMÜN TİROİDİTLİ NODÜLÜ OLAN HASTALARDA MALİGNİTE PREVELANSI 

Sibel AKBAŞ1, Saadettin Arman TAV1, Mustafa ŞAHİN2 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye 

2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye 

 

Amaç: Hashimoto tiroiditinin(HT) , tiroid karsinomu gelişimi üzerine etkisi araştırıldı.  

Yöntem: Ankara Üniversitesinde HT ile takip edilmiş, tiroid bezinde nodül saptanmış ve biyopsi uygulanmış hastaların verileri 
retrospektif incelendi. Demografik, laboratuar, ultrasonografi, sitoloji ve patoloji bulguları kaydedildi ve kontrol grubuyla 
karşılaştırıldı.  

Bulgular: HT grubuna 606 , kontrol grubuna 258 hasta alınırken yaş ortalamaları sırasıyla 52,8±12,5 , 53,1±9,5 saptandı. HT 
grubunda sitolojide kanser saptananların yaş ortalaması 47,6±15,6 , benign olanların 54±11,7 saptandı. Kontrol grubunda da 
kanser saptananların daha genç olduğu görüldü. TSH, T4, antiTg, antiTPO artması HT’ li grupta daha çok saptandı. Malign 
saptanan HT hastalarında servikal lenfadenopati daha çok bulunurken kontrol grubunda fark görülmedi. Hashimoto grubunda 
PTK ve önemi belirsiz atipi anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Hashimoto grubunda 20 hastada (%4) PTK saptanırken, 
kontrol grubunda 1 hastada (%0,4) saptandı. HT grubunda tiroid kanseri %14, kontrol grubunda %5,1 saptandı. 

Sonuç: TSH, antiTg, antiTPO artması nodülü olanlarda artmış tiroid kanseriyle ilişkilidir. Servikal lenfadenopatinin hashimoto 
grubunda kanseri 4,6 kat arttırdığı saptandı. Bizim çalışmamız servikal lenfadenopatinin reaktif bile olsa kanseri arttırdığını 
gösteren ilk çalışmadır. Çalışmamızda literatürdekilere benzer şekilde HT’ li hastalarda DTK sıklığını artırdığı gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: ’Hashimoto's thyroiditis, papillary thyroid cancer, thyroid antibodies, thyroid nodules, ultrasound findings 

 

PREVALENCE OF MALIGNANCY IN PATIENTS WITH AUTOIMMUNE THYROIDITIS NODE 

Sibel AKBAS1, Saadettin Arman TAV1, Mustafa SAHIN2 

1Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Türkiye 

2Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye 

 

Introduction: The effect of Hashimoto's thyroiditis on the development of thyroid carcinoma was investigated. 

Methods: The data of patients who were followed up with HT at Ankara University, thyroid gland nodules were detected and 
biopsied were retrospectively analyzed.  

Results: In our study, 606 patients in Hashimoto group and 258 in the control group are selected. Average age of the 
Hashimoto patients selected for the study is 52.8 ± 12.5 while the average age of the control group is 53.1 ± 9.5. In HT group, 
patients’ average age with cancer determined from cytology is 47.6 ± 15.6, while average age of patients with benign cytology 
is 54 ± 11.7. Increases in TSH, T4, antiTg and antiTPO were more common in the HT group. Cervical lymphadenopathy was 
more common in malignant HT patients. PTK and its indeterminate atypia were significantly higher in Hashimoto group. PTK 
was detected in 20 patients (4%) in the Hashimoto group and 1 patient (0.4%) in the control group. Thyroid cancer was found 
to be 14% in the HT group and 5.1% in the control group. Conclusion: Increased TSH, antiTg and antiTPO are associated with 
increased thyroid cancer in patients with nodules. Cervical lymphadenopathy was found to increase cancer by 4.6 times in 
the hashimoto group. Our study is the first to show that cervical lymphadenopathy increases cancer even if it is reactive. In 
our study, similar to the literature, it was observed that the frequency of DTK was increased in patients with HT. 

Keywords: ‘’Hashimoto's thyroiditis, papillary thyroid cancer, thyroid antibodies, thyroid nodules, ultrasound findings’’ 
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TEDAVİ ALMAMIŞ KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ HASTALARINDA KALRETİKÜLİN GEN 
MUTASYON SIKLIĞI 

Ayşe DAYLAN1, Berk ÖZYILMAZ2, Mehmet Ali ÖZCAN3 

1Ege Üniversitesi Hastanesi, İzmir, Türkiye 

2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye 

3Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İzmir, Türkiye 

 

Amaç: Kronik Lenfositer Lösemi(KLL) erişkin yaşın en sık lösemisi olup olgun B lenfositlerin klon olarak çoğalması sonucu 
oluşur. Kalsiyum depolayan şaperon görevinde bir protein olan kalretikülini kodlayan CALR genidir. Myeloproliferatif 
hastalıklarla CALR mutasyonu bağlantısı gösterilmiştir. Çalışmamızda lenfoproliferatif hastalıklarda CALR mutasyonunu 
araştıran çalışma sayısı sınırlı olması nedeniyle tedavi almamış KLL hastalarında CALR mutasyon sıklığını saptamayı amaçladık.  

Materyal ve Metot: Yerel etik kuruldan izin alınarak sitotoksik bir tedavi almamış, aydınlatılmış onam veren 39 hastanın 
periferik kanından alınan beyaz kürelerden DNA elde edildi. Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile çoğaltılan genetik malzemeden 
dizi analizi yöntemi ile CALR exon 9 mutasyonu analiz edildi. Hastaların diğer klinik verilerine elektronik kayıtlarından ulaşıldı. 
KLL evrelemeleri için Rai ve Binet evreleme sistemleri kullanıldı. Veri analizinde SPSS 16.0 (Statistical PackageforSocialScience) 
kullanıldı.  

Bulgular: Yaş ortalaması 58.28 (43-89) olup %53.8’i erkekti. Hastaların 11’i(%28.2) 65 yaş üzerinde tanı almıştı. Tanı anında 
Binet evresi A,B,C olanlar sırası ile %69.24, %28.2, %2.56 idi. Tanı anında modifiye Rai evresi düşük, orta, yüksek riskli olanlar 
sırası ile %58.98, %38.46, %2.56 sıklıktaydı. Del 17p mutasyon durumu bakılmış 17 kişinin içinde 17p del sıklığı %11.76 
saptandı. Hastaların hiçbirinde CALR exon 9 mutasyonu saptanmadı.  

Sonuç: KLL hastalarında CALR exon 9 mutasyonu bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositer lösemi, kalretikülin, CALR mutasyonu 

 

PREVALENCE OF CALRETICULIN GENE MUTATION AMONG UNTREATED CHRONIC 
LYMPHOCYTIC LEUKEMIA PATIENTS 

Ayşe DAYLAN1, Berk OZYILMAZ2, Mehmet Ali OZCAN3 

1Ege University Hospital, Izmir, Turkey 

2Tepecik Traning and Research Hospital, Izmir, Turkey 

3Dokuz Eylül University Hospital, Izmir, Turkey 

 

Aim: Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most the most frequent form of leukemia of adulthood, characterized by the 
clonal proliferation of neoplastic B lymphocytes. CALR gene is coding calreticulin which is a chaperone protein mainly serving 
as a calcium binder. CALR mutations are commonly detected in myeloproliferative diseases. We aimed to detect the 
prevalence of CALR mutation among untreated CLL patients.  

Materials and Methods: DNA was isolated from peripheral white blood cells of 39 CLL patients who have not had any cytotoxic 
treatment. Sequence analysis was performed for exon 9 mutation of CALR for DNA copies multiplied by polymerase chain 
reaction. Other clinical data was obtained from hospital records.  

Results: Mean age was 58.28 (43-89). Among 39 patients 53.8% were male. Patients over 65 at the time of diagnosis were 
28.2%. Patients were in Binet Stage A, B and C, 69.24%, 28.2% and 2.56% respectively. Del 17p mutation was detected in 
11.76% of 17 evaluated patients. Among 39 CLL patients, no CALR exon 9 mutation was detected.  

Conclusion: CALR exon 9 mutation is not present in CLL. 

Keywords: Chronic Lymphocytic Leukemia, calreticulin, CALR mutation  
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YAŞLILAR YERİNDE YAŞLANMAKTAN NE KADAR MEMNUN? 

İsmail TOYGAR1, Ayfer KARADAKOVAN1, Sibel AKBAŞ2, Fulden SARAÇ2 

1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği A.D İzmir, Türkiye 

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

 

Giriş: Ülkemizde ve dünyada yaşlı nüfusu artmaktadır. Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte, nerede yaşlandıkları ve hangi alanlarda 
desteğe ihtiyaç duyduklarının önemi daha da artmaktadır. Çalışmanın amacı, Türkiye'de yerinde yaşlanma ile ilgili 
memnuniyet düzeylerini ve etkileyen faktörleri araştırmaktır. 

Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tiptedir ve veriler Ocak-Temmuz 2019 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin geriatri 
bölümünde toplanmıştır. Çalışmaya 203 yaşlı birey dahil edildi. Veri toplamak 15 maddeden oluşan demografik veri formu ve 
15 maddeden oluşan Yerinde Yaşlanma Ölçeği kullanılmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 70,51±6,63 ve %78,8'i kadındı. Yaşlı erişkinlerin yerinde yaşlanmadan duydukları 
memnuniyet ile cinsiyet, gelir düzeyi, aile yapısı, hastaneye erişim, sosyal etkinlikler gibi faktörler arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yerinde yaşlanmadan duyulan memnuniyet ile mevcut ikametlerinde kaç yıldır yaşadıkları 
arasında pozitif bir korelasyon saptanmıştır. Bir sağlık kuruluşuna erişim süresi ile yaşlı erişkinlerin yerinde yaşlanmadan 
duyulan memnuniyetleri arasında negatif bir korelasyon saptanmıştır. Regresyon analizine göre, yerinde yaşlanma 
memnuniyetini etkileyen en önemli faktörler sosyal etkinliklere katılım, cinsiyet ve yaş idi. 

Sonuç: Yerinde yaşlanmadan duyulan memnuniyeti bireyin yaşı, aile yapısı, cinsiyeti, gelir düzeyi gibi birçok faktörün etkilediği 
saptanmıştır. Ancak, en önemli faktörler sosyal etkinliklere katılım, cinsiyet ve yaş idi. Bu faktörler, bireylerin yaşlanacağı yerin 
kararı için göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yerinde yaşlanma, yaşlı, memnuniyet 
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65 YAŞ ÜSTÜ TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE HİPOGLİSEMİ VE BESLEME DURUMUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Selda SEÇKİNER1, İlayda ERDURAN2, Utku Erdem SOYALTIN1, Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR1, Emel ÖZER3 

1Ege Ütf Hastanesi, İzmir, Türkiye 

2Serbest, İzmir, Türkiye 

3Diyabet Diyetisyenliği Derneği, İstanbul, Türkiye 

 

Amaç: Hipoglisemi (HG) fiziksel ve kognitif sağlığı etkileyen, morbidite ve mortaliteyi artıran, akut bir komplikasyondur. HG 
komorbiditeler, beslenme durumunu (BD) olumsuz etkilenmektedir. Çalışmamızda 65 yaş üstü tip 2 diyabetli (T2DM) 
bireylerde HG ve BD değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: Endokrinoloji polikliniğine başvuran 65 yaş üstü 80 T2DM’li (33 erkek, 47 kadın) çalışmaya katılmıştır. Evde kan şekeri 
ölçümü (EKŞÖ) yapma, HG varlığı, hipoglisemi sıklığı (HGS), hipoglisemi belirtilerini hissetme (HGBH), HG’ye neden olan 
beslenme davranışı, hipoglisemi tedavisinde besin tercihi (HGTBT) ve DE (diyabet eğitimi) alma durumları soru formuyla yüz 
yüze görüşülerek değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Olguların (yaş ort. 71 ± 5 yıl) %42.4’ü mutfak alışverişini, %42.5’i yemeklerini kendilerinin yapmadığını, %57.5’i 
beslenme tedavisi (BT) önerilmediğini, %77.5’i EKŞÖ yaptığını, %62.5’i HGB’lerini hissettiğini, EKŞÖ yapanların %37.5’i HG 
saptadığını, %54’ü kan bulgusu ile birlikte HGB’lerini hissettiğini bildirmiştir. EKŞÖ ile HG bildirenlerin ortalama HbA1c 
düzeyleri, bildirmeyenlerden yüksektir (sırasıyla %7.9 ± 1.8, %7.0 ± 1.5; p< 0.013). Olguların %76’sı HGTBT’nin sofra şekeri 
olduğunu bildirmiştir. BT alanlarda (%3.3) HG bildirenlerin oranı, ilaç/insülin tedavisi alanlardan düşüktür (p< 0.05). HG 
saptayan ve saptamayanların günlük enerji alımlarının karbonhidrat, protein ve yağlardan karşılanma oranı arasında fark 
anlamlı saptanmadı (sırasıyla %39-16-44 ve 38-14-47). HG oranı malnütrisyonlu ve malnütrisyon riski olan bireylerde %32, 
olmayanlarda %40 saptandı (p< 0.49).  

Sonuç: Beslenme tedavisi alan ve ara öğün yapan T2DM’li yaşlılarda hipoglisemi daha düşük oranda görülmektedir. 
Hipoglisemi varlığı, glisemi disregülasyonu ile ilişkilidir. T2DM’li yaşlıların BT için diyetisyene yönlendirilmesi, yaşam 
koşullarına göre öğün ve AÖ sayısı, zamanı ve içeriğinin belirlenmesi, HGTBT’nin öğretilmesi ve beslenme eğitimi HG’nin 
önlenmesini, sıklığının azaltılmasını, BD’nun iyileşmesini sağlayabilir.  

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Hipoglisemi, Beslenme Tedavisi, Karbonhidrat 
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UZMAN GÖRÜŞÜNE GÖRE PRİMER SJÖGREN SENDROMU TANISI İLE İZLENEN HASTALARDA 
FARKLI SINIFLANDIRMA KRİTERLERİNİN PERFORMANSLARI, KARŞILAŞTIRILMASI VE 

BİRLİKTE KULLANILMASININ TANIYA KATKILARI 

Zehra KOSUVA ÖZTÜRK1, Gökçe KENAR2, Ahmet Merih BİRLİK2 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye 

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye 

 

Giriş ve amaç: Primer Sjögren sendromu (pSS) için birçok sınıflandırma kriteri geliştirilmiştir. Çalışmamızda 3 sınıflandırma 
kriterinin performansı karşılaştırılmıs, birbirleriyle ve uzman görüşü ile aralarındaki uyum incelenmiştir. Bu amaçla AECG 
(Amerikan-Avrupa Konsensus Birliği) ve ACR/SICCA (Amerikan Romatoloji Birliği/Sjögren Uluslarası Klinik İttifakı) ve L.S. 
Martin ve arkadaşlarının geliştirdiği matematiksel model seçilmiştir.  

Metot: 86 pSS tanılı hasta (Kadın: %96, ortalama yaş:51,7±11.8) çalışmaya alındı. Uzman görüşü pSS tanısında altın standart 
kabul edildi. Hastalar göz ve ağız kuruluğu için sorgulandı. Antinükleer antikor, compleman, anti-Ro-La, serum protein 
elektroforezi, Romatoid faktör,BUT ve Schirmer, minör tükürük bezi biyopsisi incelendi. Kriterler arasındaki uyum için kappa 
testi kullanıldı. 

Bulgular: ACR/SICCA’ya göre 75(%87),AECG’ye göre 63(%73),M.modele göre 58(%67) hastaya pSS tanısı kondu. Hastaların 
9(%10)’u 3 kriteri de karşılamadı ve sadece uzman görüşüne göre pSS tanısı aldı. Kappa testi ACR/SICCA ve AECG kriterleri 
arasında orta derece uyum göstrerirken , matematiksel modelle AECG ve ACR/SICCA arasında oldukça düşük derecede uyum 
gösterdi. Bizim önerdiğimiz kombinasyon modellerine göre AECG ve matematiksel model birlikte kullanıldığında 74, AECG ve 
ACR/SICCA birlikte kullanıldığında 76, ACR/SICCA ve matematiksel model birlikte kullanıldığında 77 hasta tanı aldı. 3 model 
birlikte kullanıldığında 77 hasta tanı alırken, 3 kriteri de ortak karşılayan hasta sayısı sadece 46 olarak saptandı.  

Sonuç: Bu çalışmada ACR/SICCA sınıflandırma kriteri uzman görüşü ile en uyumlu kriter seti olarak saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sınıflandırma kriterleri, tanı kriterleri, sjögren sendromu 

 

THE PERFORMANCE OF DIFFERENT CLASSIFICATION CRITERIA WITH PRIMARY SJOGREN'S 
SYNDROME ACCORDING TO THE EXPERT OPINION, CONTRIBUTING TO DIAGNOSIS, 

COMPARED AND USED TOGETHER 
Zehra KOSUVA OZTURK1, Gökçe KENAR2, Ahmet Merih BIRLIK2 

1Ege University School of Medicine, Izmir, Turkey 

2Dokuz Eylül University School of Medicine, Izmir, Turkey 

 

Background: Many classification criteria sets have for primary Sögren’s Syndrome(pSS).We aimed to compare the performance of3 
classification criteria sets for pSS, to determine the agreement between each other and expert opinion and to investigate diagnostic 
contribution with any combined use of these criteria.For those assessments,American-European Consensus Criteria(AECG),American 
Collage of Rheumatology (ACR)/Sögren International Clinical Alliance(SICCA)criteria and L.S. Martin et.al. criteria named 
Mathematical model (M.model) had chosen. 

Methods: 86 patients (F:96%, meanage:51.7±11.8) with the diagnosis of pSS were enrolled to the study. Expert opinion had been 
taken as gold standard. Patients were questioned for eye/mouth dryness. Antinuclear antibody ,complement,anti-Ro-La,serum 
protein electrophoresis,rheumatoid factor,break-up time(BUT) and Schirmer,minor salivary gland biopsy results were analysed 
cautiously.The percentage of exact agreement and Kappa test was calculated. 

Results: Number of patients classified as pSS according to ACR/SICCA, AECG and M.model criteria were 75 (87%,63(73%) and 58(67%) 
respectively. 9 patients (10%) did not fulfill any of these 3 criteria but they were diagnosed as pSS according to expert opinion.The 
Kappa test was moderate between the ACR/SICCA and AECG criteria and slightly low between M.model with AECG and ACR/SICCA 
criteria. According to our proposed combination model, number of patients classified as pSS, either AECG or M.model was 74; either 
AECG or ACR/SICCAmodel was 76; either ACR/SICCA or M.model was 77.In the triple combination of our model, if all 3 criteria used 
concomitantly,only 46 of patients fulfill the criteria simultaneously;however if any of 3 criteria sets used 77patients fulfill as pSS. 

Conclusion: In this study,ACR/SICCA classification criteria for pSS was found the most compatible criteria set with expert opinion. 

Keywords: Classification criteria, Diagnostic criteria, Sjogren's syndrome  
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EVALUATION OF SYMPTOM CONTROL OF PATIENTS MONITORED IN THE PALLIATIVE CARE 
UNIT 

Nurcan KARADENIZ TEKIN1, Yasemin KILIC OZTURK2 

1Bornova District Directorate of Health, Izmir, Turkey 

2SBU Tepecik Traning and Research Hospital, Clinic of Family Medicine, Izmir, Turkey 

 

Aim: To investigate the effect of the palliative care service on the management of different symptoms and personal 
performance levels, which is an important component of quality of life.  

Materials and Methods: In this prospective research, patients aged 18 and over who received inpatient treatment between 
18.12.2017 and 10.08.2018, are evaluated twice, first at the time of admission to the palliative care unit and then on the 
tenth day of the treatment. All the symptoms of patients, pain in particular, are evaluated by the Memorial Symptom 
Assessment Scale (MSAS) and Visual Analogue Scale. Karnofsky Performance Scale (KPS) is used to determine performance 
levels, which is an important component of quality of life. Data is recorded by conducting face-to-face interviews with 
patients.  

Results: The mean age of the study group is 61.5 ± 12.6 years, and 28.9% (n = 37) of the patients are female. The most common 
reason for admission is found to be supportive care and pain palliation, with 42.2%. Oncology is determined to be the field 
of specialty with the highest rate of patient referral to the unit, with 74.2% (n = 95). It is observed that 85.2% of all diagnosis 
was malignancy. The most common complaint is pain with 55.5% (n = 71) and weakness with 36.7% (n = 47). Evaluation of 
patients with MSAS revealed that, at the time of admission to the unit, 94.5% weakness, 89.8% pain, 87.5% anxiety, 80.5% 
sadness were detected. The most severe and discomforting symptoms are weakness, pain, anxiety and shortness of breath. 
Repeated evaluation with MSAS revealed that, in a before-after comparison, there is a statistically significant decrease in all 
measurements (32 measurements) and frequency, severity and discomfort (P <0.01).The pain symptom seen in 86.7% of the 
patients during admission decreased to 31.3% in the second evaluation. The initial mean pain score was 5.9 ± 3.1, and after 
the second evaluation, it was 0.6 ± 1.0. The mean Karnofsky Performance Score at the time of admission (KPS1) is 60.9 ± 13.9, 
and 72 ± 15.7 at the second evaluation. KPS2 values on the 10th day of hospitalization are significantly higher than the 
patients' admission (p<0.001).  

Conclusion: Palliative care patients, who are experiencing many symptoms simultaneously, were reported only the most 
discomforting symptom. When the patients are interviewed with MSAS, it is found that they are experiencing many symptoms 
that disrupt their quality of life. Palliative Care units, as a matter of principle, approached the patient in a holistic manner, 
and by providing symptom control, increased the performance levels, which is an important component of quality of life of 
the patients and their relatives. It is useful to use scales such as MSAS, VAS and KPS in Palliative Care units in order to provide 
effective symptom control and to monitor the performance levels of the patients, and thus to increase the quality of care and 
quality of life completely.  

Keywords: Karnofsky performance scale, memorial symptom assessment scale, end of life care, quality of life, pain 
management 
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HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA ALERJİK RİNİT VE ASTIM SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ 

Aslı KILAVUZ1, Sıla AYAN2, Nil TEKİN3 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Geriatri BD, İzmir, Türkiye 

2Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gerontoloji Bölümü, Antalya, Türkiye 

3Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Narlıdere Huzurevi, Yaşlı Bakımı ve Rehabilitasyon Merkezi, İzmir, Türkiye 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı huzurevinde yaşayan yaşlılarda yaşam boyu alerjik rinit ve astım sıklığı ve risk faktörlerini 
araştırmaktır.  

Materyal ve Metot: Bu çalışmaya huzurevinde yaşayan, yaşları 65 yaş ve üzeri 165 yaşlı dahil edilmiştir. Katılımcılara önceden 
eğitilmiş hekimler tarafından yüz yüze görüşme tekniğiyle, 2 bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 165 yaşlının %50.3’ü kadındı. Ortalama yaş 77.64±6.95 (65-95) yıl idi. Katılımcıların alerjik 
rinit sıklığı %39.4, astım sıklığı %20.6 olarak bulundu. Alerjik rinit ile risk faktörleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Tek 
değişkenli analize göre, kırsal kesimde yaşayanlarda astım sıklığı istatistiksel olarak anlamlı (p=0.022) bulunsa da, çok 
değişkenli analizde bu ilişki anlamsız olarak bulundu (p=0.053). Çok değişkenli analize göre astım kadınlarda erkeklere göre 
2.9 kat (95% CI = 1.21-6.84), ailede atopi öyküsü olanlarda, olmayanlara göre 3 kat (95% CI = 1.16-7.89) ve alerjik riniti 
olanlarda, olmayanlara göre 2.6 kat (95% CI = 1.14-6.08) daha fazla bulundu.  

Sonuç: Alerjik hastalıklar gençler kadar yaşlıları da etkilemektedir. Yaşlıları değerlendirirken detaylı alerji anamnezi alınması 
ve risk faktörlerinin ayrıntılı sorgulanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, alerjik rinit, astım 

 

THE LIFETIME PREVALENCE AND RISK FACTORS FOR ALLERGIC RHINITIS AND ASTHMA IN 
ELDERLY IN RESIDENTIAL HOMES 

Aslı KILAVUZ1, Sıla AYAN2, Nil TEKIN3 

1Ege University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Geriatric Science, Izmir, Turkey 

2Akdeniz University, Faculty of Health Sciences, Gerontology Department, Antalya, Turkey 

3Ministry of Family and Social Policies, Narlıdere Nursing Home, Elderly Care and Rehabilitation Center, Izmir, Turkey 

 

Objective: This study aimed to investigate the lifetime prevalence and risk factors for allergic rhinitis and asthma in residential 
homes. Material and Method: Elderly living in residential homes were included in this study. Two questionnaire were 
completed by trained investigators in face-to-face interviews of 165 people aged 65–95 years.  

Results: The median age was 77.64±6.95 year, and 50.3% participants were women. The frequency of allergic rhinitis and 
asthma were 39.4% and 20.6%, respectively. There was no significant relationship between allergic rhinitis and risk factors. 
According to the univariate analysis, the prevalence of asthma in rural areas was statistically significant (p = 0.022), but in 
multivariate analysis this relationship was found to be nonsignificant. According to the multivariate analysis, asthma was 2.9 
times higher in women (95% CI = 1.21-6.84), 3 times higher in the elderly with family history of atopy (95% CI = 1.16-7.89), 
and 2.6 times higher in the elderly with allergic rhinitis (95% CI = 1.14-6.08).  

Conclusion: Allergic diseases affect the elderly as well as the young. When evaluating the elderly, a detailed allergy history 
and risk factors should be questioned. 

Keywords: Elderly, allergic rhinitis, asthma 
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YAŞLI BİREYLERDE OSTEOPOROZ VARLIĞI VE OSTEOPOROZA YÖNELİK FARKINDALIKLARI 

Pınar TOSUN TAŞAR1, Emine KARAMAN2, Tuğba KİPER YILMAZ3, Can SEVİNÇ4, Güngör AKÇAY5 
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2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği/İzmir, İzmir, Türkiye 

3Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği/Erzurum, Erzurum, Türkiye 

4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı/Erzurum, Erzurum, Türkiye 

5Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı/Erzurum, Erzurum, 
Türkiye 

 

Amaç: Ortalama yaşam süresinin uzaması ile birlikte yaşlı nüfus artmaktadır. Yaşlılarda malnutrisyon, sedanter yaşam tarzı, 
artan kronik hastalıklar, polifarmasi gibi nedenlerle osteoporoza eğilimi artmaktadır. Çalışmamız yaşlı bireylerde osteoporoz 
farkındalığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız tanımlayıcı kesitsel bir çalışmadır. Çalışmaya 65 yaş ve üzeri toplam 275 birey dahil edilmiştir. 
Osteoporoz varlığı ve osteoporoza yönelik farkındalıklarını değerlendirmek için araştırmacılar tarafından oluşturulan bir soru 
formu kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 20 istatistik paket programı 
kullanılmıştır. Tanımlayıcı verilerin analizinde sayı-yüzde dağılımı ve ortalama±standart sapma kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya alınan yaşlı bireylerin yaş ortalaması 73.05±6.31 (min.65-max.92) olup, bireylerin %58.5’i erkek, %53.8’i 
emekli, %50.9’unun ekonomik düzeyi orta, %70.2’si evli, %96.7’si ilköğretim ya da altı bir eğitim düzeyine sahiptir. Yaşlı 
bireylerin %41.5’i sigara kullanmazken, %27.6’sinin daha önce sigara kullandığı ve bıraktığı, %99.3’ünün alkol kullanmadığı 
görülmüştür. Yaşlı bireylere osteoporoz varlığı sorulduğunda %95.6’sının yok cevabını verdiği ancak, %93.8’inin DEXA 
yaptırmadığı görülmüştür. Bireylerin %5.5’inin osteoporoz ilacı kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Örnekleme dahil olan 
bireylerin süt tüketimleri incelendiğinde düzenli olarak günde 3 bardaktan fazla süt tüketenlerin oranının %52.4 olduğu, 
%74.2’sinin D vitamini kullanmadığı; %32’sinin haftada 3 gün düzenli spor yaptığı, %45.1’inin yapmadığı, %22.9’unun arada 
spor yaptığı görülmüştür. 

Sonuç ve Öneriler: Yaşlı bireylerin osteoporoz varlığı konusunda net bilgileri yoktur ve bireylerin büyük bir çoğunluğu 
osteoporoz için tetkik yaptırmamıştır. Ayrıca düzenli egzersiz, beslenme ve d vitamini kullanımı konusunda da yetersizlikler 
bulunmaktadır. Geriatrik popülasyonda osteoporoz konusunun dikkatle ele alınması ve sağlık profesyonelleri tarafından 
gerekli tetkik ve incelemelerin yapılarak yaşlı bireylerin özellikle osteoporozdan korunmaya yönelik bilgilendirilmeleri 
önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, yaşlı birey, farkındalık 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH PERCEPTION AND CANCER SCREENING AWARENESS 

Seda KARAKOYUNLU SEN, Yasemin KILIC OZTURK 

SBU Tepecik Traning and Research Hospital, Clinic of Family Medicine, Izmir, Turkey 

 

Aim: With the prolongation of human life period, the incidence of cancer and indirectly the number of people affected by 
them has increased. The aim of this study is to examine the relationship between the attitude about cancer screening and 
the perception of health.  

Materials and Methods: The cross-sectional descriptive research was carried out with the individuals who applied to the 
outpatient clinic in January-February-March 2019. In this study, the patients and healthy individuals who presented to the 
outpatient clinic were informed and two questionnaires were applied. The first survey included information on 
sociodemographic data and questions about cancer screening. The second survey was ’Health Perception Scale’.  

Results: The mean age of the 322 participants was 42.62 ± 14.87 and 65.3% were female. 46.3% were primary school 
graduated, the 28.4% of the participants were workers, 19.4% were housewives, and 15% were retired and 10.3% were civil 
servants. About half of the subjects in the study group had a chronic disease. The 31.9% of them reported that they used 
cigarette, 18.1% used alcohol, 13.8% were described about doing regular sports, 52.8% stated that they paid attention to 
healthy nutrition. The 30.3% of the participants reported to have a family member who had a cancer diagnosis. To have 
knowledge about cancer screeningwere at a rate of 83.4% (n = 267). When these 267 people were asked what cancer 
screening, they were aware of; 77.2% reported having had a breast cancer screening, 47.2% colon cancer screening and 74.9% 
were screened for cervical cancer. About 50% of the participants were informed by the health staff. Total of 39.4% reported 
to have scanning. The 63.3% of the female aged 40 years and older had mammography, 58.5% of the female aged 30 and 
over had pap-smear, 22% of individuals aged 50 and over had a hidden blood test in the stool, 14%. stated to have a 
colonoscopy history. While the most common reason for not being screened for Pap-smear and mammography scans is 
having no spare time, the most common reason for not taking a scan for colorectal cancer is the lack of information about 
screening. The mean health perception score calculated based on the health perception scale of the study group was 50.18 
± 9.86. There was a negative correlation between the ageand SAP (health perception score) values (p<0.001). There is a 
significant difference between SAP and cervical and breast cancer screening at the recommended age range. There is no 
significant difference between the mean scores of the colonoscopy and latent blood test.  

Conclusion: There is a limited age range between the SAP value and cancer screening, and more information and training 
programmes (especially for colorectal cancer screening) are recommended to increase the awareness about cancer 
screening.  

Keywords: Health perception scale, cancer screening, colorectal cancer, pap-smear, breast cancer 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF HEAMATOLOGIC PARAMETERS AND NUTRITION TYPES OF 
PALLIATIVE CARE PATIENTS 

Mehmet CICEK1, Yasemin KILIC OZTURK2 

1Tomarza No:1 Family Health Center, Kayseri, Turkey 

2SBU Tepecik Traning and Research Hospital, Clinic of Family Medicine, Izmir, Turkey 

 

Aim: To examine the relationship between discharge type; hematological parameters and feeding-ways among the patients 
treated at an Inpatient Palliative Care Unit. 

Materials and Methods: In this coss sectional retrospective study the complete blood count parameters, serum albumin and 
total protein values of 239 patients during hospitalisation were analysed. Feeding type, diagnosis and discharging types of 
the patients were evaluated.  

Findings: Mean age of the 239 patients was 62,95 ± 16,49 with 43,9% being male. Average length of stay was 17,09 days (0-
252 days), the 40.4% were admitted within thwe first year of diagnosos. Most frequently feeding type was oral nutrition by 
70,3% (n=168) and 30 patients (%12,6) were feeded by NG or PEG. The %77 of patients were anemic. The most frequently 
diagnosis was malignency with 86 patients (%36). During hospitalisation 26 patients (%10,9) were died and only 16 patients 
were (%6,7) referred to the ICU or another services. The first and final albumin values during hospitalisation were significantly 
different between oral enteral and parenteral nutrition, respectively (p=0,022; p<0,001; p=0,016; p<0,001). There was a 
significant diference between the last protein values, nutrition and discharge type (home care, referral to another clinique or 
ICU, mortality during hospitalisation). There was no significancy between first/last MPV values,albumin levels and diagnosis, 
gender and age as well. Gender, the last albumin and hemoglobin levels were related with duration of hospitalisation, but no 
significancy was found between nutrition type, protein, leucocit and trombosit parameters. 

Results: Although protein levels are related with discharge type of the patients, they are not related with the duration of 
hospitalisation. Despite Albumin and hemoglobin levels are related with duration of stay, they seem to be no more predictive 
on the discharge type.  

Keywords: Complete blood count, nutrition, end of life care, home care, albumin 

  



 

100 
 

SS21 

YAŞLI BİREYLERDE AROMATERAPİ UYGULAMALARI: SİSTEMATİK DERLEME 

Yasemin YILDIRIM, Amine TERZİ, Haben Tesfu GEBRESELASSIE 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye 

 

Giriş: Aromaterapi hemşireler tarafından yaygın olarak kullanılan tamamlayıcı terapiler içerisinde yer almaktadır. Aromaterapi 
uygulamaları yaşlı bireylerde ağrı, bulantı, kusma, uyku sorunları ve bilişsel-emosyonel sorunlar gibi birçok semptomun 
yönetiminde kullanılmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı yaşlı bireylerde aromaterapinin uygulandığı ve etkinliğinin 
değerlendirildiği araştırmaları tanımlamak ve sistematik olarak gözden geçirmektir. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaların sınıflamasında tanımlama, ayırma, seçme ve dahil etme şeklinde basamaklar kullanılmıştır. 
Literatür taramasında, 1999-2019 yılları arasında yapılmış olan tüm çalışmalar değerlendirilmiştir. Tarama, “PubMed, 
Cochrane, Google Akademik, Google Scholar, Ulusal Tez Merkezi” veri tabanlarında yapılmıştır. Tarama “yaşlı”, “yaşlı birey”, 
“aromaterapi”, “aromaterapi masajı”, “aromaterapi uygulaması” “yaşlı bireylerde aromaterapi” anahtar sözcükleri ve bu 
sözcülerin İngilizce karşılığı kullanılarak yapılmıştır.  

Bulgular: Anahtar kelimelerle yapılan literatür taramasında 100’in üzerinde editöre mektup, derleme ve makaleye ulaşılmıştır. 
Ancak bu çalışmalar içerisinde dahil edilme kriterlerine uygun 23 çalışma saptanmıştır. Çalışmaların 2001-2019 yılları arasında 
yapıldığı ve çalışmalarda aromaterapinin uyku kalitesi, ağrı, yaşam kalitesi, bilişsel fonksiyonlar, depresyon, ajitasyon, 
anksiyete, stres ve bakım veren yükü üzerine etkisinin değerlendirildiği bulunmuştur. Çalışmalar daha sıklıkla kadın ve 
demansı olan yaşlı bireylerde yapılmıştır. Bu çalışmalar içerisinde spesifik olarak aromaterapi masajı ve/veya inhaler 
aromaterapinin etkinliğinin değerlendirildiği çalışmaların yanı sıra aromaterapi ile refleksoloji, akupressure gibi uygulamaların 
karşılaştırıldığı çalışmalar da vardır. 

Sonuç: Yapılan çalışmalarda aromaterapinin masaj veya inhaler uygulama farketmeksizin, ağrı, uyku kalitesi, yaşam kalitesi, 
ajitasyon, anksiyete, depresyon gibi semptomlar üzerine olumlu etkisi olduğu saptanmıştır. Ayrıca aromaterapi 
uygulamalarının anksiyetesi olan bireylerde kan basıncı ve kalp hızını azalttığı bulunmuştur. Ancak aromaterapi uygulamaları 
akupressure ve refleksoloji gibi diğer tamamlayıcı tedavilerle birlikte yapıldığında etkinliğinin arttığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aromaterapi, yaşlı, hemşirelik 
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İLERİ YAŞ TÜRK HASTALARDA KIRMIZI KAN PARAMETRELERİ; YAŞ VE CİNSİYETLE İLİŞKİSİ 

Sinem SAĞLANMAK KABADAYI, Zehra KOSUVA ÖZTÜRK, Zeliha FULDEN SARAÇ 

Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: 65 yaş ve üzeri bireylerde kırmızı kan hücre parametrelerinde yaşa bağlı fizyolojik düşüş olup olmadığı halen 
tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı fizyolojik hematolojik parametreleri belirlemek ve yaş, cinsiyetle ilişkisini incelemektir. 

Metot: Dijital hastane dosyalarından, hastaların Ortalama eritrosit hacmi (MCV), Hemoglobin (Hb), Hemotokrit (Hct), Eritrosit 
sayısı (RBC), Eritrosit dağılım genişliği (RDW) , Ortalama Hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) değerleri elde edildi. 
Hematolojik hastalığı olanlar, retikülositozu ve yüksek LDHsı olan hastalar, GFR <60 olanlar, yüksek CRP ve düşük transferrin 
saturasyonu olanlar dışlandı. 

Bulgular:76’sı erkek, 136’sı kadın 212 kişi dahil edildi. Çalışmaya alınanların 104'ü 64-75 yaş arası, 108'i 75 yaş üzeriydi. 
Ortalama Hb ve Htc düzeyleri, kadınlarda sırasıyla 13.1 ± 1.05 g / dl ve 39.9 ± 3.1 g / dl ve erkeklerde 14.2 ± 1.46 g / dl, 42.3 ± 
3.9 idi. Ortalama RBC kadınlarda 4.63 ± 0,43 10 ^ 6 / µL, erkeklerde 4.77 ± 0,46 10 ^ 6 / µL idi. Ortalama MCHC, MCV, RDW 
düzeyleri kadınlarda 33.1 g / dL, 86.5 fL, 13.7 10 ^ 6 / µL ve erkeklerde 33.7 g / dL, 88.8 fL, 13.4 10 ^ 6 / µL idi. Yaş arttıkça Hb, 
Hct ve RBC düzeyleri hem erkeklerde hem kadınlarda azaldı, ancak ilişki sadece erkeklerde istatistiksel olarak anlamlıydı(P 
<0.001). Her iki grupta da ortalama MCV, MCHC ve RDW değerleri arasında anlamlı fark bulunmadı. 

Sonuç: Türk hastalarda 65 yaş üstü hematolojik parametreleri hakkında az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada 
geriatrik literatüre katkıda bulunmayı amaçladık. 

Anahtar Kelimeler: Hematolojik parametre, geriatri, ileri yaş 

 

RED BLOOD CELL PARAMETERS IN OLDER TURKISH ADULTS: AGE AND GENDER 
RELATIONSHIP 

Sinem SAGLANMAK KABADAYI, Zehra KOSUVA OZTURK, Zeliha FULDEN SARAC 

Ege University, Izmir, Turkey 

 

Introduction: There is currently a controversy of whether elderly people (≥ 65) have an age-related physiologic decline in red 
cell parameters. The objective of this study was to determine physiologic hematological parameters and analyze the 
relationship with age and gender.  

Methods: Data of patients over 65 were obtained from digital hospital files .Hemoglobin (Hb), Hemotocrit (Hct), Red Blood 
Cell (RBC), Mean Corpusculer Volume( MCV), Red Blood Cell Distribution Width (RDW), Mean Corpuscular Hemoglobin 
Concentration (MCHC) values were analyzed. Exclusion criteria were hematologic disease history, high LDH and reticulocyte 
level, GFR<60 mL/minute/1.73 m2, high CRP levels and low transferrin saturation. 

Results: 212 participants were included (Male:76, woman: 136). 104 patients were 65-74 years old and 108 patients aged 
≥75 years. Mean Hb and Htc were 13.1±1.05 g/dl and 39.9±3.1 g/dl in women and 14.2±1,46 g/dl, 42.3±3,9 in men, 
respectively. Mean RBC was 4.63±0,43 10^6/µL in women, 4.77±0,46 10^6/µL in men. Mean MCHC, MCV, RDW levels were 
33.1 g/dL, 86.5 fL, 13.7 10^6/µL in women and 33.7 g/dL, 88.8 fL, 13.4 10^6/µL in men, respectively. As the age increased Hb, 
Hct and RBC levels were decreased in both males and females but relationship was statistically significant only in males. 
(p<0,001). No significant difference was found between mean values of MCV, MCHC, and RDW in both groups. 

Conclusion: There are few studies about Red blood Cell parameters in Turkish patients over 65. In this study we aimed to 
contribute to geriatric literature. 

Keywords: Anemia, older adult  
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EGE ÜNİVERSİTESİ GERİATRİ KLİNİĞİNE BAŞVURANLARDA KIRILGANLIK SIKLIĞI- FİZİKSEL 
KIRILGANLIK MI SOSYAL KIRILGANLIK MI? 

Ayşe DAYLAN, Zehra KOSUVA ÖZTÜRK, Sevnaz ŞAHİN 

Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

 

Amaç: Kırılganlık yaşlanmaya bağlı akut strese verilmesi gereken yanıttaki azalma olarak tanımlanmaktadır. Mortalite, uzamış 
hastanede kalım, düşük hayat kalitesi ile bağlantılıdır. Türkiye’de kırılganlık verileri sınırlıdır. Çalışmamızda FRAIL Kırılganlık 
Ölçeği(FKÖ) ve Groningen Kırılganlık İndeksi(GKİ) ile geriatri kliniğine başvuran 65 yaş üzeri hastalarda kırılganlık sıklığının 
saptanması amaçlanmıştır.  

Materyal ve Metot: Çalışma Mayıs 2019 -Ağustos 2019 tarihleri arasında Geriatri Kliniğinde 65 yaş üzeri 107'si kadın, 70'i 
erkek 177 kişiyle yapıldı. Katılımcılara çalışmanın amaçları anlatılarak onam alındı. Kırılganlığın belirlenmesinde FKÖ ve GKİ 
kullanıldı. Diğer verilere klinik dosyalarından ulaşıldı. Analizde SPSS 22.0 (Statistical PackageforSocialScience) kullanıldı. Sayısal 
değerler ortalama ± standart sapma veya % olarak verildi. Gruplar arasındaki değerlerin karşılaştırılmasında Student’s t-test, 
kategorik değişkenlerin için Ki Kare testi, korelasyon sabiti olarak Spearman’s korrelasyon sabiti kullanıldı ve p<0,05 anlamlı 
kabul edildi.  

Bulgular ve Sonuç: Yaş ortalaması 76.53±7.81(65-101) olup %39.5’i erkekti. FKÖ kullanıldığında kırılganlık %23.7 (kadınlarda 
%21.5, erkeklerde %27.1) saptandı. GKİ’ye göre kırılganlık %72.2(erkeklerde %71.4 kadınlarda %72.6) sıklıktaydı. Yaş ile her 
iki ölçekte ve el sıkma gücü ile GKİ uygulandığında kırılganlık arasında anlamlı ilişki bulundu. Cinsiyet ve yaşanan yer ile 
kırılganlık arasında anlamlı ilişki bulunmadı.  

Anahtar Kelimeler: Kırılganlık, yaşlı, FRAIL, Groningen 

 

PREVALENCE OF FRAILTY AMONG PATIENTS IN GERIATRICS DEPARTMENT OF EGE 
UNIVERSITY- PHYSICAL FRAILTY OR SOCIAL FRAILTY?  

Ayşe DAYLAN, Zehra KOSUVA OZTURK, Sevnaz SAHIN 

Ege University, Izmir, Turkey 

 

Frailty is a clinical state of reduced ability to cope with acute stress due to aging which is associated with a lower quality of 
life, higher mortality and longer hospitalisation. The aim of this study was to contribute to limited data of frailty in Turkey. In 
this cross-sectional study, Simple Frailty Questionnaire (FRAIL) and Groningen Frailty Indicator (GFI) were applied to 177 
participants over 65 years who admitted to geriatric clinical ward with informed consent. Other clinical data was obtained 
from hospital records. Differences between groups were tested with the Pearson Chi-Square test or the Independent Samples 
t-test, with a p-value of < 0.05 considered significant. Analyses were performed with SPSS version 22.0. Out of 117 patients, 
39.5% were male. Mean age was 76.53±7.81(65-101) for all. Frailty prevalance was 23.7%(male 27.1%, female 21.5%) with 
FRAIL and 72.2%( male 71.4%, female 72.6%) with GFI. It was observed that age and handgrip were associated with frailty (p 
< 0.05). Gender and living place was not found statistically related to frailty. 

Keywords: Frailty, elderly, FRAIL, groningen 
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PS3 

İLERİ YAŞ İNFEKTİF ENDOKARDİT OLGULARINDA ATİPİK PREZENTASYON, TANI VE HASTALIK 
SEYRİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN YERİ- 4 OLGU SUNUMU 

Zehra KOSUVA ÖZTÜRK, Sinem SAĞLANMAK KABADAYI, Saadettin Arman TAV, Sevnaz ŞAHİN 

Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

 

İnfektif endokardit (İE) nadir görülmesine karşın mortalitesi halen yüksek bir infeksiyon hastalığıdır ve gittikçe artan bir şekilde 
yaşlılarda ortaya çıkmaktadır. Altta yatan dejeneratif kapak hastalığı, mitral kapak prolapsusu ve prostetik kapak varlığı, 
yaşlıları IE'ye yatkın kılan önemli risk faktörleridir. IE'nin atipik sunumları yaşlı hastalarda oldukça yaygındır ve tanısı sıklıkla 
gecikmektedir. Olgu serilerinden elde edilen bilgilere göre, İE’li yaşlı hastalarda klinik seyir daha yavaş, vejetasyonlar daha 
küçük ve embolik olay sıklığı daha azdır. Hastalar uyuşukluk, halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi konstitüsyonel belirtilerle 
başvurabilir. Bunlar yaşlanma veya diğer hastalıklara bağlanabilir. Bu vaka serisinde Olgu 1 halsizlik, döküntü ile prezente 
olurken, Olgu 2 sepsis kliniği ile, Olgu 3 kilo kaybı, halsizlik ile, olgu 4 ise kateter infeksiyonu sonrası gelişen bakteriyemi ve 
yanıtsız ateş ile başvurmuştur. Atipik sunumlar sıklıkla gecikmiş tanı ve kötü sonuçlara yol açar. Tanıda Ekokardiyografi önemli 
yer tutmaktadır. Yaşlı hastalarda predispozan valvüler hastalıklar ve protez kapaklar transtorasik ekokardiyografinin(TTE) 
duyarlılığını % 45'e düşürmektedir. Transözofageal ekokardiyografi (TEE) yaşlı hastalarda % 90 duyarlılığa sahiptir ve küçük 
vejetasyonların tespit edilmesinde, kapak perforasyonunun ve kapak yetersizliğinin teşhisinde, anevrizma ve perianüler abse 
oluşumunun tanımlanmasında TTE’den daha üstündür. İE kuşkusunun yüksek olduğu TEE yapılamayan hastalarda ve 
komplikasyonların saptanmasında, böbrek fonksiyonları da dikkate alınarak güncel rehberlerde önerilen alternatif kardiyak 
görüntüleme yöntemlerinin (kardiyak BT, kardiyak MR, PET/BT ve işaretli lökosit sintigrafisi gibi) kullanılması, hastalığın 
tanısının konulabilmesi açısından önemlidir. Olgu serimizde, 4 hastamıza da TTE, TEE yapılmış, sadece olgu 3’te TEE negatif 
saptanmış, kardiyak MR yöntemine gidilmiştir. Olgu 1’de ise tedaviye yanıtsızlık, komplikasyon değerlendirme amaçlı kardiyak 
BT ‘den yararlanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İnfektif endokardit, atipik prezentasyon, yaşlılık 
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SS1 

EGE TAZELENME ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLANMAYA BAKIŞLARI 

Sevnaz ŞAHİN 1 ,Buğçe Kamer BAYBAŞ 2, Nilüfer YILMAZ 3, Nurgül KOCAKOÇ 2, Sinem Sağlanmak KABADAYI 1, Fehmi 
AKÇİÇEK1 

1Ege Üniversitesi İç Hastalıkları AD, Geriatri BD, İzmir/Türkiye 

2Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi AD, İzmir /Türkiye 

3Ege Üniversitesi İç Hastalıkları AD, Yaşlı Sağlığı İzmir/Türkiye 

 

Amaç: Yaşlanma hayat sürecindeki dönemlerden bir tanesidir. Çocukluk yetişkinlik döneminden sonra başlar. Diğer tüm 
dönemlerde olduğu gibi kendine has özellikleri vardır. Diğer dönemlerden farklı olarak bu döneme ait algının olumlu 
olmamasıdır. Yaşlanma algısı bireysel ve sübjektiftir ve toplumsal değerlerden de etkilenmektedir. Bu çalışmada Ege 
Üniversitesinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak uygulanan 3. Yaş üniversitesi modeli olan Tazelenme Üniversitesindeki 
bireylerin yaşlanmaya ait bakışlarının değerlendirilmesidir.  

Araç ve Yöntem: Tazelenme Ege Kampüsü 2019-2010 eğitim döneminde yeni kayıt ve kayıt yenileme olarak başvuran ve 
çalışmaya katılmayı kabul edenler dahil edilmiştir. Anket verileri bireysel beyana göre toplanmıştır  

Niteliksel araştırma deseninde olan bu çalışmada uygun (convenience) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada veriler yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Katılımcılardan veri toplama aracını doldurmaları 
istenmiştir. Veriler SPSS 21.0 kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya 254 ileri yaştaki birey katılmıştır. Katılanların büyük çoğunluğu kadındı (81.5), üniversite mezunuydu 
(%60.2) ve eski kayıtlı öğrencilerdi (%62.6) (tablo 1). 

 

    f  (%) 

Cinsiyet Kadın 207 81,5 

  Erkek 47 18,5 

Eğitim İlkokul 13 5,1 

  Ortaöğretim 9 3,5 

  Lise 66 26 

  Üniversite 153 60,2 

  Lisans üstü 13 5,2 

Ekonomik durum Düşük 12 4,7 

  Orta 223 87,8 

  Yüksek 19 7,5 

Kiminle yaşadığı Yalnız 97 38,2 

  Biriyle 155 61,0 

  Huzurevi 2 0,8 

Kronik hastalık durumu Var 146 57,5 

  Yok 108 42,5 

Tazelenme Üniversitesi 
öğrencisi olma durumu 

Eski Kayıt 159 62,6 

  Yeni kayıt 95 37,4 

Tablo1: Demografik Veriler 
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Aşağıdaki Kavramların Hangisini Veya Hangilerini Daha Önce Duydunuz? 

 
f 

Sağlıklı yaşlanma 220 

Aktif yaşlanma 162 

Üretken yaşlanma 150 

Keyifli yaşlanma 129 

Başarılı yaşlanma 77 

Şekil 2: Yaşlılık Kavramları bilinirliği 

 

Katılımcılara yaşlanma değince aklınıza gelen 3 kelimeyi sorduk. Şu yanıtları aldık: Acizlik 

Ağrı, Annem, Bilgelik, Deneyim / Tecrübe, Dışlanma, Emeklilik, Farkındalık, Gezme, Güçsüzlük 

Halsizlik, Hastalık, Huzur, Yavaşlık, Yıpranmışlık, Hobiler, Kendi işini yapamama, Keyif, Korku 

Olgunluk, Özgürlük, Pasiflik, Sağlık, Saygı görme, ,Tecrübe Torun sahibi olma, Unutkanlık, Uykusuzluk 

Yalnızlık. Kendi yaşlılıklarını nasıl tanımladıkalrını sorunca aldığımız yanıtlar: Aktif, Mutlu, Huzurlu, Sağlıklı, Üretken, Sosyal, 
Dinç, Gezen, Keşfeden, Enerjik, Neşeli 

Sonuç: Çalışmaya katılan ileri yaştaki bireylerin yaşlılıkla ilgili en fazla duydukları tanım sağlıklı yaşlanmaydı. Bununla birlikte 
keyifli yaşlanmanın bilinirliğinin başarılı başlanmadan fazla olduğu görüldü. Bunun nedeni toplumsal olarak keyif tanımına 
yüklediğimiz anlam ve ileri yaşın beklentisinin bu doğrultuda olması olabilir. Katılımcıların yaşlanmayla ilgili genel algılarına 
bakıldığında olumsuz olmakla birlikte kendi yaşlılıklarını sadece olumlu ifade etmeleri önemli bir veri olarak düşünüldü. Bunun 
nedeni yaşlanmayı kabul etmemeleri veya yeterliliklerinin fazla olması olabilir. Bu nedenle odak grup çalışmasının yapılması 
planlanmıştır. Toplumsal verilerimizi elde etmek amacıyla bu alanda yapılacak geniş katılımlı çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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SS2 

60+ TAZELENME ÜNİVERSİTESİ EGE KAMPÜSÜ ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAM KALİTESİ ALGISI 

Nurgül KOCAKOÇ1, Sevnaz ŞAHİN2, Buğçe Kamer BAYBAŞ1, Hayal BOYACIOĞLU3, Fehmi AKÇİÇEK2 

1Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları, Yaşlı Sağlığı, İzmir, Türkiye 

2Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları ABD Geriatri BD, İzmir, Türkiye 

3Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, İzmir, Türkiye 

 

Özet: 

Her geçen gün nüfus içerisindeki oranı artarak devam eden yaşlı bireylerin bağımsız yaşamaları ve topluma entegre olmalarına 
öncelik veren sağlık politikalarının üretilmesi son derece önemlidir. Sağlıkla ilişkili Yaşam Kalitesi, ileri yaş bireylerde çok 
önemli olan “algılanan sağlık ve mutluluk” üzerine odaklanmış, yeni bir kavram ve bakış açısıdır (Eser, 2010). Algısal yönüyle 
yaşam kalitesi kavramı aynı birey açısından zaman içinde değişim gösterebilir. Doğuşta beklenen yaşam süresinin uzaması ile 
birlikte yaşanılan yılların niteliği ve sağlıklı yaşlanabilme konuları daha çok gündeme gelmeye başlamıştır. 60+ Tazelenme 
Üniversitesi Ege Kampüsü Öğrencisi 178 yaşlı birey üzerine yapılmış olan bu çalışmada genellikle yaşlılık dönemi için tercih 
edilen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ; WHO) WHOQOL-BREF Kalite ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin %36’sı erkek, 
%78,1’ kadın olup, bireylerin %4,5’i 60 yaş altı, %67,4’ü 61-70 yaş arası, %21,3’ü ise 71 yaş ve üzeridir. Ankete katılanlar genel 
sağlık boyutundan 71,05±13,79, fiziksel sağlık boyutundan 76,10±13,23, psikolojik boyuttan 73,90±12,19, sosyal ilişkiler 
boyutundan 66,91±14,37 ve çevre boyutundan 71,40±12,57 puan almışlardır. %76,10 ortalama ile fiziksel sağlık en yüksek, 
%66,91 ortalama ile sosyal ilişkiler en düşük ortalamaya sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Yaşam Kalitesi, Değerlendirme, WHOQOL-BREF, Yaşam Memnuniyeti 

  

60+ REFRESHING UNIVERSITY PERCEPTIONS OF QUALITY OF LIFE FOR EGE CAMPUS 
STUDENTS 

Abstract: 

It is very important to produce health policies that give priority to the independent lives and integration of the elderly 
individuals, whose proportion in the population increases day by day. Health-related Quality of Life is a new concept and 
perspective focused on “perceived health and happiness olan which is very important in older people (Eser, 2010). The 
concept of quality of life in terms of perceptions may change over time for the same individual. With the prolonged life 
expectancy at birth, the nature of the years lived and the issues of healthy aging began to come to the agenda more. This 
study was conducted on 178 elderly individuals who are 60+ students of Refreshing University Aegean Campus. The WHOQOL-
BREF Quality Scale (WHO), which is generally preferred for the aging period, was used. 36% of the participants were male, 
78.1% were female. 4.5% of the subjects were under 60 years old, 67.4% were 61-70 years old, 21.3% were 71 years old. 
higher. The participants were 71.05 ± 13.79 in general health dimension, 76.10 ± 13.23 in physical health dimension, 73,90 ± 
12.19 in psychological dimension, 66.91 ± 14.37 in social relations dimension and 71.40 in environmental dimension. ± 12.57 
points. Physical health has the highest average of 76.10% and social relations has the lowest average of 66.91%. 

Keywords: Elderly, Quality of Life, Assessment, WHOQOL-BREF, Life Satisfaction 

 

Giriş: 

Doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması, ölüm hızlarındaki düşme ve tıbbi bakımda kaydedilen ilerlemeler nedeniyle 
toplum içindeki 65 yaş ve üzeri nüfusun her geçen yıl artması sonucunda hem birey hem de toplum yaşlanmaktadır. Bireyin 
ve toplumların yaşlanması göz önünde bulundurulduğunda, yaşlılık hem toplumsal hem de kişisel anlamda yaşam kalitesini 
belirleyen bir kavramdır (Arpacı, 2015). Doğuşta beklenen yaşam süresinin uzamasıyla birlikte yaşanılan yılların niteliği ve 
sağlıklı yaşlanabilme konuları daha çok gündeme gelir olmuştur. DSÖ tarafından Yaşam Kalitesi, bireyin yaşadığı kültür ve 
değer sistemleri bağlamında amaç ve beklentileri, standartları ve endişeleri ile ilgili algıları olarak tanımlanmaktadır. Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı “sadece hastalığın yokluğu değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. DSÖ 
sağlık ve sağlık bakımının etkilerinin ölçümünün, sadece hastalıkların sıklığı ve ciddiyetindeki değişikliklerin bir göstergesi 
değil, aynı zamanda refah tahminini de içerdiğini ve bunun da yaşam kalitesindeki iyileşmeyi ölçerek değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtmektedir. 

Yaşam kalitesi ölçekleri bireyi genel sağlık, fiziksel sağlık, psikolojik, sosyal ilişkiler ve çevresel açıdan bir bütün olarak 
değerlendirmemize olanak verir. Yaşam kalitesi değerlendirmesi bize bireyin kendini ne kadar değerli hissettiğini ve kendi 
yaşam kalitesini nasıl algıladığını da gösterir. Yaşam kalitesi yaklaşımı yaşamın üç temel alanında ele alınabilir. Bunlar (Aslan 
2009);  
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• Var olma-(being); kişinin, bir birey olarak kim olduğuna yanıt arar. Fiziksel, psikolojik, sosyal açıdan kim olduğunu 
tanımlamak isteyen bir kavramdır. 

• Ait olma-(belonging); bireyin toplum ve çevre ile etkileşimini vurgular. Aidiyet duygusu, bireyin kendini güvende 
hissetmesini sağlayan güçlü bir duygudur. 

• Gerçekleştirme-(becoming); bireyin yaşamda kendisini tanımlamasına yardım eder. Yani bireyin amaçlarına yönelik 
olarak bazı eylemleri tanımlar. 

Yaşlılık dönemi yaşam kalitesinin azaldığı durumlardandır. Geriatri Bilim dalının temel hedeflerinden biri yaşlı bireylerin yaşam 
kalitesini yükseltmektir. Bu nedenle yaşam kalitesi ve genel sağlık durumu değerlendirmeleri yaşlı hastaların takibi ve geriatrik 
araştırmalar açısından oldukça önemlidir (Borman, 2007). 

1994 yılında Browne ve arkadaşları tarafından 56 yaşlı, 42 erişkin birey ile yapılan sağlıklı yaşlılarda yaşam kalitesine ilişkin 
çalışmada, yaşlılıkta yaşam kalitesini etkileyen faktörlere ilişkin yapılan değerlendirmede, yaşlılar için sosyal ve boş zaman 
faaliyetleri (%95), sağlık (%91) ve aile (%89) ilk üç sırayı alırken; yetişkinlerde sıralama ilişkiler (%86), sağlık (%83) ve aile (%62) 
şeklinde olmuştur (Browne, 1994). 

Yöntem: 

Tanımlayıcı desende planlanan çalışmaya 2018-2019 Eğitim Yılı Bahar Döneminde 60+ Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü 
öğrencisi olan 178 yaşlı birey katılmıştır. Tanımlayıcı ön çalışma niteliğinde olan bu çalışmamız ileriki aşamalarda farklı gruplar 
üzerinde yapılacak değerlendirmelerle bize gruplar arası mukayese imkanı sağlayacaktır. Bu çalışmada demografik özelliklere 
ilişkin sayılar ve yüzdelikler elde edilmiştir. Yaşam Kalitesi WHOQOl-BREF Ölçeğinin her bir sorusuna ilişkin 4 ve üzeri puan 
sayıları, yüzdeleri ve mod değerleri hesaplanmış ve tablolar halinde gösterilmiştir. Tüm ölçeklere verilen toplam puanlara 
ilişkin ortalama± standart sapma değerleri hesaplanmış olup, toplam puan açısından değişkenlerin grupları arasında farklılık 
olup olmadığı test edilmiştir. Bu araştırmada Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması Eser (1999) tarafından yapılan Dünya 
Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-TR (WHOQOL-BREF TR) kısa form, Demografik Bilgiler Formu kullanılmış, çalışmaya katılan 
tüm bireylerden sorulardan önce yazılı onamları alınmıştır. Yüksek puan daha iyi yaşam kalitesini ifade etmektedir. Anketten 
elde edilen veriler SPSS-25 paket programı ile analiz edilmiş olup, hata payı 0,05 olarak alınmış, anlamlılık düzeyi p <0,05 
olarak kabul edilmiştir. Demografik özellikler ile WHOQOL-BREF Yaşam Kalitesi Anketiyle elde edilen toplam puan 
ortalamaları, değişkenlerin grupları arasında istatistiksel olarak farklılık olup olmadığı (parametrik olmayan testlerden) Mann 
Whitney-U Testi ve Kruskal Wallis Testleri ile test edilmiştir. 

Bulgular: 

WHOQOL-BREF Ölçeği: 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO, DSÖ) yaşam kalitesi ölçeğinin WHOQOL-100 (uzun form) ve WHOQOL-BREF olmak üzere iki formu 
bulunmaktadır. WHOQOL-BREF toplam 26 soru içermektedir. Geniş ve kapsamlı bir değerlendirme sağlamak için, WHOQOL-
100'de yer alan 24 bölümün her biri için birer soru dahil edilmiş, ek olarak Genel Yaşam Kalitesi ve Genel Sağlığa ilişkin iki 
madde dahil edilmiştir. Bedensel Sağlık, Psikolojik Sağlık, Sosyal İlişkiler ve Çevresel Sağlık olmak üzere dört alan boyutu olan 
WHOQOL-BREF bir yaşam kalitesi profili üretir. WHOQOL-100'de olduğu gibi bu ölçeğin de toplam skoru yoktur. Dört alan 
puanı, bireyin her bir alandaki yaşam kalitesi algısını belirtir. Etki alanı puanları olumlu yönde ölçeklenir (yani daha yüksek 
puanlar daha yüksek yaşam kalitesini gösterir). Her alandaki öğelerin ortalama puanı alan puanını hesaplamak için kullanılır 
(WHO, 1996). Her bir bölüm ve alan maksimum 20 puan veya 100 puan üzerinden skor alır. Genel sağlık, genel yaşam kalitesi 
ve ölçeğin Türkçe sürümünde yer alan sosyal baskı soruları boyut skorlamasında kullanılmaz (Eser, 2014). 

İstatistiki Bulgular: 

Çalışmaya katılan bireylerin %36’sı erkek, %78,1’ kadın olup, bireylerin %4,5’i 60 yaş altı, %67,4’ü 61-70 yaş arası, %21,3’ü ise 
71 yaş ve üzeridir. Grubun yaş ortalaması 67,34±5,04’tür. Katılımcıların %59’u Üniversite mezunu, %24,2’si lise ve eşdeğeri 
okul mezunu, %14’ü ise ilk ve ortaokul mezunudur. Katılımcıların % 38,8’inin lisans öncesi eğitiminin olması İleri yaş grubunun 
hayat boyu öğrenmeye olan ilgisini göstermektedir. Bireylerin medeni durumlarına baktığımızda %43,8’inin evli, %20,8’inin 
eşi yaşamıyor, %18,5’inin boşanmış, % 5,1’inin ise hiç evlenmemiş olduğu görülmektedir. Şu anda bir hastalığı var olma 
durumuna katılımcıların %57,3’ü evet, %34,8’i ise hayır yanıtını vermiştir (Tablo.1). 

Polonya'daki Bydgoszcz şehrinde bulunan 257 Üçüncü Yaş Üniversitesi (U3A) öğrencisinin dahil edildiği çalışmada, katılımcılar 
WHOQOL-Bref'in Polonya versiyonu ve geriatrik depresyon tarama (GDS) ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Grubun yaş 
ortalaması 64,53±6,01 olarak bulunmuş olup, katılımcıların 237’si kadın( %92,2), 20’si erkek(%7,8) idi. Çalışma grubunun 
%58,8’i 60-69 yaş grubunda idi. Grubun %65,5’i lise, %28,1’i ise lisans mezunu idi. Grubun çoğunluğu (% 54.1) evli, % 45,9'u 
ise bekar kişilerdi. Ankete katılanların yarısından fazlası (% 54,5) sağlıklı olduklarını bildirmiş, kalan bireylerde (% 45,5) 
kardiyovasküler hastalıklar (çoğunlukla hipertansiyon), özellikle yaşlılarda görülen omurga rahatsızlıkları ve dejeneratif 
değişiklikler, sindirim sistemi hastalıkları, genitoüriner hastalıklar, diyabet ve vb. hastalıklar mevcuttur. Çalışılan tüm bireyler 
hareketli (kendi kendine hareket ediyor) ve kas-iskelet sisteminde ciddi bir hastalığı olmayan bireylerdir. U3A öğrencilerinin 
eğitim seviyeleri ile Yaşam Kalitesi Ölçeği (QOL)'nin çevresel alanı arasında önemli bir ilişki olduğu kanıtlanmış, U3A 
öğrencilerinin yaşam kaliteleri üzerinde yaş, cinsiyet veya medeni durumun anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Öznel olarak 
bildirilen hastalıklar ve/veya rahatsızlık ile QOL arasında fiziksel alanda anlamlı bir ilişki gösterilmiştir (Zielińska-Więczkowska, 
2011). Her iki çalışmada benzer sonuçlar elde edilmiş olması dikkat çekicidir. 
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Tablo.1: Demografik Özellikler 

Değişkenler n(%) 

Cinsiyet  

 Erkek  
 Kadın 
 Cevaplamayanlar 

36(20,2) 
139(78,1) 

3(1,7) 

Yaş Grupları  

 60 
 61-70 

 71 
 Cevaplamayanlar 

8(4,5) 
120(67,4) 
38(21,3) 
12(6,7) 

Eğitim  

 Hiç eğitim almadım 
 İlkokul-Ortaokul 
 Lise veya eşdeğeri 
 Üniversite 
 Cevaplamayanlar 

1(0,6) 
25(14) 

43(24,2) 
105(59) 
4(2,2) 

Medeni Durum  

 Hiç evlenmemiş 
 Evli gibi yaşıyor 
 Evli 
 Boşanmış 
 Ayrılmış 
 Eşi yaşamıyor 
 Cevaplamayanlar 

9(5,1) 
1(0,6) 

78(43,8) 
33(18,5) 

6(3,4) 
37(20,8) 
14(7,9) 

Şu Anda Hastalığın Var Olup 
Olmadığı 

 

 Evet 
 Hayır 
Cevaplamayanlar 

102(57,3) 
62(34,8) 
14(7,9) 

 

Yaşam Kalitesi Ölçeklerinden 4 ve üzeri puan alan ölçeklerden, en yüksek orana sahip olan ilk üç ölçek sırasıyla; 

S17, “Günlük uğraşlarınızı yürütebilme becerinizden ne kadar hoşnutsunuz?”, %85,9  

S11, “Bedensel görünüşünüzü kabullenir misiniz?”, %85,4  

S19, “Kendinizden ne kadar hoşnutsunuz?”, %85,4 olup,  

En düşük orana sahip olan üç ölçek ise sırasıyla; 

S12, “İhtiyaçlarınızı karşılamaya yeterli paranız var mı?”, %40,5 

S21, “Cinsel yaşamınızdan ne kadar hoşnutsunuz?”, %26,9 

S27, “Yaşamınızda size yakın kişilerle (eş, iş arkadaşı, akraba) ilişkilerinizde baskı ve kontrolle ilgili zorluklarınız ne ölçüdedir?”, 
%5,1 şeklindedir.  

 

Yaşlı bireylerin kendi kendine yetebilme kabiliyetinin yüksek olması yaşam kalitesini arttırıcı bir unsurdur. Çalışmaya katılan 
bireylerin gerek bedensel görünüşü kabullenme ve kendinden memnuniyet durumunun yüksek olması ileri yaşla birlikte değer 
yargılarının değiştiğini, sağlık ve bağımsızlığın ön plana çıktığını göstermektedir. Emeklilik dönemine geçişle birlikte yaşanan 
gelir kaybına rağmen katılımcıların %40,5’i ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli gelire sahiptir. Yaşla birlikte ortaya çıkan 
hormonal ve bedensel değişimin cinsel yaşamı olumsuz etkilediği ve yaşlı bireylerin yakın çevrelerindeki kişilerle ilişkilerinde 
baskı ve kontrolün çok az olduğu görülmektedir (Tablo.2). 
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Tablo.2: Yaşam Kalitesi Ölçeği 4 ve Üzeri Puan Oran ve Mod Değerleri 

Yaşam Kalitesi Ölçeği 4 ve üzeri puan sayıları ve yüzdeleri (%) Mod 

S17 153(85,9) 4 

Cevaplamayanlar (%) 5(2,8)  

S11 152(85,4) 5 

Cevaplamayanlar (%) 4(2,2)  

S19 152(85,4) 4 

Cevaplamayanlar (%) 5(2,8)  

S20 150(84,3) 4 

Cevaplamayanlar (%) 8(4,5)  

S23 149(83,7) 4 

Cevaplamayanlar (%) 4(2,2)  

S18 147(82,6) 4 

Cevaplamayanlar (%) 4(2,2)  

S5 146(82,1) 4 

Cevaplamayanlar (%) 3(1,7)  

S13 145(81,5) 4 

Cevaplamayanlar (%) 5(2,8)  

S4 141(79,2) 5 

Cevaplamayanlar(%) 7(3,9)  

S15 139(78,1) 4 

Cevaplamayanlar(%) 26(14,6)  

S6 138(77,6) 4 

Cevaplamayanlar(%) 4(2,2)  

S2 136(76,4) 4 

Cevaplamayanlar(%) 6(3,4)  

S22 135(75,9) 4 

Cevaplamayanlar(%) 5(2,8)  

S10 135(75,8) 4 

Cevaplamayanlar(%) 3(1,7)  

S14 130(73,1) 4 

Cevaplamayanlar(%) 3(1,7)  

S25 130(73,1) 4 

Cevaplamayanlar(%) 5(2,8)  

S1 123(69,1) 4 

Cevaplamayanlar(%) 4(2,2)  

S8 121(67,9) 4 

Cevaplamayanlar(%) 4(2,2)  

S9 111(62,3) 4 

Cevaplamayanlar(%) 6(3,4)  

S24 107(60,1) 4 

Cevaplamayanlar(%) 4(2,2)  

S3 106(59,6) 4 

Cevaplamayanlar(%) 7(3,9)  

S16 104(58,4) 4 

Cevaplamayanlar(%) 4(2,2)  

S7 103(57,8) 4 

Cevaplamayanlar(%) 4(2,2)  

S26 82(46) 3 

Cevaplamayanlar(%) 4(2,2)  

S12 72(40,5) 3 

Cevaplamayanlar(%) 4(2,2)  

S21 48(26,9) 3 

Cevaplamayanlar(%) 41(23)  

S27 9(5,1) 2 

Cevaplamayanlar(%) 4(2,2)  
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Anketlerdeki ölçeklere ilişkin verilen yanıtlardan hesaplanan toplam puan açısından değişken grupları arasında fark olup 
olmadığına bakıldığında yalnızca cinsiyet değişkeni için toplam puan ortalaması açısından istatistiksel olarak fark vardır (p= 
0.009< α= 0,05). Erkeklerin toplam puan ortalamaları kadınlara göre daha yüksektir. Diğer değişkenler için toplam puan 
ortalaması açısından istatistiksel fark yoktur (Tablo.3). 

 

Tablo.3: Toplam Puan Açısından Değişkenlerin Grupları Arasında Farklılık Durumu 

 

Değişkenler 

 

Toplam Puan Ort.
Std.Sapma. 

p 

Cinsiyet  0,009* 

Erkek  

Kadın 

105,84 10,774 
 

101,02 11,471 

Yaş Grupları  0,570 

60 

61-70 

71 

106 5,014 

 101,81 11,550 

102,16 12,374 

Eğitim  0,111 

Hiç eğitim almadım 

İlkokul-Ortaokul 

Lise veya eşdeğeri 

Üniversite 

- 

 
95,86 17,024 

100,61 11,037 

104,06 10,101 

Medeni Durum  0,406 

Hiç evlenmemiş 

Evli gibi yaşıyor 

Evli 

Boşanmış 

Ayrılmış 

Eşi yaşamıyor 

98,50 12,787 

 

- 

102,69 10,915 

105,65 9,376 

96,33 12,897 

99,58 13,379 

Şu Anda Hastalığın Var Olup Olmadığı  0,387 

Evet 

Hayır 

101,83 12,536 
 

102,62 9,696 

Form Dold. Yardım Alınıp Alınmadığı  0,419 

Evet 

Hayır 

93 2,828 
 

102,28 11,485 

 * p <0.05 
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Ankete katılanlar genel sağlık boyutundan 71,05±13,79, fiziksel sağlık boyutundan 76,10±13,23, psikolojik boyuttan 
73,90±12,19, sosyal ilişkiler boyutundan 66,91±14,37 ve çevre boyutundan 71,40±12,57 puan almışlardır. %76,10 ortalama 
ile fiziksel sağlık en yüksek, %66,91 ortalama ile sosyal ilişkiler en düşük ortalamaya sahiptir (Tablo.4).  

Brezilya’da Üçüncü Yaş Üniversitesine devam eden 60-80 yaş arası 350 kişiden, belirlenen kriterlere uyan 81 kadın birey 
çalışmaya alınmıştır. Katılımcıların %25,92’si 60-64 yaş, %35,80’i 65-69 yaş ve %38,27’si 70 yaş ve üzeri grupta olup, %57’si 
evlidir. Çalışma grubuna WHOQOL-BREF yaşam kalitesi anketi yanı sıra vücut kitle endeksi ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Yaşam 
kalitesi ölçeği analizlerinde fiziksel sağlık en yüksek, sosyal ilişkiler ise en düşük puanı almıştır (Sonati, 2011). Bu çalışma ile 
bizim çalışmamızda boyutsal anlamda benzerlik görülmektedir. 

 

Tablo.4: Skorlama Yönergesine Göre Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi 

 Genel Sağlık(%) Fiziksel Sağlık(%) Psikolojik(%) Sosyal İlişkiler(%) Çevre(%) 

N 171 146 171 134 167 

Ortalama 71.0526 76.1008 73.9035 66.9154 71.7440 

Medyan 75.0000 78.5714 75.0000 66.6667 71.8750 

Std. Hata 1.05467 1.09530 .93223 1.24200 .97322 

Toplam 12150.00 11110.71 12637.50 8966.67 11981.25 

Minimum 25.00 35.71 33.33 25.00 31.25 

Maksimum 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 

Std. Sapma 13.79163 13.23451 12.19044 14.37722 12.57673 

 

Ankete katılanların yaşam kalitesi ölçeği skorlama yönergesi tanımlayıcı istatistiklerine bakıldığında çevre alanı skor ortalaması 
30,95±4,02, fiziksel sağlık skor ortalaması 28,30±3,70, psikolojik skor ortalaması 23,73±2,92 ve sosyal ilişkiler skor ortalaması 
11,02±1,72, genel sağlık skor ortalaması ise 7,68±1,10 olarak bulunmuştur (Tablo.5). 

 

Tablo.5:Skorlama Yönergesi Tanımlayıcı İstatistikleri 

 N Minimum Makimum Ortamalama Std. Sapma 

Genel Sağlık 171 4,00 10,00 7,6842 1,10333 

Fiziksel Sağlık 146 17,00 35,00 28,3082 3,70566 

Psikolojik 171 14,00 29,00 23,7368 2,92571 

Sosyal İlişkiler 134 6,00 15,00 11,0299 1,72527 

Çevre 167 18,00 40,00 30,9581 4,02455 

 N  112     

 

21 nolu “Cinsel yaşamınızdan ne kadar hoşnutsunuz?” sorusuna katılımcıların 41’i hiç yanıt vermemiştir. Yanıt vermeyenlerin 
psikolojik boyut ortalaması %70,59 iken, soruya çok hoşnut(5) yanıtını verenlerin psikolojik boyut ortalaması % 88,25 
olmuştur. 
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21, Cinsel Yaşamınızdan Ne Kadar Hoşnutsunuz? Sorusuna Hiç Yanıt Vermeyenler 

 N Minimum Maksimum Ortalama Std. Sapma 

Genel Sağlık(%) 38 37,50 100,00 70,7237 15,72470 

Fiziksel Sağlık(%) 27 35,71 96,43 72,6190 16,30628 

Psikolojik(%)  35 41,67 95,83 70,5952 14,18190 

Sosyal İlişkiler(%) 0     

Cevre(%) 32 40,63 93,75 71,7773 14,27614 

N  0     

a. s21 = Yanıt vermeyenler 

 

21, Cinsel Yaşamınızdan Ne Kadar Hoşnutsunuz? Sorusuna Çok Hoşnut Yanıtı Verenler 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Genel Sağlık(%) 12 75,00 100,00 84,3750 10,82532 

Fiziksel Sağlık(%) 11 60,71 100,00 86,0390 11,45695 

Psikolojik(%) 11 70,83 95,83 88,2576 8,08337 

Sosyal İlşkiler(%) 11 75,00 100,00 88,6364 7,70347 

Cevre(%) 12 71,88 100,00 85,9375 8,48001 

Valid N (listwise) 9     

a. s21 = 5,00 

 

Yaşlı bireyin çevreye ilişkin yaşadığı sorunların giderilmesine yönelik politikalar geliştirilmesi, bireyde iyilik hali ve yaşam 
doyumunu arttırıcı bir rol oynayacaktır. Bu öngörüyle yaşlı bireylerin Kamu Hizmetlerine ulaşım konusundaki düşüncelerini 
değerlendirmek üzere 24 ve 25. Sorular değerlendirilmiştir. 24 nolu “Sağlık hizmetlerine ulaşma koşullarınızdan ne kadar 
hoşnutsunuz?” sorusuna %43,8’i “epeyce hoşnut”, % 16,3’ü de “çok hoşnut” yanıtını vermiştir. 25 nolu “Ulaşım 
olanaklarınızdan ne kadar hoşnutsunuz?” sorusuna ise %44,4’ü “epeyce hoşnut”, % 28,7’si de “çok hoşnut” yanıtını vermiştir. 
Bu sonuçlarda Anayasa’nın 10. maddesine 2010 yılında eklenmiş olan “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin 
dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” bölümü sonrasında yapılan toplu 
taşımada indirim veya ücretsiz ulaşım, sağlık hizmetlerinde 65 yaş ve üzeri bireylere öncelik gibi düzenlemelerin yanı sıra 
çalışmanın yapıldığı İzmir ilinde toplu taşıma alternatif çeşitliliği ve her noktaya ulaşım ile sağlık hizmeti sunum çeşitliliği ve 
sunan kurum sayısının yüksek olmasının etkili olduğu düşünülmüştür. 

Tartışma ve Yorum:  

Analizler yaşlıların yaşam kalitelerini ilgilendirdiği ve bu bireylerin yaşlanma aşamasına girdiği gerçeği göz önüne 
alındığında sonuçlar oldukça iyimser olarak değerlendirilebilir. Aktif bir yaşam tarzı çoğu durumda yaşlılığın mevcut sorunlarını 
hafifçe bastırabilir ve aktif bireyin onlarla daha iyi başa çıkmasını sağlar. Yapılan çalışmalarda Üçüncü Yaş Üniversitesi 
öğrencilerinin yarısından fazlasının öznel olarak daha genç hissettiği tespit edilmiştir. Zihinsel çeviklik, bireyin yaşam 
memnuniyeti ve iyimserliği ile önemli ölçüde ilişkilidir. Yaşla birlikte beyinde bir dizi olumsuz değişiklik başladığından yaşlılık 
dönemi boyunca iyi bilişsel yetenekleri sürdürmek için entelektüel işlevleri geliştirmek gerekir. Zira yaşam kalitesi adına bir 
insanın hayatı üzerindeki kontrolünü mümkün olduğu kadar uzun süre yönetmesi çok önemlidir. 

Yapılan çalışmalar Üçüncü Yaş Üniversitesi öğrencilerinin bu eğitim faaliyetine katılmayan yaşlılara göre daha iyi 
durumda olduklarını göstermektedir. Yaşlı birey başta olmak üzere tüm toplumda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için genel 
yaklaşım ve uygulamalara ihtiyaç vardır. 

  



 

116 
 

Kaynakça: 

Arpacı F.(2015), Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesi Açısından Günlük Yaşam Aktivitelerini Yapabilme Durumunun İncelenmesi. Yaşlı 
Sorunları Araştırma Dergisi, (1):46-53 

Aslan D. (2009), Yaşlılık Döneminde Yaşam Kalitesi Kavramı: Kadın Sağlığı Bakışı. Yaşlanan Kadın Sempozyumu Kitabı. 

Borman P. (2007), Yaşlılıkta Yaşam Kalitesi. Temel Geriatri Yeşim Gökçe Kutsal (Ed), Güneş Tıp Kitabevleri, 12.4; 1197-1203. 

Browne JP, Boyle CA, McGee HM ve ark. (1994) Individual Quality of Life in The Healthy Elderly. Quality of Life Research, 
3:235–244. 

Eser E., Aydemir Ö.(2014), Genel Amaçlı Yaşam Kalitesi Ölçekleri. Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 20, Özel Sayı 1. 

Eser S. ve Ark. (2010), Yaşlılar İçin Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Modülü WHOQOL-OLD: Türkiye Alan Çalışması Türkçe 
Sürüm Geçerlilik ve Güvenilirlik Sonuçları. Türk Psikiyatri Dergisi; 21(1): 37-48.  

Eyigör S., Yaşlılarda Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler. http://www.turkgeriatri.org/halksagligi?id=11, Erişim Tarihi: 
05.10.2019 

Fidaner H, Elbi H, Fidaner C, Eser SY, Eser E, Göker E.(1999) Psychometric Properties Of Whoqol-100 And Whoqol-Bref. 3p 
Dergisi;7:23-40. 

Sonati J.G. et al.(2011), Body composition and quality of life (QoL) of the elderly offered by the ‘‘University Third Age’’ (UTA) 
in Brazil. Archives of Gerontology and Geriatrics 52, e31–e35 

The WHOQOL Group(1996), What quality of life?. World Health Organization Quality of Life Assessment. World Health Forum. 
17(4):354-6. 

WHOQOL-BREF (1996), Introduction, Administration, Scoring and Generic Version of the Assessment, Field Trial Version, 
Programme On Mental Health. World Health Organization. 

Zielińska-Więczkowska H. Et al.(2011), Evaluation of quality of life (QoL) of students of the University of Third Age (U3A) on 
the basis of socio-demographic factors and health status. Archives Gerontoogyl Geriatrics, Sep-Oct;53(2):e198-202.  

https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/, Erişim Tarihi: 05.10.2019 

  



 

117 
 

SS3 

EGE TAZELENME VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME  

Buğçe Kamer BAYBAŞ1, Sevnaz ŞAHİN2, Özge Elmastaş GÜLTEKİN3, Nurgül KOCAKOÇ4, Fehmi AKÇİÇEK5 

1Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yaşlı Sağlığı Doktora Öğrencisi İzmir / Türkiye 

2Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı İzmir / Türkiye 

3Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü İzmir / Türkiye 

4Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yaşlı Sağlığı Doktora Öğrencisi İzmir / Türkiye 

5Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İzmir / Türkiye 

 

ÖZET 

Öğrenme, bir yaşantı ya da çevreyle olan etkileşim sonucunda bireylerin olgunlaşma durumlarına göre davranış, duyuş ya da 
biliş düzeyinde değişiklik meydana gelme sürecidir. İnsanın en temel gereksinimlerinden biri olan öğrenme ne bir görev ne de 
bir sorun değil, dünyada var olmanın bir yoludur. Öğrenme, yaşam boyu bir süreçtir ve öğrenmenin yaş sınırı yoktur. Eğitim 
ise, öğrenme etkinliğinin planlı ve kasıtlı yapılmasıdır. Türkiye’de 2016 yılından beri Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü’nde 
verilen eğitim, bireyi bağımlılıktan bağımsızlığa, edilgenlikten etkenliğe yönelten, bireyin özgürleşmesine kılavuzluk eden bir 
niteliktedir. Bu çalışmanın amacı, Ege Tazelenme’de eğitim gören öğrencilerin yaşam boyu öğrenme durumlarını belirlemektir. 
Bu amaçla 2017-2019 yılları arasında eğitim gören 60 yaş ve üzeri 178 kişiye, Wielkiewicz ve Meuwissen tarafından geliştirilen 
ve Engin, Kör, Erbay tarafından Türkçeleştirme çalışması yapılan Yaşam Boyu Öğrenme ölçeği uygulanmıştır. 15 maddelik 
ölçekten alınabilecek en düşük puan 15 ve en yüksek puan 75 olup, Ege Tazelenme öğrencilerinin toplam puan ortalaması 
55,36±8,92 olarak hesaplanmıştır. Eğitim süresi açısından bakıldığında, birinci sınıf öğrencilerinin toplam puan ortalaması 
53,47±9,325 iken, ikinci sınıf öğrencilerinin puan ortalaması 57,27±7,333 olarak bulunmuştur. Araştırma bulgularında; toplam 
puan açısından eğitim durumu ve sağlık algısı değişkenlerinin kategorileri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Eğitim seviyesi 
yükseldikçe ve kişinin sağlık algısı mükemmele yaklaştıkça yaşam boyu öğrenme toplam puanları yükselmektedir. Tek tek 
ölçek maddeleri açısından bakıldığında, Ege Tazelenme’de ikinci senesi olanların ilk senesi olanlara göre eleştirel düşünme 
becerilerinin daha yüksek olduğu, yaş arttıkça öğrenme ilgi alanlarının genişlediği, kadınların erkeklere göre öğrendiklerini 
daha fazla paylaşma eğiliminde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada p<0,05 anlamlı kabul edilmiş olup analizler SPSS 
25 programında yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yaşam Boyu Öğrenme, Tazelenme Üniversitesi, Yetişkin Eğitimi, Hayat Boyu Öğrenme, Üçüncü Yaş 
Üniversitesi 

 

GİRİŞ 

Yaşam boyu bir süreç olan öğrenme, insanlığın varoluşundan bu yana bireyin en önemli ihtiyaçlarından biri olmuştur. İnsan 
kendini gerçekleştirebilmek için öğrenmeye ihtiyaç duymaktadır. Öğrenmelerin temelinde bir ihtiyacı giderme ve bilinmez 
olanı bilinir kılma gayreti yatmaktadır. Öğrenme, Uluslararası Sürekli Yetişkin Eğitimi Sözlüğü’nde; deneyim sonucu oluşan az 
ya da çok süreklilik gösteren davranış değişikliği, göreceli olarak süreklilik gösteren ve bir uygulama sonucunda davranışlarda 
oluşan değişiklik, deneyimlerin dönüşümü yoluyla bilginin yaratıldığı, oluşturulduğu, deneyimin bilgi, beceri ya da tutuma 
dönüştüğü bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Duman, 2000, s.22).  

Yaşam boyu öğrenme ise, üzerine çok sayıda tanımlama yapılmış, 1960’larda ortaya çıkmış bir kavram olarak kabul 
edilmektedir. Candy, Crebert ve O ‘Leary (1994) yaşam boyu öğrenmeyi, yaşamdaki her türlü öğrenme deneyimini içeren 
öğrenme olarak kapsamlı bir biçimde tanımlamıştır (Yurdakul, 2016, s.10). Eğitim ise, öğrenme etkinliğinin planlı ve kasıtlı 
yapılmasıdır. Bu bağlamda, yaşam boyu öğrenme kavramı yaşam boyu eğitimi kapsamaktadır. Peter Jarvis, yaşam boyu 
eğitimi; katılanların öğrenmesi ve anlamasına yönelik insancıl temellere oturtulmuş ve yaşamın herhangi bir döneminde 
olabilen planlı etkinlikler serisi olarak tanımlamaktadır (Duman, 2000, s.69-71). Öğrenme ve eğitim kavramlarını tanımlamak, 
yaşam boyu öğrenmenin dinamiklerini anlayabilmek adına önem arz etmektedir. Bir kavram olarak yaşam boyu öğrenmenin 
kapsamını ve tarihsel gelişimini anlamak, çalışmanın gerçekleştirildiği 60+ Tazelenme Üniversitesi eğitim modelini yaşam boyu 
öğrenme ile ilişkilendirebilmek açısından önemlidir.  

Yaşam Boyu Öğrenme Kavram ve Kapsamı 

Yaşam boyu öğrenme yaklaşık 50 yıldır eğitim kurumlarında ve politikalarında, pratik uygulama ve programlarda giderek önem 
kazanan geniş çaplı bir kavramdır. Ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve anabilim dalları tarafından ilgi görmesiyle özellikle 
1990’lı yıllardan beri yaşam boyu öğrenmenin yeri giderek önem kazanmıştır (Akçaalan ve Arslan, 2016, s.14). Hatta Avrupa 
Birliği 1996 yılını “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yılı” olarak ilan etmiştir (Kaya, 2018, s2). 

Öğrenmenin ve eğitimin resmi okul hayatı ve diploma ile sınırlı olmadığı olgusu doğu felsefesine dayanmaktadır. Eğitim ve 
öğrenme kavramları Plato, Augustine, Aquinas, Locke, Quintilian, Kant ve Rousseau gibi felsefeciler tarafından irdelenmiş 
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olup, yirminci yüzyıl filozof ve eğitimcilerinden olan John Dewey tarafından da vurgulanmıştır. Eduard Lindeman (1989) yaşam 
boyu öğrenme terimini ilk kez kullanan eğitim bilimci olarak bilinmektedir. Yaşam boyu öğrenme farklı bilimciler tarafından 
çeşitli yönleriyle tanımlanırken tüm tanımlamalarda ortak bazı noktalar bulunmaktadır (Akçaalan ve Arslan, 2016, s.14-15). 
Bunlar;  

• Öğrenme okul öncesi yıllarda başlar ve emeklilik sonrası yıllara kadar devam eder. 

• Resmi ve resmi olmayan tüm eğitim süreçlerini kapsar. 

• Geleceğin bilgi toplumu için bir gerekliliktir. 

• Sosyal değişimlere uyum sağlamak için gereklidir.  

• Yaşına, cinsiyetine ve statüsüne bakılmaksızın her bireyin evrensel öğrenme fırsatlarından yararlanmasını sağlar. 

• Eğitim kurumlarının dışında gerçekleşen öğrenme faaliyetlerinin önemini kabul eder. 

• İnsanların bilgiyi bulma, geliştirme, bağımsız ve aktif bir şekilde kullanma becerilerini kazanmasına yardımcı olur. 

• Bireylerin otonom öğrenmeye yönelmesi için bir motivasyon kaynağıdır. 

• Sınırsız öğrenme ve yaşam boyu öğrenme edinimi sağlar.  
Tarihsel süreç içinde bakıldığında yaşam boyu öğrenme, 70’li yıllarda hümanistik ideallerle geniş sosyal ve kültürel hedeflere 
sahip olarak, herkes için eşit ve erişilebilir kılınmasını sağlayan bir içerikle karşımıza çıkmaktadır. 70’li yıllardan 90’lara 
gelindiğinde, ekonomik durgunluk ve artan işsizlik oranlarına odaklanması sebebiyle kavramın öncesinde içerdiği hümanistik 
ideallerin azaldığı dikkat çekmektedir. Kavram, 1971’de UNESCO’nun geliştirdiği oldukça insani bir içeriğe sahipken, bundan 
böyle piyasanın isteklerine göre şekillenmektedir. (Dehmel, 2006’dan aktaran Kaya, 2018, s.12). Bu durum, eğitimin içeriğinde 
ideolojik unsurlar barındırdığını savunan Platon ve Althusser’i akla getirmektedir. Jarvis’e (2004) göre; eğitime Avrupa Birliği, 
Dünya Bankası ve Dünya Ticaret örgütü gibi farklı aktörlerin müdahale etmesiyle birlikte öğretim programları yeni bir 
yapılanmaya giderek kurumlar arası rekabeti arttırmaktadır. Bu durum ise eğitimin sosyal boyutunu ortadan kaldırarak, 
sermayeye yarar sağlamayacak her bilgiyi önemsiz kılmaktadır. Yani eğitim politikaları artık istihdam politikalarıyla birlikte 
anılmaktadır. Bu bağlamda yaşam boyu öğrenme yaklaşımı da, bilimsel, kültürel ve estetik işlevlerden çok nitelikli işgücü 
yetiştirme, ekonomik ve küresel büyümeye katkı sağlama gibi dinamiklerle ilişkilendirilmeye başlanmış, araçsal bir eğitim 
anlayışına dönüşmüştür (Kaya, 2018, s.19-20). 

Yaşam boyu öğrenmeye yüklenen anlamlar ve ilişkilendirilen dinamikler dönem dönem farklılık göstermiş, farklı kültürler veya 
organizasyonlar tarafından kavrama ayrı pencerelerden bakılsa da birey açısından bakıldığında kişinin öğrenme ihtiyacını 
karşılamaya yönelik atılmış adımlar olarak daha bütüncül bir biçimde görebiliriz. Daha faydacı bir yaklaşımla, yaşam boyu 
öğrenme imkanları sunan modellerden bireylerin nasıl faydalanabileceği konusuna yönelmek, özellikle saçları ağaran 
dünyanın yaş alan nüfusunu sağlıklı ve aktif bir yaşama yönlendirmesi konusuna odaklanmak bu çalışma için önem arz 
etmektedir.  

Aktif ve Sağlıklı Yaş Almada Yaşam Boyu Öğrenmenin Yeri 

Yaşlanan nüfus ile beraber dünyada yaşam boyu öğrenme kavramı günden güne daha çok önem kazanmaktadır. İnsan 
ömrünün uzaması, doğumla beklenen yaşam süresinin artması birçok alanda toplumsal talepleri de beraberinde getirmiştir 
(Şahin ve diğerleri, 2019, s.8). Bu taleplerden biri de bireylerin öğrenme isteğidir. Yaşam ömrü uzayan insan artık toplumsal 
rollerini daha fazla sürdürmekte ve hayatın içinde daha fazla yer almaktadır. Böylece içinde yaşadığımız bilgi toplumunda birey 
yaş alırken sürekli öğrenmeye devam etmektedir.  

Öğrenme etkinliğini her yaşta devam ettiren bir birey daha aktif yaş almakta böylece bütüncül sağlığını daha uzun süre 
koruyabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü aktif yaşlanmayı, “insanların yaşlanırken yaşam kalitesini arttırmak için sağlık, 
güvenlik ve katılım fırsatlarını maksimize etme süreci” olarak tanımlamıştır (WHO, 2002). Kavram Avrupa’da öncelikle 
istihdamda aktif yaşlanma şeklinde algılanmıştır. Fakat daha sonra fiziksel, zihinsel ve sosyal refah ile ilişkili olarak sağlıklı 
yaşlanma şeklinde daha geniş bir kavramla iç içe geçmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı yaşlanmayı üç temel dinamiğe 
dayandırmaktadır. Bu dinamikler, tanımda da yer aldığı gibi sağlık, güvenlik ve katılımdır. Avrupa Birliği ise, aktif yaşlanmayı 
dört temel dinamiğe dayandırmaktadır. Bunlar, yaşam boyu öğrenme, yüksek kaliteli çalışma şartları, uygulanabilir emeklilik 
sistemleri ve yaş ayrımcılığı ile mücadeledir.  

Aktif yaşlanmanın önemine ülkemizde de bir süredir gerçekleştirilen çalışmalarla dikkat çekmeye çalışılmaktadır. 2. Yaşlanma 
Asamblesi kararları çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı önderliğinde 2007 yılında Yaşlanma Ulusal Eylem Planı raporu 
yayınlanmıştır. Bu eylem planında sağlığın korunması, yaşlının sağlık hizmetlerine ulaşımının sağlanması, sık görülen 
hastalıklardan korunması için alınacak tedbirler, aktif yaşlanma gibi birçok alanda planlanan etkinlikler ve programlar 
belirtilmektedir (Şahin, 2010, s.141). 

Aktif yaşlanma kavramının ortaya çıkışı, küresel yaşlanmanın hızlanması ve gözle görülür bir hal almasıyla birlikte geniş çaplı 
inceleme ve değerlendirmelere tabii tutulmaya başlamıştır. Yaşam boyu öğrenme kavramı ise öğrenmenin sürekli olmasının 
kavramsal halidir. Aktif yaşlanma ile yaşam boyu öğrenme arasında yadsınamaz bir ilişki söz konusudur. Aktif yaşlanabilmek 
veya aktif kalabilmek için yaşam boyu öğrenmenin mümkün ve gerekli olduğuna inanmak son derece önemlidir (Aydın ve 
Sayılan, 2014, s76).  

Aktif yaşlanma politikalarının, hastalıkları önlemek ve bireysel sağlığı korumak misyonlarının sıklıkla geri planda kaldığına dair 
bazı eleştiriler bulunmaktadır. Söz konusu sorunun varlığını savunanlar, aktif yaşlanma politikalarının genellikle, istihdam 
piyasalarına entegre olabilecek bir yaşlı kesimi yaratma stratejisi güttüğünü, bu politikaların aktif bir yaşlanma için zorunlu ilk 
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şey olan sağlıklı yaşlanma konusuna gereken ilgiyi göstermediğini ifade etmektedirler. Halbuki başarılı bir yaşlanma için yaşlı 
bireylerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlarla ilgili somut verilerin elde edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Şanlı, 
2012, s.30). Tüm bu çalışmalardan elde edilecek veriler, yaşam boyu öğrenme kapsamında hazırlanacak projelerin ve yaşlı 
bireyler için oluşturulacak eğitim programlarının geliştirilebilmesi açısından oldukça önemlidir. Öğrenmek ve öğrenmeyi 
öğrenmek herkes için önemli görevlerdir ve bireyin yaşlılık döneminde aktif kalabilmesi için gerekli becerileri geliştirmesine 
yardımcı olmaktadır. Özellikle ileri yaştaki gruplar için gayri resmi öğrenim daha yaygın bulunmaktadır. Dolayısıyla, yaşlı 
bireylerin öğrenmesine destek vermek hedeflendiğinde hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış öğrenme için gayri 
resmi öğrenim durumlarını ve fırsatlarını oluşturmak oldukça önemlidir (Ala-Mutka ve diğerleri, 2008, s.14-15). Bu bağlamda, 
eğitim ve öğretim sistemleri ile yaşam boyu öğrenme stratejilerinin birbirlerinden kopuk olmaması, hatta birbirlerini 
tamamlaması oldukça önemlidir.  

Yaşam Boyu Öğrenme ve 60+ Tazelenme Üniversitesi  

Çalışmada değinilen öğrenme ve eğitim kavramlarının, yaşam boyu öğrenmenin kapsamının ve aktif yaş alma ile arasındaki 
ilişkinin kavranmasının, çalışmanın gerçekleştirildiği Tazelenme Üniversitesi sosyal sorumluluk projesinin kapsamını ve yaşam 
boyu öğrenmedeki yerini anlamak açısından önemli görülmektedir.  

60 + Tazelenme Üniversitesi, Türkiye’nin teorik varsayımları ve kavramları temel alan yaşlı yetişkinler için ilk üniversitesidir. 
Yaşam kalitesi; yaşlı yetişkinlerin yaşlanma süreçlerinde veya fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlarına rağmen hayatlarının 
sonuna kadar kendilerini iyi hissetmeleri olarak tanımlanırsa, ortaya çıkan ilk sorulardan biri bu yaşam kalitesinin nasıl 
sağlanacağıdır. 60+ Tazelenme Üniversitesi, bu hedefe ulaşmak için “yaşam boyu öğrenme” modeli kullanan çok disiplinli bir 
yaklaşımdır. İki boyutlu teorik ve pratik müfredat, yaşlı yetişkinlere kendi ihtiyaçları ile ilgili bilgi sağlamakta ve bireylerde yeni 
beceriler ve yetkinlikler gelişmektedir. Yaşlı yetişkinlerin zihinsel, fiziksel ve sosyal alanlardaki bilgi ve becerilerini 
aktifleştirmek, bu alanlarla ilişkili yaşam kalitesinde bir artışa yol açmakta ve sağlığa katkıda bulunmaktadır (Tufan ve diğerleri, 
2018, s.109). 

60+ Tazelenme Üniversitesi ilk olarak 2016 yılında Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nde kurulmuştur. Aynı yıl Ege 
Üniversitesi’nde aylık seminerler ile derslere başlanmış ve 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren Ege Tazelenme 
aktif ders dönemine geçmiştir. Üçüncü ders yılına başlayan Ege Tazelenme’nin 60 yaş ve üzeri yaklaşık 500 öğrencisi 
bulunmaktadır. Ege Tazelenme’de dört dönemi tamamlayan öğrenciler, Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk dersini başarıyla 
tamamlayarak mezun olmaktadır. Burada eğitim alan öğrencileri sağlıklı ve aktif yaş almaya teşvik etmek, sağlıklı bir yaşlılık 
dönemi için gerekli bilgileri kendilerine sağlamak, hem teorik hem de uygulamalı bir müfredatla kişinin bütüncül sağlığını 
korumasına yardımcı olmak hedeflenmektedir. Tazelenme Üniversitesi yaşam boyu öğrenmenin ileri yaş dönemine karşılık 
gelen, Türkiye’deki farklı kampüsleriyle gönüllü eğitim hizmeti sunan örnek bir sosyal sorumluluk projesidir. 

 

AMAÇ VE ÖNEM 

Araştırmanın Amacı 

Yaşam boyu öğrenmenin öneminin günden güne arttığı ve nüfusun hızla yaşlandığı günümüzde, bireyin öğrenme etkinliğini 
yaşam boyu destekleyen uygulamalar önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenmeyi devam ettirmek isteyen her yaştan bireye, ulusal 
ve uluslararası politikalarla da desteklenen eğitim hizmetleri sunulmalıdır. Özellikle yaşam boyu öğrenmenin ileri yaş 
dönemine denk gelen uygulamalar yetersiz olmakla birlikte, önemli ve karşılanması gereken bir ihtiyaçtır. İleri yaş döneminde 
öğrenme etkinliğini devam ettirmek isteyen bireyler için sunulan 60+ Tazelenme Üniversitesi, bu ihtiyacı karşılamaya yönelik 
atılmış önemli bir adımdır. Bu nedenle bu çalışmada, Ege Tazelenme’de bu uygulamadan yararlanan öğrencilerin yaşam boyu 
öğrenme durumları araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı Ege Tazelenme’de eğitim gören öğrencilerin yaşam boyu öğrenme 
durumlarını belirlemektir.  

Araştırmanın Önemi 

Öğrenme yönelimli yetişkinler öğrenme arzusuyla bilginin peşindedirler. Sürekli bir öğrenme içindedirler. Öğrenme artık onlar 
için bir yaşam biçimi olmuştur. Bu nedenle gerçek bir yaşam boyu öğrenen olarak kabul edilebilirler. Bu kişiler okumayı 
severler, katıldıkları gezilere, gruplara, sınıflara, kurslara hep bir eğitsel amaç için katılırlar. Öğrenme yönelimli yetişkinler için 
bir eğitim ve öğrenme etkinliğine katılma nedeni, güçlü öğrenme ve bilme isteği, eğitimsel hazırlık ve zihinsel bir etkinlikte 
bulunma isteğidir (Duman, 1999, s.106). Ege Tazelenme öğrencileri öğrenme yönelimli yetişkinler olarak görülmektedir. 

Ege Tazelenme’nin amaçlarından biri de yaşam boyu öğrenmenin devam ettirilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, programa 
kayıtlı öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme durumlarını belirlemek, çeşitli değişkenler açısından incelemek, konuyla ilgili 
mevcut durumu ortaya koymak açısından önemlidir. Buna ek olarak, bu çalışma ileride yaşam boyu öğrenme ile ilgili yapılacak 
araştırmalara kaynaklık etmesi açısından da önem arz etmektedir. Yapılacak bu çalışmadan elde edilecek bulguların, diğer 
araştırmacılara yol gösterici olması beklenmektedir.  
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YÖNTEM 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri elde etmek için araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ve Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği 
kullanılmıştır. Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği Wielkiewicz ve Meuwissen (2014) tarafından geliştirilen ve Engin, Kör, Erbay 
(2016) tarafından Türkçeleştirme çalışması yapılan 15 maddelik tek boyutlu bir ölçektir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,93 olup, 
ölçek (1) asla, (2) nadiren, (3) ara sıra, (4) sık sık ve (5) her zaman şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir.  

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu Ege Tazelenme’de 2017-2019 yılları arasında eğitim gören 178 kişi oluşturmaktadır. Bu 
öğrencilerin 79,2’si kadın, %19,7’s’i erkek öğrencidir. (%1,1 kayıp veri bulunmaktadır.) 

Verilerin Analizi 

2017-2019 yılları arasında Ege Tazelenme’de eğitim gören 178 kişi ile gerçekleştirilen bu çalışmada, demografik özelliklere 
ilişkin sayılar ve yüzdelikler elde edilmiştir. Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği’nin her bir maddesine ilişkin 4 ve üzeri puan sayıları, 
yüzdeleri ve mod değerleri hesaplanmış ve tablolar halinde gösterilmiştir. Tüm ölçeklere verilen toplam puanlara ilişkin 
ortalama standart sapma değerleri hesaplanmış olup, toplam puan açısından değişkenlerin grupları arasında farklılık olup 
olmadığı test edilmiştir. Normallik varsayımının sağlanamamasından dolayı, iki grup arasındaki farklılıkların incelenmesinde 
parametrik olmayan bir yöntem olan Mann Whitney U testi, ikiden fazla grup arasındaki farklıların incelenmesinde ise Kruskal 
Wallis testi kullanılmıştır. Araştırmada p<0,05 anlamlı kabul edilmiş olup analizler SPSS 25 programında yapılmıştır. 

 

BULGULAR VE YORUM 

Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

Çalışma kapsamında öğrencilere yaş, cinsiyet, eğitim, gelir durumu, kiminle yaşadığı, hastalık varlığı, ilaç kullanımı, sağlık algısı 
ve Tazelenme Üniversitesi’nde kaçıncı yılı olduğu gibi birtakım sorular yöneltilmiştir. Bu sorulara gelen cevaplar doğrultusunda 
belirli gruplamalar yapılmıştır.  

Tablo 1 incelendiğinde; katılımcıların %44,9’unun Ege Tazelenme’de 1. sınıf öğrencisi, %51,1’inin ise 2. Sınıf öğrencisi olduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin %79,2’sinin kadın, %19,7’sinin erkek olduğu, %9’unun 60 yaşın altında, %66,9’unun 61-70 yaşları 
arasında olduğu ve %13,5’inin 71 yaş ve üstü olduğu görülmektedir. Eğitim durumlarına bakıldığında; %11,8’inin ilköğretim ve 
ortaöğretim mezunu olduğu, %25,3’ünün lise, %55,1’inin üniversitesi ve %6,7’sinin lisansüstü bir eğitim seviyesine sahip 
olduğu görülmektedir. Gelir durumlarına bakıldığında; %20,8’inin 2000TL ve altı, %62,9’unun 2000-5000 TL ve %7,9’unun ise 
5000 TL ve üstü bir gelir sahip olduğu söylenebilir. Katılımcılara kiminle yaşadıkları sorulduğunda; %5,1’i geniş bir ailede, 
%55,6’sı çekirdek ailesiyle, %36’sı ise yalnız yaşadıklarını belirtmiştir. Hastalık varlığına bakıldığında %70,2’sinin en az 1 
hastalığı olduğu ve %27,5’inin herhangi bir hastalığı bulunmadığı görülmektedir. Katılımcıların ilaç kullanımlarına bakıldığında, 
%18’i hiç ilaç almazken, %48,3’ü 1-3 adet ilaç kullandığını, %24,2’sinin ise 4 ve üzeri ilaç kullandığını söyleyebiliriz. 
Katılımcıların %19,7’si sağlığını mükemmel olarak algılarken, %61,2’si iyi, %16,9’u ise orta derecesiyle değerlendirmektedir.  
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Tablo 1: Değişkenlere İlişkin Demografik Özellikler 

 

 

Ölçekten Alınan Puanlara İlişkin Bulgular 

Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği’nden alınabilecek en düşük puan 15 ve en yüksek puan 75 olup, Tablo 2’de de görüldüğü gibi 
Ege Tazelenme öğrencilerinin toplam puan ortalaması 55,36±8,92 olarak hesaplanmıştır.  

Tablo 2: Katılımcıların Toplam Puan Ortalaması

 

Katılımcıların Toplam puan ortalamaları açısından değişkenlerin grupları arasında farklılık olup olmadığına bakıldığında eğitim 
durumu ve kişinin sağlık algısı değişkenlerine ait gruplar arasında anlamlı farka rastlanmıştır. Tablo 3’te de görüldüğü gibi; 
kişinin eğitim seviyesi arttıkça YBÖ toplam puan ortalamasının artıyor olması p<0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Buna ek olarak, kişinin sağlık algısı mükemmele yaklaştıkça da YBÖ toplam puan ortalamasının artıyor olması 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

 

Değişkenler n(%) 

Tazelenme Öğrenci Yılı  

  İlk sene 

  İkinci sene 

  Missing Data (%) 

80 (44,9) 

91 (51,1) 

7 (3,9) 

Yaş Grupları  

  <60 

  61-70 

  71> 

  Missing Data (%) 

16 (9) 

119 (66,9) 

24 (13,5) 

19 (10,7) 

Cinsiyet  

  Kadın 

  Erkek 

  Missing Data (%) 

141 (79,2) 

35 (19,7) 

2 (1,1) 

Eğitim  

  İlköğretim ve orta öğretim 

  Lise 

  Üniversite 

  Lisansüstü 

  Missing Data (%) 

21 (11,8) 

45 (25,3) 

98 (55,1) 

12 (6,7) 

2 (1,1) 

Gelir Durumu  

  0-2000 

  2000-5000 

  5000 ve üzeri 

  Missing Data (%) 

37 (20,8) 

112 (62,9) 

14 (7,9) 

15 (8,4) 

Kiminle Yaşadığı  

 Geniş Aile 

 Çekirdek Aile 

 Yalnız 

 Missing Data (%) 

9 (5,1) 

99 (55,6) 

64 (36,0) 

6(3,4) 

Hastalık Varlığı  

  Var 

  Yok 

  Missing Data (%) 

125 (70,2) 

49 (27,5) 

4 (2,2) 

İlaç Kullanımı  

  Hiç almıyor 

  1-3 ilaç kullanımı 

  Polifarmasi (4 ve üzeri ilaç 

kullanımı) 

  Missing Data (%) 

32 (18) 

86 (48,3) 

43 (24,2) 

17 (9,6) 

Kişinin Sağlık Algısı  

  Mükemmel ve Çok iyi 

  İyi 

  Orta  

  Missing Data (%) 

35 (19,7) 

109 (61,2) 

30 (16,9) 

4 (2,2) 

Descriptive Statistics

176 9 74 55,36 8,920

176

Toplampuan

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Toplam puan ortalamalarına değişkenler noktasında bakıldığında, istatistiksel olarak anlamlı olmasa da dikkat çeken bazı 
durumlar söz konusudur. Bunlardan biri; Ege Tazelenme’deki eğitim süresi açısından bakıldığında, birinci sınıf öğrencilerinin 
toplam puan ortalaması 53,47±9,325 iken, ikinci sınıf öğrencilerinin puan ortalaması 57,27±7,333 olarak bulunmuştur. 
Buradan Tazelenme Üniversitesi’nde alınan eğitimin kişinin yaşam boyu öğrenme durumu üzerinde etkisi olabileceği 
düşünülebilir. Dikkat çeken ikinci bir nokta ise, katılımcıların yaşları arttıkça YBÖ puan ortalamalarının arttığıdır. İstatistiksel 
olarak anlamlı olmasa da yaş değişkeninin yaşam boyu öğrenme durumunu arttıran bir etkisi olabileceği söylenebilir. Bu 
varsayımlara ek olarak, Tablo 3’e bakıldığında kişinin gelir durumunun arttıkça YBÖÖ’den alınan toplam puan ortalamalarının 
arttığını görmekteyiz. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da, alınan puan ortalamalarına bakıldığında kişinin ekonomik 
rahatlığının yaşam boyu öğrenmede bir motivasyon olduğu varsayılabilir.  

 

Tablo 3: Toplam Puan Açısından Değişkenlerin Grupları Arasındaki Farklar 

 

P<0,05 

 

Değişkenler 

 

Toplam Puan Ort.±Std.Dev. p 

Tazelenme Öğrenci Yılı  0,094 

İlk sene 53,47±9,325  

İkinci sene 57,27±7,333  

Yaş Grupları  0,079 

<60 52,57±13,449  

61-70 55,62±7,723  

71> 57,05±7,502  

Cinsiyet  0,504 

Kadın 55,40±8,828  

Erkek 55,88±7,159  

Eğitim  0,032* 

İlköğretim ve orta öğretim 49,57±13,067  

Lise 55,40±7,365  

Üniversite 56,18±8,305  

Lisansüstü 59,58±6,112  

Gelir Durumu  0,571 

0-2000 54,53±8,1  

2000-5000 55,43±8,829  

5000 ve üzeri 58,73±6,958  

Kiminle Yaşadığı  0,525 

Geniş Aile 54,89±6,009  

Çekirdek Aile 54,98±8,967  

Yalnız  56,58±7,237  

Hastalık Varlığı  0,288 

Var 55,45±8,985  

Yok 55,61±7,003  

İlaç Kullanımı  0,837 

Hiç almıyor 54,73±7,032  

1-3 ilaç kullanımı 56,24±8,235  

Polifarmasi (4 ve üzeri ilaç kullanımı) 54,54±9,856  

Kişinin Sağlık Algısı  0,009* 

Mükemmel ve Çok iyi 58,05±6,048  

İyi 55,38±8,511  

Orta 53,40±10,190  
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5’li Likert tipindeki ölçeğe verilen cevaplar arasından 4 ve üzeri puan alan ölçek maddeleri incelendiğinde en yüksek puan alan 
ilk 2 maddenin Y4 ve Y14 olduğu, Y6 ve Y8 maddelerinin ise 4 ve üzeri puanlamada en düşük puan alan maddeler olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Yani ölçeklere verilen yanıtlarda “sık sık” ve “her zaman” diyenlerle ilgilendiğimizde Tablo 4’ü dikkate 
alabiliriz. Tablo 4’te de görüldüğü gibi, Ege Tazelenme öğrencileri tarafından en yüksek puan alan maddeler “Kendimi hayat 
boyu öğrenen biri olarak görürüm.” ve “Yeni şeyler öğrenmeyi severim.” maddeleridir. Yaşam boyu öğrenme etkinliğini devam 
ettirmek isteyip bu programa kayıt olan öğrencilerin bu maddelere yüksek puan vermesinin çalışma açısından beklenen bir 
sonuç olduğu söylenebilir. 4 Puan ve üzerinden en az puan alan maddelerin ise, “Yazmak düzenli faaliyetlerim arasında gelir.” 
ve “İlgi çekici kitap ve dergiler bulmak için kütüphane ve kitap dükkanlarında dolaşırım.” maddeleri olduğu görülmektedir. 
Yazmakla ilgili maddenin düşük puan almasının sebebinin, ilerleyen yaşla birlikte yazı yazarken fiziksel olarak zorlamaya 
başlanması olabileceği düşünülebilir. Elbette yaşlılık dönemi mutlaka fiziksel kayıpların yaşanacağı bir dönem değildir, yaşlılık 
dönemi genellenmemeli, aksine konuya her insanın yaşlılığının biricik olduğu kabul ederek yaklaşılmalıdır. Fakat ilerleyen yaşla 
birlikte birtakım fiziksel yetersizler yaşanabilir. Bu bağlamda, katılımcıların yazmakla ilgili maddeden aldıkları puanın düşük 
olması yaşa bağlı oluşması muhtemelen kayıplardan kaynaklanabileceği gibi, yaştan bağımsız olarak yazma alışkanlığının 
olmamasından kaynaklanabileceği de söylenebilir. En düşük puan alan bir diğer madde ise kütüphane ve kitapçılara gitmekle 
ilgili 6. madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu maddenin düşük puan almasının sebebi Türkiye’deki mevcut kütüphanelerin 
yaşlı dostu olmaması ve sayı olarak yetersiz olması olabilir. Üstelik Türkiye’de her 70 bin kişiye bir halk kütüphanesi düştüğü 
düşünüldüğünde, çıkan sonucun çok beklenmedik olmadığını söyleyebiliriz (IFLA, 2016)  

Tablo 4: YBÖ Ölçeklerinin 4 ve üzeri puan oranları ve mod değerleri 

 

P<0,05 

YBÖ Ölçek Maddeleri 
4 ve üzeri puan sayıları ve 

yüzdeleri (%) 
Mod 

Y14 Yeni şeyler öğrenmeyi severim. 161 (90,4)  5 

Missing Data 

(%) 
  

8 (4,5) 
  

Y4 Kendimi hayat boyu öğrenen biri olarak görürüm.     146 (82)  5 

Missing Data 

(%) 
  6 (3,4)   

Y1 Yeni bir şeyler öğrenmek için okurum. 141 (79,2) 5 

Missing Data 

(%) 
  5 (2,8)   

Y13 
Öğrenme konusundaki ilgi alanım çok geniş bir yelpazeden 

oluşur. 
139 (78,1) 5 

Missing Data 

(%) 
  6 (3,4)   

Y12 Birçok şeyi merak eden birisiyim. 136 (76,5) 5 

Missing Data 

(%) 
  4 (2,2)   

Y2 Öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşırım. 127 (71,3) 5 

Missing Data 

(%) 
  7 (3,9)   

Y7 Kendi kendine motive olan bir öğrenenim. 121 (68) 5 

Missing Data 

(%) 
  9 (5,1)   

Y5 Okumak düzenli faaliyetlerim arasında gelir. 120 (67,4) 5 

Missing Data 

(%) 
  9 (5,1)   

Y11 Keyif almak ve eğlenmek için okurum. 120 (67,4) 4 

Missing Data 

(%) 
  9 (5,1)   

Y3 
Problemleri ve meseleleri derinlemesine analiz etmeyi 

severim. 
113 (63,5) 4 

Missing Data 

(%) 
  5 (2,8)   

Y10 Etkinliklerim eleştirel düşünme içerir. 66 (37,1) 3 

Missing Data 

(%) 
  9 (5,1)   

Y9 
Sınıfta, iş yerinde veya arkadaş sohbetlerin tartışmalara ilgi 

çekici katkılar yaparım. 
63 (35,4) 3 

Missing Data 

(%) 
  9 (5,1)   

Y15 
Derste veya işimde gerekli olmayan konularda birçok şey 

okurum. 
54 (30,3) 3 

Missing Data 

(%) 
  3 (1,7)   

Y8 
İlgi çekici kitap ve dergiler bulmak için kütüphane ve kitap 

dükkanlarında dolaşırım. 
47 (26,4)  3 

Missing Data 

(%) 
  9 (5,1)   

Y6 Yazmak düzenli faaliyetlerim arasında gelir. 30 (16,8)  3 

Missing Data 

(%) 
  5 (2,8)   
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Her bir ölçek maddesi için değişkenlere ait gruplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıştır. Tablo 5’te de 
görüldüğü gibi, öğrencinin Tazelenme Üniversitesi’ndeki senesi bakımından 10. Madde, yaş değişkeninde 13. Madde, cinsiyet 
değişkeninde 2, 11 ve 15. Maddelerde, eğitim değişkeninde 5, 6 ve 15. Maddelerde ve sağlık algısı değişkeninde 1, 2 ve 4. 
maddelerden alınan puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Her bir değişken için ayrı ayrı oluşturulan tablolara 
bakıldığında; Ege Tazelenme ikinci sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerine göre etkinlikleri daha fazla eleştirel düşünme 
içermektedir. Katılımcıların yaşları gruplandırıldığında yaş grubu arttıkça öğrenme konusundaki ilgi alanı genişlemektedir. 
Cinsiyet değişkeninde anlamlı fark çıkan maddelere bakıldığında, kadınların erkeklere göre öğrendiklerini daha fazla paylaşma 
eğiliminde oldukları, erkeklere kıyasla daha çok keyif almak için okudukları ve işle ilgili gerekli olmayan konularda erkeklere 
kıyasla daha fazla okudukları görülmektedir. Eğitim durumu açısından bakıldığında, eğitim seviyesi arttıkça düzenli okuma ve 
yazma alışkanlığı artmaktadır. Aynı zamanda eğitim seviyesi arttıkça dersle veya işle ilgili gerekli olmayan diğer birçok konu 
üzerine okuma alışkanlığı artmaktadır. Kişinin sağlık algısı değişkenine bakıldığında, mükemmele yaklaştıkça yeni bir şeyler 
öğrenmek amacıyla okuma, öğrendiklerini başkalarıyla paylaşma ve kendini hayat boyu öğrenen biri olarak görme durumu 
artmaktadır.  

 

Tablo 5: Grup Farklılıkları İçin Tanımlayıcı İstatistikler 

 

P<0,05 

 

Tablo 6: Tazelenme Üniversitesi’ndeki Sene Değişkeni Grup Farklılıkları 

 

 

“Etkinliklerim eleştirel düşünme içerir.” (Y10) maddesi için birinci ve ikinci sınıfların ortalama puanları arasında anlamlı fark 
bulunmaktadır. İkinci sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerine göre 10. maddeden alınan puan ortalaması daha yüksektir. 
Bu bağlamda, Tazelenme Üniversitesi’nde verilen eğitimin bireylerin eleştirel düşünme becerileri üzerinde etkisi olabileceği 
söylenebilir. Ege Tazelenme’de öğrencilerin almış oldukları teorik derslerin bireye yeni yetkinlikler kazandıracak nitelikte 
olması, bu programda 2 yıl eğitim almış kişilere eleştirel düşünme becerisi kazandırabileceği veya mevcut beceriyi pekiştirmiş 
olabileceği söylenebilir. Buna ek olarak, 21. Yüzyıl becerilerinden biri olarak görülen eleştirel düşünmenin, yaşam boyu 
öğrenmenin anahtarı olduğu da bilinmektedir (Yalçın, 2018, s.186).  

Ölçek Maddeleri T.Ü Sene Yaş Cinsiyet 
Eğitim 
Durumu 

Sağlık 
Algısı 

Y1 0,719 0,267 0,807 0,093 0,05* 

Y2 0,419 0,993 0,024* 0,901 0,009* 

Y3 0,098 0,914 0,350 0,312 0,105 

Y4 0,388 0,364 0,076 0,179 0,021* 

Y5 0,328 0,176 0,067 0,045* 0,099 

Y6 0,552 0,075 0,124 0,023* 0,492 

Y7 0,405 0,685 0,555 0,787 0,133 

Y8 0,507 0,757 0,806 0,061 0,123 

Y9 0,189 0,249 0,123 0,086 0,125 

Y10 0,036* 0,846 0,432 0,131 0,650 

Y11 0,748 0,224 0,001* 0,509 0,098 

Y12 0,289 0,143 0,437 0,601 0,293 

Y13 0,593 0,024* 0,632 0,593 0,599 

Y14 0,484 0,087 0,161 0,570 0,453 

Y15 0,642 0,621 0,048* 0,046* 0,818 

 

 

 

Ortalama ve 
Standart Sapma 

T.Ü. 
Sene Y10 

İlk 3,01 ± 1,183 

İkinci 3,41 ± 1,040 
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Tablo 7: Yaş Değişkeni Grup Farklılıkları 

 

“Öğrenme konusundaki ilgi alanım çok geniş bir yelpazeden oluşur.” (Y13) Maddesi için yaş grupları arasında anlamlı fark 
bulunmuştur. Yaş grubu arttıkça ölçek maddesinden alınan ortalama puan artmaktadır. Burada yaşın ilerlemesine bağlı olarak 
bireyin ilgi alanının arttığı çıkarımı yapılabilmektedir. Barutçuoğlu ve Akçay (2012), Hayat Boyu Öğrenme Merkezi 
öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterlilikleri ile genel öz yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler açısından 
inceledikleri çalışmada, bireyin yaşının arttıkça genel öz yeterliliğinin ve paralel olarak yaşam boyu öğrenme yeterliliklerinin 
de arttığı sonucuna ulaşmışlardır (Barutçuoğlu ve Akçay, 2019, s.1984). 

 

Tablo 8: Cinsiyet Değişkeni Grup Farklılıkları 

 

“Öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşırım.” (Y2), “Keyif almak ve eğlenmek için okurum.” (Y11) ve “Derste veya işimde gerekli 
olmayan konularda birçok şey okurum.” (Y15) maddelerinden kadın ve erkeklerin aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı 
fark bulunmuştur. Tabloda verilen her bir ölçek maddesinden kadınların erkeklere göre daha yüksek puan aldıkları 
görülmektedir. Buradan kadınların öğrendiklerini erkeklere göre daha fazla paylaşma eğiliminde oldukları, daha çok keyif 
almak için okudukları ve ilgi alanları dışında bile olsa daha fazla okudukları çıkarımı yapılabilir. Daha önce yaşam boyu öğrenme 
ile ilgili yapılmış araştırmalarda cinsiyet değişkeninin yaşam boyu öğrenme üzerine etkisiyle ilgili benzer sonuçlara 
rastlanmıştır. Dindar ve Bayraktar (2015), gerçekleştirdikleri çalışmada cinsiyetin yaşam boyu öğrenmeye anlamlı bir etkisinin 
olmadığını ancak kadınların merak puanlarının erkelerden yüksek olduğunu bulmuşlardır (Dindar ve Bayraktar, 2015, s.11). 
Alan yazında yaşam boyu öğrenme açısından cinsiyete ilişkin farklılıklar olduğunu tespit eden farklı araştırmalar 
bulunmaktadır (Akçaalan ve Arslan, 2016, s.50) 

 

Tablo 9: Eğitim Değişkeni Grup Farklılıkları 

 

“Okumak düzenli faaliyetlerim arasında gelir.” (Y5), “Yazmak düzenli faaliyetlerim arasında gelir.” (Y6) ve “Derste veya işimde 
gerekli olmayan konularda birçok şey okurum.” (Y15) maddelerinden farklı eğitim seviyelerine sahip öğrencilerin aldıkları 
puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Tablodaki her bir madde için alınan puan ortalamaları eğitim seviyesi 
arttıkça yükselmiştir. Burada kişinin eğitim durumunun okuma ve yazma alışkanlığı kazanmasında etkili olduğu söylenebilir. 
Daha önce yaşam boyu öğrenme ile ilgili yapılmış araştırmalarda da alınan eğitimin yaşam boyu öğrenme durumlarını 
arttırdığıyla ilgili benzer sonuçlara rastlanmıştır. Jansen Simmermon’un (2009) iki yıllık bir yüksek okulun yaşam boyu 
öğrenmeyi nasıl teşvik ettiğine ilişkin 10 yüksek okul mezunu öğrenci üzerinde yapmış olduğu nitel bir araştırmanın 
sonucunda, katılımcıların mezun olduğu okuldaki deneyimlerinin onları ileri eğitime teşvik ettiği, yaşamlarında tamamlayıcı 
bir nitelik taşıması için ileri eğitim fırsatlarını aradıkları ve böylece bir yaşam boyu öğrenci olma değişimi içine girdikleri 
saptanmıştır (Akçaalan ve Arslan, 2016, s.47). Karakuş (2013) tarafından gerçekleştirilen ve meslek yüksekokullarında öğrenim 
gören öğrencilerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin incelendiği bir başka çalışmada ise, bölümler arasında anlamlı fark 
bulunamamış fakat sınıf seviyesi arttıkça yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin de arttığı sonucuna varılmıştır (Karakuş, 2013, 
s.26).  

 

 

Ortalama ve 
Standart Sapma 

Yaş 
Grubu Y13 

<60 3,93 ± 1,033 

61-70 4,33 ± 0,871 

>70 4,62 ± 0,875 

 

 Ortalama ve Standart Sapma 

Cinsiyet Y2 Y11 Y15 

Kadın 4,18 ± 0,879  4,05 ± 0,875  2,99 ± 1,252  

Erkek 3,79 ± 0,946 3,42 ± 0,969  2,50 ± 1,308  

 

 Ortalama ve Standart Sapma 

Eğitim Y5  Y6 Y15 

İlkokul-Ortaokul 3,65 ± 0,933 2,30 ± 0,979 2,25 ± 1,482 

Lise 4,00 ± 0,926 2,77 ± 1,075 2,87 ± 1,254 

Üniversite 4,12 ± 0,878 2,85 ± 0,894 2,97 ± 1,168 

Lisansüstü 4,55 ± 0,820 3,58 ± 1,379 3,42 ± 1,564 
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Tablo 10: Sağlık Algısı Değişkeni Grup Farklılıkları 

“Yeni bir şeyler öğrenmek için okurum.” (Y1), “Öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşırım.” (Y2) ve “Kendimi hayat boyu öğrenen 
biri olarak görürüm.” (Y4) maddelerinden farklı seviyede sağlık algısına sahip öğrencilerin aldıkları puan ortalamaları arasında 
anlamlı fark bulunmuştur. Tablodaki her bir madde için alınan puan ortalamaları sağlık algısı mükemmele yaklaştıkça 
yükselmiştir. Bu bağlamda, sağlık algısının bireyde yaşam boyu öğrenme için bir motivasyon olduğu söylenebilir. McCombs 
(1991), motive olmuş bir kişinin yaşam boyu öğrenen olduğunu belirtmektedir. Ona göre; öğrenenlerin ilgileri, ihtiyaçları ve 
motivasyonları öğrenme sürecinde onları destekleyen unsurlardır (McCombs, 1991, s.117-120). 

 

SONUÇ 

Ege Tazelenme öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme durumlarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmaya ait bulgular, daha 
önce yapılan çalışmaların bulgularıyla benzerlikler göstermektedir. Ege Tazelenme öğrencilerinin toplam puan ortalaması 75 
üzerinden 55,36±8,92 olarak hesaplanmıştır. Toplam puan ortalamaları açısından eğitim durumu ve kişinin sağlık algısı 
değişkenlerine ait gruplar arasında anlamlı farka rastlanmıştır. Ege Tazelenme öğrencileri tarafından en yüksek puan alan 
maddeler “Kendimi hayat boyu öğrenen biri olarak görürüm.” ve “Yeni şeyler öğrenmeyi severim.” maddeleridir. En düşük 
puan alan maddeler “Yazmak düzenli faaliyetlerim arasında gelir.” ve “İlgi çekici kitap ve dergiler bulmak için kütüphane ve 
kitap dükkanlarında dolaşırım.” maddeleridir. 

Ege Tazelenme ikinci sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerine göre etkinlikleri daha fazla eleştirel düşünme içermektedir. 
Katılımcıların yaşları gruplandırıldığında yaş grubu arttıkça öğrenme konusundaki ilgi alanı genişlemektedir. Cinsiyet 
değişkeninde anlamlı fark çıkan maddelere bakıldığında, kadınların erkeklere göre öğrendiklerini daha fazla paylaşma 
eğiliminde oldukları, erkeklere kıyasla daha çok keyif almak için okudukları ve işle ilgili gerekli olmayan konularda erkeklere 
kıyasla daha fazla okudukları görülmektedir. Eğitim durumu açısından bakıldığında, eğitim seviyesi arttıkça düzenli okuma ve 
yazma alışkanlığı artmaktadır. Aynı zamanda eğitim seviyesi arttıkça dersle veya işle ilgili gerekli olmayan diğer birçok konu 
üzerine okuma alışkanlığı artmaktadır. Kişinin sağlık algısı değişkenine bakıldığında, mükemmele yaklaştıkça yeni bir şeyler 
öğrenmek amacıyla okuma, öğrendiklerini başkalarıyla paylaşma ve kendini hayat boyu öğrenen biri olarak görme durumu 
artmaktadır.  

Özgeçmişler, yaşam boyu öğrenme yaklaşımının genel olarak öğrenme bağlamında ele alındığı düşünüldüğünde çok 
önemlidirler. Çünkü öğrenmenin yaşamın başından sonuna kadar geçen sürede gerçekleştiği anlaşılmaktadır ve kişisel 
özgeçmişler kişisel öğrenme yaklaşımlarını hem etkiler hem de onlardan etkilenirler (Akçaalan ve Arslan, 2016, s.29). 

Ege Tazelenme öğrencilerinin de yaşlarının en az 60 olduğu dikkate alındığında, farklı eğitim seviyelerine, farklı ekonomik veya 
sosyal gruplara mensup olduklarını, farklı yaşanmışlıklara, yani farklı özgeçmişlere sahip olduklarını görmekteyiz. Çalışmanın 
sayıca daha büyük gruplarda gerçekleştirilmesinin, farklı değişkenlerin de yaşam boyu öğrenme durumlarını etkileyebileceğini 
ortaya koymak açısından önemli görülmektedir. Bu çalışmanın yapılacak diğer çalışmalara ışık tutması umulmaktadır. 
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SS4 

GERİATRİ SERVİSİNDE YATAN HASTALARIN GÜNLÜK ENERJİ HARCAMALARININ 
İNCELENMESİ BELİRLENMESİ-PİLOT ÇALIŞMA 

Barış GÜRPINAR, Hülya TUNA, Nursen İLÇİN 

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir, Türkiye 

 

Özet 

Amaç: Mevcut literatürde, tetkik amacı ile hastaneye yatmış geriatrik hastaların yatış sürecindeki günlük fiziksel aktivite 
seviyeleri ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bu konudaki bilginin geliştirilmesi rehabilitasyon hizmetinin en ideal bileşenlerle 
sağlanmasınaun optimize edilmesine yardımcı olabilir. 

Materyal ve Metot: Çalışmaya Dokuz Eylül Üniversite Hhastanesi Geriatri Sservisinde tetkik amaçlı yatışı yapılmış, akut bir 
sağlıkbir problemi olmayan, bağımsız yürüyebilen ve bilinen bir demans tanısı olmayan gönüllü yaşlı bireyler dahil edildi. 
Hastalar yatış süreli boyunca Kodlanmış Fiziksel Aktivite Günlüğüne, tüm gün her bir her 30 dakikalık süre içinlık periyodda 
yaptıkları aktiviteyi not ettiler. Kodlanmış aktivite günlüklerinden fiziksel aktivite seviyeleri Metabolik Eşdeğer Dakika 
(MET.dk?) olarak hesaplandı.  

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 75.83 ±+ 4.06, olan 12 (8 …kadın, 4 n,…erkek) geriatrik birey katılmıştır. Katılımcıların 
ortalama hastanede kalış süreleri ortalama 2.41 gündür. Günlük ortalama fiziksel aktive seviyeleri 414.25 (±+ 138.43) MET. 
dkakika olarak hesaplandı.  

Sonuç: Çalışmanın sonucu, akut sağlık problemi olmayan geriatrik bireylerin hastane yatış süreleri boyunca fiziksel aktivite 
seviyelerinin çok düşük olduğunu ortaya koymuştur. Yaşlıların hastanedeki fiziksel aktivite seviyelerini,Hastaneye yatış öncesi 
fiziksel aktivite seviyeleri ile karşılaştıranmalı ve geniş örneklem büyüklüğüne sahip çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Geriatri, fiziksel aktivite, geriatrik rehabilitasyon 

 

DETERMINATION OF THE DAILY ENERGY EXPENDITURE OF PATIENTS IN GERIATRICS 
DEPARTMENT-PILOT STUDY 

 

Abstract 

Aim: In the current literature, there is no information about the daily physical activity levels of geriatric patients hospitalized 
for examination. Improving the knowledge on this subject can help to provide the most ideal components of the rehabilitation 
service. 

Materials and Methods: The study included elderly volunteers who were admitted to Dokuz Eylül University Hospital Geriatric 
Service for examination, who did not have an acute health problem, could walk independently and had no diagnosis of 
dementia. The patients recorded their activity for each 30-minutes period in the Coded Physical Activity LogDiary during the 
hospitalization. Physical activity levels from the coded activity dairylogs were calculated as Metabolic Equivalent Minutes 
(MET.mindk?). 

Results: 12 geriatric individuals (8… female,4… male) with a mean age of 75.83 + 4.06, participated in the study. The average 
hospital stay of the participants was 2.41 days. Daily average physical activity levels were calculated as 414.25 + 138.43 
MET.mindk. 

Conclusion: The results of the study showed that geriatric individuals without acute health problems had very low physical 
activity levels during their hospital stay/hospitalization. Studies with large sample size are needed to compare the physical 
activity levels of the elderly in hospital with physical activity levels previous to hospitalisation.??? 

Keywords: Geriatrics, physical activity, geriatric rehabilitation  
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GİRİŞ 

Fiziksel aktivite, fiziksel sağlık ve uzun ömürle eski zamanlardan beri ilişkilendirilmektedir (1). Fiziksel aktivite; günlük yaşam 
içerisinde, iskelet kasları kullanılarak yapılan ve enerji harcamasıyla sonuçlanan her türlü hareket olarak tanımlanır (2-5). 
ACSM (American College of Sports Medicine) fiziksel sağlığın korunması için her gün 30 dk orta şiddetli fiziksel aktivite (3-5 
MET) önermektredirönermektedir (6). 

Güçlü kanıtlar fiziksel olarak aktif olmanın daha yüksek seviyelerde fonksiyonel sağlık, daha düşük düşme riski ve daha iyi 
bilişsel işlevlerle ilişkili olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmalarda yaşlı popülasyonunda yapılan düzenli fiziksel 
aktivitenin ortalama yaşam beklentisini artırdığı, yaşlanmayla ilişkili biyolojik gerilemeyi hafiflettiği, kronik hastalık gelişme 
riskini azalttığı ve fonksiyonel kapasiteyi koruması sayesinde sağlık ve iyilik halinin devamını sağladığı kanıtlanmıştır (5,7,8). 

Yaşlı popülasyonda hastane yatış sayısında ve hastanede kalış süreleri artmaktadır (9). Yaşlıların %30-60 'ında günlük yaşam 
aktivitelerinde bağımlılık, azalmış yaşam kalitesi, artan mortalite oranı, uzamış hastanede kalış süresi, yeniden yatış ve 
bakımevi/huzurevine ihtiyaç gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır (10, 11). Özellikle hastaneye yatış ve bakıma muhtaçlık durumu 
pek çok olumsuz sonucu beraberinde getirmektedir. Ancak hastane koşulları hastanın aktiviteleri için yeterince uygun bir 
ortam değildir. Özellikle bakım ya da yardım alan hastalarda fiziksel aktivitelerinde azalma olacağı düşünülmektedir. Mevcut 
literatürde, tetkik amacı ile hastaneye yatmış geriatrik hastaların yatış sürecindeki günlük fiziksel aktivite seviyeleri ile ilgili 
çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı, tetkik amaçlı hastaneye yatmış geriatrik hastaların yatış sürecindeki günlük 
fiziksel aktivite seviyelerinin incelenmesidir. 

 

MATERYAL METOD 

Kesitsel olarak planlanan çalışmamıza Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Geriatri Servisine tetkik amaçlı yatışı yapılmış, akut bir 
sağlık problemi olmayan, bağımsız yürüyebilen ve demans tanısı olmayan gönüllü bireyler dahil edildi. Medikal durumları 
stabil olmayan yaşlılar çalışma dışı bırakıldı. Her katılımcıdan bilgilendirilmiş gönüllü olur formu alındı. 

Demografik bilgilerin alınmasından sonra katılımcıların fiziksel aktiviteleri değerlendirildi. Hastanede yattıkları süre 
içerisindeki fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek için katılımcılardan Kodlanmış Fiziksel Aktivite Günlüğü tutmaları istendi. 
Kodlanmış Fiziksel Aktivite Günlüğü hastane içi dönemde fiziksel aktivite düzeyini ölçmek için kullanılmaktadır (12). 
Katılımcılardan yatış süreli boyunca Kodlanmış Fiziksel Aktivite Günlüğüne, tüm gün (sabah saat 8’den akşam saat 8’e kadar 
geçen 12 saatlik süre) her bir 30 dakikalık süre için yaptıkları ana aktiviteyi not etmeleri istendi (Ek 1). Aktiviteleri belirtmek 
için kodlar kullanıldı (Ek 2). Otuz dakikalık süre içinde iki aktivite yapan katılımcıdan en yoğun yaptığı aktiviteyi rapor etmesi 
istendi. Katılımcı aktiviteye uygun seçtiği kodu ilgili zaman aralığına yazdı. Kodlanmış aktivite günlüğünde 6 aktivite 
kategorisine (öz bakım, ev aktiviteleri, iş aktiviteleri, terapi, boş zaman aktiviteleri ve, mobilite ve transfer aktiviteleri) ait 63 
kod bulunmaktadır. Kodlanmamış aktiviteler varsa bu aktiviteler için katılımcının yeni kod numaraları vermesi mümkündür. 
Unutma riskine karşı katılımcılardan her 30 dk sonunda günlüğü doldurmaları, ayrıca her bir aktivitenin süresinin yazılması ve 
yapılış pozisyonunun da (yatmak, oturmak ve ayakta durmak) işaretlenmesi istendi. Son olarak her bir faaliyetin algılanan 
yoğunluğu BORG skalasına göre 6 ile 20 arasında katılımcı tarafından derecelendirildi. Pozisyon ve şiddet göz önünde tutularak 
aktivitelerin MET (Metabolik Eşdeğer) değeri hesaplandı. MET değerlerinin 30 dk ile çarpılmasıyla MET*dk (MET*dakika) 
bulundu. Ortalama MET değeri dört seviyeye (1 MET ve altı, sedanter; 1 MET’in üzeri - 3 MET’in altı, hafif; 3-6 MET, orta; 6 
MET üzeri şiddetli aktivite seviyesi) göre sınıflandırılmaktadır. 

İstatistiksel analiz:   Sonuçlar ortalama, standart sapma (SD), en az – en çok ve yüzde değerleri verilerek sunuldu. Tüm 
istatistiksel analizler, Windows için IBM Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket (SPSS sürüm 22, IBM Corp., Armonk, NY, USA) 
ile yapıldı. 

 

BULGULAR 

Çalışmaya yaş ortalaması 75.83±4.06 yıl (en az-en çok=70-82 yıl), olan 12 (8 kadın, 4 erkek) geriatrik birey katılmıştır. 
Katılımcıların beden kütle indeksi ortalaması 27.21±5.81 kg/m2 (en az-en çok= 21.93-38.51 kg/m2 ) idi. Hastaların demografik 
bilgileri tablo 1’de sunulmuştur. 

 Kadın 

n(%) 

Erkek 

n(%) 

Cinsiyet 8 (66.7) 4 (33.3) 

 ortalama±SD en az-en çok 

Yaş (yıl) 75.83±4.06 70-82 

Beden Kütle İndeksi (kg/m2) 27.21±5.81 21.93-38.51 
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Katılımcıların ortalama hastanede kalış süreleri 2.41 (en az-en çok=????? gün) gündür. Günlük ortalama fiziksel aktive 
seviyeleri 414.25±138.43 MET*dk/gün (en az-en çok=????? MET*dk) olarak hesaplandı. Bildirilen aktivitelerin şiddeti 2 MET 
düzeyinin altındadır.acaba bölü gün mü yapmalı yani MET*dk/gün..o zaman materyal metotda da özette de değiştirmek 
gerekecek..sen karar ver. 

 

TARTIŞMA 

Durum bildirmeye yönelik pilot bir çalışma olma özelliğini gösteren çalışmamızda hastaneye yatışı yapılan 12 geriatrik birey 
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre hiçbir hastanın 2 MET düzeyinin üzerinde aktivite yapmadığı ve günlük fiziksel 
aktivite seviyelerinin ortalamasının yaklaşık 400 MET*dk olduğu belirlenmiştir. Literatürde fiziksel aktivitenin yeterli 
olabilmesi için enerji tüketiminin 3000 MET*dk/hafta’nın üzerinde olması gerektiği rapor edilmiştir (13). Çalışmamıza katılan 
geriatrik bireylerin hafta bazında enerji tüketimleri hesaplandığında 3000 MET*dk/hafta’nın altında kalmakta ve fiziksel 
aktivitelerinin yeterli olmadığı sonucuna varılmaktadır. 

Yaşlıların fiziksel aktivite seviyeleri genç yaş gruplarına göre daha düşük olma eğilimindedir (14). Fiziksel aktivite seviyesinin 
artışı yaşam kalitesini olumlu yönde ve istikrarlı şekilde etkiler (15). Bu nedenle bağımsız bir yaşamın sürdürülmesinde yaşam 
boyu fiziksel aktivite önem kazanmaktadır (16). Hastane ortamlarında da verilmesi mümkün olan supervize egzersiz 
programları ileri dönem fiziksel aktivite seviyelerinin üzerinde olumlu etki gösterir ve kısa süreli hastaneye yatışı yapılan yaşlı 
hastalar için uygulanabilecek yöntemlerden biri olabilir (17).  

Bilgimiz dahilinde literatürde hastane içi dönem fiziksel aktivite düzeyini geriatrik bireylerde araştıran çalışma 
bulunmamaktadır. Çalışmamız hastaneye yatan yaşlılarda fiziksel aktivitenin önemini vurgular niteliktedir. Bu sonuçlar 
hastane içindeki dönemde fiziksel aktivite düzeyini değerlendirme ihtiyacı hissettirmiştir.  

Yaşlı populasyonunda kültür, cinsiyet ve yaş gibi farklı özellikler, hastalıklar, motivasyon ve bilişsel işlevler fiziksel aktivite 
değerlendirme yönteminin seçiminde önemli bir etkendir. Yaşlı bireylerde fiziksel aktivite düzeyini değerlendirmek için farklı 
yöntemler bulunmaktadır (18). Direkt yöntemler enerji harcaması üzerinde daha objektif sonuçlar vermesine rağmen daha 
pahalı ve uygulaması daha fazla zaman almaktadır. İndirekt ölçüm yöntemleri ile yapılan çalışmalarda, direkt ölçüm 
yöntemleriyle anlamlı korelasyon bulunmuştur (18, 19). Ancak epidemolojik çalışmalarda direkt yöntemlerin kullanımının 
zorluğu ve cihazların pahalı olması nedeniyle, daha kolay uygulanabilir ve daha ucuz olan indirekt yöntemlerden kodlanmış 
fiziksel aktivite günlüğü kullandık. 

Bu çalışma bilgimiz dahilinde konusunda ilk olma özelliğini taşımaktadır. Örneklem sayısının arttırılması planlanmaktadır. 
Yaşlıların hastanedeki fiziksel aktivite seviyelerini, yatış öncesi fiziksel aktivite seviyeleri ile karşılaştıran ve geniş örneklem 
büyüklüğüne sahip çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konudaki bilginin geliştirilmesi rehabilitasyon hizmetinin en ideal 
bileşenlerle sağlanmasına yardımcı olacaktır. 

 

SONUÇ 

Çalışmanın sonucu, akut sağlık problemi olmayan geriatrik bireylerin hastane yatış süreleri boyunca fiziksel aktivite 
seviyelerinin çok düşük olduğunu ortaya koymuştur. Bu bireylerin fiziksel aktivite bariyer ve motivatörlerinin belirlenip fiziksel 
aktivitelerini arttırmaya yönelik uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. Hastaneye kısa süreli yatışları yapılan geriatrik 
bireylere, taburculuk sonrası da fiziksel aktivitelerini arttırmalarına yönelik öneriler verilmesi uygundur.  
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Saat 
Aktivite 

Numarası 
Pozisyon Aktivite ne kadar şiddetliydi ? 

8:00 8:30  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

8:30 9:00  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

9:00 9:30  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

9:30 10:00  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

10:00 10:30  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

10:30 11:00  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

11:00 11:30  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

11:30 12:00  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

12:00 12:30  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

12:30 13:00  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

13:00 13:30  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

13:30 14:00  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

14:00 14:30  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

14:30 15:00  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

15:00 15:30  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

15:30 16:00  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

16:00 16:30  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

16:30 17:00  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

17:00 17:30  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

17:30 18:00  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

 18:00 18:30  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

 18:30 19:00  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

19:00 19:30  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

19:30 20:00  Uzanma, Oturma, Ayakta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 
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EK 2. Aktivite günlüğüne doldurulacak aktivite kodları 

KOD Özbakım  Boş zaman aktiviteleri 
1 Giyinme/Soyunma 38 Müzik aleti çalma 
2 Fiziksel bakım (diş fırçalama, el-yüz yıkama, 

makyaj yapma vb.) 
39 Bilgisayar kullanma 

3 Banyo yapma 40 İnsanlarla konuşma (Yüzyüze veya telefonda)  
4 Duş alma 41 Kağıt veya masa oyunu oynama (Okey, batak, pişti vb.) 
5 Saç bakımı 42 Yapboz yapma 
6 Tuvalet 43 Resim çizme 
7 Yemek yeme 44 Yazı yazma 
 Ev aktiviteleri 45 El sanatı yapma (Örgü, maket vb.) 
8 Yatak düzeltme 46 TV izleme, müzik dinleme 
9 Süpürme 47 Oturma 
10 Temizleme  48 Sinema, tiyatro etkinliği 
11 Yemek yapma 49 Uyku 
12 Masa silme  50 Çim biçme 
13 Bulaşık yıkama 51 Otları temizleme 
14 Alışveriş 52 Kürek işi 
15 Yiyecek yerleştirme  53 Bisiklet sürme 
16 Çamaşır yıkama, kurutma veya düzeltme 54 Yüzme 
17 Ütüleme 55 Egzersiz yapma 
18 Bitki sulama 56 Dışarda yürüme 
19 Odun taşıma 57 Cinsel aktiviteler 
20 Evde yürüme   Mobilite ve transfer aktiviteleri 
21 Çocuklarla oynama 58 Araba kullanma 
22 Hayvanlarla oynama 59 Birisiyle seyehat etme, halk otobüsüne binme 
23 Çocuk bakımı (Yemek yedirme, giydirme, 

yardım vb.) 
60 Kısa mesafe yürüyüş 

 İş aktiviteleri 61 Tekerlekli sandalye kullanma 
24 İş uğraşı 62 Tekerlekli sandalyede oturma, itilme 
25 Gönüllü iş 63 Merdiven çıkma 
26 Mali işleri düzenleme   Buraya listede bulunmayan ve yaptığınız aktiviteleri 

ekleyebilirsiniz. 
27 Tamir 64  
28 Kursa gitme 65  
 Terapi 66  
29 Grupla fizyoterapi 67  
30 Bireysel fizyoterapi 68  
31 Grupla iş uğraşı terapisi 69  
32 Bireysel iş uğraşı terapisi  70  
33 Konuşma terapisi 71  
34 Psikoloji 72  
35 Hemşirelik bakımları 73  
36 Doktor Bakımları 74  
37  Diğer 75  
  76  
  77  
  78  
  79  
  80  
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Abstract 

Introduction: Despite growing numbers of individuals effected from Alzheimer disease (AD), there is still lack of curative 
treatment options and in close future it seems that it will not.  

Aim We hypothesized that acute and mild systemic inflammation is beneficial for AD pathogenesis and clinic in an 
experimental rat model. 

Material and Method: We used 18 Sprague Dawley albino male rats and divided them into 3 groups: 1:normal, 2: 
intracerebroventricular streptozotocin (ICV-STZ) administered control group, 3: ICV-STZ and ovalbumin administered 
treatment group. 10th day of ICV-STZ administration, 12 animals tested for cognitive impairment with passice avoidance 
learning (PAL) test. They were proved to have AD features. After that, 6 of them received saline treatmend and the other 6 
of them received ovalbumin treatment through intraperitoneally (i.p.) for 4 times of 3-weeks (1, 3, 7, 14 th days). At the end 
of treatment period, animals were tested by PAL box, euthanized and brain tissue were removed for measuring choline acetyl 
transferase (ChAT) activity and histopathological examinations of CA1 and CA3 hippocampal area neuron counts. 

Results: The highest ChAT activity (150.2 ± 17.01 U/g protein) and the longest latency time (242.8 ± 32.17 seconds) were 
detected in ICV-STZ ovalbumin treatment group. Also, CA1 and CA3 hippocampal area neuron counts were close to normal 
group and higher than ICV-STZ saline group in ICV-STZ ovalbumin treatment group. (Figure-1) All results were significantly 
better than ICV-STZ saline group in ICV-STZ ovalbumin treatment group. (p<0.05) 

Conclusion: Acute and mild inflammation caused by intraperitoneally administered ovalbumin, as a new antigen may activate 
microglia via inflammatory cytokines without excessive inflammatory response. Activated microglia may help clearence of 
amyloid plaques and neurofibrillary tangles in hypocampal area thus lead neuronal survival and preserves ChAT activity in 
brain tissue of adult rat model of late-life onset asthma.  

 

Introduction 

Alzheimer disease (AD) effected 5.7 million people in USA in 2018 and this number is projected to reach 7.1 million individuals 
by 2025. Above 65 years old individuals, the prevalence is about %10.(1) Although the number of individuals effected is 
increasing day by day, we still have few treatment options. The treatment options including acetylcholine esterase inhibitors 
and memantin can neither reverse the symptoms nor stop the progression of AD. They manage to slow down symptoms of 
disease which ends with a total care dependency. BACE1 (beta amyloid cleaving enzyme-1) inhibitors could not manage to 
show impressive results in clinical studies as expected from animal studies.(2) In such circumstances, several 
pathophysiological mechanisms were suggested for better understanding and to find a way out for new treatment options. 
It is discovered that in addition to neuropathogenicity caused by amyloid plaques and tau hyperphosphorilation, neuronal 
inflammation and glucose hypometabolism were key points in the pathogenesis of AD.(3,4) However, animal studies focusing 
on neuronal inflammation have been conducted recently and the results were controversial. Some of these studies suggested 
that systemic inflammation was beneficial(5) and some others suggested it was detrimental(6) for the prognosis of AD. When 
they are reviewed totally, we concluded that acute and mild systemic inflammation caused by ovalbumin treatment may 
accelarate microglial activation in brain tissue via pro inflammattory cytokines and restrict itself before having catabolic 
effects. Thus microglial activation may lead the clearence of extracellular amyloid plaques. However if inflammation persists 
and becomes severe, excessive free oxygen radicals may cause harm for brain tissue. According to this aspect, we 
hypothesized that ovalbumin induced mild systemic inflammation may reverse cognitive impairment, decrease in choline 
acetyl transferase (ChAT) activity in hippocampus and hippocampal neuronal loss in intracerebroventricular streptozotocin ( 
ICV-STZ) induced rat model of AD. 
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Material and Methods 

Animals 

In this study, 18 Sprague Dawley albino male mature rats weighing between 200-220 grams were used. The animals were fed 
ad libitum and housed in pairs in temperature controlled steel cages (22 ± 2 °C) with 12 hour light and dark cycles. All 
experiments were carried out according to the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, as confirmed by National 
Institues of Health (U.S.) 

Experimental protocol 

Animals were randomly divided into 2 groups: stereotaxical infusion of STZ group (n=12), normal group (n=6). Rats were 
deeply anesthetized by the mixture of ketamine hydrochloride (80 mg/kg, Alfamine®, Ege Vet, Alfasan International B.V. 
Holland) and xylazine hydrochloric (4 mg/kg, Alfazyne®, Ege Vet, Alfasan International B.V. Holland), i.p. and placed in a 
stereotaxic frame. STZ (3 mg/kg STZ in % 0.9 NaCl, n=12) was infused into the left (2.5 µl) and right lateral ventricule (2.5 µl) 
(ICV) (AP=−0.8mm, L=±1.6mm, DV=−4.2mm) with a 28-gauge Hamilton syringe (Paxinos and Watson, 1986). Sham-operated 
rats received vehicle (% 0.9 NaCl) into the left (2.5 µl) and right lateral ventricule (2.5 µl). The needle was left in place for an 
additional two minutes for complete diffusion of the drug. After surgery, rats were monitored daily for behavior and health 
conditions. Normal group rats were not performed any surgical operation. 10 days after of surgical operation rats were tested 
with passive avoidance learning (PAL) to proove Alzheimer model. 

Ovalbumin acid treatment 

The ICV-STZ rats were randomly divided into two groups; Group 1 (n= 6) was administered saline (1 ml/kg/day, i.p.) and group 
2 (n=6) was administered ovalbumin 300 µg/kg (Sigma Aldrich) in solved saline through intraperitoneally (i.p.) for 4 times of 
3-weeks (1, 3, 7, 14 th days). 

After the three-week treatment period, passive avoidance tasks evaluating the memory were performed by the study and 
control groups. The passive avoidance learning (PAL) is a trial of fear-motivated avoidance tasks in which a rat learns to refrain 
from stepping through a door that seems apparently safer but actually leads to a dark compartment. The PAL box, which is 
equal to the size (20 cm X 20 cm X 20 cm) of the dark and light sections, was used. This PAL box has a grid system that performs 
electric shocks within the dark compartment. Normally, when rats are placed in the light compartment, they prefer to enter 
the dark compartment. After 10 seconds of habituation period in the light section area, the guillotine door separating the 
light and dark chambers was opened. When a rat passed to the dark compartment, the door between the light and dark 
compartments was closed. A 1.5 mA electric shock was applied for 3 seconds, and the rat was removed from the dark chamber 
and returned to its home cage. After 24 hours, the rats were placed in the same mechanism. The time (latency) to switch 
from the light compartment to the dark compartment of the rats was recorded, but at this time a shock was not delivered. 
The latency time was recorded up to a maximum of 300 seconds. The latency to refrain from crossing into the punishing 
compartment serves as an index of the ability to avoid and allows memory to be assessed. After testing, the animals were 
weighed and euthanized. The brain were removed for histopathological and biochemical evaluations and examinations.  

Histopathological evaluation 

Formalin-fixed brain sections (5 μm) were stained with Cresyl violet stain. All sections were examined and photographed with 
Olympus C-5050 digital camera at Olympus BX51 microscope. Cresyl violet staining to quantify the number of 
surviving neurons was performed in six sections per studied group by an image analysis system (Image- Pro Express 1.4.5, 
Media Cybernetics, Inc. USA). 

Determination of choline acetyl transferase (ChAT) activities 

The obtained frozen brain tissue was homogenized with a glass homogenizer. Ten percent cerebral homogenate (1:10, w/v) 
in cold saline was centrifuged with 3500 ×g for 10 min at 4 °C. Supernatant was taken to measure the activities of ChAT. The 
optical density (OD) value of ChAT at 324 nm. The ChAT activity was expressed as U/g protein. 

Measurement of the tissue protein levels 

The total protein concentration in the tissue samples was determined according to Bradford’s method using bovine serum 
albumin as a standard (7). 

Statistical analysis 

Statistical evaluation was performed using SPSS version 15.0 for Windows. The groups of parametric variables were compared 
using the Student’s t test and analysis of variance. Also, the groups of nonparametric variables were compared using the 
Mann– Whitney U test. In addition, the Shapiro–Wilk test was used for parametric–non-parametric differentiation. Results 
are presented as mean+SEM. A value of p < 0.05 was accepted as statistically significant. 
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Results 

10th day of ICV-STZ administration, all of the rats were tested of passive avoidance learning (PAL) with PAL box. Mean latency 
time of normal group (n=6) and ICV-STZ group (n=12) were 251.6 ± 8.49 and 38.6 ± 7.2 seconds respectively. (p<0.0001) 
(table-1) 

Table-1: PAL box mean latency time of all rats 

 Normal Group 10.day ICV-STZ 10. day 

Latency time (sec) 251.6 ± 8.49 38.6 ± 7.2 ** 

* p<0.0001, ICV-STZ 10. day group compared normal group 10.day 

  

After 3 weeks of ovalbumin treatment period, all three groups were assesed in terms of ChAT activity in brain tissue, CA1 and 
CA3 hippocampal area neuron counts and PAL box latency time. The highest ChAT activity (150.2 ± 17.01 U/g protein) and 
the longest latency time (242.8 ± 32.17 seconds) were detected in ICV-STZ ovalbumin treatment group. Also, CA1 and CA3 
hippocampal area neuron counts were close to normal group and higher than ICV-STZ saline group in ICV-STZ ovalbumin 
treatment group. (Figure-1) All results were better than ICV-STZ saline group in ICV-STZ ovalbumin treatment group. (p<0.05) 
(Table-2) 

Table-2: ChAT activity, CA1 and CA3 neuron counts and PAL latency time results of all three groups 

 Normal Group ICV-STZ and Saline Group ICV-STZ and Ovalbumin 

Group 

ChAT (U/g protein) 127.6 ± 9.29 70.31 ± 7.22 * 150.2 ± 17.01 # 

CA1 neurons counts 61.25 ± 5.6 44.35± 2.72 * 57.9 ± 3.3 # 

CA3 neurons counts 58.06 ± 5.06 31.98 ± 2.53* 50.6 ± 1.74 # 

Latency time (sec) 238.3 ± 41.08 50.3 ± 9.2 * 242.8 ± 32.17 ## 

* p<0.0001, saline group compared normal group 

## p< 0.0001 ovalbumin group compared saline group 

# p< 0.05 ovalbumin group compared saline group 
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Figure-1: CA1 and CA3 neuron counts of normal, ICV-STZ saline and ICV-STZ ovalbumin groups.

 

Figure: CA1 and CA3 hippocampus region. (x 40 magnification).  

a: normal group CA1, b: normal group CA3, c: ICV-STZ and saline group CA1, d: ICV-STZ and saline group CA3, e: ICV-STZ and 
ovalbumin group CA1, f: ICV-STZ and ovalbumin group CA3 

ICV-STZ: intracerebroventricular streptozotocin 
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Discussion 

Suggested pathological mechanisms of AD are amyloid plaque accumulation, neurofibrillary tangles caused by 
hyperphosphorilated Tau, glucose hypometabolism and neuroinflammation in hippocampus.(8) Quantity of amyloid 
accumulation and cognitive impairment were not correlated according to recent animal studies. In animal Alzheimer models, 
hyperphosphorylated Tau was discovered to have a major role in cognitive impairment when compared to amyloid 
plaques.(9) FDG-18 PET images of patients diagnosed with familial AD had revealed low glucose uptake of hippocampal 
neuorons even years before the clinical signs and symptoms occured.(10) After that AD had a fame of “type 3 diabetes” and 
ICV-STZ induced Alzheimer models of rats used for detailed research. Both transgenic animal models and ICV-STZ animal 
models of AD could not mimic perfectly the clinical and pathological properties of AD. (11) It is due to AD has multifactorial 
pathophysiology in addition to what has been described above, an aging brain also have immuno deficiency and vascular 
problems which may contribute to AD.(12) Transgenic models mimic familial AD better while ICV-STZ induced models exert 
better neuroinflammation and glucose hypometabolism features. Both models produce amyloid plaques, neurofibrillary 
tangles and cognitive changes in animals. Different from humans, animal models of AD have much more reversible 
pathological features in brain tissue and thus they are easy to treat with BACE1 inhibitors.(2) As a human with AD, amyloid 
plaques, neurofibrillary tangles, glucose hypometabolism and neuroinflammation were consequences of pathological triggers 
and unidentified mechanisms continued years and decades. It may be the logical explanation why current treatment options( 
ChAT inhibitors and NMDA antagonists) fail to stop or reverse signs and symptoms of AD but only attenaute.  

As described in the introduction, we hypothesized that mild and acute inflammation may reverse brain pathology in ICV-STZ 
induced animal model of AD via activating inflammatory pathways and causing microglial activation. According to results we 
share, ovalbumin treatment for 3 weeks which caused mild and acute inflammation, attenuates neuronal death in CA1 and 
CA3 hippocampal areas, sustains ChAT activity in brain tissue near normal level and preserved passive avoidance learning 
skills of rats when compared to saline treatment group in ICV-STZ rats. We were unable to measure inflammatory markers in 
brain tissue and microglial activation which were restrictions of out study. However, we evaluated the consequent results.  

Our results were in consistent with some previous studies exploring effect of inflammation in AD. Fox et al conducted a study 
to identify correlation between bacterial pathogen prevalence and AD prevalence across 192 countires worldwide. Countries 
with high pathogen prevalence and infectious burden had less age adjusted AD prevalence. They concluded that hygiene 
caused less inflammation and more AD prevalence.(13) Another study conducted by Sarlus et al measured peripheral blood 
and cerebrospinal fluid (CSF) immunoglobulin levels of AD patients with and without asthma The patients did not have 
immunotherapy and NSAIDs. The peripheral and CSF levels of immunoglubulins did not differ. IgG1/IgG ratio was lower in 
asthma and AD coexistent group. However, in patients with asthma and AD concomitantly, MMSE scores were significantly 
higher than AD group alone. They concluded that asthma and AD coexistence caused less acute Ig production and resulted 
higher cognitive performance when compared to AD alone. (14) Some of other studies found inflammation as detrimental to 
pathology and cognitive impairment in AD. In an animal study conducted by Tonelli et al, ovalbumin induced allergic rhinitis 
model of BALB/c mice exerted anxiety like behaviours and cognitive impairment in open field test, elevated plus-maze test 
and resident intruder test.(15) Holmes et al conducted a prospective study among 300 community dwelling older adults to 
test whether acute sytemic inflammation effected long term memory impairment or not. Serum TNF-alpha and CRP levels 
were found to be negatively correlated with cognitive performance after a follow up period of 6 months. (16) In fact it is not 
clear in this study that other contributers to progression of cognitive impairment such as vascular diseases, diabetes, smoking, 
alcohol consumption were excluded or not and 6 months of follow up duration seems to be a short period when tried to 
evaluate a long term chronic disease such as dementia. Bu et al conducted a study among 128 AD patients and 135 healthy 
controls and the measured seropositivity for common infectious pathogens including cytomegalovirus (CMV), herpes simplex 
virus type 1 (HSV-1), Borrelia burgdorferi, 

Chlamydophila pneumoniae and Helicobacter pylori. Seropositivity prevalence was found higher in AD group than normal 
group. They concluded that infectious burden might be correlated with cognitive impairment. (17)  

Rusanen et al conducted a study with 1511 patients with self reported mid-life and late-life COPD and asthma. They followed 
up patients for 25 years and tried to discover association of cognitive impairment development and mid-life or late-life COPD 
and asthma presence. They found that mid-life COPD and asthma increased the risk of cognitive impairment development 
with a hazard ratio of 1.88. However, late-life onset of asthma and COPD seeemed to have protective features against 
cognitive impairment development with a hazard ratio of 0.42. (18) This study was the main starting point of our study with 
ICV-STZ rat model of AD. We used adult rats and created acute, late-life onset mild inflammation with ovalbumin sensitization. 
Thus we tried to mimic late-life onset asthma in humans. We found that in ICV-STZ induced rat model of AD, intervention 
with ovalbumin caused mild and acute inflammation which caused beneficial effects on both brain pathology of rats and PAL 
test latency time which measured short term episodic memory. Our results were concordant with previous literature. Our 
explanation to this result is that; short term, acute and mild inflammation may alleviate anti-inflammatory cytokines as well 
as imflammatory ones, may cause microglial activation and the most importantly cause restricted inflammation which helps 
clerance of amyloid plaques and which will not lead catabolism and excessive production of reactive oxygen radicals.  
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Conclusion  

The inconsistent results may arise beacuse of unstandardized inflammatory agents in different dose and duration were 
applied in each study. Sustained and severe inflammatory stimulus may end up with excessive production of reactive oxygen 
radicals and anti oxidants mechanisms of organism may not deal with it. The result would be the neuronal death in such 
circumstances. However, mild inflammation caused by intraperitoneally administered ovalbumin, as a new antigen may 
activate microglia via inflammatory cytokines without excessive inflammatory response. Activated microglia may help 
clearence of amyloid plaques and neurofibrillary tangles in hypocampal area thus lead neuronal survival and preserves ChAT 
activity in brain tissue. We were unable to measure microglial activation which may be a key point for further studies. At last, 
we suggest that mild and acute inflammation is beneficial for AD pathogenesis and clinical symptoms.  

Keywords: Alzheimer, rat, ovalbumin, neuroprotective, asthma 
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FİZİKSEL OLARAK AKTİF BİR YAŞAM SÜRMÜŞ OLAN VE OLMAYAN YAŞLILARDA DENGE, 
DÜŞME KORKUSU, FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE UYKU KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı fiziksel olarak aktif bir yaşam sürmüş olan ve olmayan yaşlılarda denge, düşme korkusu, fiziksel 
aktivite düzeyi ve uyku kalitesinin karşılaştırılmasıdır.  

Yöntem: Çalışma Manisa Huzurevi Vakfı’nda alınma kritelerine uyan ve gönüllü olan yaşlılar ile gerçekleştirilmiştir. Tüm 
katılımcılar meslekleri ve hobileri göz önüne alınarak iki gruba ayrılmıştır. İlk soruya yüksek fiziksel aktivite kabul edilen cevabı 
veren kişiler ve düşük fiziksel aktivite düzeyinde bir mesleğe sahip olmasına rağmen 2.soruda en az on yıl süreyle amatör veya 
profesyonel olarak sportif aktivite alışkanlığı olduğunu belirten kişiler aktif grupta; diğer katılımcılar ise sedanter grupta yer 
almıştır. Sonrasında her iki gruptaki katılımcılara, denge değerlendirmesi için Berg Denge Ölçeği (BDÖ), uyku değerlendirmesi 
için Pittsburg Uyku İndeksi (PUKİ), fiziksel aktivite düzey değerlendirmesi için Fiziksel Aktivitenin Hızlı Değerlendirilmesi (RAPA) 
, düşme korkusu için Düşme Etkinlik Ölçeği (FES) uygulanmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya toplam 66 yaşlı katılmıştır. Bu yaşlıların yaş ortalaması 76,37±9,76, BKİ ort. ise 27,47±4,82'dir. Aktif olan 
grup 25 kişiden, sedanter grup 41 kişiden oluşmaktadır. İki grup arasında FES, RAPA, BDÖ VE PUKİ arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır (p=0,102, p=0,247, p=0,166, p=0,562).  

Sonuç: Aktif bir yaşam sürmenin yaşlılığa katkısını değerlendirmek için katılımcıların komorbiditeleri, alışkanlıkları gibi 
faktörler açısından standardize edildiği yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: ‘’Yaşlanma’’, ‘’Fiziksel aktivite’’,’’Denge’’. 

 

COMPARISON OF BALANCE, FEAR OF FALL, PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND SLEEP QUALITY 
IN ELDERLY WITH PHYSICALLY ACTIVE AND NON-ACTIVE LIFE 

 

ABSTRACT 

Aim: The aim of this study is to compare balance, fear of falling, physical activity level and sleep quality in seniors with and 
without a physically active life.  

Methods: The study was conducted with volunteers who had inclusion criteria in Manisa Nursing Home Foundation. All 
participants were divided into two groups considering their professions and hobbies. Those who responded to the first 
question were considered to be high physical activity and despite having a profession at the level of low physical activity those 
who stated that they had a habit of sporting activity as an amateur or professional for at least ten years in the second question 
were in active group and the others were in sedentary group. After that, Berg Balance Scale (BBS) for balance assessment, 
Pittsburg Sleep Index(PUKİ) for sleep assessment, Rapid Assesment of Physical Activity(RAPA) for physical activity level 
assessment, and Fall Efficacy Scale(FES) for fear of falling were applied to the participants in both groups.  

Results: A total of 66 elderly people participated in the study. The mean age of these elderly was 76,37±9,76, and the mean 
BMI 27,47±4,82. The active group consists of 25 persons and the sedentary group consists of 41 persons. There was no 
significant difference between FES, RAPA, BBS and PUKİ between the two groups (p=0,102, p=0,247, p=0,166, p=0,562).  

Conslusions: In order to evaluate the contribution of living an active life to old age, new studies are needed in which the 
participants are standardized in terms of factors such as comorbidities and habits. 

Keywords: ‘’Aging’’, ‘’Physical activity’’, ‘’Balance’’. 
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GİRİŞ  

Kronolojik yaşlanma, 65 yaş üstü olarak kabul edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü yaşlılık sınıflamasını; 65-74 yaş grubunu “genç 
yaşlı”, 75-84 yaş grubunu “yaşlı”, 85 yaş ve üzerini “ileri yaşlı” olarak yapmıştır(1). 

Artan yaş ile birlikte vücuttaki her sistemde fizyolojik değişiklikler meydana gelir ve bu değişiklikler yaşlıların hastalıklara 
yakalanma ihtimalini arttırır. İyileşme sürecinde de azalma meydana geldiği için kronik hastalıklar ve bunlara ait 
komplikasyonlar, yaşlı bireylerin günlük yaşamını her yönüyle olumsuz etkilemeye başlar. Kardiyovasküler hastalıklar, nöro-
psikiyatrik bozukluklar, kognitif hastalıklar, duyu organ bozuklukları, kas-iskelet sistemi hastalıkları, üriner sistem hastalıkları 
yaşlı bireylerde fonksiyonel yetersizliğe yol açabilir, günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyip bağımsızlıklarını 
azaltabilir(2). İleri yaş kişilerde temizlik, beslenme, mobilize olmak , idrar kontrolü gibi günlük yaşamdaki aktivitelerimizi ve 
para yönetimi , ev işleri ve alışveriş gibi enstrümental aktiviteleri de etkilemekte ve kişi yavaş yavaş bağımsızlığını 
kaybetmektedir. 

Fiziksel aktivite düzeyi yaşlılıkta bağımsızlığın belirlenmesindeki önemli bir belirleyicidir(3). Yaşlı bireylerin sağlık düzeylerinde 
gelişme görmeleri için orta yoğunlukta bir fiziksel aktiviteyi haftada en az 150 dakika yapmaları önerilmektedir(4). birçok yaşlı 
birey bu tavsiyelere uysa da daha az miktarda fiziksel aktivite düzeyine sahip kişiler de bulunmaktadır ve bu kişilerin de 
yaptıkları aktivitelerden fayda sağladıkları tespit edilmiştir(5).  

Yaşlılarda fiziksel aktiviteyle ilgili yapılmış çalışmalara bakıldığında fiziksel aktivite düzeyinin günlük yaşam aktiviteleri üzerinde 
yararlı bir etkisinden söz edilmektedir(6, 7).Fiziksel aktivite ile dengenin ilişkisini inceleyen çalışmalarda genel olarak artmış 
fiziksel aktivitenin dengeye pozitif yansıyacağını savunan çalışmalar vardır(8).Bu çalışmalarda denge ölçüm yöntemleri olarak 
genellikle objektif bilgisayarlı denge ölçümü, Berg Denge Testi gibi yöntemler kullanılmıştır. Yaşlılarda düşme korkusuna bağlı 
fiziksel aktivite kısıtlılığı ile kırılganlığın ilişkisini inceleyen bir başka çalışmada ise artmış düşme korkusunun fiziksel aktivitede 
azalmaya sebep olduğunu ortaya koymuştur(9). Çalışmada fiziksel kırılganlık ‘’fiziksel performans testi’’, aktiviteden kaçınma 
‘’ Survey of Activities and Fear of Falling in the Elderly scale’’ ile değerlendirilmiştir. Fiziksel aktivite ile uyku kalitesini inceleyen 
çalışmalarda ise genel olarak artmış fiziksel aktivitenin uyku kalitesinde olumlu sonuçlar oluşturduğuna yönelik çalışmalar 
vardır(10). Kredlow ve ark. yaptığı bu çalışmada uyku kalitesini ‘’Uykusuzluk Şiddeti İndeksi’’ ile ölçmüşlerdir. 

 Literatüre bakıldığında yaşlılarda fiziksel aktivite ile denge, düşme riski, düşme korkusu, yaşam kalitesi gibi farklı 
parametrelerin ilişkisini inceleyen çalışmalar bulunmasına rağmen yaşlılık öncesi dönemdeki aktivite düzeyinin yaşlanma 
dönemine etkilerini değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Başarılı yaşlanma konusunda birinci basamak koruyucu 
sağlık hizmetlerinin etkisi tartışılmaz derecede büyüktür. Fiziksel olarak yetersizlikler, komorbiditeler, özellikle düşmeler 
geliştikten sonra yaşlıların fiziksel aktivite düzeylerinde dramatik düşüşler kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle bu sürece 
gelmeden önce kişilerin bilinçlendirilmesi ve fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılmasının koruyucu toplum sağlığı ve başarılı 
yaşlanma açısından faydalı olacağını düşünmekteyiz. Bu doğrultuda çalışmamızda yaşlanma öncesi dönemdeki aktivite 
düzeyinin yaşlılıktaki fiziksel ve psikolojik parametrelere etkisinin incelenmesi planlanmıştır.  

 Yaşlı bireylerde fiziksel aktivite düzeyi ile denge, düşme korkusu ve uyku kalitesinin ilişkisini inceleyen herhangi bir çalışma 
bulunmamaktadır. Literatürdeki bu eksiklikten yola çıkarak çalışmamızın amacı yaşlılarda fiziksel olarak aktif bir yaşam 
sürmenin denge, düşme korkusu, güncel fiziksel aktivite düzeyi, uyku kalitesine etkisini araştırmaktır. 

 

YÖNTEM 

Çalışma, Manisa Huzurevi Vakfı’nda 66 gönüllü ile gerçekleştirildi. Bütün katılımcıların sosyo demografik özellikleri karşılıklı 
görüşme yöntemiyle değerlendirilerek, yaş, cins, beden ağırlığı, boy uzunluğu, beden kitle indeksi, eğitim düzeyi, medeni 
durumu, meslek, özgeçmişi, alışkanlıkları, kullandığı ilaçlar ve cerrahi öyküsü kaydedildi. 

Gönüllülere yaşlılık öncesi dönemlerindeki aktivite düzeylerinin değerlendirilmesi için aşağıdaki sorular karşılıklı görüşme 
metoduyla sorulmuştur. Verilen cevaplar WHO (World Health Organization) fiziksel aktivite sınıflandırmasına göre aşağıdaki 
gibi yorumlanmıştır. 

1. Mesleğiniz neydi? 

-Masa başı çalışma, şöfor, öğretmen, ev hanımlığı gibi meslekler 0-3 MET hafif fiziksel aktivite düzeyinde kabul edildiği için 
inaktif grupta değerlendirilmiştir. 

-Tarım ve bahçe işleriyle ilgili meslekler (aktif olarak sahada çalışanlar), fiziksel olarak orta ve şiddetli düzeyde aktivite 
gerektiren işlerde görev alan işçiler, ağır ev işleriyle uğraşan kişiler aktif grupta değerlendirmiştir. 

-Amatör veya profesyonel olarak düzenli bir sportif faaliyette bulundunuz mu?  

Koşma, yüzme, dans, tenis, temas gerektiren sporlar, at binmek, jimnastik, gibi yüksek şiddetteki tüm faaliyetler 

1.soruya yüksek fiziksel aktivite kabul edilen cevabı veren kişiler ve düşük fiziksel aktivite düzeyinde bir mesleğe sahip 
olmasına rağmen 2.soruda en az 10 yıl süreyle amatör veya profesyonel olarak sportif aktivite alışkanlığı olduğunu belirten 
kişiler Aktif Grup; diğer katılımcılar ise Sedanter Grup olmak üzere tüm katılımcılar iki gruba ayrılmıştır.  
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 Sonrasında her iki gruptaki katılımcılara, denge değerlendirmesi için Berg Denge Ölçeği, uyku değerlendirmesi için Pittsburg 
Uyku İndeksi, fiziksel aktivite düzey değerlendirmesi için RAPA, düşme korkusu için Düşme Etkinlik Ölçeği uygulanmıştır. 

 

BULGULAR 

Çalışma, Manisa Huzurevi Vakfı’nda kalan ve gönüllü olan toplam 66 yaşlı birey ile gerçekleştirilmiştir. Bu yaşlıların yaş 
ortalaması 76,37, BKİ ort. ise 27,47’dir ve %40,9’unu kadınlar oluşturmaktadır. Aktif olan grup 25 (%37,8) kişiden, sedanter 
grup 41(%62,2) kişiden oluşmaktadır. Aktif grup yaş ort. 76,64±10,54, BKİ ort. 26,30±4,42, sedanter grup yaş ort.76,20±9,37, 
BKİ ort. 28,23±4,98’tür. Aktif olan grubun %12’sini, diğer grubun %58,5’ini kadınlar oluşturmaktadır. (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Grupların Demografik Özellikleri ve Anket Sonuçları 

 Aktif Grup n:25  
Ort.± SS 

Sedanter Grup n:41 
Ort.± SS 

p* 

Yaş (yıl) 
 

76,64±10,54 76,20±9,37 0,670 

BKİ(kg/m2) 
 

26,30±4,42 28,23±4,98 0,119 

Cinsiyet % 
Kadın 
Erkek  
 

 
12 
88 

 
58,5 
41,5 

 
0,904 
0,160 

PUKİ  
 

4,36±4,19 5,02±4,94 0,562 

FES 
 

24,96±17,43 33,44±23,87 0,102 

RAPA 
 

3,80±3,02 2,95±2,52 0,247 

BDÖ 47,92±9,36 44,28±11,37 0,166 

 

PUKİ: Pitsburg Uyku İndeksi, FES: Düşme Etkinlik Ölçeği, RAPA: Fiziksel Aktivitenin Hızlı Değerlendirmesi, BDÖ: Berg Denge 
Ölçeği, *The Mann Whitney U, p˂0,05 anlamlı kabul edilmiştir. 

Aktif olan grup PUKİ ort. 4,36±4,19, FES ort. 24,86±17,43, RAPA ort. 3,80±3,02, BDÖ ort. 47,92±9,36 iken, sedanter grup PUKİ 
ort. 5,02±4,94, FES ort. 33,44±23,87, RAPA ort. 2,95±2,52, BDÖ ort. 44,28±11,37 bulunmuştur. Her iki grup PUKİ, FES, RAPA, 
BDÖ skorları karşılaştırmak için The Man Whitney U testi yapılmıştır. Sonuç olarak aktif grupta yer alanların sonuçları daha iyi 
olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p˃0.05). 

 

TARTIŞMA 

Yaşlı kişilerin sayısı ve oranı artarken, yaşlı nüfus hakkında klinisyenler daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar(10). Yaşlanma 
ile beraber ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler ve eşlik eden çeşitli kronik hastalıklar yaşlıların günlük yaşam aktivitelerini 
etkilemekte ve fiziksel fonksiyonlarda bazı problemlere yol açmaktadır. Azalan fiziksel aktive düzeyi, mobilite, denge, kas 
kuvveti ve esneklik kayıpları bunlara örnek olarak sayılabilir. Bu durum beraberinde birçok sorun getirmektedir. Özellikle 
düşmenin etiyolojisinde azalan kas kuvveti, mobilite ve denge problemleri önemli bir yer tutmaktadır. Düşme, yaşlı bireylerde 
en çok görülen morbidite ve mortalite sebepleri arasında yer almaktadır. Yaşlanma ile birlikte görülen fonksiyonel durumda 
gerileme ve fiziksel inaktivite, yaşlılarda kuvvet, endurans ve esneklik problemlerine yol açmaktadır ve bu bireyler normal 
aktiviteleri gerçekleştirebilmek için daha fazla çaba harcamaktadırlar. 

Yaşlılar için uygun olan ve düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite alışkanlığının, yaşlı bireylerde fizyolojik ve psikososyal açıdan 
sayısız yarar sağladığı literatürde kanıtlanmıştır. Başarılı yaşlanmanın en önemli bileşenlerinden birisi olan fiziksel aktivite 
yaşlılarda kas kuvveti, denge düzeyi, esneklik gibi fiziksel parametrelerin geliştirilmesini sağlar. Fiziksel aktivite uyku kalitesini 
arttırır, depresyonu ve düşme korkusunu azaltır(11). 

Farklı fiziksel aktivite düzeyine sahip yaşlıların özelliklerini inceleyen ve birden çok faktörü içeren çalışmalar rehabilitasyon ve 
koruyucu müdaheleler için yararlı olabilmektedir(12). Literatürde farklı yaş gruplarında fiziksel aktivitenin etkilerini araştıran 
çalışmalar mevcuttur. Buna karşın fiziksel olarak aktif bir yaşam süren kişilerin bu kazanımlarının yaşlanma dönemindeki 
etkileriyle ilgili çalışmalar yetersizdir. Literatürdeki bu eksiklikten yola çıkarak yaşlılarda fiziksel olarak aktif bir yaşam sürmenin 
denge, düşme korkusu, güncel fiziksel aktivite düzeyi, uyku kalitesine etkisini inceledik. 

Fiziksel aktivitenin olumlu etkilerinin değerlendirildiği çalışmalarda uzun süreli programların ve kişinin yaşam şekli haline 
dönüştürdüğü aktivitelerin ileride yaşanacak problemler açısından koruyucu olduğu belirtilmiştir(4, 5). Bu nedenle yaşlılık 
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döneminde fiziksel problemlerin yaşanmasıyla birlikte değil daha önce kazanılan aktivite alışkanlığı başarılı yaşlanma açısından 
önemli yer tutar. Buna karşın yaşlılıkta düzenli spor alışkanlığı kazanmak da bir takım yararlar sağlamaktadır. Yaşlı birey daha 
önceden sedanter bir yaşam sürse dahi 16 haftadan daha uzun süre sürdürülen düzenli fizik egzersiz (haftada 3 veya daha 
fazla gün ve egzersiz öncesi oksijen kapasitesinin %60’ı ve daha fazlası kadar) VO2maks kapasitesini artırmakta, dinlenme 
sırasındaki kalp atım hızını azaltmakta, sistolik, diyastolik ve ortalama kan basıncı artışlarını azaltmaktadır(3). 

Fiziksel aktiviteye düzenli katılım, yaşlılarda sağlıklı olmanın ve fonksiyonel bağımsızlığın sürdürülmesinin bir parçası olmanın 
yanında, düşme ve düşmeye bağlı yaralanma riskini azaltmaktadır(13). Düşmenin psikolojik sonuçlarından biri olan düşme 
korkusu, aktivite sırasında dikkatin artmasına yol açarak düşmelere karşı koruyucu olabilmekte bununla birlikte aktivitenin 
aşırı derecede kısıtlanmasına da neden olabilmektedir(14). Murphy SL ve ark. yaş ortalaması 79.3 olan 313 kadını takip ettikleri 
bir çalışmada, düşme korkusunun sedanter yaşam tarzını da içine alan, düşmeye zemin hazırlayıcı faktörlerin ve düşmenin 
etkileşimi dolayısıyla ortaya çıkabileceğini savunmuşlardır(15). Bruce DG. ve arkadaşlarının sağlıklı ve yaşlı kadınlarda, düşme 
korkusunun rekreasyonel fiziksel aktivite düzeyi ile ilişkisini inceledikleri çalışmada kadınlarda düşme korkusunun düşük 
rekreasyonel fiziksel aktivite düzeyi ile ilişkili olduğu belirtilmiştir(16). Bizim çalışmamızda ise literatürün aksine aktif yaşam 
sürmüş yaşlılar ile inaktif yaşam sürmüş yaşlılar kıyaslandığında düşme korkusu açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu 
durum fiziksel olarak aktif bir yaşam sürmenin düşme korkusunda belirleyici olmadığını göstermektedir. 

Yaşlanmayla dengeyi sağlayan afferent (vizüel, vestibüler, proprioseptif sistemler) ve efferent (kas güçleri ve eklem 
fleksibilitesi) mekanizmalar etkilenir. Toplum içinde yaşayan 65-69 yaş arasındaki kişilerin %13’ünde, 85 yaş ve üzerindekilerin 
%46’sından fazlasında dengenin bozulduğu rapor edilmiştir(17). Denge düşmeyi önlemek için destek alan üzerinde vücudun 
kontrolünü sağlama kabiliyetidir. Statik ve dinamik olmak üzere iki tip denge vardır. Statik denge hareket etmeden dengede 
kalma kabiliyetini, dinamik denge ise dengeyi kaybetmeden veya düşmeden hareket etme yeteneğini gösterir. Tien YH ve ark. 
fiziksel aktivite düzeyi ile statik denge arasında anlamlı ilişki olmadığını(18). Purath J ve ark ise fiziksel aktivite düzeyi ile 
dinamik denge arasında anlamlı ilişki olduğunu saptamışlardır(19). Soyuer F ve ark. fiziksel aktivite düzeyi ile Berg Denge 
Ölçeğini de içeren denge ve mobilite ölçümleri arasında anlamlı ilişki olduğunu saptamışlardır(20). Çalışmamızda her ne kadar 
iki grup arasında denge skorları arasında fark olsa da literatürdeki genel kanının aksine iki grup arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. 

Uyku bozuklukları yaşlılarda yaygın olarak görülür(21). Fiziksel aktivite ve uyku kalitesi arasındaki ilişki birçok araştırmada 
incelenmiştir. Yurtdışında yapılan bir araştırmada katılımcılar fiziksel aktivitenin; uykuya dalmalarını kolaylaştırdığını, daha 
derin uyku sağladığını, sabah uyandıklarında kendilerini daha iyi hissettiklerini bildirmişlerdir(22). Çalık İ. 228 bireyde yaptığı 
çalışmada fiziksel aktivite düzeyi ile uyku kalitesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını bildirmiştir(23). Aktaş H. ve ark. 
yaptığı çalışmada da yine fiziksel olarak aktif olan bireylerin uyku kalitesinin anlamlı olarak iyi olmadığını belirtmiştir(24). Bizim 
çalışmamızda da literatürdeki gibi iki grup arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. 

Fiziksel aktivite ve egzersizin önemi günümüz dünyasında giderek artan bir öneme sahiptir. Son yıllarda bu konuda yapılan 
çalışmaların yoğunluğu dikkat çekicidir. Birçok ülkede fiziksel aktivitenin düzenli ve yeterli bir düzeyde yapılamaması önemli 
bir sorundur. Bu nedenle aktif yaşam tarzının artırılması, ulusal ve uluslararası halk sağlığı önerilerinin önemli bir bileşenini 
oluşturmaktadır. Amerikan Spor Hekimleri Birliği (ACSM) ve Amerikan Diyetisyenler Birliği rehberine göre, yetişkinlerin 
haftanın her gününde veya çoğu gününde en az 30 dakikalık orta düzeyde şiddetli aktivite yapması gerekmektedir(25). 
Literatürde farklı yaş gruplarında fiziksel aktivitenin etkilerini araştıran çalışmalar mevcuttur. Buna karşın fiziksel olarak aktif 
bir yaşam süren kişilerin bu kazanımlarından yaşlanma dönemindeki fiziksel aktivite düzeyini kıyaslayan herhangi bir çalışmaya 
rastlanamamıştır. Biz de çalışmamızda fiziksel olarak aktif bir yaşam süren kişilerle aktif olmayan kişileri kıyasladığımızda 
güncel fiziksel aktivite düzeyi açısından anlamlı bir farka rastlamadık. 

Sonuç olarak; çalışmamızda geçmiş hayatında aktif bir yaşam sürmüş yaşlılarla, sedanter yaşlıların düşme korkusu, denge, 
uyku kalitesi ve güncel fiziksel aktivite düzeyleri açısından anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Önümüzdeki yıllarda yapılacak 
daha ayrıntılı araştırmalarla bu parametrelerin kapsamlı olarak incelenebileceğini düşünüyoruz. 
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Özet 

4 ncü Sanayi Devrimi ‘nin 2011 Yılında başladığını kabul ettiğimizde sadece dokuz yıla yakın süreç içerisinde sağlanan 
teknolojik gelişmelerin önceki 265 yıla geldiği hesaplanmaktadır (IOT 2019 İst. Semineri). 

Tüm gelişme ve araştırmaların temelinde insanoğlunun yaşam standartlarını yükseltmek, hayatını kolaylaştırmak yatmaktadır. 
Bu mantık mecburi olarak istihdamın güvenli ortamlarda çalışmasını, barınmasını ve yaşamasını kapsamaktadır. Güvenli 
ortamlarda çalışmasını sağlamak koşulsuz olarak İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının sorumluluğundadır.  

Endüstri 4.0 ile beraber araştırmamızda öncelikli vurguladığımız ISG 4.0 kavramı hızlı bir şekilde süreçlerde yerini alacaktır. 
İSG 4.0, ana misyonunu, dördüncü nesil teknolojileri İSG uygulamalarına uyarlayarak çalışma ortamlarının en güvenli ve en az 
riskli yerler olması şeklinde güncellemek durumundadır. Endüstri 4.0 teknolojileri İSG profesyonellerinin çok hızlı şekilde 
kendini geliştirmesini ve sektörel uzmanlık dallarına ayrılarak minimum mühendislik seviyelerine ulaşması zorunluluğunu da 
beraberinde getirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, İSG, İş Sağlığı ve Güvenliği, İSG 4.0 

 

THE IMPORTANCE OF INDUSTRY 4.0 OCCUPATIONAL HEALTHAND SAFETY 

 

Abstract 

Assuming that the 4th Industrial Revolution started in 2011, it is calculated that the technological developments achieved in 
only nine years have reached 265 years ago (IOT 2019 Ist. Seminar). 

At the basis of all developments and researches is to raise the living standards of human beings and to make life easier. This 
logic necessarily encompasses employment, housing and living in safe environments. It is unconditionally responsible for 
Occupational Health and Safety practices to ensure that it operates in safe environments. 

Together with Industry 4.0, the concept of ISG 4.0, which we emphasize in our research, will take its place rapidly in the 
processes. OHS 4.0 has to update its main mission to ensure that the working environment is the safest and least risky place 
by adapting fourth generation technologies to OHS applications. Industry 4.0 technologies have led to the need for OHS 
professionals to develop themselves very quickly and to reach the minimum level of engineering by separating them into 
industry specialties. 

Keywords: Industry 4.0, OHS, Occupational Health and Safety, OHS 4.0 

 

Giriş 

Günümüzün sanayi devrimi kabul edilen Endüstri 4.0 ın, İş sağlığı ve Güvenliğinde önemi ve etkilerini araştırarak tespit edilen 
unsurların uygulanabilirliği ve uygulama yöntemleri ve mevcut durumu ile yapılması gerekenler konusunda öneriler sunmak, 
bu konuda ön tespit oluşturmaktır. 

Endüstri 4.0 ın iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan profesyonel oluşumlar ve kurumlarda endüstri 4.0 a geçmemiş tesisler 
için nasıl kullanılabileceği ve ne gibi faydalar sağlayacağı da ulaşılması gereken sonuçlardan biri olarak amaçlanmıştır.Çalışma 
ön araştırmasında Türkiye’de Endüstri 4.0 ın uygulandığı tek sektör olan Otomotiv ve Ağır Metal Sektörü çalışmanın temel 
veri sahasını oluşturacaktır. 

Endüstri 4.0 ‘ ın İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri tarafından kullanıldığı örnek alanların ve reel uygulamaların model 
olarak incelenmesi de konumuza dahil kabul edilmiştir. 
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Endüstri 4.0 ‘ da Nereden Çıktı ? 

Çeşitli hastalıkların insanlara bulaşma olasılığı da artmaktadır (Irmak 2008). Yıl 2011. Almanya ‘ da Hannover Fuarında 
geleceğin teknolojisi isimli bir konuşmada Bosch-Siemens grubunun mühendisleri bu tabiri ilk telaffuz ettiğinde çok 
anlaşılmamış ve üzerinde durulmamış olduğunu öğreniyoruz. 2012 de Robert Bosch GMBG ve Kagermann çalışma gruplarının 
Almanya Federal Hükümeti ‘ne Dördüncü Sanayi Devrimi önerisini sunması ile dikkatler bu tabirin üzerine birden çekilmiş. 8 
Nisan 2013 de yine Hannover Fuarında bu çalışma grupları Endüstri 4.0 terimini Global Dünya ile paylaştığında teknoloji ve 
sanayide dünya devi birçok grup şunu kabul etmişti. Evet, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.  

İşte bu kısa paragrafta, sanki her şey 2-3 yılda olmuş gibi görünse de 20 yıla yakın devam eden gelişim ve hazırlık sürecinin 
bittiği ve reel olarak bu devrimin yapıldığı tarihler olarak bilinmelidir. Bluetooth teknolojisi ile başlayan otonom etkileşimli 
insansız fabrikalarla nihayeti bulan bu süreç.  

Endüstri 4.0 devrimi büyük bir zümre de şu sloganla anıldı ve anılmaya devam ediyor. “Aydınlık Gelecek, Karanlık 
Fabrikalarda”. 

Endüstri 4.0 Nedir ? 

4 ncü endüstri devrimi temel olarak en özet hali ile Dijital İmalat olarak tanımlanmaktadır.  

Bosch-Siemens Grubu bu terimi ve yapılanmasını ilk ortaya attığında ve Almanya Federal Hükümeti ‘ ne sunduğunda ise şöyle 
açıklamış ; “Nesnelerin İnterneti, Hizmetlerin İnterneti ve Siber Fiziksel Makinelerin Yapay Zeka içeren yazılımlar ile birbirini 
tetiklemesi” 

O dönemde en çok sorulan soru ise İnsan bunun neresinde olmuş. Bu soru o kadar geniş kapsamlı irdelenmiş ki, Dünya 
Teknoloji Konsorsiyumu bünyesindeki makalelerde ve konuşmalarda Endüstri 4.0 devriminden daha çok Endüstri 4.0 
devriminde insan faktörü öne çıkmış. İstihdamın Endüstri 4.0 ile ulaşacağı yeni boyut hem ekonomi profesyonelleri hem de 
sanayi devleri tarafından günümüzde de detaylı olarak analiz ve tahmin edilmeye çalışılmaktadır. 

Endüstri 4.0 Neden Gerekli ? 

Bu sorunun cevabında birkaç unsur çok öne çıkıyor.  

Bu sanayi devriminin gerekliliğinde en önemli unsur gelişim süreçlerinin baş döndürücü hızlara ulaşmış olması ve istatistiksel 
olarak geçmiş 14 yıllık gelişimin artık 1 yılda sağlanabildiği. Ne kadar basit hesaplarsak hesaplayalım bu gerçekten çok hızlı bir 
değişim ve gelişim demektir. Bu açıdan baktığınızda endüstri 4.0 zaten kaçınılmaz bir sonuç olarak görülebiliyor.  

Ancak bu devrimin tetikleyicisi olarak küresel rekabeti gören geniş bir fikir birliği de mevcut. Orta ve uzak doğu ekonomilerinin 
ucuz iş gücü ve düşük maliyetlerle ve hatta daha gelişmiş sanayi ürünleri ile batı ekonomilerini geride bırakması batıyı bu 
konuda tetikleyen unsur kabul ediliyor. Batı ekonomileri bu tehdidi bertaraf etmek için daha esnek, daha hızlı, daha ucuz, 
daha kaliteli üretim amacıyla 4 ncü sanayi devrimini çözüm olarak görüyor.  

Bir grup önerme ise yeni sanayi devriminin hayatımıza bu sebeple çok erken girdiğini savunuyor. 4 ncü sanayi devriminin, 
dünya nüfusunun düşüşü ve artış hızının sıfır olması gerektiği kabul edilen 2030 ‘ lu yıllarda gerçekleşmesi, şimdi ortaya çıkacak 
ve ciddi sonuçları olacağı kabul edilen istihdam sorununu da çözerek gerçekleşeceği fikrini benimseyen çalışma gruplarının 
sayısı azımsanmamalı. 

Doküman incelemelerimizde karşılaştığımız Endüstri 4.0 ‘ ın istihdam etkisi bu görüşü yüksek olasılıkla doğrulamaktadır.  

Endüstri 4.0 ve Genel Etkileri 

Endüstri 4.0 her ne sebep ve zorunlulukla gerçekleştirilmiş olursa olsun, tüm konuya dahil olanların kabul ettiği ve benimsediği 
bir unsur var.  

Endüstri 4.0 beraberinde her kategorinin yeni versiyonunu oluşturacaktır. Yani Endüstri 4.0 hayatın her alanında kendi 
kurgusunu ve gerekliliklerini oluşturacaktır. Eğitim 4.0, İSG 4.0, Sağlık 4.0, Dijital 4.0, Üniversite 4.0 vb. 

Bu; iki ana kuramı öne çıkarıyor. Bir eğitim yapısı Eğitim 4.0 a geçiş yapabilir mi ? Bir üniversite Üniversite 4.0 olarak 
güncellenebilir mi ? İş sağlığı ve güvenliği, İSG 4.0 ‘ a dönüşebilir mi ? İnsan Kaynakları, İK 4.0 ismini alabilir mi ? … 

Bu sorular tabii ki her sektörün içinde değerlendirilecek ve cevaplanacaktır. Ancak karşılaştığımız senaryo ve uygulamaları 
incelediğimizde sonucu öngörebiliyoruz. 

Ülkemizde Endüstri 4.0 uygulamasını en hızlı şekilde benimsemiş ve hayata geçirmiş sektörler olan Ağır Metal ve Otomotiv ‘ i 
incelediğimizde Endüstri 4.0 a geçiş yapılamayacağı, Endüstri 4.0 ‘ ın kurulabileceği gerçeğini görmemiz çok zor olmadı. Bu 
sektörlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ‘ nda Endüstri 4.0 ın getirisi olarak kabul edilen 4 IR teknolojiler İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uygulamaları ‘ nda yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu sektörlerde tesislerin Endüstri 4.0 ‘ a geçiş yapması her ne 
kadar pratik olmasa da, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında 4 IR Teknolojileri kullanılması, İSG 4.0 kavramını reel de geçerli 
kılmaktadır. 
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Temsa 2015 Yılında Akıllı Araç Üretimi konusunda 4 ncü sanayi devrimine geçiş yapmak istediğinde bunun mevcut süreçler, 
tesisler, iş gücü ve teknoloji ile mümkün olmayacağını görmüş ve aynı gerçeği görebilen Otokar ile “Akıllı Araçlar, Büyük Veri 
Analitiği, Endüstri 4.0” isimli bir protokolü 2016 yılında imzalayarak her şeyi ile sıfırdan yeni bir sürece başlamıştır.  

Mevcut tesisler, iş gücü, üretim ve tüm yapı ne olacak ?  

Cevabı basit, ticari ömürleri bitene kadar mevcudumuz devam edecek.  

Tofaş ise, tüm tesis, kurum ve yan sanayicilerini 2 yıl inceledikten sonra aynı sonuca vararak yeni bir tesis, yeni bir iş gücü, 
yeni bir yapılanma ve yeni bir Endüstri 4.0 ortağı Siemens IV ile bu yola çıkmaya karar vermiştir. (lüks Maserati otomobilleri 
ve dünya şampiyonu SebastianVettel in kullandığı F1 aracı ‘ nı üreten Siemens 4.0 teknolojisidir)  

Bu sektördeki gerçekleşmiş senaryoları incelediğimizde şu gerçeği görmek zorunda kalıyoruz. Evet Endüstri 4.0 e karşı 
duramayacağız. Ancak Endüstri 4.0’ a geçemeyeceğiz. Her şey yeniden kurulacak. Bir üniversiteyi Üniversite 4.0 
yapamayacağız. Üniversite 4.0 ‘ ı baştan kuracağız. İş sağlığı ve güvenliğinin tüm süreçlerini İSG 4.0 a çeviremeyeceğiz. İSG 4.0 
‘ ı baştan kurgulayacağız.  

Sonuç olarak anladığımız ve görülebilen, Endüstri 4.0 ‘ a geçmemiz gerekmeyecek. Endüstri 4.0 zaten her yapıyı yeniden 
kurduracak. 

Endüstri 4.0 ‘ ın genel etkileri detaylıca incelenerek benzeri birçok sonuca ulaşabileceğimizi görüyoruz. Ancak konumuzla ilgili 
olan iki unsuru dikkatlice incelememiz gerektiğini be bunun amacımıza ulaşmak için şart olduğunu görüyoruz. 

Endüstri 4.0 ‘ ın İş gücü üzerindeki etkisi ve sağlayacağı değişimler ile bu değişimlerin getireceği yeni İş Sağlığı ve Güvenliği 
yapısı. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin Endüstri 4.0 ‘ ı kendilerine nasıl uyarlamaları gerektiği. 

Endüstri 4.0 ve İş Gücü 

İncelemeler esnasında karşılaştığımız çarpıcı bir bilgi olan, “İşgücü 4.0”.  

Mevcut iş gücü yapısının 5 yıl gibi kısa zamanda en az üçte birinin köklü değişime uğrayacağını bir gerçek olarak kabul etmek 
durumundayız.  

“Birçok meslek tarihteki yerini alarak sonlanacak, birçok meslek ise tarihteki yerini alacak” cümlesi çok doğru olacaktır.  

Bir saat tamircisine muhtemelen yakın tarihte ulaşamayacağız. Bir makinist muhtemelen yakında ihtiyaç duyulmayacak bir 
görevli olacak. Bir kasiyer yerine, kasada bir yapay zeka içeren robotik teknoloji bizi karşılamaya başladı bile. Bir banka şubesi 
yakın tarihte ihtiyaç duyulan bir işletme olmayacak. Endüstri 4.0 iş gücünü bu kadar büyük çapta etkileyecek. Şu ana kadar 
karşılaştığımız hipotezlerde iş gücünün üçte birinin köklü değişime uğrayacağı savı muhtemelen daha ciddi oranda 
gerçekleşecek. 

Bunun yanında bir IT uzmanı, bir RF mühendisi, bir İletişim Mühendisi, bir Siber Mühendis hayatımızda daha çok yer alacak.  

Binlerce iş gücü fazlalığı oluşuyorken yüzlerce ihtiyaç duyulan iş gücü arasındaki farkın yaratacağı istihdam sorunu nasıl 
çözülecek. Endüstri 4.0 istihdamı değiştirmeyecek, her sınıfta olduğu gibi bunu yeniden kuracak. İşgücü 4.0 oluşacak.  

İşgücü 4.0 günümüzdeki iş gücünden farklı olarak teknoloji ile içli dışlı, fiziksel değil zihinsel güce ihtiyaç duyan ve bu konuda 
gelişen bir zümre yaratacak. Sonuç olarak da gelir dağılımından beslenme alışkanlıklarına, sosyal yaşamdan çalışma 
prensiplerine, mesai kavramından ofis kavramına kadar çalışma hayatı ve işgücü ile alakalı her unsur yeniden inşa edilecek.  

Mevcut iş gücü içinde yer alan bireylerin neredeyse yarısından fazlasının endüstri 4.0 içinde kendisine bir yer bulamayacağı 
çok abartı olmayacaktır.  

Bu kapsam ve görüş dahilinde WEF’in “The Future of Jobs” raporunda aşağıdaki tablo tamda bizim kuramımızı ve 
savunduğumuz görüşü destekler niteliktedir. 
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Sonuç ve Tartışma 

Çalışmamız sonucunda PCR tekniği ile il merkezine bağlı Yeşilçat köyü, İnceleneme ve okumalar esnasında farklı görüş ve 
anlatımlarla karşılaşılmış olsa da Endüstri 4.0 önümüzdeki 5-10 yıllık süreç içerisinde tüm sanayi kuramlarımızı değiştirecek ve 
yeniden kurulmasını sağlayacak. 

Ekonomik rekabet Endüstri 4.0 ‘ ın en büyük tetikleyicisi olmaya devam edecek ve öncelikle batı ekonomileri tüm aşamaları 
ile Endüstri 4.0 geçişini tamamlayacak. 

Uzak doğu ekonomileri ulaştıkları büyüklük ve sirkülasyonu kaybetmemek için Endüstri 4.0 üzerine çalışmayı spesifik noktalar 
dışında yapmayacaklar ve rekabet avantajlarını uzunca bir süre daha kaybetmeyecekler. 

Türkiye, batı ekonomisinin hemen arkasından Endüstri 4.0 geçişi için çalışmaya başlayan nadir ekonomilerden biri.  

Avantajlı olduğu bir konu batı ekonomilerinin karşılaşacağı sorunlardan, öngörülemeyen durumlardan kaçınarak daha 
kusursuz bir geçiş yapabilecek olması. Dezavantajlı olduğumuz konu ise geçecek fark sürede ekonomik rekabet konusunda 
sorunlar yaşayacak olmamızdır. 

Endüstri 4.0 ‘ ın bir akım değil bir devrim olduğu gerçeği çok açık görülmektedir  
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TİP II DİYABETLİ KADIN HASTALARDA İNSÜLİN TEDAVİSİ VE KAS KİTLESİ; VÜCUT 
AĞIRLIĞININ ETKİSİ 

Fatma Özge KAYHAN KOÇAK, Emine Sumru SAVAŞ, Zeliha Fulden SARAÇ 

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 

Özet: Yaşlı kadınlarda kas fonksiyonu ve fonksiyonel durumu genellikle insülin tedavisi ile pozitif, Diabetes Mellitus (DM) ile 
negatif korelasyon gösterir. Bu kesitsel çalışmaya, geriatrik endokrinoloji polikliniğimize başvuran 60 yaş ve üzeri kadın 
hastalar dahil edildi. Vücut kitle indeksi (VKİ) <25 kg / m2 olan, malignite/kalp yetmezliği/son dönem böbrek hastalığı/ileri 
demans nedeniyle kaşeksisi olan ve eksik verileri olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Toplam 225 kadın hastadan 158'i 
çalışmaya dahil edildi. Katz günlük yaşam aktivite (GYA) ve enstrümental GYA puanı (EGYA), el kavrama kuvveti ve Kalk ve 
yürü testi değerleri her iki grupta benzer olmasına rağmen, diyabetik grubun ortalama yağsız vücut kütlesi , ortalama iskelet 
kas kütlesi (SMM) ve VKİ değerleri daha yüksekti. İnsülin kullanan diyabetik grupta Katz ve EGYA skorları daha düşüktü. Her 
iki grupta kas fonksiyonu ve fonksiyonel durumu benzer olmakla birlikte diyabetik grup daha genç kişilerden oluşmaktaydı ve 
SMM ilişkili değerleri daha yüksekti. İnsulin kullananların VKİ daha yüksek, fonksiyonel durumu daha düşüktü. Aşırı kilolu-obez 
yaşlı kadınlarda kas fonksiyonu ve fonksiyonel durumu’nun, SMM parametreleriyle ilişkili olmadığı görüldü. İnsülin tedavisi 
düşük VKİ olan diyabetik hastalar da sadece SMM'yi etkiliyor olabilir. PS: EUGMS 2019’da poster olarak sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Yaşlı, Sarkopeni 

 

INSULIN TREATMENT DOES NOT AFFECT MUSCLE MASS IN AMBULATORY DIABETIC 
ELDERLY WOMEN WITHOUT LOW BODY MASS INDEXES 

 

Abstract: The elderly women's muscle function and functional status usually correlate negatively with Diabetes Mellitus, 
positively with insulin treatment. This cross-sectional study was conducted in female patients aged>60 admitted to 
geriatric outpatient clinic for Endocrine Disorders. Patients with Body Mass Index (BMI) <25 kg/m2, probable cachexia 
because of malignancy/heart failure/end-stage renal disease, severe dementia were excluded. 158 of the 225 patients were 
included. Mean Fat-free mass, skeletal muscle mass (SMM) and BMI values were higher and age was lower in the diabetics 
than the non-diabetic group where Activities of Daily Living (ADL), Instrumental ADL (IADL), grip strength and timed –up and 
Go values were similar. In the insulin-therapy diabetic group; BMI values were higher, ADL and IADL scores were lower than 
non-insulin users among diabetics. In overweight to obese elderly women, muscle function and functional status were not 
associated with SMM parameters. Insulin treatment may affect SMM in female diabetics with low BMIs. PS: presented in 
EUGMS 2019 as a poster.  

Keywords: Diabetes Mellitus, Elderly, Sarcopenia 

 

Giriş 

Teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerle birlikte tüm dünyada doğum ile beklenen yaşam süresi artmıştır. Bunun bir sonucu 
olarak da nüfus dağılımda en hızlı artış gösteren yaş grubu, 65 yaş ve üzeri nüfus olmaya başlamıştır. Bu demografik değişiklik 
sağlık ve ekonomik açıdan toplumları etkilemekte, yaşla birlikte sık görülen, morbidite oranı yüksek hastalıkların sonuçları 
daha da önem kazanmaktadır. Bu hastalıklardan biri de Diabetes Mellitus (DM) olarak kabul edilmektedir. 

Diabetes mellitus, ileri yaşta yaşam kalitesini etkileyen önemli bir metabolik hastalıktır (Andrade F, 2009). Yaşlanma ile 
sarkopeni ve vücut kompozisyonunda değişiklikler görülmekte, bu durum insülin sekresyonunda değişikliklere yol açmaktadır 
ve böylece yaş, tip 2 DM gelişmesinin en önemli risk faktörlerinden biri haline gelmektedir (Mordarska, K. ve ark 2017).  

DM, kas güçsüzlüğü için önemli etkenlerden biridir (Kalyani, R. R., ve ark 2014, Park, S. ve ark 2009). Yaşlılarda DM, kas 
fonksiyonu ve fonksiyonel durumu negatif yönde etkilemektedir. The Health, Aging and Body 
Composition (Health ABC) çalışmasında yaşlı DM hastalarının, DM olmayanlara göre daha düşük kas gücüne sahip olduğu 
görülmüştür (Park, S.W. 2006). 

Kas dokuda protein alımını arttırarak insülin, kas üzerine anabolik etki göstermektedir (Bonadonna, R. C. Ve ark 1993) ve 
anabolik etkisinden dolayı insülin tedavisinin kas fonksiyonunu ve fonksiyonel durumu iyi yönde etkilediği düşünülmektedir. 
Yaşlı DM hastalarında, kötü glisemik kontrol ve insülin direncinin, kas kütlesinde azalma ile ilişkili olduğu bilinmektedir ve 
düşük endojen insülin sekresyonu, DM hastalarında kas kütlesinde azalmayla ilişkilidir (Tanaka, K. I. ve ark 2015). 
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İnsülin tedavisinin ve DM varlığının kas üzerine etkisinin vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi ile (VKİ) ilişkisi bilinmemektedir. 
Bu çalışmada sadece VKİ 25 ve üstü olan hastalar dahil edilerek vücut ağırlığının etkisi dışlanarak insülin, DM ve kas kütlesi 
arasındaki ilişki tekrar değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

Bu kesitsel çalışmaya, 2016 Ocak-2019 Ocak tarihleri arasında Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na bağlı geriatrik 
hastaların endokrinolojik sorunları ile ilgilenen birimimize başvuran 60 yaş ve üzeri kadın hastalar dahil edilmiştir. VKİ 25 kg / 
m2 altında olan, malignite, kalp yetmezliği, son dönem böbrek hastalığı veya ileri demans nedeniyle kaşeksisi olan ve ölçümleri 
tam yapamadığı için eksik verileri olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmaya katılan hastalardan yazılı onay alınmıştır. 
Bu süre zarfında başvuran ve kayıtları alınmış 250 hastadan dışlama kriterlerine sahip olanlar ve çalışmaya katılmak 
istemeyenler çalışmaya alınmamıştır. 

Çalışmaya katılan hastalar DM varlığına göre iki gruba ayrımıştır. Çalışmaya katılan hastalara bu çalışma için özel olarak 
oluşturulmuş demografik özellikler ve kapsamlı geriatrik değerlendirmeyi içeren anket formu yüz yüze görüşme yöntemi ile 
doldurulmuştur. Hastaların boyu metre cinsinden, vücut ağırlığı kg cinsinden kaydedilerek, VKİ hesaplanmıştır. Diyabeti olan 
hastaların kullandığı ilaçlar, HBA1c, açlık ve tokluk kan şekeri kaydedilmiştir.  

Kas kütle ölçümü için çeşitli yöntemler mevcuttur. Biyoelektrik empedans aleti, DEXA, bilgisayarlı tomografi vb gibi 
yöntemlerin yanında antropometrik ölçümler de pratikte kas kütle ölçümü için kullanılabilmektedir. Biyoelektrik empedans 
aleti ile hastaların yağsız vücut kitlesi (FFM) değerleri tespit edilmiştir. Biyoelektrik empedans ölçümleri aç karnına, mesane 
boş şekilde yapılmıştır. Bu çalışmada BİA ile elde edilen yağsız vücut kitlesi (FFM) değerleri kullanılmıştır. İskelet kas kütle 
ölçümü (SMM) ise FFM’den valide edilmiş bir formül ile elde edilmiştir: [SMM (kg) = 0. 566 × FFM]. İskelet kas kütle indeksi 
(SMMİ) vücut kitle indeksine (VKİ) ve boyun karesine (m2) göre düzeltme yapılarak hesaplanmıştır (SMMI (BMI) ve SMMI (h2). 
İskelet kas kütle indeksi düşüklüğü için kesme noktası olarak Türk popülasyonu kesme noktaları mevcuttur. 

Kas gücü ölçümü için çeşitli yöntemler bulunmakla birlikte bu çalışmada hastaların kas kuvveti el kavrama kuvveti ile 
değerlendirilmiştir. Dijital el dinamometresi ile hasta ayakta iken, kolları 30° yanlara açık olacak şekilde sıkabileceği en yüksek 
güç ile dinamometreyi sıkması hastadan istenir. Bu işlem birer dakika ara ile üç kere tekrarlanır. Bu çalışmada tüm ölçümlerin 
ortalamaları alınmıştır. Kas gücü ölçümü düşüklüğü için çeşitli kesme noktaları mevcuttur. Türk popülasyon için <32/22 gibi 
bir kesme noktası önerilmiştir. Son EWGSOP kriterinde ise bu kesme noktası <27/16 olarak belirlenmiştir. Fiziksel performansı 
kalk ve yürü testi (Timed up and go test (TUG) ile değerlendirilmiştir. 

Kapsamlı geriatrik değerlendirme, interdisipliner bir yaklaşım ile yaşlı bireyin uygun ve doğru değerlendirilmesini 
sağlamaktadır. Çalışmada Kapsamlı geriatrik değerlendirme kapsamında, kişinin beslenme durumu için Mini Nütrisyonel 
Değerlendirme (Mini nutritional assessment), kognitif durumu için Mini Mental Durum Değerlendirmesi (Mini mental state 
exam), depresif duygu durumu için geriatrik depresyon skalası kullanılmıştır. Ayrıca fonksiyonel değerlendirme için Katz 
günlük yaşam aktivite skoru ve Lawton Brody enstrümental yaşam aktivite skoru uygulanmıştır.  

Mini Nütrisyonel Değerlendirme 

Mini Nütrisyonel Değerlendirme, yaşlı kişilerde duyarlılığı kanıtlanmış, kişinin antropometrik ölçümlerini de içeren hem 
tarama hem değerlendirme testidir. ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) yaşlı kişilerde beslenme 
durumunun taranması için öncelikle Mini Nütrisyonel Değerlendirme önermektedir. 

Mini Mental Durum Değerlendirmesi 

Mini Mental Durum Değerlendirmesi, yaşlılarda sık kullanılan, hızlı bir kognitif tarama testidir. Kişinin oryantasyonunu, 
dikkatini, hafızasını ve dil yeteneğini değerlendiren 30 puanlık bir testtir. 24 puan ve altı olan kişilerde ayırıcı tanı yapıldıktan 
sonra demans varlığı düşünülür. 

Geriatrik Depresyon Skalası-15 Kısa Form 

Geriatrik depresyon skalası-kısa form, Türkçe geçerlilik güvenilirliği yapılmış, kolay ve hızlı uygulanabilen bir depresyon 
değerlendirme ölçeğidir. Kişinin duygu durumunu sorgulayan 15 sorudan oluşur, soruya göre ‘evet’ ve ‘hayır’ cevabı sonucu 
puanlanır. 5 ve üzeri puanda depresyon varlığından şüphe edilmelidir. 

Katz Günlük Yaşam Aktivite Skoru 

Yaşlının düşkünlüğünü ve bakıcı bağımlılığını göstermek için günlük yaşam aktivite skoru sıklıkla kullanılmaktadır. Banyo 
yapma, giyinme, tuvalete gitme, ev içi bağımsız yer değiştirme, idrar ve bağırsak inkontinansı varlığı ve yemek yiyebilme 
becerileri sorgulanmaktadır.  

Lawton Brody Enstrümental Günlük Yaşam Aktivite Skoru 

Lawton ve Brody tarafından geliştirilen, toplum içinde yaşayabilmek için gerekli olan telefon kullanabilme, alışveriş yapma, 
yemek hazırlama, ev temizliği, çamaşır yıkama, toplu taşıma araçları veya taksi ile yolculuk etme, ilaçlarını tanıma ve 
kullanabilme, para idaresini değerlendirilen 8 sorudan oluşan bir testtir. 
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Kalk ve Yürü Testi 

Yaşlılarda düşme riskini ve mobiliteyi değerlendirmeyi sağlayan güvenilir bir testtir. Uygulama için bir sandalye ve kronometre 
yeterlidir. Kişiye mümkünse destek almadan sandalyeden kalkıp 3 metre yürüyüp tekrar dönüp oturması istenir. Geçen zaman 
testin sonucunu verir. 

 

Bulgular 

Toplam 225 kadın hastadan 158'i çalışmaya dahil edildi. Hastaların % 69’u diyabetik idi. Tüm hastaların yaş ortalaması 
71.06±5.38 olup DM olmayan grubun yaş ortalaması daha yüksek idi. Dahil edilen kişilerin VKİ’ne bakıldığında % 55,1’inin obez 
(VKİ> 29) olduğu görüldü. Diyabetik grupta obez hasta sayısı, diyabetik olmayan gruba göre daha fazla idi (% 78 & % 55.1, p = 
0.005). Tablo 1’de hastaların özellikleri verilmiştir. 

Kapsamlı geriatrik değerlendirme için yapılan Günlük Yaşam Aktivite skoru ve Enstrümental Günlük Yaşam Aktivite skoru, Mini 
Nütrisyonel Değerlendirme, Geriatrik depresyon skalası-kısa form ve Mini Mental Durum Değerlendirmesi skorları her iki 
grupta benzer olduğu görüldü. 

Kas gücü ve kas kitlesi ölçümü için yapılan değerlendirmelerde kullanılan el kavrama kuvveti, SMM / VKİ ve TUG değerleri 
arasında DM varlığına göre anlamlı fark görülmedi. 

Diyabetik grupta ortalama FMM (kg), ortalama iskelet kas kütlesi (SMM) (kg) ve SMM / boy2, ortalama yağ kütlesi (kg) ve VKİ 
(kg/m2) değerleri daha yüksek olduğu görüldü. Diyabetik hastalar insülin kullanımına göre değerlendirildiğinde ise, insülin 
kullanan grupta Katz Günlük Yaşam Aktivite skoru ve Enstrümental Günlük Yaşam Aktivite skoru daha düşük olup, yaş, FFM, 
SMM, el kavrama gücü, TUG, Mini Nütrisyonel Değerlendirme, Mini Mental Durum Değerlendirmesi, Geriatrik depresyon 
skalası-kısa form, yağ kitlesi benzerdi. 

Tablo 1: Diyabetik ve diyabetik olmayan hastaların özellikleri  

 Total 
(N=158) 

DM 
(N=109) 

Non-DM 
(N=49) 

P 

 
Yaş, yıl 

 
71.06±5.38 

 
70.21±5.2 

72.96±5.45 0.002 

 
FFM (kg) 

44.0±5.1 44.78±4.62 42.15±5.68 0.002 

 
SMM (kg) 

24.9±2.89 25.34±2.61 23.86±3.21 0.002 

 
HGS (kg) 

19.97±4.59 19.95±4.54 20.19±4.83 0.607 

 
SMM/h2 (kg/m2) 

10.58±1.12 10.72±1.07 10.22±1.15 0.007 

 
SMM/BMI (kg/BMI) 

0.77 ±0.10 0.77±0.10 0.76±0.11 0.689 

 
TUG (sn) 

12.35 ±2.96 12.20±2.9 12.62±3.15 0.678 

 
GYA 

5.34±0.86 5.34±0.87 5.35±0.8 0.852 

 
EGYA 

14.23 ±3.82 14.32±3.81 14.06±3.97 0.529 

 
MNA 

24.98±3.04 24.8±3.23 25.28±2.59 0.677 

 
MMSE 

27.98±3.04 28±3.38 27.8±2.77 0.371 

 
GDS score 

2.53 ±2.62 2.68±2.72 2.20±2.41 0.210 

 
BMI (kg/m2) 

32.72 ±4.68 33.07±4.2 31.8±5.46 0.009 

 

Kısaltmalar: Non-DM: Diyabetik olmayan grup, DM: Diyabetik grup, FFM: Fat free Mass, SMM: İskelet kas kitlesi, VKİ: Vücut 
kitle indeksi, TUG: Kalk ve yürü testi, HGS: El kavrama gücü, GYA: Günlük yaşam aktivite skoru, EGYA: Lawton Brody 
enstrümental günlük yaşam aktivite skoru, MNA: Mini Nütrisyonel Değerlendirme, MMSE: Mini Mental Durum 
Değerlendirmesi, GDS: Geriatrik depresyon skalası-kısa form. 
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Tartışma ve Yorum 

Diyabeti olan yaşlılar, diyabeti olmayanlara göre daha düşük kas kütlesine sahip olduğu düşünülmekte ve anabolik aktivitesi 
sayesinde insulin, kas kütlesi üzerinde koruyucu bir etkisi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada; VKİ 25 ve üstü kadın hasta 
grubunda fonksiyonel durum ve kas fonksiyonu, DM varlığına göre değişmediği gözlenmiştir. Tüm hastaların VKİ 25 ve üzeri 
olmasına rağmen, yine de diyabetik grupta da VKİ ortalaması daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Diyabetik hastalarda, diyabetik 
olmayanlara göre kas kitlesi ile ilişkili değerler (SMMI / VKİ hariç) daha yüksek bulunmuştur.  

Diyabetik grupta, yaş, FFM, SMM, VKİ göre SMMI, kas fonksiyonu, yağ kütlesi insülin kullanımına göre fark olmadığı gözlendi. 
İnsülin-kullanan DM grubu, insülin kullanmayan gruba göre kan şekeri değerlerinin ve VKİ daha yüksek olduğu ve bununla 
birlikte fonksiyonel durumlarının daha kötü olduğunu gözlenmiştir. İnsülin tedavisinin kilo aldırıcı etkisi olduğu bilinmektedir. 
Fakat vücut ağırlığı artışının kas yerine yağ kütlesini arttırıyor olabilir ve VKİ 25 ve üzeri kişilerde kas üzerine pozitif etkisi 
olmayabilir. 

VKİ farklı toplumlarda kas gücü ile ilişkili olduğu bildirilmiş, obez bireylerde, obez olmayanlara göre kas gücünün daha yüksek 
olduğu gösterilmiştir (Hulens, M.,2001, Hardy, R., 2013,Hasan, N. A. K. A. K., 2016) , fakat obezitenin varlığı metabolik hastalık 
ve kas gücü ,ilişkisi analiz edilerek değerlendirilmelidir (Koo, B. K. (2019). Bu çalışmada aşırı kilolu ve obez yaşlı DM kadınlarda 
kas fonksiyonu ve fonksiyonel durum kas kütle parametreleri ile ilişkisi bulunamamıştır. Obezite bu çalışmada VKİ göre 
tanımlanmış ve vücut ağırlığına göre VKİ hesaplanmıştır. VKİ bireylerarası kas ve yağ kütlesinin büyüklüğü açısından ayrım 
yapmamaktadır, bu nedenle bazı bireylerde obeziteye bağlı kas kütlesi fazla olabilir ya da sarkopenik obeziteye bağlı azalma 
görülebilir. Bu durum DM olan hastalarda obezitenin kas kütlesi üzerine olan etkisini azaltabilir. 

İnsülin tedavisi, düşük VKİ olmayan kadın diyabetik hastalarda kas kütlesini etkisi net bilinmemektedir. Aşırı kilolu ve obez 
yaşlı kadınlarda vücut kompozisyonu, kas kütlesini değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır. Yaşlı obez kadınlarda iskelet kas 
kütlesinin ayarlanması için çalışılmalı ve kas kalitesi ölçüm yöntemleri ultrasonografi gibi diğer ölçüm teknikleri açısından daha 
fazla araştırılmalı ve valide edilmelidir. 

Sınırlamalar 

Hastaların insülin tedavi süreleri eksiktir. İnsülin tedavisi göre hastaları 6 ay takip edilmesi ve kas kütle indeksleri ve 
fonksiyonlarının tekrar değerlendirilmesi planlanmıştır. 

Çıkar çatışması 

Yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur. 

Teşekkür 

Testlerin uygulanmasında desteğini esirgemeyen hm. Ezel Tenli’ye teşekkür ederiz. 
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ALTMIŞ BEŞ YAŞ VE ÜSTÜ AYAKTA YA DA YATIRILARAK TAKİP EDİLEN HASTALARDA 
KOLONOSKOPİ SONRASI AKUT BÖBREK HASARI GELİŞME SIKLIĞI 

Saadettin Arman TAV1, Sibel AKBAŞ1, İbrahim Koral ÖNAL2 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 
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Özet 

Amaç: Çalışmamızda kolonoskopi yapılan geriatrik hastalarda akut böbrek hasarı (ABH) sıklığı ve risk faktörleri araştırılmıştır. 
Yatan hastalarda destek tedavisinin ABH riskini azaltabileceği yönündeki hipotez sınanmıştır.  

Metod: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2015-2016 yılları arasında kolonoskopi yapılan GFR ≥60 ml/dk olan 150 geriatrik 
hasta çalışmaya alınmıştır. Kolonoskopi öncesi ve sonrasındaki 1 hafta içerisinde görülen böbrek fonksiyon değerleri, 
demografik verileri ve kolonoskopi hazırlık rejimleri kaydedilmiştir. ABH sınıflaması RIFLE kriterlerine göre yapılmıştır.  

Bulgular: ABH, 150 hastanın 8’ inde tespit edilmiştir (%5,3). Bunların 1’i RIFLE kıriterlerine göre injury, 7’si risk grubundadır. 
Bağırsak temizliğinde hastaların 111(%74)’i Sennozid A+B Kalsiyum ile birlikte sodyum-fosfat ,39(%26) hasta ise polietilen 
glikol(PEG) rejimi kullanmıştır. Ayaktan hastalarda kolonoskopiyi takiben kreatinin anlamlı olarak artmış (0,85±0,16mg/dl ve 
0,87±0,18mg/dl, p=<0,001) olup GFR değerlerinde anlamlı değişim olmamıştır . Sennozid/Sodyum-fosfat rejimi kullanan 
hastalarda kreatinin anlamlı olarak artmış [0,82(IQR0,20) mg/dl ve 0,85(IQR0,30)] mg/dl, p=0,039) olup GFR değerlerinde 
anlamlı değişim olmamıştır . Yatan hastalarda ve kolonoskopide PEG rejimi kullanan hastalarda kreatinin ve GFR’de anlamlı 
değişim olmamıştır.  

Sonuç: Kolonoskopi yapılan geriatrik hastalarda ABH sık değildir. PEG solüsyonları bu spesifik hasta grubunda sodyum fosfat 
enema içeren hazırlık rejimlerine göre daha güvenilir görünmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Geriatrik hasta; Kolonoskopi; Sodyum fosfat enema; Sennozid; Polietilen glikol; Akut böbrek hasarı; RIFLE 

 

THE DEVELOPMENT FREQUENCY OF ACUTE KIDNEY INJURY AT OVER 65 YEARS OLD 
HOSPITALIZED OR OUT PATIENTS WHO HAD THE PROCEDURE OF COLONOSCOPY 

 

Abstract: Aim: In our study we investigated the frequency of AKI and risk factors in geriatric patients who underwent 
colonoscopy. We also tested the hypothesis that inpatient follow up and supportive treatment may decrease the risk of AKI.  

Metod: One hundred and fifty geriatric patients with a GFR ≥60 ml/min who underwent colonoscopy in Gazi University 
Medical School between 2015 and 2016 were included into the study. Demographic data, bowel preparation regimens, kidney 
functions tests before and within one week of colonoscopy were recorded. AKI was classified according to RIFLE criteria.  

Results: AKI was observed in 8 out of 150 patients (5.3 %). One of them was injury and 7 were risk according to RIFLE cirteria. 
One hundred eleven (74 %) had sennoside A+B calcium and sodium-phosphate whereas 39 (26 %) had polyethylene glycol as 
bowel preaparation regimen. Creatinine was significantly increased in outpatients (0.85±0.6 mg/dl vs 0.87±0.18 mg/dl, 
p=<0,001) following colonoscopy but GFR was not changed .Creatinine was significantly increased in sennoside/sodium-
phosphate group [0.82 (IQR 0.20) ve 0.85 (IQR 0.30), p=<0,001)] following colonoscopy but GFR did was not changed . 
Creatinine and GFR was not changed in hospitalized patients and in patients with PEG regimen who underwent colonoscopy.  

Conclusions: AKI is not frequent in geriatric patients undergoing colonoscopy. PEG solutions seem to be safer compared to 
bowel regimens containing sodium-phosphate enema in this specific group of patients.  

Keywords: Geriatric patiens; Colonoscopy; Sodium phosphate enema; Sennoside; Polyethylene glycol; Acute kidney injury; 
RIFLE 
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GİRİŞ 

Kolonoskopi kalın bağırsak hastalıklarının tanısında yaygın olarak kullanılan ve kalın bağırsakların görüntülenmesinde altın 
standart olarak kabul edilen özgün bir endoskopik işlemdir(Cherian & Singh, 2004; Lee et al., 2008). Kolonoskopi ile kolon ve 
terminal ileum mukozasını görüntülemek ve lümen içi ya da mukoza yüzeyindeki anormallikleri detaylı olarak değerlendirmek 
mümkün olmaktadır. Biyopsi almaya ve girişimsel birtakım tedavi yöntemlerini uygulamaya da olanak sağlamaktadır. 

Kolonoskopi öncesi bağırsak hazırlığının iyi yapılmış olması kolonoskopinin kalitesini arttırır ve gereksiz tekrar kolonoskopi 
yapılmasını önler. Bağırsak hazırlığında kullanılan preparatların hastanın konforunu bozmaması ve elektrolit dengesizliği 
yapmaması gerekir. Barsak hazırlığındaki yetersizlik çoğunlukla hasta uyumsuzluğuna, kullanılan ilaçlara, komorbiditelere ve 
konstipasyon öyküsüne bağlı olarak değişir(Froehlich, Wietlisbach, Gonvers, Burnand, & Vader, 2005; Ness, Manam, Hoen, & 
Chalasani, 2001) 

Yaşlılarda kolon temizliğinin gereklerini yerine getirme zorlukları ve olayın benimsenme güçlüğü, önemli derecede protein ve 
kalori malnütrisyonuna neden olabilen diyet kısıtlamalarına, ağızdan beslenmede yetersizliklerin ortaya çıkmasına neden 
olabilmektedir. Yaşlı hastalarda bağırsak temizliğinde hiperosmolar rejimlerin dikkatli bir şekilde kullanılması önerilir. Bu 
hastalarda sıvı ve elektrolit dengesizliğine yatkınlık olabileceği unutulmamalıdır(Beloosesky et al., 2003). 

Bağırsak hazırlığında kullanılan preparat seçiminde en önemli faktör hastanın medikal öyküsüdür. Medikal olarak engeli 
olmayan hastalarda polietilen glikol(PEG) temelli ya da hiperosmotik ağırlıklı rejim kullanılabilir. Hastada sıvı yükü ve elektrolit 
problemleri mevcut ise tercih edilmesi gereken PEG temelli rejimlerdir. 

Medikal öyküsü bulunmayan hastalar genelde yüksek volümlü rejimlerdense düşük volümlü rejimleri daha iyi tolere ederler. 
Yüksek volüm (4 litre) hazırlık; PEG temelli rejimlerdir. Düşük volüm hazırlık; magnezyum sülfat, PEG ile kombine rejimler 
(bisacodyl, askorbik asit vb.),sodyum fosfat, sodyum sülfat, sodyum pikosülfattır. Bisacodyl iskemik kolit ile 
ilişkilendirildiğinden genelde çok tercih edilmez(Baudet, Castro, & Redondo, 2010). Sodyum fosfat ise elektrolit imbalansı ve 
renal komplikasyonları nedeniyle tercih edilmemektedir. 

Bilinen kalp yetmezliği, renal yetersizlik, karaciğer yetersizliği ve elektrolit imbalansı durumlarında hiperosmotik rejimlerden 
kaçınılmalı ve PEG temelli rejimler tercih edilmelidir(Wexner et al., 2006). 

Polietilen Glikol Solüsyonları, dengeli bir elektrolit solüsyonu ve PEG içerir. İzoosmotik yapıdadır. Kolon membranında sıvı 
değişimini minimalize eder. Polietilen glikol, yüksek molekül ağırlıklı, bağırsak mukozasında emilmeyen polimer yapısındadır. 
Mevcut solüsyonla birlikte bulunan elektrolitleri bağırsak içerisinde tutmaya yarar, emilimi önler, sekresyona neden olmaz. 
Bu şekilde sistemik bir elektrolit imbalansı gelişmesi önlenmiş olur. Yüksek volümlü PEG solüsyonları 4 litre sıvı ile hazırlanır. 
Kolonoskopi öncesi akşamında 10 dk ara ile 240 ml olarak alınmaya baslar. Kimi zaman da uyumun artırılması amacı ile 
bölünmüş dozlar ile verilebilir bu durumda solüsyonun yarısı aksam diğer yarısı kolonoskopi sabahı verilir. Düşük volümlü PEG 
solüsyonları 2 litre sıvı ile hazırlanır, yanında askorbik asit ya da bisacodyl kullanılır. Düşük volümlü PEG kullanımı hastaların 
uyumunu arttırmaya yönelik düşünülmüştür. Düşük volümlü PEG solüsyonları ile yüksek volümlü solüsyonların karşılaştırıldığı 
çalışmalar yapılmış ve bağırsak temizlik kalitesi acısından anlamlı fark saptanmadığı görülmüştür(DiPalma, Wolff, Meagher, & 
vB Cleveland, 2003; Ell et al., 2008). 

Hiperosmolar hazırlıkta, osmotik güç ile bağırsak temizliği sağlanır, bağırsak sistemine su geçişi sağlanır ve bağırsak 
distansiyonu gelişir, sonuçta boşaltım etkisine neden olur. İçeriğinde magnezyum ya da fosfat barındırırlar. Avantajı hasta 
tarafından tolere edilebilirliğinin yüksek olması ve volüm olarak daha az olmasıdır. Dezavantajı ise bağırsak içerisine su çekerek 
elektrolit imbalansına neden olmasıdır(Wexner et al., 2006). Ek olarak sodyum fosfat içerikli solüsyonların renal hasar yapıcı 
etkileri de bulunmaktadır. Sodyum fosfat içerikli solüsyonlar ancak iyi bir renal fonksiyona sahip ve dekompanse siroz, kalp 
yetmezliği ve elektrolit imbalansı olmayan bireylerde kullanılabilir. 

Magnezyum sitratlı hazırlıkta tam olarak bir standart yoktur. 5 günlük düşük rezidülü diyet uygulanır ve son gün berrak sıvı 
şeklinde diyet uygulanır. İlk doz 1,5 şişe olarak işlem önceki akşamı 7 de alınır ve takipte en az 3 bardak su içilir. 2. Doz yine 
1,5 şişe olarak işlemden 5 saat önce alınır ve takipte tekrar 3 bardak su içilir. Bu hazırlık rejimi genelde iyi tolere 
edilir(Berkelhammer, Ekambaram, & Silva, 2002). Renal hasar yapma olasılığı olmasından ötürü yaşlı bireylerde 
sakınılmalıdır(Kontani, Hara, Ohta, & IKEDA, 2005; Schelling, 2000). 

Sodyum fosfat ile yapılan bağırsak hazırlığı PEG tabanlı ve magnezyum sitrat ile yapılan bağırsak hazırlığına benzerdir. Sağlıklı 
insanlarda iyi tolere edilebilir(Berkelhammer et al., 2002; Kolts et al., 1993; Vanner et al., 1990). Sodyum fosfat hazırlığı ile 
gelişebilecek olan renal hasar nedeniyle kullanımı sınırlıdır. Normal böbrek fonksiyonları olan hastalarda bile akut fosfat 
nefropatisi bildirilmiştir(Desmeules, Bergeron, & Isenring, 2003). Belirli yan etkilerinden dolayı, kalp yetmezliği, böbrek hasarı, 
son dönem karaciğer yetmezliği, bazalde elektrolit imbalansı bulunan, elektrolit imbalansı riski olabilecek diüretik kullanmakta 
olan hastalar ve 65 yaş üstü olan hastaların sodyum fosfat almamaları gerekir(Beloosesky et al., 2003). 

Sodyum sülfat içerikli hazırlık rejimi sodyum fosfat alternatifi bir rejimdir. PEG ile benzer kalitede bağırsak temizliği yapar. 
Sülfat emilimi minimal olmakla birlikte kalp yetmezliği, böbrek hasarı, karaciğer yetmezliği ve elektrolit imbalansı olmayan 
hastalarda kullanılmasında bir sakınca yoktur ancak bu hastalıkları olan kişilerde sakınılmalıdır(Di Palma, Rodriguez, 
McGowan, & vB Cleveland, 2009; Patel et al., 2009). 

1980 ‘lerden önce stimulan laksatifler (Hint yağı, senna ve bisacodyl) çokça tercih edilen bağırsak temizleme rejimlerindendi. 
Perisitaltizmi artırırlar ve bağırsak lümenine sıvı sekresyonuna neden olarak bağırsak temizliğini gerçekleştirirlerdi. 
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Günümüzde bağırsak temizliği açısından çok efektif olmadıklarından birçok gastroenterolog tarafından terk edilmiştir. PEG 
temelli rejimler ve hiperosmotik rejimlerle birlikte volüm azaltmak amaçlı kullanılmaktadırlar(Keeffe, 1996). 

Akut böbrek hasarı(ABH), böbrek fonksiyonlarının akut kaybı olarak tanımlanır. Renal fonksiyonların saatler ve günler 
içerisinde gerilemesi ve kaybı, nitrojenli artıkların atılımının bozulması, vücut sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanamaması gibi 
belirtilerle birçok organ ve sistemi etkiler. 

ABH patofizyolojik mekanizmalara göre prerenal, renal(intrinsik) ve postrenal olmak üzere üç sınıfa ayrılır. Günümüzde 
prerenal ABH en sık tipidir (%55- 60). ABH özellikle yaşlı hastalarda daha sık görülmektedir. ABH potansiyel olarak geri 
döndürülebilir olmakla birlikte kronik böbrek yetmezliğinin önemli bir kaynağıdır(Lameire, Van Biesen, & Vanholder, 2007). 

Günümüzde akut böbrek hasarını tanımlamada RIFLE kriterleri kullanılabilmektedir. RIFLE; 3 hasarlanma seviyesi (R: “risk”, I: 
“injury”, F: “failure”) ve 2 de sonuç (L: “loss”, E: “end-stage renal disease”) gösteren kısaltmalardan meydana gelmektedir. 
RIFLE; serum kreatinin veya GFR ölçümlerine dayanır. Hasarlanma sonrası böbreklerin son halini gösterir. Çalışmalara göre 
hasarlanma şiddeti arttıkça ulaşılan nokta da o derece kötüleşmektedir(Hoste et al., 2006; Mehta & Chertow, 2003) 

 

Tablo 1: RIFLE Sınıflandırması 

ABY sınıflaması Kreatinin artışına göre İdrar çıkışına göre 

RİSK sKr x1,5 veya GFR’de > %25 
Azalma  

İdrar çıkışı <0,5ml/kg/st (6 saat süreyle)  

HASAR(İNJURY) sKr x2 veya GFR’de > %50 
Azalma  

İdrar <0,5ml/kg/st (12 saat süreyle)  

YETMEZLİK(FAİLURE) sKr x3 veya GFR’de > %75 
azalma veya sKr > 4mg/dl ( > 
0,5 mg/dl akut artış)  

İdrar <0,3ml/kg/st (24 saat süreyle) ya 
da anüri> 12 st  

KAYIP(LOSS) >4 hafta tam renal fonksiyon 
kaybı  

 

SON DÖNEM (END STAGE) > 3 ay tam renal fonksiyon 
kaybı  

 

 

Çalışmamızda kolonoskopi öncesi yatırılarak destek tedavisi verilen ve ayaktan kolonoskopi yapılan 65 yaş ve üstü bireyler 
gelişebilecek ABH sıklığı açısından karşılaştırmalı olarak incelenecek ve bu yaş grubu hastalarda kolonoskopi öncesi yatırılarak 
destek tedavisinin, ABH sıklığını azaltacağı yönündeki hipotez sınanacaktır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalında 2015 ile 2016 yılları 
arasındaki sürede kolonoskopi yapılan hastaları kapsamaktadır. Çalışmaya alınan hastaların tıbbi kayıtları, hasta dosyaları, 
hastane elektronik sisteminden prospektif olarak taranmış ve SPSS (Statistical Package for The Social Sciences) programında 
oluşturulan veri tabanına kaydedilmiştir.  

 

Tablo 2: Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri  

65 yaş ve üzeri olan hastalar 

GFR>60 ml/dk ve kronik böbrek hastalığı öyküsü olmaması  

Son 1 ay içerisinde kontrastlı görüntüleme yapılmamış olması 

İşlemden önce 6 ay içerisinde böbrek fonksiyon testleri değerleri ve işlemden sonra 1 hafta içersinde böbrek fonksiyon 
testleri değerleri olması 

Nefrotoksik ilaç kullanım öyküsü olmaması 

 

Hastaların demografik özellikleri olarak yaş, cinsiyet, serviste yatan hasta ya da ayaktan başvuru; klinik veriler olarak eşlik 
eden hipertansiyon, kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), aritmi, diyabetes mellitus, demans, malignite 
varlığı ve kullandıkları ilaçlar kaydedilmiştir. Laboratuar olarak işlem öncesi serum üre azotu (BUN), kreatinini, ürik asit, 
sodyum, potasyum, klor, fosfor, kalsiyum ve işlem sonrası yine aynı parametreler bakılmıştır. 
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Verilerin değerlendirilmesinde yatan ve ayaktan başvuran hastaların kolonoskopi işlemi öncesi hastane elektronik 
sistemindeki son 3 ay içerisinde olan GFR değerleri göz önüne alındı ve GFR >60 ml/dk olan hastalar çalışmaya dahil edilerek 
kolonoskopi sonrası 1 hafta içerisinde görülen böbrek fonksiyon testleri ile karşılaştırıldı. RIFLE sınıflamasına göre hastaların 
böbrek fonksiyon değerleri ABH açısından değerlendirildi.  

Yatırılarak kolonoskopi işlemi yapılan hastalar hazırlanırken işlemden 2 gün önce kolonoskopi diyeti uygulandı bu süreçte 
hastaların katı gıda alımı kesildi ve berrak içerikli sıvı gıdalar verildi. Hidrasyon, aldığı çıkardığı takibine ve vital bulgularına 
göre ayarlanarak en az 1000 cc aldığı fazla olacak şekilde sağlandı. Oral alımı bozuk olan hastalarda iv hidrasyon tercih edildi. 
Kolonoskopi günü oralı kapalı olan hastalar oralı açılana kadar yeterli intravenöz hidrasyon ile desteklendi. 

Ayaktan başvuran hastalar içinde 2 gün öncesinde kolonoskopi diyetine başlandı ve oral hidrasyonun önemi vurgulandı. 

Hastalar 500 mg Sennozid A+B Kalsiyum ile birlikte sodyum-fosfat 135 ml enema (Monobazik sodyum fosfat 19,0 g Dibazik 
sodyum fosfat 7,0 g) ve 8 şase makrogol (52,5 g makrogol 3350, 0,185 g potasyum klorür, 1,4 g sodyum klorür, 0,715 g sodyum 
bikarbonat) şeklinde 2 ayrı laksatif kullanmaktaydı.  

Kolonoskopi hazırlığı için sennozid A+B Kalsiyum ile birlikte sodyum-fosfat 135 ml enema kullanan hastalar işlemden 1 gün 
önce 18:00 da 2 litre suya 2 kutu Sennozid A+B Kalsiyum ekleyerek gece 24:00 a kadar tükettiler. Aynı süre de ek olarak 1-2 
litre su tükettiler.  

Sodyum-fosfat 135 ml enema ise işlem günü işlemden 2 saat önce arka arkaya kullandılar o süre de gıda alımı olmadı. 

Makrogol ile hazırlık rejiminde yine benzer kolonoskopi diyeti 2 gün öncesinden yapıldı. İşlemden bir gün önce 4 litre su 
içersine 8 poşet makrogol ekleyerek 10 dk da bir bardak şeklinde tükettiler. 

Kolonoskopi sonrası 2 hasta grubunun da oral alımı açıldı. Takipte 1 hafta içersindeki böbrek fonksiyon değerleri görüldü. 
Görülen değerlerde patolojik sonuçlar olması halinde gerekli müdahale yapıldı. 

 

İstatiksel Analizler 

İstatistiksel analiz için SPSS 23.0 for Windows programı kullanıldı. İstatistiksel analiz olarak, tanımlayıcı bulgular kısmında 
kategorik değişkenler sayı, yüzde ve sürekli değişkenler ise ortalama ± standart sapma ve ortanca (en küçük, en büyük değer) 
ile sunulmuştur. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Pearson Ki-Kare testi, Fisher’in Kesin Ki-Kare testi; ölçümle 
belirtilen değişkenlerin karşılaştırılmasında verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testi ile 
incelenmiş ve normal dağılıma uygun olmadığı durumda Wilcoxon testi, normal dağılıma uygun olması durumunda ise 
Student’s t testi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel anlamlılık değeri p<0,05 olarak kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Demografik Veriler  

Çalışmamıza Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gastroenteroloji anabilim dalı tarafından 2015 ile 2016 yılları arasındaki sürede 
araştırmaya katılma kriterlerini taşıyan, 75’i yatan 75’i ayaktan olmak üzere toplam 150 kolonoskopi yapılan hasta alındı. 
Hastaların 80’ı erkek (%53,3), 70’i (%46,7) ise kadındı. Yatan hastaların 43’ü (%57,3) kadın, 33’ü (%42,7) erkek ayaktan takip 
edilen hastaların 28’i (%37,3) kadın, 47’si (%62,7) erkekti. Hastaların yaşları 65-90 arasında olup, yaş ortalaması 73±5,7 olarak 
bulundu. Hastaların %67,3’ü 65 ile 74 yaş aralığında, % 27,3 ’ü 75 ile 85 yaş arasında, %5,4’ü 85 yaşın üzerindeydi (Şekil 1). 
Yatan hastaların yaş ortalaması 73,9±6,3, ayaktan takip edilen hastaların yaş ortalaması 72,1±4,9 olarak saptandı. 

 

Şekil 1: Hastaların Yaş Aralığı 
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Klinik özellikler ve Bağırsak Temizliği 

Çalışmaya alınan 150 hastanın 44’ü yatan, 53’ü ayaktan takip edilen olmak üzere 97’sinde(%64,7) hipertansiyon, 23’ü yatan, 
23’ü ayaktan takip edilen 46’sında(%30,7) diyabet, 4’ü yatan, 7’si ayaktan takip edilen 11’inde(%7,3) kalp yetmezliği, 10’u 
yatan, 5’i ayaktan takip edilen 15’inde(%10) kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), 8’i yatan, 9’u ayaktan takip edilen 
17’sinde(%11,3) malignite öyküsü, 3’ü yatan, 1’i ayaktan 4’ünde (%2,7) demans, 9’u yatan, 4’ü ayaktan takip edilen 
13’ünde(%8,7) aritmi tanısı mevcuttu.  

Yatan hastaların 6’sı, ayaktan hastaların 3’ü toplam 9 hasta insülin, yatan hastaların 10’u, ayaktan hastaların 3’ü toplam 13 
hasta antikoagülan, yatan hastaların 46’sı, ayaktan hastaların 51’i olmak üzere toplam 97 hasta antihipertansif ilaç 
kullanmaktaydı. 

Hastalar 111’i kolon temizliğinde (%74) Sennozid A+B Kalsiyum ile birlikte sodyum-fosfat 135 ml enemayı, 39 hasta ise (%26) 
makrogol tercih etti (şekil 2). 

 

Şekil 2: Bağırsak Temizliği Materyal Seçimi 

 

 

Laboratuvar Verileri 

Hastaların işlem öncesi son 3 ay içersindeki ve işlem sonrası 1 hafta içersindeki böbrek fonksiyon testleri görüldü. Yatan 
hastaların işlem öncesi BUN değeri ortalama 16,6±7,5mg/dl, işlem sonrası BUN değeri ortalama 14,1±6,2mg/dl, ayaktan takipli 
hastaların işlem öncesi BUN değeri ortalama 15,6±3,9mg/dl, işlem sonrası BUN değeri ortalama 12,9±4,2mg/dl olarak 
saptandı. 

Yatan hastaların işlem öncesi kreatinin değeri ortalama 0,76±0,18 mg/dl, işlem sonrası kreatinin değeri ortalama 
0,79±0,23mg/dl, ayaktan hastaların işlem öncesi kreatinin değeri ortalama 0,85±0,16mg/dl, işlem sonrası kreatinin değeri 
ortalama 0,87±0,18mg/dl olarak saptandı. 

Yatan hastaların işlem öncesi GFR değeri ortalama 82,9±12,8ml/dk, işlem sonrası GFR değeri ortalama 81,2±16,2ml/dk, 
ayaktan hastaların işlem öncesi GFR değeri ortalama 80,3±11,6ml/dk, işlem sonrası GFR değeri ortalama 78,7±12,4ml/dk 
olarak saptandı. 

Yatan hastaların işlem öncesi ürik asit değeri ortalama 5,1±2mg/dl işlem sonrası ürik asit değeri ortalama 5,1±2mg/dl, ayaktan 
hastaların işlem öncesi ürik asit değeri ortalama 5,7±1,5mg/dl, işlem sonrası ürik asit değeri ortalama 6,1±1,5mg/dl olarak 
saptandı. 

Yatan hastaların işlem öncesi kalsiyum değeri ortalama 9,02±0,55mg/dl, işlem sonrası kalsiyum değeri ortalama 
8,8±0,68mg/dl, ayaktan hastaların işlem öncesi kalsiyum değeri ortalama 9,4±0,52mg/dl, işlem sonrası kalsiyum değeri 
ortalama 9,5±0,5mg/dl olarak saptandı. 

Yatan hastaların işlem öncesi sodyum değeri ortalama 138,7±4mmol/l, işlem sonrası sodyum değeri ortalama 
138,9±4,9mmol/l, ayaktan hastaların işlem öncesi sodyum değeri ortalama 140,2±2,9mmol/l, işlem sonrası sodyum değeri 
ortalama 139,1±4,7mmol/l olarak saptandı. 

Yatan hastaların işlem öncesi potasyum değeri ortalama 4,2±0,55mmol/l, işlem sonrası potasyum değeri ortalama 
4,05±0,6mmol/l, ayaktan hastaların işlem öncesi potasyum değeri ortalama 4,4±0,4mmol/l, işlem sonrası potasyum değeri 
ortalama 4,2±0,4mmol/l olarak saptandı (Tablo 3). 

  

0
50

100
150

endofalk x-
m+enema



 

158 
 

Tablo 3: Laboratuar Verileri ve Hasta Dağılımı 

  

YAŞ 

 BUN KREATİNİN  ÜRİKASİT KALSİYUM  SODYUM POTASYUM  GFR 

İ.Ö İ.S İ.Ö İ.S İ.Ö İ.S İ.Ö İ.S İ.Ö İ.S İ.Ö İ.S İ.Ö İ.S 

Y 73,9 16,6 14,1 ,76 ,79 5,1 5,1 9,0 8,8 138,7 138,9 4,2 4,0 82,9 81,2 

A 72,1 15,6 12,9 ,85 ,87 5,7 6,1 9,4 9,5 140,2 139,1 4,4 4,2 80,3 78,7 

Y: yatan, A: ayaktan, İ.Ö:işlem öncesi, İ.S:işlem sonrası 

Yatan hastalarda işlem öncesi BUN ortanca 16,65(IQR*9,00) mg/dl, işlem sonrası BUN ortanca 14,14(IQR*7,00) mg/dl 
(p=0,002) olup anlamlı düşüş mevcuttur. İşlem öncesi kreatinin ortanca 0,76(IQR*0,30) mg/dl, işlem sorası kreatinin ortanca 
0,79(IQR*0,34) mg/dl dir(p=0,181). İşlem öncesi ürikasit ortanca 5,18(IQR*2,10) mg/dl, işlem sonrası ürikasit ortanca 
5,10(IQR*2,20) mg/dl dir (p=0,627). İşlem öncesi kalsiyum ortanca 9,02(IQR*0,70) mg/dl, işlem sonrası kalsiyum ortanca 
8,82(IQR*1,00) mg/dl (p=0,005) olup anlamlı düşüş mevcuttur. İşlem öncesi sodyum ortalama 138,77±4,00 mmol/l, işlem 
sonrası sodyum ortalama 138,92±4,94 mmol/l dir (p=0,805). İşlem öncesi potasyum ortalama 4,28±0,55 mmol/l, işlem sonrası 
potasyum ortalama 4,05±0,61 mmol/l (p=0,004) olup anlamlı düşüş mevcuttur. (tablo 4). 

 

Tablo 4: Yatan Hastalarda Böbrek Fonksiyonlarının Değişimi 

Böbrek fonksiyon değerleri 
yatan hastalar (n=75) 

İşlem öncesi 
ortalama±SS,Ortanca, 

IQR* 

İşlem sonrası 
ortalama±SS,Ortanca, 

IQR* 

P Değeri 

BUN 16,65(9,00) 14,14(7,00) 0,002 

Kre 0,76(0,30) 0,79(0,34) 0,181 

Üa 5,18(2,10) 5,10(2,20) 0,627 

Ca 9,02(0,70) 8,82(1,00) 0,005 

Na 138,77±4,00 138,92±4,94 0,805 

K 4,28±0,55 4,05±0,61 0,004 

 

Ayaktan takipli hastalarda işlem öncesi BUN ortalama 15,65±3,94mg/dl, işlem sonrası BUN ortalama 12,90±4,25mg/dl 
(p0,003) olup anlamlı düşüş mevcuttur. İşlem öncesi kreatinin ortalama 0,85±0,16mg/dl, işlem sorası kreatinin ortalama 
0,87±0,18mg/dl (p=<0,001) anlamlı yükselme mevcuttur. İşlem öncesi ürikasit ortanca 5,74(IQR*2,20) mg/dl, işlem sonrası 
ürikasit ortanca 6,17(IQR*2,30) mg/dl (p=<0,001) olup anlamlı yükselme mevcuttur. İşlem öncesi kalsiyum ortanca 
9,44(IQR*0,70) mg/dl, işlem sonrası kalsiyum ortanca 9,56(IQR*0,7) mg/dl (p=0,007) olup anlamlı yükselme mevcuttur. İşlem 
öncesi sodyum ortalama 140,2(IQR*3) mmol/l, işlem sonrası sodyum ortalama 139,1(IQR*5) mmol/l dir(p=0,293). İşlem 
öncesi potasyum ortalama 4,46(IQR*0,50) mmol/l, işlem sonrası potasyum ortalama 4,24(IQR*0,40) mmol/l (p=<0,001) olup 
anlamlı düşüş mevcuttur(tablo 5).  

 

Tablo 5: Ayaktan Hastalarda Böbrek fonksiyonlarının Değişimi 

Böbrek fonksiyon değerleri 
ayaktan hastalar (n=75) 

İşlem öncesi 
ortalama±SS,Ortanca, 

IQR* 

İşlem sonrası ortalama 
±SS,Ortanca, IQR* 

P Değeri 

BUN 15,65±3,94 12,90±4,25 0,003 

Kre 0,85±0,16 0,87±0,18 <0,001 

Üa 5,74(2,20) 6,17(2,30) <0,001 

Ca 9,44(0,70) 9,56(0,70) 0,007 

Na 140,20(3,00) 139,10(5,00) 0,293 

K 4,46(0,50) 4,24(0,40) <0,001 
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Hastaların kolonoskopi öncesi böbrek fonksiyon değerleri ile kolonoskopi sonrası değerleri karşılaştırıldığında BUN değerinin 
işlem öncesi ortalaması 16,15±6,03mg/dl, işlem sonrası 13,52±5,35mg/dl (p=<0,001) olup anlamlı olarak düştüğü görüldü. 
Kreatinin değerlerinin işlem öncesi ortalama 0,80±0,18mg/dl, işlem sonrası 0,83±0,21mg/dl (p=0,028) şeklinde anlamlı 
yükseldiği görüldü. Ürik asit değerlerinin işlem öncesi ortalama 5,46±1,80mg/dl, işlem sonrası 5,64±1,89mg/dl (p=0,009) 
şeklinde anlamlı yükseldiği görüldü. Kalsiyum değerlerinin işlem öncesi ortalama 9,23±0,57mg/dl, işlem sonrası 
9,19±0,70mg/dl (p=0,656) olup anlamlı değişiklik gerçekleşmedi. Sodyum değerlerinin işlem öncesi ortalama 139,48±3,58 
mmol/l, işlem sonrası 139,01±4,85 mmol/l (p=0,704) anlamlı değişiklik gerçekleşmedi. Potasyum değerlerinin işlem öncesi 
ortalama 4,37±0,49mmol/l, işlem sonrası 4,14±0,54mmol/l (p=<0,001) şeklinde anlamlı düştüğü görüldü (Tablo 6). 

 

Tablo 6: Tüm Hastalarda İşlem Öncesi Ve Sonrası Böbrek Fonksiyon Değerleri 

 

Hastaların kullandığı temizlik materyallerinin işlem öncesi ve işlem sonrası böbrek fonksiyon değerlerindeki değişime etkisi 
karşılaştırıldığında, makrogol grubunda işlemden önce ortalama BUN 15,92±4,89mg/dl, işlem sonrası 13,00±4,22mg/dl 
(p=<0,001) olarak anlamlı düşüş bulunmuştur. İşlemden önce ortanca kreatinin 0,77(IQR 0,30) mg/dl, işlem sonrası 0,79(IQR 
0,34) mg/dl (p=0,442), işlem öncesi ortalama ürik asit 5,06±1,54mg/dl, işlem sonrası 5,22±1,62mg/dl (p=0,194), işlemden 
önce ortalama kalsiyum 9,16±0,63mg/dl, işlem sonrası 9,19±0,59mg/dl (p=0,728), işlem öncesi sodyum 139,87±4,39mmol/l, 
işlem sonrası 140,15±4,37mmol/l (p=0,650), işlem öncesi ortanca potasyum 4,38(IQR 0,70) mmol/l, işlem sonrası 4,23(IQR 
0,60) mmol/l (p=0,107), (Tablo 7). 

 

Tablo7: Makrogol Grubunda Böbrek Fonksiyon Değişimi 

(n=39) İşlem Öncesi ortalama±SS,Ortanca, 
IQR* 

İşlem sonrası ortalama ±SS,Ortanca, 
IQR* 

P Değeri 

BUN 15,92±4,89 13,00±4,22 <0,001 

Kre 0,77(0,30) * 0,79(0,34) * 0,442 

Üa 5,06±1,54 5,22±1,62 0,194 

Ca 9,16±0,63 9,19±0,59 0,728 

Na 139,87±4,39 140,15±4,37 0,650 

K 4,38(0,70) 4,23(0,60) 0,107 

 

Sennozid A+B Kalsiyum ile birlikte sodyum-fosfat 135 ml enema kullanan grupta işlemden önce ortanca BUN 16,23(IQR7,00) 
mg/dl, işlem sonrası 13,71(IQR6,00) mg/dl (p=<0,001) olarak anlamlı düşme saptanmıştır. İşlem öncesi ortanca kreatinin 
0,82(IQR0,20) mg/dl, işlem sonrası 0,85(IQR0,30) mg/dl (p=0,039) olarak anlamlı yükselme bulunmuştur. İşlem öncesi ortanca 
ürikasit 5,6(IQR2,3) mg/dl, işlem sonrası 5,79(IQR2,4) mg/dl (p=0,030) olarak anlamlı yükselme bulunmuştur. İşlem öncesi 
ortanca kalsiyum 9,25(IQR0,7) mg/dl, işlem sonrası 9,19(IQR 1) mg/dl (p= 0,489) olarak bulunmuştur. İşlem öncesi ortanca 
sodyum 139,35(IQR 4) mmol/l, işlem sonrası 138,61(IQR 5) mmol/l (p=0,379) olarak bulunmuştur. İşlem öncesi ortalama 
potasyum 4,37±0,47 mmol/l, işlem sonrası 4,11±0,56 mmol/l (p=<0,001) olarak anlamlı düşme saptanmıştır. (Tablo 8). 

  

Böbrek fonksiyon 
değerleri (n=150) 

 İşlem öncesi ortalama±SS İşlem sonrası ortalama ±SS P Değeri 

BUN 16,15±6,03 13,52±5,35 <0,001 

Kreatinin 0,80±0,18 0,83±0,21 0,028 

Ürik asit 5,46±1,80 5,64±1,89 0,009 

 Kalsiyum 9,23±0,57 9,19±0,70 0,656 

Sodyum 139,48±3,58 139,01±4,85 0,704 

Potasyum 4,37±0,49 4,14±0,54 <0,001 
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Tablo 8: Sennozid A+B Kalsiyum İle Birlikte Sodyum-Fosfat 135 ml Enema Kullananlarda Elektrolitlerin Değişimi 

 (n=111) İşlem Öncesi ortalama±SS, Ortanca,IQR İşlem sonrası ortalama 
±SS,Ortanca,IQR 

P Değeri 

BUN 16,23 (7,00) 13,71 (6,00) <0,001 

Kre 0,82 (0,20) 0,85 (0,30) 0,039 

Üa 5,60 (2,30) 5,79 (2,40) 0,030 

Ca 9,25 (0,70) 9,19 (1,00) 0,489 

Na 139,35 (4,00) 138,61 (5,00) 0,379 

K 4,37 ± 0,47 4,11 ± 0,56 <0,001 

 

GFR Değerleri Ve Kıyaslamalar 

Hastaların işlem öncesi ve sonrası GFR değerleri incelendiğinde, işlem öncesi minimum 60 ml/dk maksimum 116 ml/dk, işlem 
sonrası minimum 33 ml/dk maksimum 132 ml/dk olarak saptandı. Hastaların 68’inde GFR de azalma 46’sında artış ve 36’sında 
herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. 

Erkek hastaların 43’ün de GFR de düşüş gerçekleşirken (P=0,011), 22’sinde yükselme, 15’inde ise herhangi bir değişiklik 
gerçekleşmedi. Kadın hastaların 25’inde GFR de düşüş gerçekleşirken, 24’ünde yükselme, 21 hastada ise herhangi bir değişiklik 
yaşanmadı. 

Yatırılarak takip edilen hastaların işlem öncesi GFR ortancası 82,94(IQR19,00) ml/dk, işlem sonrası 81,25(IQR24,00) ml/dk 
(P=0,220) olarak anlamlı fark saptanmadı.  

Ayaktan takipli hastaların işlem öncesi GFR ortancası 80,32(IQR20,00) ml/dk, işlem sonrası 78,70(IQR19,00) ml/dk (P=0,096) 
olarak anlamlı fark saptanmadı. 

Tüm hastalara baktığımızda işlem öncesi GFR ortancası 81,63(IQR20,25) ml/dk, işlem sonrası 79,98(IQR22,00) ml/dk (P=0,043) 
olarak anlamlı fark saptandı. 

Kullanılan temizlik materyallerine göre karşılaştırıldığında Makrogol kullanan 39 hastanın işlem öncesi GFR ortancası 
82,64(IQR 23,00) ml/dk, işlem sonrası 81,51(IQR 20,00) ml/dk (P=0,470) olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Sennozid A+B 
Kalsiyum ile birlikte sodyum-fosfat 135 ml enema kullanılan hastaların işlem öncesi GFR ortancası 81,27(IQR 20,00) ml/dk, 
işlem sonrası 79,44(IQR 24,00) ml/dk (P=0,055) olarak anlamlı bir fark saptanmadı.  

Hastaların yaşı göz önüne alındığında 65-74 yaş aralığında ki 101 hastanın 49’unda GFR de düşüş, 32’sinde yükselme 
gerçekleşirken, 20’sinde değişiklik gerçekleşmedi. 75-84 yaş aralığında ki 41 kişinin 18’inde GFR de düşüş, 10’unda yükselme 
gerçekleşirken, 13’ünde değişiklik gerçekleşmedi. 85 ve üzeri yaştaki 8 kişide ise 1 kişide GFR de düşme, 4 kişide artış 
gerçekleşirken, 3 kişide ise değişiklik gerçekleşmedi (Tablo 9-10). 

 

Tablo 9: Hastaların Demografik Özelliklerine Göre GFR deki Değişim 

 İşlem öncesi gfr 
median (IQR) 

İşlem sonrası gfr 
median (IQR) 

P değeri 

Ayaktan takipli hasta (n=75) 80,32 (20,00) 78,70 (19,00) P=0,096 

Yatırılarak takip edilen (n=75) 82,94 (19,00) 81,25 (24,00) P=0,220 

Makrogol ile temizlik(n=39) 82,64 (23,00) 81,51 (20,00) P=0,470 

Sennozid A+B Kalsiyum,Sodyum-Fosfat Enema 
(n=111) 

81,27 (20,00) 79,44 (24,00) P=0,055 

Tüm hastalar (n=150) 81,63 (20,25) 79,98 (22,00) P=0,043 

 IQR: Çeyrekler Arası Değer 
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Tablo 10: Cinsiyet Ve Yaş Dağılımına Göre GFR Değişimi 

 İşlem öncesi GFR median İşlem sonrası GFR 
median 

P değeri 

Erkek (n=80) 83,00 80,50 P=0,011 

Kadın (n=70) 84,00 86,50 P=0,636 

65-74 yaş 
(n=101) 

88,00 87,00 P=0,155 

75-84 yaş (n=41) 82,00 77,00 P=0,083 

85 ve üstü 
yaş(n=8) 

77,00 75,50 P=0,498 

 

Hastalar daki GFR değişimi komorbiditelere göre kıyaslandığında hipertansiyon tanılı 97 hastanın işlem öncesi GFR değeri 
79,58±11,99ml/dk, işlem sonrası 77,97±13,74ml/dk (p=0,141) olarak saptandı. Diyabetes mellitus tanılı 46 hastanın işlem 
öncesi GFR değeri 81,78±13,03ml/dk, işlem sonrası 80,32±13,80ml/dk (p=0,362) olarak saptandı. KOAH tanılı 15 hastanın 
işlem öncesi GFR değeri 79,06±9,08ml/dk, işlem sonrası 78,86±14,60ml/dk (p=0,95) olarak saptandı. Malignite öyküsü mevcut 
olan 17 hastanın işlem öncesi GFR değeri 83,82±14,52ml/dk, işlem sonrası 79,88±16,07 ml/dk (p=0,162) olarak saptandı (Tablo 
11). 

 

Tablo 11: Komorbiditelere Göre GFR Karşılaştırması 

 İşlem öncesi GFRortalama, 
SS 

İşlem sonrası GFR ortalama, 
SS 

P Değeri 

Hipertansiyon pozitif 
olanlar(n=97) 

79,58±11,99 77,97±13,74 0,141 

DM pozitif olanlar(n=46) 81,78±13,03 80,32±13,80 0,362 

KOAH pozitif olanlar (n=15) 79,06±9,08 78,86±14,60 0,952 

Malignite öyküsü olanlar (n=17) 83,82±14,52 79,88±16,07 0,162 

 

Rifle kriterleri göz önüne alındığında işlem sonrası GFR değerlerine göre 150 hastanın 8’inde ABH gelişti. Bunların 3’ü ayaktan 
takipli hastalardı ve GFR deki düşüş %25-50 arasında olup risk grubundaydılar. 5 kişi ise yatırılarak takip edilen hastalardı 
bunların 4’ünde GFR deki düşüş %25-50 aralığında yani rifle’a göre risk grubunda, 1 kişi ise GFR deki düşüş %50-75 aralığında 
rifle kriterlerine göre injury grubundaydı. Gruplar arası anlamlı fark saptanmadı (x²:1,171 ͣp=0,557) (Tablo 12). 

 

Tablo 12: Yatan Hasta Ve Ayaktan Hasta RIFLE Kriterlerine Göre Karşılaştırma 

  RIFLE  

 Yok Risk İnjury 

Yatan 70 4 1 

Ayaktan 72 3 0 

Toplam 142 7 1 

 

x²:1,171 ͣp=0,557 
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İnjury grubundaki hastanın kolon temizliği sadece Sennozid A+B Kalsiyum ile birlikte sodyum-fosfat 135 ml enema, kalan 7 
risk grubundaki hastanın kolon temizliğinin 5’i Sennozid A+B Kalsiyum ile birlikte sodyum-fosfat 135 ml enema, 2’si makrogol 
ile gerçekleştirilmişti. Rifle’a göre ABH gelişen hastalarda temizleme materyalleri karşılaştırıldığında anlamlı fark 
saptanmamıştır (x²:0,381ͣ p=0,537) (Tablo 13). 

Tablo 13: RIFLE Ve Temizleme Materyalleri Karşılaştırması 

Temizleme  Rifle  Toplam 

 Risk  İnjury 

Sennozid A+B Kalsiyum 
ile birlikte sodyum-
fosfat enema 

 5  1  6 

Makrogol  2  0   2 

Toplam  7  1  8 

(x²:0,381ͣ p=0,537) 

 

Tablo 14: RIFLE Ve Yaş Karşılaştırması 

Yaş Grupları %25-%50 Arasındaki Değişim Yüzde %* %50-%75 Arasındaki Değişim Yüzde %* 

65-74 3 42,8 0 0 

75-84 4 57,2 1 100 

85 ve üzeri 0 0 0 0 

 

GFR deki düşüş düzeyi %25’in altında olan hastalar gruplandırıldığında, %5-14 aralığındaki düşüş de toplam 31 hastanın olduğu 
görüldü bu hastaların 25’i 65-74 yaş aralığında, 5’i 75-84 yaş aralığında,1 kişi ise 85 yaş üzeriydi. GFR de ki düşüş %15-24 
aralığında olan toplam 9 hasta mevcuttu bu hastaların 6’sı 65-74 yaş aralığında 3’ü 75-84 yaş aralığındaydı (Tablo 15). 

 

Tablo15: Yaş Gruplarına Göre GFR de %25’in Altındaki Düşüşlerin Dağılımı 

Yaş Grupları %5-%14 Arasındaki 
Değişim 

Yüzde %* %15-%24 Arasındaki 
Değişim 

Yüzde 
%* 

65-74 25 80,6 6 66,7 

75-84 5 16,1 3 33,3 

85 ve üzeri 1 3,2 0 0,0 

Bu hastalar kolon temizlik materyallerine göre kıyaslandığında %5-14 düşüş yaşanan 31 hastanın 22 ‘si Sennozid A+B Kalsiyum 
ile birlikte sodyum-fosfat 135 ml enema ile, 9’u makrogol ile temizliklerini gerçekleştirmiştir. %15-24 GFR de düşüş yaşanan 9 
kişinin 9’u da Sennozid A+B Kalsiyum ile birlikte sodyum-fosfat 135 ml enema kullanılmıştır. Anlamlı fark saptanmamıştır 
(x²:3,371 ͣ p=0,066) (Tablo 16). 

 

Tablo16: Temizleme Materyallerine Göre GFR deki Düşüş  

 Temizleme   GFR düşüşü  Toplam 

 %5-14  %15-24 

Sennozid A+B Kalsiyum ile 
birlikte sodyum-fosfat enema 

 22  9  31 

Makrogol  9  0  9 

Toplam  31  9  40 

(x²:3,371 ͣ p=0,066) 
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GFR'nin %25 altındaki düşüşleri yatan ve ayaktan hastalara göre kıyaslandığında %5-14 arası düşüş yaşanan 31 hastanın 20’ si 
ayaktan, 11’i yatan, %15-24 arası düşüş yaşanan 9 hastanın 6’sı yatan, 3’ü ayaktan takip edilen hastalardı aralarında anlamlı 
bir fark saptanmadı (x²:2,775 ͣ p=0,096). GFR deki %5-24 aralığındaki düşüşün geçekleştiği 40 hastanın 17’si yatırılarak takip 
edilen 23’i ayaktan takip edilen hastalardı (Tablo 17). 

Tablo17: GFR de %25 Altında Düşüş Gerçekleşen Hastaların Kıyaslanması 

 GFR azalma  

 %5-15 %16-24 

Yatan hasta 11 (%64,7) 6(%35,3) 

Ayaktan hasta 20(%87) 3(%13) 

x²:2,775 ͣp=0,096 

 

Tartışma 

Çalışmamız göstermiştir ki kolonoskopi yapılan geriatrik hastalarda ABH riski düşüktür (%5,3). Hastaların yatırılarak sıvı 
tedavisi açısından yakın izlemi ABH riskini düşürmemektedir. Polietilen glikol solüsyonları bu spesifik hasta grubunda sodyum 
fosfat enema içeren hazırlık rejimlerine göre daha güvenilir görünmektedir. 

Yaşlı bireylerde susama hissi, böbrek fonksiyonları ve konsantrasyon kabiliyeti, su metabolizmasının hormonal modülatörlere 
olan cevabı azalmıştır. Bu durum su metabolizmasını etkileyen morbid ve iyatrojenik olayların hastayı negatif yönde etkileme 
olasılığını artırır. Su ve tuz metabolizmasını etkileyen ilaç kullanımında artış ve beraberindeki klinik sorunların bulunması, sıvı 
veya diyet değişikliklerine karşı uyumsuzluğa neden olur. Buna ek olarak yaşlılardaki volüm değişikliklerine karşı otoregülatuar 
cevabında azalmış olması renal hasarın gelişme sıklığını artırmaktadır(Beck, 1998; Martin & Sheaff, 2007; Yamamoto, Harada, 
Fukuyama, Hayashi, & Mori, 1988) 

American Society for Gastrointestinal Endoscopy(ASGE) yaşlı hastalarda magnezym sitrat ve sodyum fosfat içerikli bağırsak 
temizleme materyallerinden sakınılmasını önermektedir(Curran & Plosker, 2004; Kontani et al., 2005). European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy(ESGE) ise renal hasarı mevcut olan hastalarda PEG solüsyonlarının öncelikli kullanılmasını 
önermektedir. 

Çalışmamızdaki tüm hastalar ele alındığında BUN ve potasyumda düşme, kreatinin ve fosforda artma izlenmektedir. GFR 
değerlerinde ise anlamlı bir düşüş mevcuttur(P=0,043). Bu düşüş klink olarak müdahale gerektirecek anlamlılıkta değildir. 
Kolon hazırlığı sırasındaki oral veya IV hidrasyon BUN ve potasyumdaki düşmeyi açıklayabilir. Fosfordaki artmaya da çalışma 
hastalarının kullanmış olduğu fosfatlı enema hazırlık rejimi neden olmuş olabilir. Her ne kadar işlem sonrası elektrolitler ve 
GFR değerleri normal sınırlarda ise de yaşlı hastalarda fosforda artış eğiliminin potansiyel olumsuz sonuçları olabilir.  

Ayaktan ve yatan hastalar karşılaştırıldığında ayaktan hastalarda kreatinin değerinde işlem sonrası anlamlı artış vardı. İşlem 
öncesi kreatinin ortalama 0,85±0,16mg/dl, işlem sorası kreatinin ortalama 0,87±0,18mg/dl (p=<0,001) Öte yandan bu 
kreatinin artışı GFR değerlerine anlamlı fark olarak yansımamaktadır. İşlem öncesi GFR ortancası 80,32(IQR20,00) ml/dk, işlem 
sonrası 78,70(IQR19,00) ml/dk (P=0,096). Mevcut bulgularımız ve hastane yatışının olumsuz getirileri göz önüne alındığında 
kolonoskopi yapılması planlanan Geriatrik yaş grubunda GFR ≥60 ml/dk olan hastaların kolonoskopi amaçlı ABH gelişme riski 
açısından yatırılarak destek tedavisi verilmesinin endike olduğunu öne süremeyiz. Öte yandan GFR hesaplanmasında hiçbir 
yöntemin optimal olmadığı göz önünde tutulduğunda ayaktan hastalarda gözlemiş olduğumuz kreatinin artışı bu konuda daha 
büyük ölçekli-prospektif çalışmaların gerekli olabileceğini düşündürmektedir. Bunun yanında hastane yatışı yaşlı hastalarda 
derin ven trombozu(DVT), deliryum ve infeksiyon riskini artırmakta ve maliyete olumsuz etkileri de olabilmektedir(High et al., 
2005; Inouye, 2004; Zöller, Li, Sundquist, & Sundquist, 2011). 

Çalışmamızda fosfatlı enema rejimi kullanılmış olan grupta işlem öncesi GFR ortancası 81,27(IQR 20,00) ml/dk, işlem sonrası 
79,44(IQR 24,00) ml/dk (P=0,055) olup GFR değişikliğinde anlamlı fark oluşturmayan kreatinin artışı mevcuttu. İşlem öncesi 
kreatinin ortanca 0,82(IQR0,20) mg/dl işlem sonrası ortanca 0,85(IQR0,30) mg/dl (p=0,039). Mevcut kılavuzlar geriatrik 
hastalarda fosfat içeren rejimlerin birinci planda kullanımını önermemektedir(Lien, 2008). Oral sodyum fosfat(OSP) verilen 
hastalarda, fosfordaki yükselme sonucu gelişebilecek kalsiyum düşüklüğü ve ABH gelişmesi üzerine birçok çalışma 
mevcuttur(Choi et al., 2014; Florentin, Liamis, & Elisaf, 2014; Lien, 2008). Hastanemizde belirtilen tarih aralığında ağırlıklı 
olarak fosfatlı enema içeren rejimlerin kullanılmış olmasının nedeni PEG içeren solüsyonların ilaç piyasamıza ancak yakın 
tarihte sürülmüş olması ve bir dönem bu ilaçlara erişimin sağlanamamış olmasıdır. Ancak çalışma verilerimiz de göstermiştir 
ki PEG solüsyonları kılavuzlarda vurgulandığı üzere bu yaş grubunda daha güvenli görünmektedir. Öte yandan PEG 
solüsyonlarının çeşitli nedenlerle kullanamamış olan bazal GFR si normal hastalarda fosfatlı rejimler de alternatif rejimler 
arasında yer alabilir. 

Sodyum fosfat enema ile yapılan bir çalışmada hiperfosfateminin düşük GFR ile bağlantılı olduğu görülmüş ve enema 
kullanımında bir sakınca görülmemiştir(Alami, Lim, Goh, Png, & Zhang, 2015). Benzer bir çalışmada ise sodyum fosfat 
enemanın toksik etkilerinin uzun dönemde olabileceği vurgulanmıştır(Balaban, 2016). 
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Çalışmamızın en önemli avantajı prospektif olması, 2 farklı temizlik grubuyla yapılmış olması ve geriatrik hasta grubunda 
literatürdeki benzer çalışmaların yeterli olmayışıdır. Dezavantajları ise ABH gelişen hastalarda risk, injury gibi alt gruplarda 
yeterli hasta olmayışı, RİFLE’a göre yetmezlik, kayıp, son dönem kategorilerinden hastaların tespit edilmemiş olması ve 
çalışmamıza bazal kreatinin değeri yüksek / KBH hastalarının dahil edilmemiş olmasıdır. Ayrıca bu hastalarda renal hasarı 
tahmin eden çeşitli biomarkerlerin (sistain c vs.) da çalışılması faydalı olabilirdi (Newman et al., 1995). 

Sonuç 

1. Çalışmamızda görülmüştür ki Geriatrik bireylerde GFR≥60ml/dk olan hastalarda Sennozid A+B Kalsiyum ile birlikte 
sodyum-fosfat 135 ml enema ve makrogol ile kolonoskopi sonrası ABH riskİ düşüktür. 

2. Hastaları ayaktan ya da yatırarak takip etmek arasında anlamlı fark yoktur 
3. Ayaktan takipli hastalarda GFR değerlerine yansımayan kreatinin yükseklikleri olmuştur ancak klinik olarak anlam ifade 

etmemektedir. 
4. Fosfat içerikli enema grubunda GFR değerlerine yansımayan kreatinin yükseklikleri olmuştur ancak klinik olarak anlam 

ifade etmemektedir. 
5. ABH gerçekleşen hasta sayısı az olup daha büyük gruplar ile çalışma gerçekleştirmek gerekmektedir. 
6. PEG içerikli temizlik materyalleri sodyum-fosfat içerikli solüsyonlara göre daha güvenilirdir. PEG solüsyonlarını tolere 

edemeyen GFR≥60 ml/dk olan geriatrik hastalarda sodyum-fosfat içerikli enema kullanımı alternatif seçenek olabilir. 
Ayaktan yakın takip yeterlidir. 
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ÖZET 

Amaç: Hashimoto tiroiditinin(HT) , tiroid karsinomu gelişimi üzerine etkisi araştırıldı. 

Yöntem: Ankara Üniversitesinde HT ile takip edilmiş, tiroid bezinde nodül saptanmış ve biyopsi uygulanmış hastaların verileri 
retrospektif incelendi. Demografik, laboratuar, ultrasonografi, sitoloji ve patoloji bulguları kaydedildi ve kontrol grubuyla 
karşılaştırıldı.  

Bulgular: HT grubuna 606 , kontrol grubuna 258 hasta alınırken yaş ortalamaları sırasıyla 52,8±12,5 , 53,1±9,5 saptandı. HT 
grubunda sitolojide kanser saptananların yaş ortalaması 47,6±15,6 , benign olanların 54±11,7 saptandı. Kontrol grubunda da 
kanser saptananların daha genç olduğu görüldü. TSH, T4, antiTg, antiTPO artması HT’ li grupta daha çok saptandı. Malign 
saptanan HT hastalarında servikal lenfadenopati daha çok bulunurken kontrol grubunda fark görülmedi. Hashimoto grubunda 
PTK ve önemi belirsiz atipi anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Hashimoto grubunda 20 hastada (%4) PTK saptanırken, 
kontrol grubunda 1 hastada (%0,4) saptandı. HT grubunda tiroid kanseri %14, kontrol grubunda %5,1 saptandı. 

Sonuç: TSH, antiTg, antiTPO artması nodülü olanlarda artmış tiroid kanseriyle ilişkilidir. Servikal lenfadenopatinin hashimoto 
grubunda kanseri 4,6 kat arttırdığı saptandı. Bizim çalışmamız servikal lenfadenopatinin reaktif bile olsa kanseri arttırdığını 
gösteren ilk çalışmadır. Çalışmamızda literatürdekilere benzer şekilde HT’ li hastalarda DTK sıklığını artırdığı gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: ‘’Hashimoto tiroiditi, Papiller tiroid kanseri, Tiroid antikorları, Tiroid nodülü, Ultrasonografik bulgular’’ 

 

PREVALENCE OF MALIGNANCY IN PATIENTS WITH AUTOIMMUNE THYROIDITIS NODE 

 

ABSTRACT 

Introduction: The effect of Hashimoto's thyroiditis on the development of thyroid carcinoma was investigated. 

Methods: The data of patients who were followed up with HT at Ankara University, thyroid gland nodules were detected and 
biopsied were retrospectively analyzed. Demographic, laboratory, ultrasonography, cytology and pathology findings were 
recorded and compared with the control group.  

Results: In our study, 606 patients in Hashimoto group and 258 in the control group are selected. Average age of the 
Hashimoto patients selected for the study is 52.8 ± 12.5 while the average age of the control group is 53.1 ± 9.5. In HT group, 
patients’ average age with cancer determined from cytology is 47.6 ± 15.6, while average age of patients with benign cytology 
is 54 ± 11.7. In the control group, it was seen that the cancer patients were younger Increases in TSH, T4, antiTg and antiTPO 
were more common in the HT group. Cervical lymphadenopathy was more common in malignant HT patients, but no 
difference was observed in the control group. PTK and its indeterminate atypia were significantly higher in Hashimoto group. 
PTK was detected in 20 patients (4%) in the Hashimoto group and 1 patient (0.4%) in the control group. Thyroid cancer was 
found to be 14% in the HT group and 5.1% in the control group. 

Conclusion: Increased TSH, antiTg and antiTPO are associated with increased thyroid cancer in patients with nodules. Cervical 
lymphadenopathy was found to increase cancer by 4.6 times in the hashimoto group. Our study is the first to show that 
cervical lymphadenopathy increases cancer even if it is reactive. In our study, similar to the literature, it was observed that 
the frequency of DTK was increased in patients with HT.  

Keywords: ‘’Hashimoto's thyroiditis, papillary thyroid cancer, thyroid antibodies, thyroid nodules, ultrasound findings’’ 
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GİRİŞ 

Hashimoto tiroiditi; diffüz mononükleer hücre infiltrasyonu, tiroid folliküllerinde azalma ile birlikte fibrozis görülmesi, 
granüler ve pembe sitoplazma içeren, Hürthle hücre olarak isimlendirilen büyük tiroisitler, anti tiroid peroksidaz antikor (TPO) 
ve anti tiroglobulin antikor (Tg) varlığı ile tanımlanır. Hashimoto tiroiditi iyot yeterli bölgelerde görülen hipotiroidizmin en sık 
nedenidir (Hollowell et al., 2002). Hashimoto tiroiditine neden olan faktörlerin çevresel etkenler ve genetik yatkınlığın 
kombinasyonu şeklinde olduğu düşünülmektedir. 

Hashimoto tiroiditi kadınlarda erkeklere göre 7 kat daha fazla görülmektedir. Özellikle 30-50 yaş aralığında görülür. 

Nodüler guatr sık görülen bir durumdur ve epidemiyolojik çalışmalarda palpe edilen nodül sıklığı kadınlarda %5, erkeklerde 
%1 oranında bulunmuştur (Cooper et al., 2009). Bilinen tiroid hastalığı olmayan kişilerin otopsi serilerinde tiroid nodül sıklığı 
%50’lere varmakta (Mortensen, Woolner, & Bennett, 1955), sağlıklı bireylerin ultrasonogrofi ile taramalarında ise bu oran 
%19- 67 arasında değişmektedir (Cooper et al., 2009). Tiroid nodüllerini değerlendirmenin klinik önemi primer olarak tiroid 
kanserini dışlamaktır. Nodüllerde malignite görülme ihtimali %5 civarındadır (Hegedüs, 2004; Werk, Vernon, Gonzalez, 
Ungaro, & McCoy, 1984). Tiroid nodüllerinde yaş önemlidir. Çocuklarda , 30 yaş altı ve 60 yaş üzeri yetişkinlerde malignite 
riski yüksektir. Erkeklerde nodül daha az görülür ancak nodülün malign olma olasılığı kadınlara göre daha fazladır.  

Boyunda hızlı büyüyen kitle öyküsü, seste kalınlaşma, bölgesel lenf nodları, nodülün çevre dokuya yapışık halde sert ve 
hareketsiz olması, vokal kord paralizisi maligniteyi düşündürür. Graves hastalığı ve soğuk nodülleri olan hastalar DTK için 
artmış riske sahiptir.  

Serum TSH düzeyinin normal aralığın üst yarısında veya normalden yüksek olması ile tiroid nodülünün malign olma olasılığı 
artar. Bu bulgu TSH’ nın tiroid bezi için bir büyüme faktörü olması, artmış düzeylerinin de kanser gelişimini tetikleyebileceği 
hipotezi ile açıklanabilir (K Boelaert et al., 2006). Aynı zamanda artmış TSH kanser tanısı koyulan hastalarda ileri evre tiroid 
kanseri ile de ilişkili olduğu gösterilmiştir (Haymart et al., 2008). 

Tiroid Ultrasonografisi (USG) tiroiddeki nodüllerin saptanmasında en hassas yöntemdir. USG ile 3 mm’ nin üzerindeki 
nodülleri, nodülün boyutlarını, yapısını, ekojenitesini, kalsifikasyon varlığını, halo varlığını, kenar düzensizliğini, kanlanmasını, 
kıvamını, tiroid bezi boyutlarını, parankimin yapısını, boyundaki lenf bezleri değerlendirilir.  

Otoimmün tiroiditle B hücreli lenfoma arasındaki ilişki iyi tanımlanmıştır. HT ve tiroid lenfoması arasındaki benzer klonal bant 
dizilimleri primer tiroid lenfomasının HT’ den geliştiğini düşündürmektedir. Yakın dönemde yayınlanmış iki geniş serili 
çalışmada HT’ li hastalarda papiller tiroid kanseri üç kat daha sık saptanmıştır (Cipolla et al., 2005).  

Daha önceki çalışmaların aksine 2010 yılında Anıl ve arkadaşları tarafından yayınlanan prospektif bir çalışmada ise HT’ nin PTK 
için risk artışı yaratmadığı rapor edilmiştir (Anil, Goksel, & Gursoy, 2010). Bu nedenle literatürde HT ve PTK ilişkisi için birbirine 
karşıt yayınlar bulunmaktadır. 

Biz tiroiditle birlikte olan hastaların kanser riskinin daha farklı olabileceğini düşünmekteyiz. Amacımız Hashimoto tiroiditli 
hastalarda Hashimoto tiroiditi olmayan nodülü olan hastalarla karşılaştırmalı olarak tiroid malignitesi sıklığını değerlendirmek, 
USG ve laboratuar bulgularından hangilerinin maligniteyi belirlemede faydalı olabileceğini bu hasta grubuna özel 
belirlemektir. 

 

GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Hashimoto tiroiditi ile takip edilmiş, tiroid bezinde nodül saptanmış ve nodül 
biyopsisi uygulanmış olan hasta klinik verileri retrospektif olarak incelendi. Hastane elektronik veri tabanı (Avicenna ) 
vasıtasıyla hastaların verilerine ulaşıldı. Öncelikle bir veya daha fazla tiroid nodülüne sahip, kanda tiroid otoantikoru düzeyine 
bakılmış ve gerekli endikasyonlar dahilinde nodül ince iğne aspirasyon biyopsisi ( İİAB ) yapılmış olan hastalar seçildi. Kontrol 
grubu olarak tiroid otoantikoru negatif , tek veya multipl nodülü olan hastalar seçildi. Çalışma için Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıbbi Etik Kurulu onayı alındı. Hipertiroidisi olan, tiroid bezinde nodül olmayan hastalar, tiroid ince iğne aspirasyon 
biyopsisi olmayan hastalar çalışma dışında bırakıldılar. 

Hastaların çalışmaya dahil edilme kriterleri aşağıda belirtilmiştir;  

1. 18 yaş ve üzerindeki hastalar 

2. Tiroid bezinde nodülü olan ve tiroid nodülünden biyopsi yapılmış olan hastalar 

3. Tirotoksikoz olmayan hastalar 

Hashimoto tiroiditi tanımlaması;  

a. Ultrasonografide heterojen parankim , ekojen septasyonlar tanımlanmış olan  

b. Kanında antiTG ve /veya antiTPO düzeyleri bakılmış olan 

864 hasta çalışma kapsamında değerlendirildi.Tanımlanan parametrelerden bir ya da fazlasına ve en az bir tiroid otoantikor 
pozitifliğine sahip olan hastalar Hashimoto olarak tanımlandılar (n=606). Otoantikor düzeyleri negatif saptanan hastalar 
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kontrol grubunu oluşturdu (n=258). Hastaların demografik, laboratuar, ultrasonografi, sitoloji ve patoloji bulguları kaydedildi. 
USG verilerinde nodülün sayısı (tek, multipl) , boyutu, ekojenitesi (hipoekoik, hiperekoik, isoekoik, miks) , tipi (solid, kompleks, 
kistik), kalsifikasyon varsa formu (mikrokalsifikasyon, makrokalsifikasyon), kenar düzensizliği, periferik halo varlığı, vasküler 
akım (yok, tip1, tip2, tip3) varlığı değerlendirildi. USG Radyoloji veya Endokrinoloji Bilim Dalı tarafından çekildi. Sitoloji 
sonuçları benign ve malign olarak değerlendirildi. Hashimoto tiroiditi tanılı hastaların laboratuar verileri, ultrasonografi 
bulguları, sitoloji ve patoloji sonuçları kontrol grubu ile kıyaslandı. 

Hashimoto grubunun , İİAB sonucu benign saptanan hastaları ile sonucu malign saptanan hastaların demografik özellikleri , 
ultrasonografi bulguları ve otoantikor pozitiflikleri birbiri ile ve tüm popülasyonun benign ve malign nodüllerine ait özellikleri 
ile karşılaştırıldı. 

İstatistiksel yöntemler 

Verilerin analizi SPSS for Windows 15 paket programında yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler dağılımı normal olan değişkenler 
için ortalama ± standart sapma , dağılımı normal olmayan değişkenler için median ‘min- maks’, nominal değişkenler ise vaka 
sayısı ve % olarak gösterilmiştir.  

Gruplar arasında ortalamalar yönünden farkın önemliliği t testi ile ortanca değerler yönünden farkın önemliliği Mann-Whitney 
U testi ile araştırılmıştır. Nominal değişkenler Pearson Ki-Kare veya Fisher exact testi ile değerlendirilmiştir.  

Malignite oluşumuna etki eden parametrelerden bağımsız risk faktörlerini belirlemek için çok değişkenli logistik regresyon 
analizi yapılarak risk katsayıları belirlenmiştir. P<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Çalışmamıza yaş ve cinsiyet açısından eşlenmiş 606 hashimoto ve 258 hashimoto olmayan nodüler guatr hastası olmak üzere 
toplam 864 hasta alındı. Cinsiyet ve yaş açısından iki grup arasında anlamlı istatistiksel fark yoktur (p>0,05). Çalışmaya dahil 
edilen hashimoto hastalarının yaş ortalaması 52,8±12,5 iken , kontrol grubunun yaş ortalaması 53,1±9,5 olarak saptandı. 
Kontrol grubunun minimum yaş değeri 23, maksimum yaş değeri 76 olarak saptandı. Hashimoto grubunun ise minimum yaş 
değeri 20, maksimum yaş değeri 94 olarak saptandı. 

Hashimoto grubunda 81 erkek , 525 kadın bulunurken kontrol grubunda 36 erkek 222 kadın mevcuttur. Toplamda 117 erkek, 
747 kadın mevcuttur. 

Antihipertansif ilaç kullanımında iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı. Diabetes mellitus, dislipidemi, romatoid artrit ve 
sjögren sendromu birlikteliği açısından her iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı. Servikal lenfadenopati (LAP) kontrol 
grubunda 11, hashimoto grubunda 45 hastada saptanırken her iki grupta da bu açıdan anlamlı fark bulunamadı ( Tablo 2). 

 

Tablo 2: Hashimoto ve kontrol grubunun demografik özellikleri 

  Hashimoto grubu (n/ 
%) 

Kontrol grubu 

(n/ %) 

Toplam  P değeri 

Sayı  606 258 864  

Yaş ortalaması 52,8±12,55 53,1±9,5 52,9±11,7 0,927 

Cinsiyet E/K 81/525 (%13,4/ 
%86,6) 

36/222 (%14/ %86) 117/747 0,817 

Antihipertansif ilaç 
alan 

113 (%18,6) 59 (%22,9) 172 (%19,9) 0,155 

DM 59 (%9,7) 32 (%12,4) 91 (%10,5) 0,242 

Dislipidemi 23 (%3,8) 8 (%3,1) 31 (%3,6) 0,615 

RA 4 (%0,7) 3 (%1,2) 7 (%0,8) 0,432 

Sjögren sendromu 5 (%0,8) 3 (%1,2) 8 (%0,9) 0,702 

Servikal LAP 45 (%7,4) 11 (%4,3) 56 (%6,5) 0,084 
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Hashimoto ve kontrol grubunun karşılaştırılması 

Serum TSH ve T4 değerleri hashimoto grubunda anlamlı olarak daha yüksek bulundu ( p<0,001, p=0,013 ). Hashimoto 
hastalarında AntiTg, anti TPO anlamlı olarak daha yüksek; direkt bilirübin, B12 vitamini, GGT, ürik asit, sT3, açlık kan şekeri ise 
anlamlı olarak daha düşük saptandı ( p<0,05 ) ( tablo 3 ). 

 

Tablo 3: Hashimoto ve kontrol gruplarının laboratuar değerlerinin karşılaştırılması 

Değişkenler  Hashimoto grubu (mean±SD) Kontrol grubu 

(mean±SD) 

P değeri 

Açlık kan şekeri (mg/dl) 93,39±21,62 96,48±25,4 0,010 

TSH (mikroIU/ml) 2,61 (min/max: 0,5/47) 1,45 (min/max: 0,4/6,17) <0,001 

Serbest T3 (pmol/L) 4,57±0,77 4,66±0,54 0,004 

Serbest T4 (pmol/L) 11,5±2,53 11,01±1,8 0,013 

AntiTg (IU/ml) 149,42±405,8 1,96±3,4 <0,001 

AntiTPO (IU/ml) 288,53±379,99 1,47±2 <0,001 

Direkt bilirübin (mg/dl) 0,12±0,09 0,16±0,18 <0,001 

B12 vitamini (pg/ml) 303,8±231,55 327±153 0,032 

GGT (U/L) 19,72±28 22,68±21,9 <0,001 

Ürik asit (mg/dl) 3,67±1,9 4,61±1,22 <0,001 

 

B12 vitamini 250 pg/ml‘ nin altında olanların oranı hashimoto grubunda daha yüksek saptandı ( p=0,02 ) ( Tablo 4 ). 

 

Tablo 4: B12 vitamini düzeyi ve hasta sayıları 

B12 vitamini Hashimoto grubu (n/%) Kontrol grubu (n/%) Toplam  

<250 pg/ml 240 (%39,6) 84 (%32,6) 324 

≥250 pg/ml 366 (%60,4) 174 (%67,4) 540 

Toplam  606 (%100) 258 (%100) 864 

 

Bez parankim ekojenitesinin heterojen olması hashimoto grubunda daha sıktı(P<0,001 ). Multipl nodül, kontrol grubunda 194 
hastada, hashimoto grubunda 429 hastada saptandı. Ancak istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı. Nodül hacmi 
hashimoto grubunda anlamlı olarak daha düşük saptandı (p=0,004). Nodülün solid, kompleks, kistik olması ihtimali her iki 
grupta benzerdi. Hipoekoik nodül kontrol grubunda anlamlı olarak daha fazla saptandı.  

Nodülde makrokalsifikasyon saptanması hashimoto grubundaki nodüllerde anlamlı olarak daha sık saptandı (p=0,005 ). Kenar 
düzensizliği ve periferik haloda anlamlı fark yoktur. Vasküler akımın olmaması ve Tip1 vasküler akım olması hashimoto 
grubundaki nodüllerde anlamlı olarak daha fazla saptandı. Nodülün kalsifikasyon durumuna göre hasta sayıları tablo 5 ‘te 
gösterilmiştir. 

 

Tablo 5: Nodülün kalsifikasyon özellikleri ve hasta sayıları 

Kalsifikasyon Hashimoto grubu (n/%) Kontrol grubu (n/%) Toplam  

Yok  540 (%89,3) 217 (%84,1) 757 

Mikro  46 (%7,6) 37 (%14,3) 83 

Makro 19 (%3,1) 4 (%1,6) 23 

Toplam  605 (%100) 258 (%100) 863 
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Biyopsi yapılan nodüllerde önemi belirsiz atipi, folliküler lezyon ve papiller tiroid kanseri hashimoto grubunda kontrol grubuna 
göre daha sık saptandı ( P<0,001, P<0,001, P<0,001 ) ( tablo 6 ). 

 

Tablo 6: Kontrol ve hashimoto grubunun sonuçları 

Sitolojik Tanı  Hashimoto grubu 
(n,%) 

Kontrol grubu (n, %) Toplam (n,%) P değeri 

Kronik lenfositik tiroidit 241 (%47,8) 2 (%0,8) 243 (%32,2) <0,001 

Regresif değişiklik 120 (%23,8) 138 (%55,2) 258 (%34,2)  

Kistik kolloidal guatr 52 ( %10,3) 86 (%34,4) 138 (%18,3)  

Hiposelüler  21 (%4,2) 12 (%4,8) 33 (%4,4)  

Önemi belirsiz Atipi 44 (%8,7) 10 (%4) 54 (%7,2) <0,001 

Foliküler lezyon  6 (%1,2) 1 (%0,4) 7 (%0,9) <0,001 

Papiler kanser + malignite 
pozitif 

20 (%4) 1 (%0,4) 21 (%2,8) <0,001 

Toplam  504 250 754  

 

Biyopsi yapılan nodüllerde ATA ‘ya göre şüpheli ve malign sitoloji hashimoto grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak 
daha sık saptandı (P<0,001, P<0,001) (tablo7 ). 

 

Tablo 7: ATA ya göre hasta sayıları 

ATA Hashimoto grubu 
(n, %) 

Kontrol grubu (n, 
%) 

Toplam (n, %) P değeri  

Yetersiz  23 (%4,3) 7 (%2,9) 30 (%3,9) 0,427 

Foliküler  14 (%2,6) 7 (%2,9) 21 (%2,7)  

Şüpheli 39 (%7,3) 3 (%1,3) 42 (%5,4) <0,001 

Malign 20 (%3,7) 1 (%0,4) 21 (%2,7) <0,001 

Benign 439 (%82,1) 221 (%92,5) 660 (%85,3) <0,001 

Toplam  535 239 774  

 

Biyopsi yapılan nodüllerde Bethesda’ya göre sitolojide önemi belirsiz atipi ve malignite şüphesi olması hashimoto grubunda 
kontrol grubuna göre daha sık saptandı ( p<0,001, p<0,001 ) ( tablo 8). 

Hastalar sitolojilerine göre benign ve malign olarak gruplandırıldığında kontrol grubunda nodülün malign olma yüzdesi %5,1 
iken hashimoto grubunda %14,3 ‘tür. Hashimoto grubundaki nodüllerde maligniteye daha sık rastlandı.  
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Tablo 8: BETHESDA’ ya göre hasta sayıları 

BEDHESTA Hashimoto grubu 
(n, %) 

Kontrol grubu (n, 
%) 

Toplam (n, %) P değeri 

Yetersiz 17 (%3) 7 (%2,7) 24 (%2,9) 0,940 

 Tanısal olmayan 6 (%1,1) 0 6 (%0,7)  

Önemi belirsiz A tipi 20 (%3,6) 3 (%1,2) 23 (%2,8) <0,001 

Önemi belirsiz foliküler 
lezyon 

17 (%3) 8 (%3,1) 25 (%3,1)  

Foliküler yada hurtle 
neoplazm/şüphesi 

3 (%0,5) 0 3 (%0,4)  

Malignite şüphesi 41 (%7,3) 2 (%0,8) 43 (%5,3) <0,001 

Benign  457 (%81,5) 236 (%92,2) 693 (%84,8) <0,001 

Toplam 561 256 817  

 

Tablo 9: Kontrol ve hashimoto grubunun patoloji sonuçları 

Patolojik Tanı Hashimoto grubu (n, %) Kontrol grubu (n, %) Toplam ( n, %) 

Hashimoto  21 (%19,6) 0 21 (%18,4) 

Nodüler guatr  34 (%31,8) 3 (%42,9) 37 (%32,5) 

Folliküler adenom 5 (%4,7) 0 5 (%4,4) 

Papiler tiroid kanser 43 (%40,2) 3 (%42,9) 46 (%40,4) 

Medüller tiroid kanser 2 (%1,9) 1 (%14,3) 3 (%2,6) 

Folliküler karsinom 2 (%1,9) 0 2 (%1,8) 

Toplam  107 7 114 

 

Kontrol ve hashimoto grubunda <1 cm ve >1 cm nodül sıklıkları her iki grupta benzerdi ( P=0,497). Ancak tümör çapı 1 cm 
üzerinde olanlar hashimoto grubunda daha fazla saptandı ( tablo 10). 

 

Tablo 10: Tümör çapına göre hasta sayıları 

Tümör çapı Hashimoto grubu (n, %) Kontrol grubu (n, %) Toplam 

<1 cm 15 (%14) 2 (%28,6) 17 (%14,9) 

≥1 cm 36 (%33,6) 2 (%28,6) 38 (%33,3) 

Malign olmayan 56 (%52,3) 3 (%42,9) 59 (%51,8) 

Toplam 107 7 114 

 

Hashimoto grubunda tiroid malignitesi  

Hashimoto grubunda sitolojide malign saptanan hastaların daha genç yaşta olduğu görüldü. Malign nodüle sahip HT’ li 
hastaların yaş ortalaması 47,6±15,6 iken benign nodüle sahip HT’ li hastaların yaş ortalaması 54±11,76 saptandı ( P<0,001 ). 

Hashimoto grubunda sitolojide malign ve benign saptananların cinsiyetleri arasında fark görülmedi (p= 0,61). Sitolojide malign 
saptananlarda diyabet daha az görüldü (p= 0,013). 
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Sitolojide malign saptananlarda benign olanlara göre Sevikal LAP’ın anlamlı olarak daha sık olduğu görüldü ( p< 0,001). Ancak 
bunların ultrasonografide reaktif olduğu saptandı. 

Hashimoto grubunda sitolojide malign saptananlarda beyaz küre, nötrofil ve monosit anlamlı olarak daha yüksek saptandı ( 
p= 0,004, p= 0,017, p= 0,037). Tiroid nodül tipi malign ve benign grupta benzer olarak saptandı (p= 0,689). 

 

Tablo 11: Hashimoto grubunda nodülün kalsifikasyon özelliği ve hasta sayıları 

Hashimoto nodül 
kalsifikasyon 

Malign (n, %) Benign (n, %) Toplam (n, %) P değeri 

Yok 67 (%83,8) 433 (%90,2) 500 (%89,3)  

Mikro 12 (%15) 30 (%6,2) 42 (%7,5) 0,007 

Makro 1 (%1,2) 17 (%3,5) 18 (%3,2) 0,491 

Toplam  80 480 560  

 

Hashimoto grubunda nodülde mikrokalsifikasyon varlığı malign nodüllerde anlamlı olarak daha sık saptandı (p= 0,007) ( tablo 
11). Nodülde kenar düzensizliği varlığı malign grupta anlamlı olarak daha sık saptandı ( p=0,033 ). Tiroid nodül ekojenitesi ve 
nodül etrafında periferik halo olması her iki grupta benzer olarak saptandı ( p= 0,317, p= 0,797). Nodülde Tip 2 vasküler akım 
varlığı malign grupta anlamlı olarak daha sık olarak görülmüştür ( p= 0,044). 

Hashimoto tiroiditinde maligniteyi artıran nedenlerin regresyon analizi yapıldı. Buna göre;  

Yaş azaldıkça malignte riski artmaktadır (OR 0,96 ) ( %95 C.I 0,94-0,98). 

Servikal LAP olması malignite riskini 4,6 kat artırmaktadır (OR 4,59 )( %95 C.I 2,22- 9,48). 

Nodülde kenar düzensizliğinin varlığı malignite riskini 2,4 kat artırmaktadır (OR 2,45 ) ( %95 C.I 0,92-6,49 ). 

Kontrol grubunda tiroid malignitesi 

Kontrol grubunda malign nodüle sahip hastaların yaş ortalaması 47,4±10,6 iken benign nodüle sahip hastaların yaş ortalaması 
53,4±9,3 tür (P=0,058). Kontrol grubunda servikal LAP olması malign ve benign grupta benzer saptandı. Tiroid nodülünün tipi, 
nodülde kalsifikasyon ve kenar düzensizliğinin olması malign ve benign grupta fark olmadığı görüldü. 

Kontrol grubunda maligniteyi artıran nedenlere yönelik regresyon analizi yapıldı. Buna göre; 

Yaş azaldıkça malignite riski artmaktadır (OR 0,93 ) (%95 CI 0,86-0,99). 

Tüm hasta grubunda malign ve benign sitoloji özellikleri  

Sitolojide 724 hasta benign, 93 hasta malign olarak belirlendi. Sitolojide malign saptananların yaş ortalaması 47,6±14,9 iken 
benign grubun yaş ortalaması 53,8±11 olarak saptandı (tablo 12).Kanser genç yaş grupta anlamlı olarak daha sık olduğu 
görüldü(P<0,001 ). Diabetes mellitusu olan 90 hastanın 87’ si (%12 ) benign sitoloji, 3’ü (%3,2 ) malign sitolojiye sahipti ( 
p=0,011). 

 

Tablo 12: Sitolojide malign ve benign saptananların demografik özellikleri 

 Malign sitoloji Benign sitoloji P değeri 

Yaş ortalaması 47,6±14,9 53,8±11 <0,001 

Cinsiyet K/E 82 / 11 (%88,2/ %11,8) 626 / 98 (%86,5/%13,5) 0,648 

Toplam sayı 93 724  

Diabetes mellitus 3 (%3,2) 87 (%12) 0,011 

Hiperlipidemi  1 (%1,1) 30 (%4,1) 0,243 

Romatoid artrit 1(%1,1) 6(%0,8) 0,572 

Sjögren sendromu 1(%1,1) 7 (%1) 1 

Servikal LAP 17 (%18,3) 32 (%4,4) <0,001 
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TSH, antiTg, antiTPO artması malignite ile anlamlı bulundu ( p<0,05). B12 vitamininin azalması malignite ile daha anlamlı 
olduğu saptandı ( p<0,05) . Serbest T3, serbest T4, MPV, nötrofil/lenfosit, ALT, AST, GGT, HDL kolesterol, total kolesterol,ürik 
asit, AKŞ, BUN, kreatinin, total ve direkt bilirübinin malignite ile ilişkisi bulunmadı ( tablo 13). Tiroid bezinin parankim 
ekojenitesinin hafif, orta ve ileri heterojen olması malignite ile anlamlı bulundu ( P<0,05). Nodül sayısı ile malignite arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmadı. Nodülde Tip 2 vasküler akım olması malign grupta anlamlı olarak daha sık olarak bulundu( 
P=0,015). Nodülde kenar düzensizliği varlığı , nodül etrafında periferik halo varlığı ve nodül tipi ile ilgili benign ve malign grupta 
anlamlı fark saptanmadı. 

 

Tablo 13: Laboratuar parametrelerinin malignite ile ilişkisi ( mean±SD) 

 Benign 

 

Malign P değeri 

TSH  2,18 ±3 2,64 ±2,3 0,011 

B12 316,7 ± 212 258,8 ± 166,5 0,010 

AntiTg 94,65 ± 334,3 175 ± 409,6 0,047 

AntiTPO 183,59 ± 328 298,37 ± 441,7 0,002 

Nötrofil/lenfosit 2,15 ±1,52 2,1 ± 1,09 0,760 

 

Sitolojisi malign veya benign olan grupta USG de, laboratuar tetkiklerinde anlamlı saptanan verilerin regresyon analizi yapıldı.  

Servikal LAP malignite riskini 4,6 kat artırmaktadır (OR 4,64) ( %95 CI 2,35-9,18). 

 B12 vitaminin azalması malignite riskini artırmaktadır ( OR 0,99) ( %95 CI 0,99-1). 

 Hafif –orta heterojen parankim maligniteyi 2,2 kat ( OR 2,2) ( %95 CI 1,23-4,16), ileri heterojen parankim maligniteyi 3 kat 
(OR 3) ( %95 CI 1,18-7,72) artırmaktadır.  

Nodülde tip 2 vasküler akım olması maligniteyi 2,5 kat artırmaktadır(OR 2,56)(%95 CI 1,13-5,81). 

TSH’nin 2 mikroIU/ml ’ nin üzerinde olması malign olma olasılığını 1,8 kat artırmaktadır ( OR 1,89) ( %95 CI 1,22-2,92) ( Tablo 
14). 

 

Tablo 14: TSH düzeyi ile malignite riski arasındaki ilişki 

 Benign (n/ %) malign(n/ %) toplam(n) P değeri 

TSH ≤2 mikroIU/ml 484 (%66,9) 48 (%51,6) 532  

TSH >2 mikroİU/ml 240 (%33,1) 45 (%48,4) 285 0,004 

Toplam 

 

724 (%100) 93 (%100) 817  

 

AntiTg düzeyleri kanser olan grupta anlamlı olarak daha yüksek bulundu. AntiTg düzeyinin 200 IU/ml ve üzerinde olması 
malignite riskini 2,17 kat artırmaktadır ( OR 2,17) ( %95CI 1,26-3,75) ( tablo 15). 

 

Tablo 15: AntiTg düzeyi ile malignite riski arasındaki ilişki 

 benign(n/%) malign(n/%) toplam(n) P değeri 

AntiTg <200 IU/ml 643 (%88,8) 73 (%78,5) 716  

AntiTg ≥200 IU/ml 81 (%11,2) 20 (%21,5) 101 0,004 

Toplam 724 (%100) 93 (%100) 817  
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AntiTg ile benzer şekilde AntiTPO düzeyleri de kanser olan grupta anlamlı olarak daha yüksek bulundu . AntiTPO düzeyinin 9 
IU/ml ’un üzerinde olması malignite riskini 1,8 kat artırmaktadır ( OR 1,8) ( %95 CI 1,14-2,83 ) ( tablo 16). 

 

Tablo 16:  AntiTPO düzeyi ile malignite riski arasındaki ilişki 

 benign(n/%) malign(n/%) toplam(n) P değeri 

AntiTPO≤9 IU/ml 351 (%49) 32 (%34,8) 383  

AntiTPO>9 IU/ml 365 (%51) 60 (%65,2) 425 0,010 

Toplam 716 (%100) 92 (%100) 808  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Tiroid maligniteleri tüm kanserlerin %1’ inden azını oluşturmaktadır, aynı zamanda tiroid kanserleri en sık endokrin 
kanserlerdir. Tiroid nodülü olan hastaların %5’i tiroid kanseridir. Diferansiye olan papiller ve folliküler kanserler en sık görülen 
tipleridir.  

HT ve DTK birlikteliği halen tartışmalıdır. Bu ilişki ilk defa 1955 yılında Dailey ve arkadaşları tarafından ortaya konulmuştur. 35 
vakada %17,7 oranında DTK saptanmıştır (DAILEY, LINDSAY, & SKAHEN, 1955).  

Bizim retrospektif çalışmamızda HT grubunda tiroid kanseri %14,3 oranında saptanırken, kontrol grubunda %5,1 oranında 
saptandı. Bir başka deyişle HT ‘li hastalarda malignite 3 kat daha sık gözlenmektedir. Singh ve arkadaşları tarafından 
yayınlanan metaanalizde HT’ li hastalarda tiroid kanser sıklığı 2,48 kat arttığı gözlenmiştir (Singh et al., 1999).  

2013 yılında Caturegli ve arkadaşlarının yayınladığı bir çalışmada 15000 tiroidektomili hastanın %6’ sını kapsayan 867 
hashimoto tiroiditli hasta incelenmiştir. 462 olguda izole HT, 405 olguda PTK, Multinodüler guatr, folliküler adenom ve 
karsinom, Hurtle hücreli adenom ve karsinom, paratiroid adenom, medüller tiroid kanseri gibi diğer tiroid patolojilerinin eşlik 
ettiği saptanmıştır. Bunların içerisinde en sık 231 hasta ( %26,6) ile PTK görülmüştür (Caturegli et al., 2013). HT’ de DTK sıklığını 
%1 ile %7 arasında değişen çalışmalar mevcuttur (Anil et al., 2010; Carson, Castelli, & Gattuso, 1996; Erdogan et al., 2009; 
Ohmori, Miyakawa, Ohmori, & Takano, 2007). 

Çalışmamızda hashimoto grubunda PTK ve önemi belirsiz atipi anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Hashimoto grubunda 20 
hastada ( %4) PTK saptanırken, kontrol grubunda 1 hastada ( %0,4) PTK saptandı. ATA’ ya göre şüpheli ve malign sitoloji , 
BETHESDA’ya göre önemi belirsiz atipi ve malignite şüphesi HT grubunda kontrol grubuna göre daha fazla bulundu. Bizim 
çalışmamız da literatürdekilerle benzer saptandı. 

Çalışmamızda HT’ li hasta grubunda sitolojide kanser saptananlarda yaş ortalaması 47,6±15,6 saptanırken , sitolojisi benign 
olanların yaş ortalaması 54±11,7 saptandı. Kontrol grubunda da benzer şekilde kanser saptananlar daha genç yaş grubunda 
gözlendi. Kebebew ve arkadaşlalarının yaptığı bir çalışmada kanser saptanan kronik lenfositik tiroiditli hastaların yaş 
ortalamaları 45,5 iken benign grubun 54 saptanmıştır (Kebebew, Treseler, Ituarte, & Clark, 2001). Kurukahvecioğlu ve 
arkadaşlarının yaptığı 922 hastanın buulunduğu başka bir çalışmada PTK ve HT beraber olan hastalarda sadece PTK 
saptananlara göre daha genç olduğu görülmüştür (Kurukahvecioglu et al., 2007). Grani ve arkadaşlarının kronik otoimmun 
tiroditi olan hastalarda kanser riskini araştırdıkları çalışmada şüpheli sitolojisi olan hastalarda yaş ortalamasının benign 
saptananlara göre daha düşük olduğu, OR =0, 94 olduğu görülmüştür (Grani et al., 2015).  

Çalışmamızda HT’ li hastaların ultrasonografik bulgularında tiroid parankiminin heterojen olması ve nodül hacmi azalmış 
olması kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha sık bulundu. Aynı zamanda tiroid bezinin parankim ekojenitesinin hafif, orta 
ve ileri heterojen olması kanser ile ilişkili bulundu. Çalışmamızda kanser riskinin parankim heterojenitesi arttıkça kanser 
riskinin de 2,2 ile 3 kat arttığı saptandı. Nodülün tipi, kenar düzensizliği, periferik halo hem hashimoto hem de kontrol 
grubunda benzer bulundu. USG Radyoloji veya Endokrinoloji Bilim Dalı tarafından çekilmiş olup, subjektif farklılıklar olabilir. 
Bu da çalışmamızın bir kısıtlılığıdır. Durfee ve arkadaşlarının 162 tiroid kanseri ile yapılan bir çalışmasında da antiTPO pozitif 
olan gruptaki tiroid bezi daha heterojen bulunmuştur ve antiTPO pozitif kanser grubunda parankim heterojenitesi %57 iken 
antiTPO negatif kanser grubunda %26 saptanmıştır (Durfee, Benson, Arthaud, Alexander, & Frates, 2015).  

Çalışmamızda HT ‘li malign hasta grubunda servikal LAP anlamlı olarak yüksek bulunurken kontrol grubunda böyle bir fark 
saptanmadı. Servikal LAP olması hashimoto grubunda kanseri 4,6 kat arttırdığı saptandı. Bu lenfadenopatilerin hepsinin reaktif 
olduğu görüldü. USG Radyoloji veya Endokrinoloji Bilim Dalı tarafından çekilmiş olup, subjektif farklılıklar olabilir. Bu da 
çalışmamızın bir kısıtlılığıdır. Bizim çalışmamızla benzer şekilde servikal LAP % 26 oranında HT grubunda daha fazla 
bulunmuştur (Durfee et al., 2015). Bizim çalışmamız servikal LAP’ ın reaktif bile olsa hashimoto tiroiditinde kanseri arttırdığını 
gösteren ilk çalışmadır. Servikal LAP malignite için önemli bir öngördürü parametredir. USG ‘de servikal LAP olan HT olan 
hastalar kanser gelişimi açısından daha dikkatli izlenmelidir. 

Çalışmamızda mikrokalsifikasyon ve kenar düzensizliği HT’ li malign grupta benign gruba göre daha fazla saptandı. Durfee ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada da mikrokalsifikasyon HT ‘ li grupta %24 ‘e %19 daha çok bulunmuştur (Durfee et al., 2015). 
Kenar düzensizliğinin olması çalışmamızda kanseri 2,4 kat arttırdığı saptandı. Bu da kılavuzlardaki malign nodülün USG 
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özellikleri ile uyumludur (Levine, 2012). Kontrol grubundaki malign grupta böyle bir fark saptanmadı. Hashimoto grubunda 
nodülün etrafında periferik halo olması ile kanser arasında ilişki saptanmadı. Anderson ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da 
periferik halo olmaması çalışmamızı desteklemiştir (Anderson et al., 2010).  

Çalışmamızda AntiTg ve antiTPO artması malign grupta anlamlı olarak daha yüksek saptandı. AntiTg ≥ 200 IU/ml olması 
maligniteyi 2,17 kat artırmaktayken (G Azizi et al., 2014; Ghobad Azizi & Malchoff, 2010; Kim et al., 2009; Medenica et al., 
2015) antiTPO ˃9 IU/ml olması maligniteyi 1,8 kat artırdığı saptandı. Azizi ve arkadaşlarının yapmış olduğu prospektif 
çalışmada antiTg artması kanser riskini 2,2 kat arttırdığı saptanmıştır. Ancak antiTPO ile ilişki saptanmamıştır. Grani ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada antiTg pozitif olanlarda şüpheli sitolojiye daha sık rastlanmıştır, OR: 1,74 olarak 
hesaplanmıştır. Ancak Azizi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya benzer bir şekilde antiTPO ile ilişki saptanmamıştır (Grani et 
al., 2015). Bazı çalışmalarda sadece antiTg artışı malignite ile ilişkili bulunurken , bazılarında da hiç ilişki görülmemiştir (Kristien 
Boelaert, 2009).  

Çalışmamızda TSH’ nin 2 mikroIU/ml ‘nin üzerinde olmasının tiroid kanseri riskini 1,8 kat artırdığı görüldü. 2008-2009 yıllarında 
yapılan Haymart ve arkadaşlarının yaptığı 843 hastanın katıldığı çalışmada TSH konsantrasyonundaki artışla tiroid kanser 
gelişmesi riskinin parelel bir şekilde arttığı saptanmıştır (Haymart et al., 2008). 1500 hasta ile yapılan diğer bir çalışmada 
Boelaert ve arkadaşları TSH >0,9 mikroIU/ml olması tiroid kanser riskini arttırdığını göstermişlerdir. Ancak çalışmada tiroid 
hormon replasman tedavisi alıp almadığı belirtilmemiştir (K Boelaert et al., 2006). Gabalec ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 
düşük TSH değerlerinin tiroid kanser riskini azalttığını göstermişler (Gabalec et al., 2016). HT uzamış kronik inflamatuar süreç, 
T hücre anormalliği ve buna bağlı immunsupresyon defekti, hasarlanan tiroid dokusu sonucunda gelişen hipotiroidinin TSH 
stimülasyonunu uyarması dolayısı ile uzamış TSH etkisi sebebiyle tiroid karsinomu gelişebilir (Collins, 1997). 

Nötrofil /lenfosit oranında artış 2014 yılında Koçer ve arkadaşları tarafından yapılan , 2015 yılında da Liu ve arkadaşları 
tarafından yapılan çalışmalarda PTK gelişimi için risk faktörü olarak değerlendirmişlerdir (Kocer, Karakukcu, Karaman, Gokay, 
& Bayram, 2015; Liu et al., 2015). Ancak bizim çalışmamızda anlamlı bir fark görülmedi. 

Çalışmamızda B12 vitaminin azalması kanser saptananlarda daha fazla olduğu saptandı. Homosistein ve B12 vitamini DNA 
sentezi ve metilasyonda önemli rol oynamaktadır. B12 vitamininin azalması literatürlerde akciğer, kolorektal ve meme kanseri 
ile ilişkili bulunmuştur. Böyle bir durumda da daha çok kullanılan kemoterapinin yan etkileri, komorbid durumlar, 
malabsorbsiyona bağlanmıştır (Vashi, Edwin, Popiel, Lammersfeld, & Gupta, 2016). Tiroid kanseriyle B12 vitamininin azalması 
arasındaki ilişki ilk defa bizim çalışmamızda gösterilmiştir. B12 eksikliği ile tiroid kanseri gelişimi riski açısından daha ileri 
çalışmalar gerekmektedir. 

Diabetes mellitusu ( DM ) olan 90 hastanın 87’ si ( %12 ) benign sitoloji, 3’ü ( %3,2 ) malign sitolojiye sahipti. Çalışmamızda 
DM malign sitolojide daha az görülmesinin nedeni tanı konulamamış olması, retrospektif olarak taranan sistemde veri eksikliği 
olabilir. 2012’ de yapılan bir çalışmada bizim çalışmamızın tersine tiroid kanseri olan hastalarda glukoz metabolizma 
bozukluklarına daha çok rastlanmıştır (Duran et al., 2013). Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ve USG ‘ nin kanser 
yakalamadaki başarısı kontrol grubuyla benzerdir. Biyopsi ve USG bu konuda parankim harabiyetine rağmen diğer nodülü 
olan hastalar kadar yüksektir.  

Sonuç olarak günümüzde tiroid kanseri artmaktadır. HT ve tiroid kanseri arasındaki ilişki pek çok çalışmada irdelenmiş ve çok 
farklı sonuçlar bulunmuştur. Bizim çalışmamızda da literatürdekilere benzer şekilde HT’ li hastalarda DTK sıklığının arttığı 
görüldü. Serum antiTg ve antiTPO artması tiroid nodülü olan hastalarda artmış tiroid kanser ile ilişkilidir. TSH’ nin 2 mikroIU/ml 
üzerinde olması tiroid kanserinde önemli bir belirleyici faktördür. HT ve tiroid kanser arasındaki ilişki antikor spesifiktir. Beyaz 
kürenin ve monositin artması, B12 vitaminin ve LDL’ nin azalması kanserle ilişkili bulundu. Bu bulgular daha önce başka 
çalışmalarda gösterilmemiştir. Dolayısıyla biz çalışmamızda bu açıdan ışık tutacak bulgularla literatüre katkı yapmayı ön 
görmekteyiz. 
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ÖZET 

Amaç: Kronik Lenfositer Lösemi(KLL) erişkin yaşın en sık lösemisi olup olgun B lenfositlerin klon olarak çoğalması sonucu 
oluşur. Kalsiyum depolayan şaperon görevinde bir protein olan kalretikülini kodlayan CALR genidir. Myeloproliferatif 
hastalıklarla CALR mutasyonu bağlantısı gösterilmiştir. Çalışmamızda lenfoproliferatif hastalıklarda CALR mutasyonunu 
araştıran çalışma sayısı sınırlı olması nedeniyle tedavi almamış KLL hastalarında CALR mutasyon sıklığını saptamayı amaçladık.  

Materyal ve Metot: Yerel etik kuruldan izin alınarak sitotoksik bir tedavi almamış, aydınlatılmış onam veren 39 hastanın 
periferik kanından alınan beyaz kürelerden DNA elde edildi. Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile çoğaltılan genetik malzemeden 
dizi analizi yöntemi ile CALR exon 9 mutasyonu analiz edildi. Hastaların diğer klinik verilerine elektronik kayıtlarından ulaşıldı. 
KLL evrelemeleri için Rai ve Binet evreleme sistemleri kullanıldı. Veri analizinde SPSS 16.0(Statistical PackageforSocialScience) 
kullanıldı.  

Bulgular: Yaş ortalaması 58.28 (43-89) olup %53.8’i erkekti. Hastaların 11’i(%28.2) 65 yaş üzerinde tanı almıştı. Tanı anında 
Binet evresi A,B,C olanlar sırası ile %69.24, %28.2, %2.56 idi. Tanı anında modifiye Rai evresi düşük, orta, yüksek riskli olanlar 
sırası ile %58.98, %38.46, %2.56 sıklıktaydı. Del 17p mutasyon durumu bakılmış 17 kişinin içinde 17p del sıklığı %11.76 
saptandı. Hastaların hiçbirinde CALR exon 9 mutasyonu saptanmadı.  

Sonuç: KLL hastalarında CALR exon 9 mutasyonu bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositer lösemi, Kalretikülin, CALR mutasyonu 

 

PREVALENCE OF CALRETICULIN GENE MUTATION AMONG UNTREATED CHRONIC 
LYMPHOCYTIC LEUKEMIA PATIENTS 

 

ABSTRACT 

Aim: Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most frequent form of leukemia of adulthood, characterized by the clonal 
proliferation of neoplastic B lymphocytes. CALR gene is coding calreticulin which is a chaperone protein mainly serving as a 
calcium binder. CALR mutations are commonly detected in myeloproliferative diseases. We aimed to detect the prevalence 
of CALR mutation among untreated CLL patients.  

Materials and Methods: DNA was isolated from peripheral white blood cells of 39 CLL patients who have not had any 
cytotoxic treatment. Sequence analysis was performed for exon 9 mutation of CALR for DNA copies multiplied by polymerase 
chain reaction. Other clinical data was obtained from hospital records.  

Results: Mean age was 58.28 (43-89). Among 39 patients 53.8% were male. Patients over 65 at the time of diagnosis were 
28.2% of all. Patients were in Binet Stage A, B and C, 69.24%, 28.2% and 2.56% respectively. Del 17p mutation was detected 
in 11.76% of 17 evaluated patients. Among 39 CLL patients, no CALR exon 9 mutation was detected.  

Conclusion: CALR exon 9 mutation is not present in CLL. 

Keywords: Chronic Lymphocytic Leukemia, calreticulin, CALR mutation 
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GİRİŞ 

Efektif hematopoez hematopoetik büyüme faktörleri, çeşitli reseptörler ve kemik iliği mikro çevresi arasındaki interaktif ilişki 
ve fonksiyonlar ile düzenlenmektedir(1). Kök hücrelerden köken alan öncül hücre yapıları miyeloid ve lenfoid öncüller olarak 
farklılaşmaktadır. Bu işlenme sürecinde yaşanan problemler nedeni ile klon olarak çoğalan hücre gruplarına bağlı olarak 
hastalıklar oluşabilmektedir. Kronik Lenfositer Lösemi (KLL) malign monoklonal CD5 pozitif B lenfositlerin çoğalması ve bu 
hücrelerin kemik iliği, lenfoid organlar ve periferik kanda birikimiyle karakterize erişkin yaşta en sık görülen kronik lösemi 
tipidir(2).  

İleri yaşlarda ortaya çıkan bu klonal hastalıkta etkilenen populasyon sıklıkla 60 yaş ve üzerindedir(3). Ancak son yıllarda bu 
konuda farkındalığın artması nedeni ile tanı yaşı bir miktar düşmüştür.  

KLL genellikle sporadik ortaya çıkan ve etyolojisi net bilinmeyen bir hastalıktır. Birinci derece akrabalarda görülen ailesel KLL 
tanımlanmış ancak etyolojik neden olarak gösterilebilecek gen mutasyonu saptanamamıştır(4). Hücrelerin klonal KLL 
oluşturma kapasitelerini hematopoetik kök hücreleri aşamasında kazandıklarına dair bazı bulgular saptanmıştır(5). KLL 
hücrelerinin büyük bir çoğunluğu G0/G1 hücre dönüşüm fazında kalır(6). KLL hastalığının sadece B hücrelerinin fazla 
çoğalmasından değil, ek olarak apoptoz mekanizmasının da bozulmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

KLL'nin moleküler sitogenetiği henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Genetik çalışmalar sonucu hastaların %80’inden 
fazlasında kromozom anomalileri tespit edilmiştir. En sık gözlenen genetik değişiklikler delesyon(del)13q14, trizomi 12, 
del11q22.3, del17p13 ve del13q34'tür. Kromozom anomalilerinin hastalığın klinik seyri ile ilişkisi olabileceği gözlenmiş ve 
genetik mutasyon durumu ile tedavi seçenekleri değişebilmektedir.  

Klinik olarak genellikle asemptomatik olan bu hastalarda ek olarak lenf nodlarında büyüme, hepatosplenomegali, anemiler ve 
trombositopeniler görülebilir. Bazı hastalar 20 yıldan uzun tedavisiz takip edilirken, bazılarında hızlı ve agresif bir ilerleme 
görülür. (6,7) Tanıda periferik kanda en az 3 ay süreyle kalıcı B lenfositlerin >5 x 109/L olması ve monoklonal özelliklerinin akım 
sitometrisi ile gösterilmesi gerekmektedir. KLL ile küçük lenfosittik lenfoma(SLL) aynı patolojik hücre grubundan köken alan 
ve tedavi açısından aynı yaklaşımla ele alınan hastalıklardır. SLL tanısı için lenfadenopati veya organomegali ile birlikte kanda 
en az 3 ay boyunca 5 x 109/L’den daha az monoklonal B lenfosit bulunması gerekmektedir. KLL’de hücreler genellikle düşük 
yüzey immunglobulinleri (kappa veya lambda zincirlerinden biri), CD20 ve CD79b taşırken, genellikle CD19, CD23 ile birlikte 
CD5 taşımaktadırlar (8,9).  

Tedavi kararının verilmesi için hastalarda birçok faktör göz önüne alınmakla birlikte evrelemeye en önemli kriterdir. 
Evrelemede modifiye Rai ve Binet evreleme sistemleri kullanılmaktadır.  

Kalretikülin (CRT) sıklıkla endoplazmik retikulumda ve nükleusta bulunan asli görev olarak kalsiyum bağlayan çok işlevli bir 
proteindir. Bir şaperon olan kalretikülin hücre hayatı ve farklılaşmasında rol oynayan proteinlerin katlanma, oligomerik 
bağlanma ve kalite kontrolünden sorumludur(10). Son yıllarda CRT’nin şaperon görevinin yanı sıra hücre içinde bir dizi olayda 
daha görev aldığı keşfedilmiştir. Apoptotik hücre yüzeylerinde CRT ekspresyonu artmakta ve dağılımı değişmekte, bu durum 
da fagositoz mekanizmasını değiştirmekte ve malign hücrelerin makrofajlar tarafından fark edilmesini kolaylaştırmaktadır(11). 
CALR geni kalretikülini kodlayan gen olup 19. kromozomun kısa kolunda yer almakta olup toplam dokuz ekzondan 
oluşmaktadır.  

Kalretikülin birçok kanser ile ilişkisi ortaya konmuş bir proteindir ve son yıllarda bu proteini kodlayan CALR genindeki 
mutasyon sıklığının miyeloproliferatif neoplastik hastalıklarda arttığı bildirilmiştir. 2013 yılında yapılan bir araştırmada 311 
esansiyel trombositozu olan hastanın 78’inde (%25) ve primer miyelofibroz olan 203 hastanın 72’ sinde (%35) kalretikülin 
mutasyonu saptanmıştır(12). 

KLL gelişiminde CALR mutasyonunun rolü olup olmadığı konusunda yapılmış yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu açıdan 
lenfoproliferatif hastalıklar ile CALR ilişkisinin olup olmadığı konusunda araştırmalar yapılması gerektiği öngörülmektedir. 
Mutasyon analizlerinin hastalıklar açısından prognostik önemi, tedavi planlanmalarının uygun yapılması açısından faydaları 
bilinmektedir. Ayrıca genetik bölgeleri hedefleyen tedavi seçenekleri, hedefe yönelik yeni ilaç araştırmaları açısından genetik 
analizler önemli bir çalışma alanı yaratmaktadır. 

CALR mutasyonu ile KLL arasında belirgin bir ilişki kurulması durumunda tanı, tedavi, prognoz, yeni tedavi ve takip stratejileri 
geliştirilmesi konularında daha ileri adımlar atılabilir. Çalışmamızda hastalığına yönelik tedavi almamış KLL hastalarında CALR 
mutasyonu olup olmadığı varsa sıklığını saptamayı amaçladık.  

 

YÖNTEM 

Çalışma için yerel etik kuruldan izin alındı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü’nde takip edilen 39 KLL 
hastası ile yüz yüze görüşülerek yazılı onamları alındı. Hastaların polikliniğe başvurdukları tarih itibariyle KLL tanıları, 
International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia tarafından 2008 yılında güncellenen National Cancer Institute–
Working Group Kılavuzuna ve 2015 KLL: Tanı Tedavi ve İzlem Kılavuzuna göre doğrulandı.  

KLL tanısı alan hastaların demografik özellikleri, fizik muayene bulguları, tanı sırasındaki laboratuvar değerleri ve Binet ve Rai 
evreleri, patoloji raporları, sitogenetik ve mutasyon analizleri geriye dönük olarak incelendi. Rutin kan tetkikleri sırasında 
alınan periferik kan örneğine ek olarak 4 cc periferik kan örneği alındı. 
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Hastalardan alınan periferik kan örneklerinden High Pure PCR Template Preperation Kit (Roche) kullanılarak DNA 
ekstraksiyonu gerçekleştirildi. İzole edilen DNA örneklerinden, CALR geni exon 9 bölgesine özgü (M13 kuyruklu) primerler 
kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu yapıldı. Amplifikasyon ürünleri ExoSAP-IT® ( Affymetrix,USA) kullanılarak enzimatik 
yöntem ile purifiye edildi. Purifiye edilen PCR ürünleri BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Thermo Scientific,USA) 
kullanılarak “Cycle Sequencing PCR” reaksiyonu yapıldı. Cycle Sequencing PCR ürünleri ZR DNA Sequencing Clean-up Kit™ 
(Zymo Research , USA) kiti kullanılarak üretici protokolüne göre purifiye edildi. Pürifiye edilmiş Cycle Sequencing PCR ürünleri 
3500 Genetic Analyzer otomatik DNA dizi analiz cihazında (Thermo Scientific,USA) kapiller elektroforez yapıldı. Elde edilen 
DNA dizileri referans dizi ile karşılaştırılarak “Sequencing Analysis” Programında analiz edildi. Veriler SPSS 16.0 programı 
kullanılarak analiz edildi. Sonuçlar ortalama ve yüzde cinsinden verildi.  

 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan 39 hastanın tanı anındaki ortalama yaşı 58.28±10.49 ve ortanca yaş 56 bulundu. Hastaların 21’i (%53,84) 
erkek, 18’i (%46,16) kadındı. Erkek kadın oranı 1,16 bulundu. 

Tanı anında hastaların 11’i (%28,8) 65 yaş ve üzerinde idi. Tanı anındaki Binet evrelemesine göre 27 hasta (%69,24) evre A, 11 
hasta (%28,2) evre B, bir hasta (%2,56) evre C idi. Modifiye Rai evrelemesine göre 23’ü (%58,98) düşük riskli, 15’i (%38,46) 
orta riskli ve biri (%2,56) yüksek riskli gruptaydı. Hastaların klinik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. 

KLL hastalarının klinik özellikleri 

 Hasta sayısı n Yüzde (%) 

Erkek / Kadın 21/18 53,84/46,16 

Tanı yaşı < 65 / ≥ 65 28/11 71,8 / 28,2 

Tanı anında Binet evresi A/ B/C 27/11/1 69,24/28,2/2,56 

Tanı anında Modifiye Rai evresi düşük 
/orta /yüksek 

 

23/15/1 

 

58,98/38,46/2,56 

 

Tanı anında hastaların Beyaz küre(BK) sayıları 4.700- 387.900/mm3 aralığındaydı ve ortalama BK sayısı 46.433/mm3 bulundu. 
Lenfosit sayısı 700-236.100/mm3 aralığında olup ortalama 33.584/mm3 saptandı. İlk tanı döneminde Hb 4,6-17,8 g/dL 
aralığında ve ortalama Hb 13,34 g/dL saptandı. Trombosit sayısı tanı anında 88-487 milyon/mm3 aralığında olup ortalama 213 
milyon /mm3 saptandı. Tanı sırasında hastaların LDH düzeyleri 136-1.055U/L aralığında bulundu. Ortalama LDH değeri 243 
U/L olup 2 hastada (%5,12) LDH belirlenen üst sınırın iki katı veya üzerindeydi. Tanı anındaki laboratuar bulguları Tablo 2’de 
özetlenmiştir.  

 

Tablo 2. 

Tanı anındaki laboratuar bulguları 

Tanı anında En düşük-En yüksek Ortalama 

BK(/mm3) 4.700-387.900 46.433 

Lenfosit(/mm3) 700-236100 33.584 

Hemoglobin(g/dL) 4,6-17,8 13,34 

Trombosit(milyon/mm3) 88-487 213 

LDH(U/L) 136-1.055 243 

 

Akım sitometride 39 hastanın 24’ünde (%61,53) CD38 %30’un altında, 10’unda (%25,64) CD38 %30 ‘un üzerinde saptandı. Beş 
hastada (%12,82) akım sitometri yapılmamıştı. Akım sitometri yapılan hastalar içinde CD38 ekspresyonu 30’un üzerinde 
olanlar %29,41 saptandı. Akım sitometri yapılmamış hastaların ikisi kemik iliği biyopsisi, biri lenf nodu biyopsisi ile tanı almıştı. 
İki hastanın ilk tanısı bölümümüze başvuru öncesinde konduğu için akım sitometri sonuçlarına dosyalarından ulaşılamadı. 
Hastaların 7’sinin (%17,94) tanısı kemik iliği veya lenf bezi biyopsisi ile desteklenmişti. Bir hasta SLL tanısı ile izleniyordu. 
Hastaların biri (%2,56) Polisitemia Vera ve ikisi (%5,12) Talasemi tanısı ile izlenmekteydi. Hastaların 2’sinde (%5,12) birinci 
derece akrabalarda KLL tanısı olduğu görüldü. Hastaların 5’inde (%12,82) ikinci bir malign hastalık öyküsü olduğu bulundu. Bir 
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kişi (%2,56) tiroid papiller kanseri, biri (%2,56) cilt bazal hücreli karsinom, biri (%2,56) renal hücreli karsinom, ikisi (%5,12) 
prostat karsinomu tanısı ile izleniyordu. Hastaların 17’sine (%43,58) 17p del mutasyonu bakılmıştı. 22 kişinin 17p del mutasyon 
durumu bilinmiyordu. Mutasyon durumu bilinen hastaların içinde 17p del sıklığı %11,76 saptandı. Hastaların 10’unda del11q 
mutasyonu bakılmış olup mutasyon durumu bilinenler içinde 2 hastanın (%20) mutasyonu pozitifti. Çalışmamızda 13q14.3 
mutasyonu bakılan toplam 8 kişi olup 5’inde mutasyon saptanmıştı. Mutasyon durumu bilinenler içinde del13q14.3 mutasyon 
sıklığı %62,5 saptandı. Hastaların mutasyon durumları Tablo 3’te özetlenmiştir.  

 

Tablo 3. 

Mutasyon dağılımları 

Mutasyon çeşidi Hasta sayısı n Yüzde(%) 

17p delesyonu Bilinmiyor / + / - 22 / 2 / 15 56,42 / 5,12 / 38,46 

11q22 delesyonu Bilinmiyor / + / - 29 / 2 / 8 74,37 / 5,12 / 20,51 

13q14.3 mutasyonu Bilinmiyor / + / - 31 / 5 / 3 79,49 / 12,82 / 7,69 

CALR mutasyonu Bilinmiyor / + / - 0 / 0 / 39 0 / 0 / 100 

 

Çalışmamız sırasında 39 hastanın tümüne CALR geni exon 9 mutasyonuna bakıldı. Analizde hiçbir hastada CALR mutasyonu 
saptanmadı. 

 

SONUÇ 

KLL özellikle ileri yaştaki bireylerde daha sık görülen bir lösemi tipi olup Dokuz Eylül Üniversitesi Hematoloji Bölümü’nde takipli 
olan hastaların tanı anındaki yaş ortalaması da 58,28 bulunmuş olup literatür ile kıyaslandığında daha genç oldukları görüldü. 
Bu durumun nedeni geçmiş yıllara nazaran son yıllarda daha sık kan sayımı yapılması ve hastaların erken dönemde 
hematolojiye yönlendirilmesi olabilir. Yavaş seyir gösteren bu hastalıkta ilk tanı yaşının küçüldüğü konusunda benzer bulgular 
başka çalışmalarda da saptanmıştır(13).  

Çalışmamızda hastaların büyük çoğunluğu modifiye Rai sınıflamasına göre düşük ve orta riskli hastalardan oluşmakta idi. 
Hastalardan sadece biri yüksek riskli grupta yer almaktaydı. Çalışma tasarlanırken sitotoksik tedavi almamış hasta grubunun 
seçilmiş olması nedeni ile erken ve orta evre hastalar çoğunlukta bulunmuş olabilir. İleri evre hastalarda kısa sürede tedaviye 
başlanması nedeni ile bu hastalardan çalışmaya katılım sınırlı sayıda olmuş olabilir. Bu durum çalışmamız açısından kısıtlayıcı 
bir faktör olmuştur. 

Hastaların tanı sırasında değerlendirilen evreleri yapılan ayrıntılı fizik bakı ile belirlenir. Takipleri sırasında evrenin ilerlemiş 
olabileceği göz önüne alınarak tanı anındaki evreleri seçilmiştir. Hastalığın evresinin belirlenmesinde anemi ve 
trombositopeninin doğru değerlendirilmesi önemlidir. Anemiye ve trombositopeniye yol açacak diğer nedenlerin dışlanması 
ve hastalık ile ilişkili olan anemi ve trombositopeninin kanıtlanması önerilir(14). Çalışmamızda hastaların ikisinde akdeniz 
anemisi olduğu görülmüş evrelemede değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca demir eksikliği anemisi gibi düzeltilebilir sebepler 
göz önüne alınarak hastaların geçmişte değerlendirilip değerlendirilmediği hasta dosyalarından kontrol edilmiştir. 
Trombositopeninin periferik yayma ile teyit edilmesi önemlidir. Çalışmamızda bir hastada trombosit sayısı 88 milyon/mm3 
bulunmuş olup yaymada 100 milyon/mm3 üzerinde olması nedeni ile evreyi etkilemediği kabul edilmiştir. Ancak tüm hastalar 
için laboratuar değerleri esas alınmış olup verilere değiştirilmeden yazılmıştır.  

Çalışmamızda erkek kadın oranı KLL hastalığı için 1,16 olarak bulunmuştur. KLL hastalığı erkeklerde daha sık görülmekte olup 
çalışmamız literatür ile uyumlu bulunmuştur(15,16,17). 

KLL hastalığının diğer hematolojik malignitelerden ayrımının yapılması için akım sitometri önerilmekte olup kemik iliği veya 
lenf nodu biyopsisine gerek görülmez. Çalışmamızda 34 hastada tanı akım sitometri ile desteklenmişti. Akım sitometri 
yapılmayan hastaların tanısı rutinde önerilmemesine rağmen kemik iliği veya lenf nodu biyopsisi ile konmuştu.  

KLL’de ikincil malignitelerin sıklığı artmıştır. Genellikle solid organ tümörleri görülmekte ancak sekonder miyelodisplastik 
sendromlar ve akut miyeloid lösemi sıklığının da arttığı gösterilmiştir(14,18). Çalışmamızda saptanan ikincil kanser sıklığı 
%12,8 olup, bunların literatür ile benzer şekilde solid organ maligniteleri olduğu görüldü. 

Hastalığın prognozu ile ilişkili olan sitogenetik, IGHV mutasyonu ve ZAP-70 pozitifliği önemli prognoz göstergeleri olarak öne 
çıkmalarına rağmen tetkik edilmelerindeki bazı teknik güçlükler nedeniyle güncel klinik pratikte yeterince yararlanılabilir 
duruma gelmemişlerdir. Bizim çalışmamızda da bu belirteçlerle ilgili veri bulunmamaktadır. 

Geçmiş yıllarda mutasyonların prognoza olan etkileri biliniyor olmasına rağmen tedavi kararını verirken mutasyon analizi 
yapılmasının gerekli olmadığı düşünülmekteydi. Son yapılan çalışmalar ışığında hastanın mutasyon durumu tedavide verilecek 
rejimi özellikle relaps hastalarda etkilemektedir(14,19). Özellikle 17p del mutasyonu bu açıdan önemlidir. Çalışmamıza katılan 
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hastaların 22’sinde del17p mutasyon durumu bilinmemekteydi. Hastaların çoğunun düşük veya orta riskli grupta olmaları 
nedeniyle henüz tedavi planlanmadığı için bu mutasyona henüz bakılmamış olabilir. Ancak mümkün olduğunca bu hastalarda 
mutasyon analizi yapılması hastalığın ilerleme bulguları fark edildiğinde hızlıca doğru tedavinin seçilmesini kolaylaştırabilir. 

CALR geni tarafından kodlanan CRT birçok malignite ile bağlantısı gösterilmiş hücre için önemli bir proteindir. CRT artışı 
özefagus kanserinde kötü prognoz, meme kanserinde artmış metastaz ve invazyon, pankreas ve mide kanserlerinde artmış 
lenf bezi metastazı ile ilişkilendirilmiştir. Diğer yandan artmış CRT nöroblastom için artmış sağkalımla ve over kanserlerinde 
kemoterapiye daha iyi yanıtla bağlantılı bulunmuştur(20). Geniş açıdan bakıldığında hücre içinde pek çok olayda yer alan 
CRT’nin kanser ile bağlantısının da karmaşık olduğu düşünülebilir. 2013 yılında miyeloproliferatif hastalıklar ile CALR mutasyon 
ilişkisi ortaya konmuştur. İzleyen yıllarda JAK2 mutasyonu olmayan hastalarda CALR mutasyonuna sık rastlandığı bildirilmiş 
benzer çalışmalar yayınlanmıştır. Lenfoproliferatif hastalıklar ile CRT ve CALR mutasyonu ilişkisine yönelik sınırlı sayıda çalışma 
bulunmaktadır. KLL klonu taşıyan prefibrotik evrede miyelofibrosis ve primer miyelofibrosis olan iki hastada CALR mutasyonu 
gösterilmiştir(21). Ayrıca KLL hastalarında çözünmüş CRT miktarı ile tedavisiz izlem süresi arasında ters ilişki bulunmuştur(22). 

Çalışmamızda hiçbir hastada CALR mutasyonu saptanmamıştır. Bunun nedeni örneklem sayısının yeterli olmaması olabilir. 
Örneklem sayısının az olmasına rağmen hiçbir hastada mutasyon olmaması lenfoid farklılaşma sırasında bu mutasyonun etkisi 
olmadığını düşündürebilir. Ancak geniş hasta serileri ile mutasyon taramaları yapılması literatüre büyük katkılar sağlayacaktır. 
Ayrıca KLL’de bu mutasyonun gösterilmemesi sadece CRT’nin değil ek birçok faktörün apoptozdan kaçışta söz sahibi 
olduğunun göstergesidir. Yine de hiçbir hastada mutasyon saptanmaması KLL hücrelerinin olgunlaşma ve farklılaşma 
basamaklarının ileri evrelerinde oldukları göz önüne alındığında anlamlı sayılabilir. Miyeloproliferatif hastalıklarla anlamlı 
ölçüde bağlantı olmasına rağmen lenfoproliferatif hastalıklarda mutasyonun negatif saptanmış olması, hücresel olarak 
CRT’nin farklılaşma sırasında lenfoid öncüllerin gelişiminde çok da aktif görev almaması ile ilişkili olabilir. Ya da CALR 
mutasyonu olması durumunda hücreler farklılaşma sırasında daha erken basamaklarda kalıyor olabilir ve KLL kadar iyi 
diferensiye olmayan malignitelere yol açıyor olabilir. Bu açıdan az diferensiye lenfoproliferatif hastalıklarda CALR mutasyonu 
çalışmaları yapılabilir. 

Açıklanmamış birçok görevi olan CRT için hücre içinde ve dışında yer aldığı yolaklar konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.  
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ÖZET 

Giriş: Ülkemizde ve dünyada yaşlı nüfusu artmaktadır. Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte, nerede yaşlandıkları ve hangi 
alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarının önemi daha da artmaktadır. Çalışmanın amacı, Türkiye'de yerinde yaşlanma ile ilgili 
memnuniyet düzeylerini ve etkileyen faktörleri araştırmaktır. 

Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tiptedir ve veriler Ocak-Temmuz 2019 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin geriatri 
bölümünde toplanmıştır. Çalışmaya 203 yaşlı birey dahil edildi. Veri toplamak 15 maddeden oluşan demografik veri formu ve 
15 maddeden oluşan Yerinde Yaşlanma Ölçeği kullanılmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 70,51±6,63 ve %78,8'i kadındı. Yaşlı erişkinlerin yerinde yaşlanmadan duydukları 
memnuniyet ile cinsiyet, gelir düzeyi, aile yapısı, hastaneye erişim, sosyal etkinlikler gibi faktörler arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yerinde yaşlanmadan duyulan memnuniyet ile mevcut ikametlerinde kaç yıldır yaşadıkları 
arasında pozitif bir korelasyon saptanmıştır. Bir sağlık kuruluşuna erişim süresi ile yaşlı erişkinlerin yerinde yaşlanmadan 
duyulan memnuniyetleri arasında negatif bir korelasyon saptanmıştır. Regresyon analizine göre, yerinde yaşlanma 
memnuniyetini etkileyen en önemli faktörler sosyal etkinliklere katılım, cinsiyet ve yaş idi. 

Sonuç: Yerinde yaşlanmadan duyulan memnuniyeti bireyin yaşı, aile yapısı, cinsiyeti, gelir düzeyi gibi birçok faktörün etkilediği 
saptanmıştır. Ancak, en önemli faktörler sosyal etkinliklere katılım, cinsiyet ve yaş idi. Bu faktörler, bireylerin yaşlanacağı yerin 
kararı için göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yerinde Yaşlanma, Yaşlı, Memnuniyet 

 

HOW SATISFIED ARE ELDERY WITH AGING IN PLACE? 

 

ABSTRACT 

Introduction: Elderly population is increasing in our country and in the world. With the increase in the elderly population, the 
importance of where they age and in which areas they need support increases. The aim of this study was to investigate 
satisfaction levels and influencing factors related to aging in place in Turkey. 

Methods: The study was descriptive and the data were collected from January to July 2019 in a geriatric department of a 
university hospital. The study included 203 older adults. A demographic data form consisting of 15 items and Aging in Place 
Scale consisting of 15 items were used to collect data. 

Results: The mean age of participants was 70.51±6.63, and 78.8% were female. A statistically significant relationship was 
found between the satisfaction of older adults with aging in place and some factors such as gender, income level, family 
structure, access to a hospital, social entertainment. There was a positive correlation between the satisfaction with aging in 
place and how many years they have lived in their current residence. There was a negative correlation between the time to 
access a hospital and satisfaction with aging in place of older adults. According to regression analysis the most important 
factors affecting the satisfaction with aging in place were social entertainment, gender and age. 

Conclusion: It was found that many factors such as age, family structure, gender, and income level affected the satisfaction 
of elderly with aging in place. However, the most important factors were participation in social activities, gender and age. 
These factors should be considered for the decision of the place where individuals will age. 

Keywords: Aging in Place, Elderly, Satisfaction 

  



 

184 
 

GİRİŞ 

Sağlık bakım hizmetlerinin gelişimi ile yaşlı nüfusu dünya genelinde artış göstermektedir. Doğum oranlarının da azalması ile 
birlikte yaşlı nüfus oranı gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde daha da hızlı bir artış göstermektedir (Bulduk, 2014). Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) 2015 yılında yaşlı nüfusunun %12 olduğunu ve 2050 yılında bu oranın %22’ye yükselmesinin 
öngörüldüğünü bildirmektedir. Dünya sağlık örgütü 2050 yılında yaşlı nüfusunun iki milyarın üzerinde olacağını öngörmektedir 
(WHO, 2015). Türkiye’de 2018 yılında yaşlı nüfusu oranı ise 8.8%’dir (Sağlık Bakanlığı, 2018). 

Yaşlı nüfusun artışı ile birlikte yaşlıların nerede yaşlandığı da önem kazanmaktadır (Callahan, 2019). Yaşlıların yaşlanacağı 
yerler için huzurevi, ev gibi alternatifler bulunmaktadır. Fakat çoğu yaşlı bulundukları ev ve toplumda yaşlanmak istemektedir. 
Bu onlara otonomi, bağımsızlık, sosyal destek sağlamakta ve yaşam kalitelerini arttırmaktadır (Wiles et al., 2012). Türkiye’de 
çekirdek aile yapısına yönelik gelişen trend yaşlıları yalnız yaşamaya itmektedir. Fakat Türkiye’de aile bağlarının halen kuvvetli 
olması nedeni ile yaşlılarda yerinde yaşlanma durumu yaygındır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2016). 

“Yerinde yaşlanma” terimi son yıllarda kendisine literatürde ve araştırmalarda yaygın bir şekilde yer bulmaktadır. Bu terim 
kişinin kendi tercih ettiği yerde olabildiğince uzun süre yaşamasını ve yaşlanmasını sağlamayı açıklamaktadır. Yaşlı bireylerin 
evleri, yerinde yaşlanmayı desteklemek için yeniden yapılandırılmaktadır. Bu yapılandırmada kişilerin ihtiyaç duyduğu 
konularda destek de sağlanmaktadır. Her insanın farklı olması nedeni ile her insanın destek duyduğu alanlar da farklılık 
göstermektedir. Bu nedenle kişinin hangi alanlarda destek ihtiyacı duyduğunun belirlenmesi önemlidir. Kişinin memnuniyetini 
etkileyen ve desteklenmesi gereken alanlara dair yeterli çalışma bulunmamaktadır (Aging in Place Basics, 2019). 

Bu çalışma yaşlıların yerinde yaşlanmadan duydukları memnuniyeti ve etkileyen faktörleri değerlendirmek amacı ile 
gerçekleştirilmiştir.  

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırma Deseni ve Katılımcılar 

Araştırma zaman kesitsel tanımlayıcı bir çalışma desenine sahiptir. Araştırma bir üniversite hastanesinin geriatric bölümüne 
başvuran ve araştırmada yer almayı Kabul eden 203 yaşlı birey ile gerçekleştirilmiştir. Belirlenen zaman aralığında gönüllülük 
örneklemi kullanılmıştır. 

Verilerin Toplanması 

Veriler Ocak-Haziran 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında birey tanılama formu ve yerinde yaşlanma 
ölçeği kullanılmıştır. 

Birey tanılama formu: Bu form yaş, cinsiyet, medeni durum aile karakteristikleri ve yaşadıkları yere dair 15 konuyu 
içermektedir. Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Yerinde Yaşlanma Ölçeği (YYÖ): Ölçek yaşlıların yerinde yaşlanma konusunda duydukları memnuniyeti değerlendirmek amacı 
ile geliştirilmiştir. Ölçek Kalınkara ve Arpacı tarafından 2017 yılında geliştirilmiştir. Toplamda 15 madde ve üç alt boyuttan 
(algılanan sosyal destek, elde edilebilir sosyal destek, fiziksel yeterlilik) oluşmaktadır. Ölçeğin Chronbach Alfa değeri 0.90 
olarak bildirilmiştir. Ölçekte yüksek puan ortalaması yüksek düzeyde memnuniyeti göstermektedir. Ölçekten elde edilebilecek 
ortalama puan 15 ile 75 arasında değişmektedir. Ölçekte herhangi bir kesme puanı veya sınıflandırma bulunmamaktadır 
(Kalınkara & Arpacı, 2013). 

Verilerin Analizi 

Veriler SPSS 25.0 paket program ile analiz edilmiştir. Çalışmanın tanımlayıcı verileri sayı (n) ve yüzde (%) ile ifade edilmiştir. 
Analiz yöntemlerinin belirlenmesi amacı ile öncelikli olarak normallik dağılımları değerlendirilmiştir. Gruplar arası ilişkinin 
yönünü değerlendirmek amacı ile Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon değeri; 0.20-0.40 arası için düşük, 0.40-
0.60 arası için orta, 0.60-0.80 arası için yüksek ve >0.80 değeri için mükemmel olarak değerlendirilmiştir. Normal dağılım 
değerlendirildikten sonra sosyodemografik ve yaşanılan ye rile ilgili faktörlerin memnuniyet üzerine etkisini değerlendirmek 
amacı ile lineer regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.  

Etik 

Araştırmanın yürütülebilmesi için Ege Üniversitesi Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (Protokol: 19-1T/32, Tarih: 09.01.2019), 
ilgili hastaneden (No. 54148036-100) ve katılımcılardan yazılı izin alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Toplamda 203 katılımcının %78.8’i kadın, %66.0’ı evil, %76.4’ü emekli, %55.7’si çekirdek aile yapsındadır. Katılımcıların yaş 
ortalaması 70.51±6.63’dür. Katılımcıların %69.0’u gelirlerinin giderlerine eşit olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmada yer alan 
bireylerin %76.8’i büyükşehirde yaşadıklarını bildirmişlerdir. Katılımcıların %81.3’ünün en az bir kronik hastalığı 
bulunmaktadır. 
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Katılımcıların %99.6’sı kendi evlerinde oturuyorlardı ve %90.1’i apartaman dairesinde oturmakta idi. Bireylerin %88.7’si ev 
sahibi olduğunu, %1.5’i evcil hayvan sahibi olduğunu bildirmişlerdir. Herhangi bir sağlık kuruluşuna ulaşmada %74.9’u 
herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadığını bildirmiştir. Herhangi bir sağlık kuruluşuna ulaşmaları için geçen ortalama süre 
42.14±32.35 olarak saptanmıştır. Bireylerin %90.6’sı ev alışverişi için herhangi bir yardım ihtiyacı duymadığını bildirmişlerdir. 
Sosyak etkinliklere katılım konusunda %75.4’ü herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadıklarını bildirmişlerdir. Mevcut evlerinde 
ortalama 27.81±16.42 yıldır yaşadıkları saptanmıştır. 

Kadınlarda algılanan sosyal destek (p=0.001), elde edilebilir sosyal destek (p<0.001), fiziksel yeterlilik (p<0.001) altboyutları 
ve ölçek toplam puanının (p<0.001) erkeklerden daha yüksek düzeyde olduğu ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
farklılık olduğu saptanmıştır. Medeni durum, yaşadıkları yer ve kronik hastalık yönünden gruplar arasında ölçek toplam puanı 
ve alt boyutları arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmamıştır. Gelir düzeyi ile ölçek toplam puanı ve alt boyutları 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmıştır. Aile yapısı yönünden gruplar arasında ölçek toplam puanı ve alt 
boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmıştır. Herhangi bir sağlık kuruluşuna ulaşım konusunda yardım 
ihtiyacı duyup duymaması ile elde edilebilir sosyal destek (p=0.005), fiziksel yeterlilik (p=0.008) alt boyutları ve ölçek toplam 
puanı (p=0.007) arasında istatistiksel anlamlı farklılık bulunmuştur. Sosyal etkinliklere katılım ile sosyal destek (p<0.001), elde 
edilebilir sosyal destek (p<0.001), fiziksel yeterlilik (p<0.001) altboyutları ve ölçek toplam puanı (p<0.001) arasında istatistiksel 
anlamlı farklılık saptanmıştır. 

Yaş ve elde edilebilir sosyal destek arasında negative yönlü zayıf korelasyon tespit edilmiştir (r=-267). Mevcut konutlarında 
ikamet ettikleri süre ile algılanan sosyal destek arasında pozitif yönlü düşük düzeyde (r=0.387), elde edilebilir sosyal destek 
(r=0.479), fiziksel yeterlilik (r=0.455) ve ölçek toplam puanı (r=0.474) arasında pozitif yönlü orta düzeyde korelasyon tespit 
edilmiştir. Herhangi bir sağlık kuruluşuna ulaşmak için harcadıkları zaman ile algılanan sosyal destek (r=-0.315), elde edilebilir 
sosyal destek (r=-0.228) ve ölçek toplam puanı (r=-0.234) arasında negatif yönlü zayıf korelasyon saptanmıştır. 

Regresyon analizi sonuçlarına göre; yerinde yaşlanmayı etkileyen en önemli faktörler sosyal etkinliklere katılım (R2=0.260, 
p<0.001), cinsiyet (R2=0.144, p<0.001) ve yaştır (R2=0.112, p<0.001). 

 

TARTIŞMA 

Yerinde yaşlanma yaşlı bireyler için yeni ve yaygın bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın yaşlılara fiziksel, sosyal ve psikolojik yararları 
bulunmaktadır. Fakat tüm yaşlıların yerinde yaşlanma için uygun olup olmadığı ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç 
duyduklarına dair çalışmalar yetersizdir. Bu araştırma bu konulara cevap bulunması amacı ile gerçekleştirilmiştir. 

Bu araştırmadan yaşlıların yerinde yaşlanmadan duydukları memnuniyeti değerlendirmek için Yerinde Yaşlanma Ölçeği 
kullanıldı. Bu ölçekte yüksek puan ortalamaları yüksek düzeyde memnuniyeti ifade etmektedir. Bu çalışmada genel grupta 
yerinde yaşlanmadan duyulan memnuniyet yüksek düzeyde saptanmıştır. 

Çalışmamızda yerinde yaşlanma konusunda kadınların erkeklerden daha memnun olduğu saptanmıştır. Bu yaş grubundaki (65 
yaş ve üzeri) kadınlar evde daha fazla zaman harcamakta olduğu ve ev işlerinde erkeklere oranla daha deneyimli olduğu 
bildirilmektedir (Callahan, 2019). Çalışmamızda kadınların daha memnun olmasını bu durumun etkileyebileceğini 
düşünmekteyiz. 

Çalışmamızda gelir düzeyinin yerinde yaşlanmadan duyulan memnuniyeti etkilediği saptanmıştır. Costa-Font (2009) ve Ulusal 
Sağlık Komitesi’nin (1998) raporlarına göre yüksek gelir düzeyindeki bireylerin yaşam alanları ve sosyoekonomik avantajları 
onlara daha iyi sağlık koşulları ve daha uzun beklenilen yaşam süresi sağlamaktadır (Costa-Font et al., 2009; National Health 
Committee, 1998). Gelir düzeyinin yerinde yaşlanmadan duyulan memnuniyeti etkilemesinin bu durum ile ilişkili olduğunu 
düşünmekteyiz. 

Araştırmamızda aile yapısının yerinde yaşlanmadan duyulan memnuniyeti etkilediği saptanmıştır. Çekirdek aile yapısında en 
yüksek memnuniyet bildirildiği, geniş aile yapısının onu takip ettiği vee n düşük memnuniyetin yalnız yaşayan bireylerde 
olduğu saptanmıştır. Literatürde aileden algılanan sosyal desteğin memnuniyeti etkileyebileceği bildirilmektdir (Ferguson & 
Goodwin, 2010). Bu durum çalışmamızda aile yapısı ile memnuniyet arasında bulunan ilişkiyi açıklamaktadır. 

Çalışmamızda herhangi bir sağlık kuruluşuna erişimin yerinde yaşlanmadan duyulan memnuniyeti etkilediği saptanmıştır. 
Herhangi bir sağlık kuruluşuna erişimini tek başına gerçekleştirebilen bireylerde yerinde yaşlanmadan duyulan memnuniyetin 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Artmış bağımsızlık yerinde yaşlanmayı pozitif yönde etkilemektedir (Callahan, 2019). 
Çalışmamız bu yönü ile literatürle uyum göstermektedir. 

Sosyal etkinliklere katılım en önemli faktörlerden birisi olarak saptanmıştır. Sosyal etkinliklere katılamayan insanların 
memnuniyet düzeyi en düşük olarak saptanmıştır. Yerinde yaşlanmanın başlıca amaçlarından birisi kişinin yaşam alanını ve 
sosyal ilişkilerini değiştirmeyip sosyal destek almasını sağlamaktadır. Fakat kişi sosyal etkinliklere katılamıyor ise bu yerinde 
yaşlanma sürecinin kesintiye uğradığı anlamına gelmektedir (Callahan, 2019; Oswald et al., 2010). Dahası sosyal etkinliklere 
bir yakınının desteği ile katılan bireyler tek başına katılabilen bireylerden daha yüksek düzeyde memnuniyet bildirmişlerdir. 
Bu durumun aileden algılanan sosyal desteğin yerinde yaşlanma üzerine etkisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 
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Bu çalışmada, bulundukları yerde yaşadıkları yer ile duyulan memnuniyet arasında pozitif yönlü orta düzeyde ilişki 
saptanmıştır. Yaşlılar bulunduğu yerde ne kadar uzun süre kalırsa, o kadar memnuniyetleri artmaktadır. Bu durum ise yerinde 
yaşlanmanın temel amacını açıklamaktadır (Callahan, 2019; Bahar et al., 2009). 

Sınırlılıklar 

Çalışmanın sonuçları yalnızca Türk toplumunu yansıtmaktadır. Çalışmanın sonuçları bireylerin bildirilerine dayalıdır, kişilerin 
yerinde değerlendirmesi söz konusu değildir. Katılımcılar toplumdan seçilmemiş bunun yerine hastaneye başvuran bireyler 
arasında değerlendirme yapılmıştır. Bu nedenle sonuçların toplumu yansıtabilirliği düşüktür.  

 

SONUÇ 

Sonuç olarka yaş, cinsiyet ve sosyal etkinliklere katılımın yerinde yaşlanmayı etkileyen en önemli faktörler olduğu 
saptanmıştır. Bir bireyin nerede yaşlanması gerektiği kararı alınırken bu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Belediyeler 
ve sosyal kuruluşlara kişilerin sosyal etkinliklere katılımının arttırılması yönünde planlamalar yapması önerilmektedir. 
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ÖZET 
 
Giriş ve amaç: Primer Sjögren sendromu (PSS) için birçok sınıflandırma kriteri geliştirilmiştir. Çalışmamızda 3 sınıflandırma 
kriterinin performansı karşılaştırılmıs,birbirleriyle ve uzman görüşü ile aralarındaki uyum incelenmiştir. AECG(Amerikan-
Avrupa Konsensus Birliği) ve ACR/SICCA(Amerikan Romatoloji Birliği/Sjögren Uluslarası Klinik İttifakı) ve L.S.Martin ve 
arkadaşlarının geliştirdiği matematiksel model seçilmiştir. 
 
Metot: 86 pSS tanılı hasta (Kadın:%96, ortalama yaş:51,7±11.8) çalışmaya alındı.Uzman görüşü pSS tanısında altın standart 
kabul edildi.Hastalar göz ve ağız kuruluğu için sorgulandı.Antinükleer antikor, compleman, anti-Ro-La, serum protein 
elektroforezi,Romatoid faktör,BUT ve Schirmer, minör tükürük bezi biyopsisi incelendi.Uyum için kappa testi kullanıldı. 

 
Bulgular: ACR/SICCA’ya göre 75(%87),AECG’ye göre 63(%73),M.modele göre 58(%67) hastaya tanı kondu.Hastaların 9(%10)’u 
3 kriteri de karşılamadı ve sadece uzman görüşüne göre tanı aldı.Kappa test ACR/SICCA ve AECG kriterleri arasında orta derece 
uyum göstrerirken , matematiksel modelle AECG ve ACR/SICCA arasında oldukça düşük uyum gösterdi.Bizim önerdiğimiz 
kombinasyon modellerine göre AECG ve matematiksel model birlikte kullanıldığında 74,AECG ve ACR/SICCA birlikte 
kullanıldığında 76, ACR/SICCA ve matematiksel model birlikte kullanıldığında 77 hasta tanı aldı.3 model birlikte kullanıldığında 
77 hasta tanı alırken,3 kriteri de ortak karşılayan hasta sayısı sadece 46 olarak saptandı. 
 
Sonuç:Bu çalışmada ACR/SICCA sınıflandırma kriteri uzman görüşü ile en uyumlu kriter seti olarak saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sınıflandırma kriterleri, tanı kriterleri, Sjögren Sendromu 
 
 

THE PERFORMANCE OF DIFFERENT CLASSIFICATION CRITERIA WITH PRIMARY SJOGREN'S 
SYNDROME ACCORDING TO THE EXPERT OPINION, CONTRIBUTING TO DIAGNOSIS, 

COMPARED AND USED TOGETHER 
 

ABSTRACT 
 
Background: Many classification criteria sets have for primary Sjögren’s Syndrome (pSS).We aimed to compare the 
performance of3 classification criteria for pSS.For those assessments,America_European Consensus Criteria (AECG),American 
Collage of Rheumatology(ACR)/Sögren International Clinical Alliance(SICCA) criteria and L.S.Martinet.al.criteria named 
Mathematical model (M.model) had chosen. 

 
Methods:86 patients(F:96%,meanage:51.7±11.8)were enrolled to the study. Expert opinion had been taken as gold 
standard.Patients were questioned for eye/mouth dryness.Antinuclear antibody,complement,antiRoLa,serum protein 
electrophoresis,rheumatoid factor,breakup time(BUT) and Schirmer,minor salivary gland biopsy results were analysed.Kappa 
test was calculated. 
 
Results:Numberof patients classified as pSS according to ACR/SICCA,AECG and M.model criteria were 75(87%),63(73%) and 
58(67%)respectively.9patients(10%)did’nt fulfill any 3criteria but they were diagnosed according to expert opinion.The Kappa 
test was moderate between ACR/SICCA and AECGcriteria and slightly low between M.model with AECG and ACR/SICCA 
criteria .According to our proposed combination model,number of patients,either AECG or M.model was 74;either AECG or 
ACR/SICCAmodel was 76;either ACR/SICCA or M.model was 77.In the triple combination of our model,if all 3 criteria used 
concomitantly,only 46of patients fulfill the criteria ;however if any of3 criteria sets used 77patients fulfill. 
 
Conclusion:In this study,ACR/SICCA criteria for pSS was found the most compatible criteria set with expert opinion 
 
Keywords: Classification criteria, Diagnostic criteria, Sjogren's syndrome 
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GİRİŞ 
 
Sjogren Sendromu(SS), azalmış gözyaşı ve azalmış tükürük bezi fonksiyonu ile karakterize kronik otoimmun inflamatuar bir 
hastalıktır [1]. Ek olarak, multiple organ ve organ sistemlerini etkilemesiyle çok çeşitli hastalık belirtileri görülebilir. SS, tek 
başına görüldüğünde primer Sjögren Sendromu (pSS), başka bir romatolojik hastalık eşlik ettiğinde ise sekonder Sjögren 
Sendromu (sSS) olarak adlandırılır. PSS, başta romatoid artrit (RA) ve sistemik lupus eritematozus (SLE) olmak üzere diğer 
romatolojik hastalıklara eşlik eder. SS, en sık 50-60‘lı yaşlarda ve kadınlarda görülür. Ancak adolesanlar, genç erişkinlerin de 
dahil olduğu geniş yaş grubunu ve her iki cinsiyeti de etkileyebilir. Kadın/erkek oranı 9/1 dir. PSS prevelansı %0,6 ile % 4 
arasındadır [2-4]. 
 
1960‘lı yıllardan beri klinik çalışmalarda kullanmak ve bilimsel ortak dili sağlamak amacı ile birçok sınıflandırma kriteri ileri 
sürülmüştür. Bu kriterler, rutin klinik pratikte kullanılmak üzere geliştirilmemiştir. En yaygın kabul göreni Amerikan-Avrupa 
Konsensüs Grubu (AECG, American-European Consensus Group classification criteria) tarafından 2002 yılında geliştirilmiş 
kriterlerdir [5]. 2012 yılında Sjögren Uluslararası Klinik İttifakı (SICCA, Sjögren’s International Collaborative Clinical Alliance) 
araştırmacıları, yürütmüş oldukları kohort çalışmalarının verileri ile Amerikan Romatoloji Birliği ( ACR, American College of 
Rheumatology) tarafından kabul edilen yeni kriterler geliştirmişlerdir [6]. Bu kriterler, biyolojik ajanlar ve diğer tedavi 
metodlarının klinik çalışmaları için kısmen daha yüksek spesifiteye sahiptir. ACR/SİCCA kriterlerinde, AECG kriterlerinden farklı 
olarak glanduler sübjektif semptomlar yer almaz. ACR/SİCCA kriterleri, pSS ve sSS ayrımı yapmaz. Bu kriterler EULAR (the 
European League Against Rheumatism) tarafından kabul edilmemiştir. 

İyi bilinen iki kriter (AECG, ACR/SICCA ) dışında 1999 yılında L.S. Martin ve arkadaşları tarafından ANA, SSA/SSB, Schirmer-1 
testi, BUT, C3, C4 ve serum globülin seviyelerini içeren daha az invaziv, laboratuvar ve klinik verilere dayalı basit matematiksel 
model, SS tanısında ortaya konmuştur. Bu noninvaziv tanısal yaklaşımın spesifitesi %93, sensitivitesi %100 saptanmış ve minör 
tükürük bezi biyopsisi (MSGB) uygulanma endikasyonunu %77 azaltmıştır [7]. Ancak, bu model büyük çalışma gruplarında 
doğrulanmamıştır. Bu çalışmadaki amacımız, AECG, ACR/SICCA ve basit matematiksel modeli içeren farklı sınıflandırma 
kriterlerinin performansını karşılaştırmak ve birlikte kullanılmasının tanıya katkılarını göstermektir. 

YÖNTEM 

Bu çalışma, retrospektif olarak tasarlanmış olup, çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ( DEUTF ) Romatoloji 
bölümünde takipli 86 pSS tanılı hasta dahil edilmiştir. Hastaların verileri retrospektif olarak hastane elektronik bilgi 
sisteminden ve hastane dosya arşivinden taranmıştır. 

Çalışmaya 18 yaş ve üzerindeki hastalar dahil edilmiştir. Eşlik eden bağ doku hastalığı olan, baş, boyun bölgesine radyasyon 
öyküsü olan, HCV, AIDS, lenfoma, sarkoidoz, graft versus host hastalığı olan veya antikolinerjik ilaç kullanımı olan hastalar 
çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Romatoloji Anabilim Dalı’nda klinik, laboratuvar, görüntüleme ve patolojik incelemelerle romatoloji alanında uzman hekim 
tarafından pSS tanısı ile takip ve tedavi edilen hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, eşlik eden 
hastalıkları, hastalık süreleri, başlangıç yakınmaları, hastalığa bağlı glandüler ve ekstraglanduler bulguları, ilaç öyküleri, klinik 
kuruluk yakınmaları, tam kan sayımı, serum biyokimyası, mikrobiyolojik, serolojik tetkikleri, serum protein elektroforezleri, 
immunoglobulin seviyeleri, tam idrar analizleri, tükürük bezi ve sistemik organ tutulumuna yönelik görüntüleme tetkikleri, 
BUT ve Schirmer-1 göz kuruluk testleri ve minör tükürük bezi biyopsileri kayıtlardan incelenmiştir.  

Uzman görüşüne göre pSS tanısı ile izlenen 86 hastada; AECG kriterlerine, ACR/SICCA kriterlerine, Martin’in metematiksel 
modeline göre analizler yapıldı.  

AECG sınıflandırma kriterlerinde sübjektif kriterler olan ağız ve göz kuruluğu sorgulanmıştır. AECG sınıflandırma kriterlerinde, 
objektif kseroftalmi testi olarak Schirmer -1 testi kullanılmıştır. Schirmer-1 testi, orijinal kriterlerde önerildiği gibi anestezisiz 
≤ 5 mm/ 5 dakika (+) kabul edilmiştir. Günlük pratikte kullanılmayan objektif kserostomi testleri; sensitivite ve spesifisifitesinin 
düşük olması, testin zaman alması, test için özel şartlar gerektirmesi, günlük pratikte uygulanabilirliğinin zor olması nedeni ile 
değerlendirilmeye alınmamıştır. Biyopsi pozitifliği değerlendirilirken, 4 mm2 ’lik glandüler dokudaki fokus skoru ≥1 (fokus=50 
lenfosit içeren hücre infiltrasyonu) pSS için anlamlı histopatolojik bulgu olarak kabul edilmiştir. 

ACR/SICCA sınıflandırma kriterlerinde objektif kseroftalmi testi olarak önerilen OSS, göz hekimlerinin bu testi uygulamadaki 
tecrübe eksikliği ve lisamin yeşili boyasının ülkemizde olmaması nedeni ile uygulanamamış, BUT ve Schirmer-1 testlerinin her 
ikisinin de pozitif saptanması, objektif kseroftalmi bulgusu olarak kabul edilmiştir. Schirmer-1 testi ≤ 5 mm/5 dakika (+), BUT 
testi ≤ 10 sn (+) kabul edilmiştir. ANA ≥ 1/320 (+) olarak alınmıştır. RF, laboratuvar üst sınır olan 14 ‘ün üzerinde (+) kabul 
edilmiştir. Biyopsi pozitifliği değerlendirilirken, 4 mm2’lik glandüler dokudaki fokus skoru ≥1 ( fokus=50 lenfosit içeren hücre 
infiltrasyonu) pSS için anlamlı histopatolojik bulgu olarak kabul edilmiştir. 

 Tanı koymada farklı laboratuvar ve klinik durumların değerlendirildiği, içerisinde ANA, anti-SSA, anti -SSB, Schirmer-1 testi, 
BUT testi, C3/C4, serum globülin seviyelerini de içeren basit matematiksel model yöntemi hastalara uygulandı. Matematiksel 
model yöntemi incelenirken, ANA >160 pozitif kabul edilmiş, Schirmer-1 ≤ 5mm/5 dakika pozitif olarak değerlendirilmiştir. 
C3<90 mg/dl, C4<10 mg/dl düşük kabul edilirken, gamaglobülin düzeyleri % 20,3‘ün üzeri yüksek kabul edilmiştir. Total skor 
4‘ten büyükse hastalar SS kabul edilmiş, Total Skor 4 ise SS tanısı için MSGB değerlendirilmiş, pozitif ise SS tanısı konulmuştur. 
Skor 4 ‘ün altında olduğunda ise SS tanısından uzaklaşılmıştır. 
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Sınıflandırma kriterlerinin tek başına kullanıldıklarında sensitiviteleri değerlendirilmiştir. Sınıflandırma kriterleri 2’li 
kombinasyonlar halinde ve 3’ü birden kullanıldığında çalışmaya alınan hastaların kaçına pSS tanısının konulduğu 
değerlendirilmiştir. AECG-ACR/SICCA, AECG-matematiksel model ve ACR/SICCA-matematiksel model arasındaki uyum 
incelenmiştir.  

 

Tablo 1.  

AECG, ACR/SICCA ve matematiksel model sınıflandırma kriterlerinde kullanılan testler 

 

 AECG (2002)  ACR/SICCA (2012)  MAT. MODEL 
Oküler semptomlar Var X X 
Oral semptomlar Var X X 
Objektif kseroftalmi testleri 
 Schirmer-1 testi 
 Rose bengal scoru 
 Break-up time (BUT) 
 Oculer staining skor(OSS) 

 
≤5 mm/5 dakika 

≥4 
X 
X 

 
X 
X 
X 

≥3 

 
≤5 mm/5 dakika 

X 
≤5 sn  

X 
Objektif kserostomi testleri 
 UWSF 
 Siyalografi 
 Sintigrafi (tükürük bezi) 

 
≤1,5 ml/15 dakika 

var 
var 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

MSGB (fokus/4mm2) ≥1 ≥1 ≥1* 
İmmunoserolojik testler  
 ANA 
 RF 
 Anti-SSA ve/veya anti SSB 

 
X 
X 

Var 

 
≥1/320 

Var 
Var 

 
>1/160 

X 
Var 

C3  ve/veya C4  X X Var 

Hiper γ-globulinemi X X Var 
 

 

BULGULAR 

Çalışmaya uzman görüşüne göre pSS tanısı konan 86 hasta alındı. Çalışmaya alınan hastaların 83’ü (%96,5) kadın, 3’ü (%3,48) 
erkekti. Hastaların yaşları 23 ile 76 arasında değişmekte olup ortalama yaşı 51,7±11,8 (median: 53,5) saptandı. Çalışmaya 
alınan hastaların 67’si (%77,9) evli, 19 ‘u (%22) bekardı. 42 (%48,8) hasta ilkokul mezunu iken 18 (%20,9) hasta lise mezunu, 
15 (%17,4) hasta yüksekokul mezunu, 4 (%4,7) hasta ortaokul mezunu, 3 (%3,5) hasta okuryazar değil, 3 ( %3,5 ) hasta ise 
okuryazardı. Hastaların 21’inde (%24,4) ailede romatizmal hastalık öyküsü vardı. 

Çalışmaya alınan hastaların median yaşı 53,5 (23-76 yaş arası), tanı aldıklarında median yaşı 49 (15-70 yaş arası) olarak 
saptandı. İlk semptomdan tanı konana kadar geçen median süre 2,5 yıl ( 0-22 yıl arası), tanı aldıktan çalışma tarihine kadar 
geçen median süre 3,25 yıl (0-20 yıl arası), ilk semptomdan çalışma tarihine kadar geçen median süre ise 9 yıl (0,5-30 yıl arası) 
olarak saptandı. 

Şekil 1’de özetlendiği gibi, uzman görüşü ile pSS tanısı alan 86 hasta, 3 klasifikasyon kriterine (AECG, ACR, matematiksel model) 
göre incelendiğinde, 63 kişi AECG sınıflandırma kriterlerini karşılamış, 75 kişi ACR/SICCA sınıflandırma kritelerini karşılamış ve 
58 kişi matematiksel model sınıflandırma kriterini karşılamıştır. Çalışmaya alınan 86 hastanın 46’sı (%53,4) her üç kritere göre 
tanı alabilmektedir. Çalışmaya dahil edilen hastaların tümü uzman görüşüne göre pSS tanısı alırken, 86 hastanın 9’u (%10,4) 
uzman görüşü dışında herhangi bir sınıflandırma kriteri ile tanı alamamıştır. 
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Şekil 1. Uzman görüşüne göre pSS tanısı alan (altın standart) 86 hastanın sınıflandırma kriterlere göre Venn diyagramı dağılımı 

 

Tablo 2.  

Uzman görüşüne göre pSS tanısı ile izlenen hastalarda sınıflandırma kriterlerinin tanıda tek başına ve birlikte kullanımının 
performansları 

 

Sınıflandırma kriterleri Hasta 
sayısı 

(n) 

Yüzde (%) 
(Uzman görüşüne göre pSS 

hastalarına oranı) 

Tek kritere göre ACR/SICCA 
AECG 

Matematiksel model 

75 
63 
58 

87,2 
73,2 
67,4 

İkili kritere göre ACR/SICCA + Matematiksel model 
AECG + ACR/SICCA 

AECG + Matematiksel model 

77 
76 
74 

89,5 
88,3 
86 

Üç kritere göre AECG+ACR/SICCA+Matematiksel model 77 89,5 
 
Tablo 2’de özetlendiği gibi, sınıflandırma kriterlerinin performansı ve birlikte kullanımı değerlendirildiğinde; AECG ve 
ACR/SICCA kriterleri birlikte uygulandığında hastaların 76’sı (%88.3) pSS tanısı almıştır. AECG ve matematiksel model birlikte 
uygulandığında hastaların 74’ü (%86) pSS tanısı almıştır. ACR/SICCA ve matematiksel model birlikte uygulandığında hastaların 
77’si (%89.5) pSS tanısı almıştır. AECG, ACR/SICCA ve matematiksel modelin üçü birlikte uygulandığında ise hastaların 77’si 
(%89.5) pSS tanısı almıştır. 
 
Tablo 3.  

Sınıflandırma kriterlerinin aralarındaki uyum (kappa analizi) 

Sınıflandırma kriterleri Kappa  P 

ACR/SICCA – AECG 
ACR/SICCA- Matematiksel Model 
AECG- Matematiksel Model 

0,5 
0,34 
0,25 

 <0,01 
<0,01 
0,019 

 
Tablo 3’de özetlendiği gibi, kriterler arasındaki uyum Cohen’s kappa analizi ile değerlendirildiğinde ACR/SICCA-AECG arasında 
orta derecede uyum saptanmıştır (kappa:0,5, p<0,01). ACR/SICCA-Matematiksel model ve AECG-Matematiksel model 
arasında düşük derecede uyum saptanmıştır, kappa değerleri sırasıyla 0,34 ve 0,25 saptanmıştır 
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TARTIŞMA VE YORUM 

Tıpta herhangi bir hastalığa tanı koyabilmek için patognomonik bir klinik bulgu ya da o hastalığa özgü geliştirilmiş 
biyobelirleyiciler kullanılmakta, bunların yokluğunda ise birçok parametrenin dahil edildiği sınıflandırma kriterlerinden 
yararlanılmaktadır. Sınıflandırma kriterleri ucuz, kolay uygulanabilir ve mümkünse non-invaziv olmalıdır. İdeal olarak 
hastalığın hem klinik hem de laboratuvar anormalliklerini içermeli, hastalığın en yaygın ve spesifik özelliklerini tanımlamalı, 
yüksek spesifiteye ve sensitiviteye sahip olmalıdır. Sınıflandırma kriterleri aslında tanı koymak için değil farklı çalışmaların bir 
biri ile kıyaslanabilmesi için geliştirilir. Tanı kriteri denilebilmesi için ilgili hastalığın tanısında %100 sensitif ve spesifik olması 
gerekir. Oysaki hiçbir sınıflandırma kriterinin sensitivite ve spesifitesi %100 değildir ve bir hasta grubunu daima yanlış 
sınıflandırır 

Birçok romatolojik hastalıkta olduğu gibi pSS’de de tanı koymak için tek bir patognomonik bulgu ya da tanı testi yoktur. 
Hastalığın etiyopatogenezinin tam olarak açıklığa kavuşmuş olmaması, tanı için önerilen testlerin tek başına yeterince spesifik 
olmamaları ve hastalığın romatoloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve diş hekimliği gibi farklı klinikleri ilgilendirmesi 
sebebi ile 1965 yılından beri SS tanısı için çok sayıda kriter geliştirilmiştir. Bu kriterler dinamiktir ve hastalık anlaşıldıkça 
gelişmeye açıktır. 

Bu çalışmada, diğer çalışmalara benzer şekilde sınıflandırma kriterleri kullanılarak standardizasyon sağlanmıştır. Ancak diğer 
çalışmalardan farklı olarak; ülkemizin koşullarına uygun, günlük pratikte kolay uygulanabilir ve diğer romatoloji klinikleri 
tarafından da kabul edilebilir sınıflandırma kriteri ya da sınıflandırma kriteri birlikteliğini bulmak amaçlanmıştır. Son yıllarda 
pSS’li hastaların sınıflandırılmasında, AECG ve ACR/SICCA kriterleri kullanılarak çok sayıda çalışmalar yapılmaktadır. Biz bu 
çalışmada diğer sınıflandırma kriterlerinden farklı olarak, daha az invaziv, laboratuvar ve klinik verilere dayalı, daha eski ve 
unutulmuş bir yöntem olan matematiksel model yöntemini de kullandık. Bu yöntemi kullanmamızın amacı diğer kriterlerde 
yer verilmeyen ancak pSS patogenezinde hastalıkla birlikteliği gösterilmiş kompleman düşüklüğü, hipergamaglobulinemi, ANA 
pozitifliğini de içermesidir. 
 
Çalışmamıza dahil edilen uzman görüşü ile pSS tanısı alan 86 hasta incelendiğinde hastaların ancak % 53’ü her üç kritere göre 
tanı alabilmektedir. ACR/SICCA tek başına hastaların %87,2’sine tanı koymuş ve tek başına kullanıldığında diğer sınıflandırma 
kriterlerine üstün bulunmuştur. Çalışmamızda; hem sensitivitesinin düşük olması, hem de diğer kriterler ile uyumunun düşük 
olması sebebi ile matematiksel modelin tek başına kullanımını önerememekteyiz. Sınıflandırma kriterlerinin birlikte 
kullanımları değerlendirildiğinde ise en iyi kombinasyonun matematiksel model ve ACR/SICCA birlikteliği olduğu görülmüştür. 
Bu iki sınıflandırma kriterinin birlikte kullanımı ile hastaların %89,5’ine tanı konulabilmektedir. Üç sınıflandırma kriterinin 
birlikte kullanılması ile yine %89,5 hastaya tanı konulabilmiş ve ACR/SICCA, matematiksel model birlikteliğine üstün 
bulunmamıştır. Ancak görülmektedir ki ACR/SICCA’nın tek başına kullanımı ile matematiksel model ile birlikte kullanımı 
arasında da belirgin bir fark yoktur. 

Hastaların 9’una (%10,4) her üç sınıflandırma kriterine göre de tanı konulamamıştır. Bu hastalar sadece uzman görüşü ile tanı 
almışlardır. Bu hastalar incelendiğinde 9 hastanın 8’inde MSGB pozitif, 8’inde ANA pozitif olduğu görülmüştür. Anlaşıldığı gibi 
uzman görüşüne göre tanı konulurken, hastalıkla yüksek ilişkisi gösterilmiş ve bu sebeple de sınıflandırma kriterlerinde 
kendisine yer edinmiş testler yine kullanılmaktadır. Ancak orijinal kriterlerde önerildiği gibi test pozitifliği yeterli sayıya 
ulaşamamaktadır. PSS kriterlerini tam olarak karşılamayan hastalarda, semptom ve klinik özelliklere göre diğer romatolojik 
hastalıklar dışlanarak pSS tanısına ulaşılmıştır. Diğer bir deyişle uzman görüşü ile tanı konulan hasta grubunda; diğer olası 
romatolojik hastalıklar dışlandıktan sonra elde edilen kanıtlar incelenmiştir. Bu grupta orijinal kriterlerdeki pozitiflik sayısına 
ulaşılamamış olsa da tanı konulduğu görülmüştür. 

Özetle, 1960’lı yıllardan beri SS tanısı için geliştirilmiş çok sayıda sınıflandırma kriteri vardır. Bu kriterlerden en çok bilinenleri 
AECG ve ACR/SICCA kriterleridir. Bu kriterler dışında daha az bilinen, ancak laboratuvar ve klinik değerlendirme ile tanıya daha 
farklı yaklaşım sağlayan matematiksel model de mevcuttur. Matematiksel model diğer kriterlerin gölgesi altında kalmış ve 
klinisyenler tarafından çok fazla kullanım alanı bulamamıştır. En son geliştirilen sınıflandırma kriterlerini kullansak bile bazı 
hastalara tanı konulamamaktadır. Çünkü bu kriterlerin hiçbirinin sensitivite ve spesifitesi %100 değildir. Sınıflandırma 
kriterlerinin her testini uygulamak zordur. Örneğin dudak biyopsisi invaziv bir testtir ve önerilen tüm hastalar kabul 
etmemektedir. Ayrıca okuler boyanma skorunun zor elde edilmesi, mutlaka göz hekimi gerektirmesi ve bu alanda tecrübe 
gerektirmesi OSS, kullanımını güçleştiren nedenlerdendir. UWSF, yukarıda bahsedildiği gibi çok çeşitli nedenlerle uygulaması 
kısıtlı bir yöntemdir. Günde 200 hastanın bakıldığı polikliniğimizde uygulansa bile diyagnostik önemi azdır. Bizim çalışmamızda 
bazı testlerin uygulamadaki zorlukları sebebi ile kriterler modifiye edilerek, daha çok günlük hayatta kullanıldığı gibi zorlama 
olmaksızın test edilmiş ve analizler böyle yapılmıştır.  

Çalışmaya dahil ettiğimiz uzman görüşü ile tanı alan 86 hasta ( 83 kadın, 3 erkek) üç farklı kriter ile sınıflandırılmıştır. 
ACR/SICCA sınıflandırma kriterleri ile hastaların 75’ine(%87), AECG sınıflandırma kriterleri ile hastaların 63’üne(%73) ve 
matematiksel model ile hastaların 58’ine(%67) pSS tanısı konulmuştur. Hastaları sınıflandırmak için tek başına kullanıldığında 
en başarılı yöntem ACR/SICCA sınıflandırma yöntemidir. ACR/SICCA ile birlikte AECG kullanıldığında, ACR/SICCA ile tanı 
konulan hastaların dışında bir hastaya daha tanı konulabilmektedir. ACR/SICCA ile birlikte matematiksel model kullanıldığında 
ACR/SICCA ile tanı konulan hastaların dışında 2 hastaya daha tanı konulabilmiş, tanı konulan hasta sayısı toplamda 77 (%89,5) 
olmuştur. Benzer şekilde, her üç kriterin birlikte kullanımı ile hastaların 77’sine (%89,5) tanı konulabilmiştir. Bu çalışmanın 
sonucunda ACR/SICCA sınıflandırma kriterleri tek başına tanıda kullanıldığında en yararlı yöntem olarak saptanmışken, 
ACR/SICCA ve matematiksel modelin birlikte kullanımı ise en yararlı sınıflandırma kriteri birlikteliği olarak saptanmıştır. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı huzurevinde yaşayan yaşlılarda yaşam boyu alerjik rinit ve astım sıklığı ve risk faktörlerini araştırmaktır. 
Bu çalışmaya huzurevinde yaşayan, yaşları 65 yaş ve üzeri 165 yaşlı dahil edilmiştir. Katılımcılara önceden eğitilmiş hekimler 
tarafından yüz yüze görüşme tekniğiyle, 2 bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Çalışmaya dahil edilen 165 yaşlının 
%50.3’ü kadındı. Ortalama yaş 77.64±6.95 (65-95) yıl idi. Katılımcıların alerjik rinit sıklığı %39.4, astım sıklığı %20.6 olarak 
bulundu. Alerjik rinit ile risk faktörleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Tek değişkenli analize göre, kırsal kesimde 
yaşayanlarda astım sıklığı istatistiksel olarak anlamlı (p=0.022) bulunsa da, çok değişkenli analizde bu ilişki anlamsız olarak 
bulundu (p=0.053). Çok değişkenli analize göre astım kadınlarda erkeklere göre 2.9 kat (95% CI = 1.21-6.84), ailede atopi 
öyküsü olanlarda, olmayanlara göre 3 kat (95% CI = 1.16-7.89) ve alerjik riniti olanlarda, olmayanlara göre 2.6 kat (95% CI = 
1.14-6.08) daha fazla bulundu. Alerjik hastalıklar gençler kadar yaşlıları da etkilemektedir. Yaşlıları değerlendirirken detaylı 
alerji anamnezi alınması ve risk faktörlerinin ayrıntılı sorgulanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, alerjik rinit, astım 

 

THE LIFETIME PREVALENCE AND RISK FACTORS FOR ALLERGIC RHINITIS AND ASTHMA IN 
ELDERLY IN RESIDENTIAL HOMES 

 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the lifetime prevalence and risk factors for allergic rhinitis and asthma in residential homes. 
Elderly living in residential homes were included in this study. Two questionnaire were completed by trained investigators in 
face-to-face interviews of 165 people aged 65–95 years. The median age was 77.64±6.95 year, and 50.3% participants were 
women. The frequency of allergic rhinitis and asthma were 39.4% and 20.6%, respectively. There was no significant 
relationship between allergic rhinitis and risk factors. According to the univariate analysis, the prevalence of asthma in rural 
areas was statistically significant (p = 0.022), but in multivariate analysis this relationship was found to be nonsignificant. 
According to the multivariate analysis, asthma was 2.9 times higher in women (95% CI = 1.21-6.84), 3 times higher in the 
elderly with family history of atopy (95% CI = 1.16-7.89), and 2.6 times higher in the elderly with allergic rhinitis (95% CI = 
1.14-6.08). Allergic diseases affect the elderly as well as the young. When evaluating the elderly, a detailed allergy history 
and risk factors should be questioned. 

Keywords: Elderly, allergic rhinitis, asthma 

 

GİRİŞ 

Alerjik hastalıklar; çocuklarda ve adölesanlarda daha sık görülmekle birlikte her yaşta başlayabilir ve prevalansı son yıllarda 
sürekli artmaktadır (Diepgen, 2000). Alerjik rinit; alerjenle karşılaştıktan sonra nazal mukozanın enflamasyonu sonucunda 
oluşan akıntı, hapşırık, kaşıntı ve burun tıkanıklığı ile karakterize bir hastalıktır. En sık rastlanan kronik solunum yolu 
hastalığıdır (Blaiss, 2010). Tüm ülkelerde, tüm etnik gruplarda ve her yaş grubunda görülür. Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde, immün reaksiyon farklılığına bağlı olarak kentsel ve kırsal alanlarda fark görülmektedir (Majkowska-Wojciechowska 
ve diğerleri, 2007; Pekkarinen ve diğerleri, 2007; van Ree ve Yazdanbakhsh, 2007; Viinanen ve diğerleri, 2007).  

Türkiye’de yapılan epidemiyolojik çalışmalar, coğrafi bölgeye bağlı olarak, alerjik rinit prevalansının çocuklarda %4.5-36.3, 
erişkinlerde %8.9-27.7; astım prevalansının ise çocuklarda %2-15, erişkinlerde %2-5 arasında değiştiğini göstermektedir 
(Akcakaya, Kulak, Hassanzadeh, Camcioğlu ve Çokuğraş, 2000; Celik ve diğerleri, 1999; Dinmezel ve diğerleri, 2005; Kalyoncu, 
Demir, Ozcakar, Bozkurt ve Artvinli, 2001; Karaman, Turkmen ve Uzuner, 1997; Kurt ve diğerleri, 2007; Saraclar ve diğerleri, 
1998). 

Adölesanlarda yapılan bir çalışmada yaşam boyu astım ve alerjik rinit prevalansının sırasıyla %3-13 ve ise %2-21 olduğu (Mortz, 
Lauritsen, Bindsley-Jensen ve Andersen, 2001); yaşlılarda yapılan bir çalışmada ise bu oranların astım için %5.5 ve alerjik rinit 
için %8.3 olarak belirtilmiştir (Wolkewitz ve diğerleri, 2007). Aslında, alerji uzmanları günlük pratiklerinde alerjik rinit, astım 
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ve diğer alerjik hastalığı olan yaşlıları giderek daha sık görmesine rağmen, yetişkinlerde ve özellikle yaşlılarda atopi ve alerjik 
hastalık prevalansını değerlendiren çok az çalışma vardır. (Huss, 2001; Krause , 2002; Raherison, 2004; Todo-Bom ve diğerleri, 
2007; Wöhrl, Hayek, Stingl ve Kinaciyan, 2003). Bunun nedeni, yaşlılarda çoklu hastalık tablosu görülmesi nedeniyle alerjinin 
karakteristik semptomlarının fark edilememesidir. 

Genetik yatkınlık dışında, farklı sosyo-demografik ve çevresel faktörler alerjik hastalıklar için önemli risk faktörlerini 
oluşturmaktadır. Ancak, yaşlılarda alerjik hastalıklarda risk faktörlerini araştıran az sayıda çalışma mevcuttur (Wolkewitz ve 
diğerleri, 2007). Bu çalışmanın amacı huzurevinde yaşayan yaşlılarda yaşam boyu alerjik hastalık prevalansı ve risk faktörlerini 
araştırmaktır. 

 

YÖNTEM 

Çalışmaya Temmuz-Ağustos 2016 tarihleri arasında İzmir ilindeki iki huzurevinde yaşayan, sorulara yanıt veremeyecek 
düzeyde mental ve kognitif bozukluğu olmayan, araştırmaya katılmayı kabul eden 65 yaş ve üzeri (65-95), 165 birey (83 kadın, 
82 erkek) dahil edilmiştir.  

Katılımcılara önceden eğitilmiş hekimler tarafından yüz yüze görüşme tekniğiyle anket uygulanmıştır. Anket, sosyodemografik 
sorular ve Avrupa Topluluğu Solunum Sağlığı çalışmaları anketi (European Community Respiratory Health Survey -ECRHS) 
olmak üzere 2 bölümden oluşmaktaydı.  

Sosyodemografik veriler; yaş, cinsiyet, eğitim durumu (düşük eğitim: okur yazar olan ve olmayan, İlkokul, ortaokul mezunu; 
yüksek eğitim: lise, üniversite ve üzeri mezunu), meslek, yaşadığı yer (kırsal: köy, kasaba, ve şehir), geçmişte hayvan besleme 
öyküsü, sigara alışkanlığı (içiyor, içmiyor) ve birinci derece akrabalarda alerjik hastalık olup olmadığını içermektedir. 

Katılımcıların tablo 1’deki 2 grup sorudan herhangi bir gruptan en az ikisine verilen olumlu cevaba göre alerjik riniti olduğu 
kabul edildi (Tablo 1) (Todo-Bom ve diğerleri, 2007) 

 

Tablo 1. 

Nazal semptomlar 

1. 
a. Hayatınızın herhangi bir döneminde burunda kaşıntı 

ve hapşırma şikayeti oldu mu? 
b. Hayatınızın herhangi bir döneminde grip olmadığınız 

zaman burun akıntısı şikayeti oldu mu? 
c.  Hayatınızın herhangi bir döneminde burun tıkanıklığı 

şikayeti oldu mu? 
 

 
Evet 
Evet 
Evet 
 

 
Hayır 
Hayır 
Hayır 
 

2. 
a. Son 12 ayda burunda kaşıntı ve hapşırma şikayeti oldu 

mu? 
b. Son 12 ayda grip olmadığınız zaman burun akıntısı 

şikayeti oldu mu? 
c. Son 12 ayda bir saatten fazla süren burun tıkanıklığı 

şikayeti oldu mu? 

 
Evet 
Evet 
Evet 
 

 
Hayır 
Hayır 
Hayır 
 

 

Bireyler yaşamlarının herhangi bir zamanında astım krizi geçirdiğini veya astım ilacı kullandıklarını belirtmeleri durumunda 
astım olarak kabul edilmiştir (Burney, Luczynska, Chinn ve Jarvis, 1994). 

İstatistiksel analizler, SPSS 18.0 istatistik programı (SPSS Inc., IL, USA) kullanılarak yapıldı. Değişkenler, tanımlayıcı istatistik 
yöntemleri kullanılarak analiz edildi. Bağımsız değişkenler ile alerjik rinit ve astım arasındaki ilişkiler ki-kare testi ve Fisher’s 
exact testi ile değerlendirildi. p<0.05 düzeyinde veriler anlamlı kabul edildi. 

 

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen 165 yaşlının 83’ü (%50.3) kadındı. Ortalama yaş 77.64 6.95 (65-95) yıl idi (Alerjik riniti olanlarda 77.05

7.32, astımı olanlarda 77.06 7.96 yıl). Katılımcıların %52.7’si düşük eğitimli, %90.3’ü şehirde, %9.7’si kırsal kesimde 
yaşamaktaydı. %54.5’inde geçmişte hayvan besleme öyküsü vardı. Katılımcıların meslekleri çok farklı olduğundan ve alerjik 
hastalık açısından riskli meslek sahibi olan kişi sayısı az olduğundan değerlendirilmedi. Katılımcıların %20’sinde ailede atopi 
öyküsü mevcuttu. %17’si sigara içiyordu. Alerjik rinit ve astım varlığına göre katılımcıların sosyodemografik özellikleri Tablo 
2’de verilmiştir.  
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Tablo 2. 

Alerjik rinit ve astım varlığına göre katılımcıların sosyodemografik özellikleri 

 

Karakteristikler Toplam, 
n (%) 

Alerjik rinit, n (%) Astım, n (%) 

Yaş, yıl 
65–74 51 (30.9) 22 (43.1) 13 (25.5) 
75–84 83 (50.3) 32 (38.6) 14 (16.9) 
85+ 31 (18.8) 11 (35.5) 7 (22.6) 
Cinsiyet 
Kadın 83 (50.3) 32 (38.6) 23 (27.7) 
Erkek 82 (49.7) 33 (40.2) 11 (13.4) 
Eğitim düzeyi 
Düşüka 87 (52.7) 36 (41.4) 22 (25.3) 
Yüksekb 78 (47.3) 29 (37.2) 12 (15.4) 
Geçmişte yaşadığı yer 
Kırsalc 16 (9.7) 8 (50) 7 (43.8) 
Şehir 149 (90.3) 57 (38.3) 27 (18.1) 
Hayvan besleme öyküsü 
Var 90 (54.5) 29 (44.6) 19 (21.1) 
Yok 75 (45.5) 36 (55.4) 15 (20) 
Sigara içme 
İçmiyor 137 (83) 50 (36.5) 29 (21.2) 
İçiyord 28 (17) 15 (53.6) 5 (17.9) 
Ailede atopi öyküsü 
Var 33 (20) 14 (42.4) 11 (33.3) 
Yok 132 (80) 51 (38.6) 23 (17.4) 

a Okur yazar değil + Okur yazar + İlkokul +Ortaokul, b Lise + Üniversite ve üstü, c Köy + Kasaba, d Aktif + Pasif içici 

 

Katılımcıların alerjik rinit sıklığı %39.4, astım sıklığı %20.6 olarak bulundu. Alerjik rinit varlığı ile yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 
yaşanılan yer, geçmişte hayvan besleme, sigara içme ve ailede atopi öyküsü ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. 
Sadece alerjik riniti olanlarla astım varlığı arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p= 0.009).  

Tek değişkenli ve çok değişkenli analize göre astım ile ilişkili faktörler Tablo 3'de gösterilmektedir. Tek değişkenli analize göre, 
kırsal kesimde yaşayanlarda astım sıklığı istatistiksel olarak anlamlı (p=0.022) bulunsa da, çok değişkenli analizde bu ilişki 
anlamsız olarak bulundu (p=0.053) Çok değişkenli analize göre astım kadınlarda erkeklere göre 2.9 kat (OR = 2.87, P = 0.017, 
95% CI = 1.21-6.84), ailede atopi öyküsü olanlarda, olmayanlara göre 3 kat (OR = 3.03, P = 0.023, 95% CI = 1.16-7.89) ve alerjik 
riniti olanlarda, olmayanlara göre 2.6 kat (OR = 2.64, P = 0.023, 95% CI = 1.14-6.08) daha fazla bulundu.  

 

Tablo 3. 

Tek değişkenli ve çok değişkenli modellerde astım ile ilişkili faktörler 

 

 Astım Astım 
Değişkenler 
(referans grup) 

 P Exp(B) 
(OR) 

95% CI P Exp(B) 
(OR) 

95% CI 

Cinsiyet (erkek) Kadın 0.026 2.47 1.12-5.49 0.017 2.87 1.21-6.84 

Geçmişte yaşadığı 
yer 
(şehir) 

Kırsal 0.022 5.51 1.20-10.27 0.053 3.44 0.98-12.07 

Alerjik Rinit (yok) 
 

Var 0.011 2.73 1.26-5.91 0.023 2.64 1.14-6.08 

Ailede atopi öyküsü 
(yok) 
 

Var 0.047 2.37 1.01–5.56 0.023 3.03 1.16-7.89 

OR, Odds ratio; CI, confidence interval 
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TARTIŞMA VE YORUM 

Bu çalışma İzmir’de iki farklı huzurevinde yaşayan 65 yaş ve üzeri toplam 165 yaşlıda yapılmıştır. Türkiye’de huzurevinde 
yaşayan yaşlılarda alerjik hastalık prevalansı ve risk faktörleri konusunda yapılan ilk çalışmadır.  

Literatürde alerji prevalans çalışmaları sıklıkla çocuk, adölesan ve yetişkin gruplarında benzer kısa anketlerle 
gerçekleştirilmiştir. Alerjik hastalık prevalansı; coğrafi bölgelere, çevresel şartlara ve genetik faktörlere göre değişmektedir. 
Avrupa Topluluğu Solunum Sağlığı çalışmaları anketi genellikle kişilerin kendisi tarafından doldurulurken, bizim çalışmamızda 
doktorlar tarafından yüz yüze görüşme tekniğiyle doldurulmuş, katılımcılara anketteki tıbbi terimler açıklanmıştır.  

Alerjik rinit alerjik hastalıkların en sık karşılaşılan türüdür ve toplumda genel olarak %10-40 oranında görülmektedir (Bauchau 
ve Durham, 2005; Bousquet, Van Cauwenberge, Khaltaev ve Aria Workshop Group, World Health Organization, 2001). 
Yaşlılarda alerjik rinit sıklığını belirten az sayıda çalışma vardır. Ventura ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada yaşlılarda 
alerjik rinit prevalansı %16.1 (Ventura ve diğerleri, 2010), New Mexico’da yapılan bir başka çalışmada ise %3.6 olarak 
bulunmuştur. (Becerril Angeles, Vazquez Merino , Angeles Garay, Alvarado Moctezuma ve Vilchis Guizar, 2008). Genel 
epidemiyolojik çalışmaların subgrup analizlerinde yaşlılarda rapor edilen alerjik rinit prevalansı %16.1-25.9 arasında 
değişmektedir. (Eriksson ve diğerleri, 2011; Konno ve diğerleri, 2012; Sichletidis ve diğerleri, 2005; Todo-Bom ve diğerleri, 
2007). Türkiye’de yetişkinler üzerinde yapılmış olan bir çalışmada hekim tarafından teşhis edilmiş alerjik rinit prevalansı %20.1 
olarak bulunmuş, kendi kendini rapor etme tekniğiyle belirlenen alerjik rinit prevalansı ise kırsalda %18.4, kentte %23.8 olarak 
bulunmuştur (Cingi ve diğerleri, 2010). Ülkemizde yetişkinlerde yapılmış çalışmalardan elde edilen alerjik rinit prevalans 
oranlarının %8.9 ile 27.7 arasında değiştiği görülmektedir (Yorgancıoğlu, Kalaycı, Kalyoncu, Khaltaev, ve Bousquet, 2008). 
Çalışmamızda alerjik rinit prevalansı %39.4 olarak saptanmıştır. Çalışmamızdaki yüksek prevalans oranının kişilerin herhangi 
bir tetkik veya muayene bulgusuna dayanmadan sadece anamneze göre değerlendirilmiş olmasından ve çalışmalarda 
kullanılan farklı seçim kriterleri ve rinit tanımlarından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. 

Bazı çalışmalarda şehirde yaşamak alerjik rinit için risk faktörü olarak bulunmuştur (Charpin, Sibbald, Weeke ve Wuthrich, 
1996; Nicolaou, Siddique ve Custovic, 2005; von Mutius ve diğerleri, 1994) Bizim çalışmamızda ise bu çalışmayla uyumsuz 
olarak şehirde yaşayanlarda (%38.3) alerjik rinit oranı kırsalda yaşayanlara (%50) göre daha düşük oranda bulundu. Bu sonuç 
istatistiksel olarak anlamlı değildi. Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise çalışmamızla uyumlu olarak alerji sıklığı kırsal bölgede 
daha fazla bulunmuştur (Tug ve Acik, 2002). Başka bir çalışmada eğitim düzeyinin yüksek olması, kadın cinsiyet ve ailede atopi 
öyküsü olması alerjik rinit ve astım için risk faktörü olarak bulunmuş (Wolkewitz ve diğerleri, 2007). Bizim çalışmamızda ise 
bu çalışmanın tersine istatistiksel olarak anlamlı olmasa da alerjik rinit riski erkek cinsiyette ve eğitim düzeyi düşük yaşlılarda 
daha yüksek, fakat çalışmayla uyumlu olarak ailede atopi öyküsü olan yaşlılarda alerjik rinit riski daha yüksek saptandı. Ayrıca 
kadın cinsiyette (p=0.026) ve ailede atopi öyküsü olanlarda (p=0.043) bu çalışmayla uyumlu olarak astım riski yüksek bulundu. 
Fakat çalışmanın tersine astım riski eğitim düzeyi düşük olanlarda istatistiksel olarak anlamlı olmasa da yüksek saptandı. Yine 
Wolkewitz ve arkadaşlarının çalışmasıyla uyumlu olarak astım ve alerjik rinit arasındaki ilişkiyi değerlendirirken aralarında 
güçlü bir ilişki bulduk (OR = 2.64, P = 0.023, 95% CI = 1.14-6.08) (Wolkewitz ve diğerleri, 2007). Başka bir çalışmada da bizim 
çalışmamızla uyumlu olarak ailede atopi öyküsünün astım için risk faktörü olduğu belirtilmiştir (von Mutius ve Sears, 2003). 

Geçmişte hayvan besleme, sigara içme gibi faktörlerin alerjik rinit ve astımın ortaya çıkmasında etkili olduğu gösterilmiş 
olmasına rağmen bizim çalışmamızda bu faktörlerle astım ve alerjik rinit arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit 
edilmemiştir. 

Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında bazı kısıtlılıklar olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar: Çalışmamızdaki analizler, 
katılımcılara sorulan sorulara dayalı bir görüşmeden elde edilen verilere dayanmaktadır. Yaşlı insanlar daha az iyi hafızaya 
sahip olma eğilimindedir ve son semptomdan bu yana geçen süre daha uzun olabilir. Bununla birlikte, başka araştırmalar 
alerjik hastalıklara ilişkin kendi kendini rapor etmenin genel popülasyondaki alerjik hastalıkların prevalansını tanımlamanın 
geçerli bir aracı olduğunu göstermiştir (Campello ve diğerleri, 1998; Montnemery, Nihlen, Goran Lofdahl, Nyberg ve Svensson, 
2003; Simpson ve diğerleri, 2001). 

Sonuç olarak; alerjik hastalıklar yaşlıları gençler kadar etkiler ve yaşlıları değerlendirirken teşhis ve tedavi ile ilgili özel hususlar 
göz önünde bulundurulmalıdır. Detaylı alerji anamnezi alınması, yaşlılar alerjik rinite benzer semptomlara yol açabilecek diğer 
rinit tipleri için de özel risk altında olduğundan alerjik rinit teşhisinde çok önemlidir. Astım da, yaşlıları tıpkı herhangi bir yaş 
grubundakiler kadar etkilemektedir. Hatta diğer yaş gruplarıyla karşılaştırıldığında yaşlı astmatiklerde mortalite oranları daha 
yüksektir. Ayrıca alerjik rinit ve astımın değerlendirilmesinde popülasyona veya ülkeye özgü risk faktörlerinin göz önüne 
alınması gerekmektedir. Yaşlılarda alerjik hastalıklar konusunda daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.  

  



 

197 
 

KAYNAKÇA 

Akcakaya, N., Kulak, K., Hassanzadeh, A., Camcioğlu, Y., Çokuğraş, H. (2000). Prevalence of bronchial asthma and allergic 
rhinitis in Istanbul school children. Eur J Epidemiol, 16, 693-699. 

Bauchau, V., Durham, S. R. (2005). Epidemiological characterization of the intermittent and persistent types of allergic rhinitis. 
Allergy, 60, 350–353. 

Becerril Angeles, M., Vazquez Merino, C. L., Angeles Garay, U., Alvarado Moctezuma, L. E., Vilchis Guizar, E. (2008). Prevalence 
of allergic diseases in the elderly. Rev Alerg Mex, 55, 85–91. 

Blaiss, M. S. (2010). Allergic rhinitis: Direct and indirect costs. Allergy Asthma Proc, 31, 375-380. 

Bousquet, J., Van Cauwenberge, P., Khaltaev, N., Aria Workshop Group, World Health Organization. (2001). Allergic rhinitis 
and its impact on asthma. J Allergy Clin Immunol, 108(5), 147–334.  

Burney, P. G., Luczynska, C., Chinn, S., Jarvis, D. (1994). The European Community Respiratory Health Survey. The European 
Respiratory Journal, 7(5), 954-960. PMID: 8050554. 

Campello, C., Ferrari, M., Poli, A., Olivieri, M., Tardivo, S., Verlato, G., ... Lo Cascio, V. (1998). Prevalence of asthma and asthma-
like symptoms in an adult population sample from Verona. ECRHS Verona. European Community Respiratory Health Survey. 
Monaldi Arch Chest Dis, 53, 505–509. 

Celik, G., Mungan, D., Bavbek, S., Sin, B., Ediger, D., Demirel, Y., Misirligil, Z. (1999). The prevalence of allergic diseases and 
atopy in Ankara, Turkey: A two-step population-based epidemiological study. J Asthma, 36, 281-290. 

Charpin, D., Sibbald, B., Weeke, E., Wuthrich, B. (1996). Epidemiologic identification of allergic rhinitis. Allergy, 51, 293–298. 

Cingi, C., Topuz, B., Songu, M., Kara, C. O., Ural A, Yaz, A., … Bal C. (2010). Prevalence of allergic rhinitis among the adu lt 
population in Turkey. Acta Otolaryngol, 130(5), 600-6.doi: 10.3109/00016480903311880. 

Diepgen, TL. (2000). Is the prevalence of atopic dermatitis increasing? H. C Williams, (Ed). Epidemiology of Atopic Eczema. 
Cambridge: Cambridge University Press, 96-109. 

Dinmezel, S., Ogus, C., Erengin, H., Cilli, A., Ozbudak, O., Ozdemir, T. (2005). The prevalence of asthma, allergic rhinitis, and 
atopy in Antalya, Turkey. Allergy Asthma Proc, 26, 403-409. 

Eriksson, J., Ekerljung, L., Pullerits, T., Holmberg, K., Ronmark, E., Lotvall, J., Lundbäck, B. (2011). Prevalence of chronic nasal 
symptoms in West Sweden: risk factors and relation to self-reported allergic rhinitis and lower respiratory symptoms. Int Arch 
Allergy Immunol, 154, 155–163. 

Huss, K., Naumann, P. L., Mason, P. J., Nanda, J. P., Huss, R. W., Smith, C. M., Hamilton, R. G. (2001). Asthma severity, atopic 
status, allergen exposure and quality of life in elderly persons. Ann Allergy Asthma Immunol, 86, 524– 530.  

Kalyoncu, A. F., Demir, A. U., Ozcakar, B., Bozkurt, B., Artvinli, M. (2001). Asthma and allergy in Turkish university students: 
Two cross-secti-onal surveys 5 years apart. Allergol Immunopathol (Madr), 29, 264-271. 

Karaman, O., Turkmen, M., Uzuner, N. (1997). Allergic disease prevalence in Izmir. Allergy, 52, 689-690. 

Konno, S., Hizawa, N., Fukutomi, Y., Taniguchi, M., Kawagishi, Y., Okada, C., … Nishimura, M. (2012). The prevalence of rhinitis 
and its association with smoking and obesity in a nationwide survey of Japanese adults. Allergy, 67, 653–660. 

Krause, T., Koch, A., Friborg, J., Poulsen, L. K., Kristensen, B., Melbye, M. (2002). Frequency of atopy in the Arctic in 1987 and 
1998. Lancet, 360, 691–692.  

Kurt, E., Metintas, S., Basyigit, I., Bulut, I., Coskun, E., Dabak, S., ... ,PARFAIT Study of the Turkish Thoracic Society Asthma and 
Allergy Working Group.( 2007). Prevalence and risk factors of allergies in Turkey (PARFAIT Study): Results of a multicentric 
cross-sectional study in children. Pediatr Allergy Immunol, 18, 566-574. 

Majkowska-Wojciechowska, B., Pełka, J., Korzon, L., Kozłowska, A., Kaczała, M., Jarzebska, M.,…, Kowalski, M. L. (2007). 
Prevalence of allergy, patterns of allergic sensitization and allergy risk factors in rural and urban children. Allergy, 62, 1044-
1050. 

Montnemery, P., Nihlen, U., Goran Lofdahl, C., Nyberg, P., Svensson, A. (2003). Prevalence of self-reported eczema in relation 
to living environment, socio-economic status and respiratory symptoms assessed in a questionnaire study. BMC Dermatol, 3, 
4. 

Mortz, C. G., Lauritsen, J. M., Bindsley-Jensen, C., Andersen, K. E. ( 2001). Prevalence of atopic dermatitis, asthma, allergic 
rhinitis and hand and contact dermatitis in adolescents. The Odense Adolescence Cohort Study on Atopic Diseases and 
Dermatitis. Br J Dermatol, 144, 523–532. 

Nicolaou, N., Siddique, N., Custovic, A. (2005). Allergic disease in urban and rural populations: increasing prevalence with 
increasing urbanization. Allergy, 60, 1357–1360.  



 

198 
 

Pekkarinen, P. T., von Hertzen, L., Laatikainen, T., Mäkelä, M. J., Jousilahti, P., Kosunen, T. U.,… Haahtela, T. (2007). A dis-
parity in the association of asthma, rhinitis, and eczema with allergen-specific IgE between Finnish and Russian Karelia. 
Allergy, 62, 281-287.  

Raherison, C., Nejjari, C., Marty, M. L., Filleul, L., Barberger-Gateau, P., Dartigues, J. F., Tessier, J. F. (2004). IgE level and 
Phadiatop in an elderly population from the PAQUID cohort: relationship to respiratory symptoms and smoking. Allergy, 59, 
940–945.  

Saraclar, Y., Sekerel, B. E., Kalayci, O., Cetınkaya, F., Adalıoglu, G., Tuncer, A., Tezcan, S. (1998). Prevalence of asthma 
symptoms in school children in Ankara, Turkey. Respir Med, 92, 203-207. 

Sichletidis, L., Tsiotsios, I., Gavriilidis, A., Chloros, D., Kottakis, I., Daskalopoulou, E., Konstantinidis, T. (2005). Prevalence of 
chronic obstructive pulmonary disease and rhinitis in northern Greece. Respiration, 72, 270–277. 

Simpson, B. M., Custovic, A., Simpson, A., Hallam, C. L., Walsh, D., Marolia H, ... Woodcock, A. (2001). NAC Manchester Asthma 
and Allergy Study (NACMAAS): risk factors for asthma and allergic disorders in adults. Clin Exp Allergy, 31, 391–399. 

Todo-Bom, A., Loureiro, C., Almeida, M. M., Nunes, C., Delgado, L., Castel-Branco, G., Bousquet, J. (2007). Epidemiology of 
rhinitis in Portugal: evaluation of the intermittent and the persistent types. Allergy, 62, 1038-1043. doi: 10.1111/j.1398-
9995.2007.01448.x, PMID: 17686106. 

Tug, .T, Acik, Y. (2002). Prevalence of asthma, asthma-like and allergic symptoms in the urban and rural adult population in 
Eastern Turkey. Asian Pac J Allergy Immunol, 20(4), 209-215. 

van Ree, R., Yazdanbakhsh, M. (2007). Allergic disorders in African countries: Linking immunology to accurate phe-notype. 
Allergy, 62, 237-246. 

Ventura, M. T., D’Amato, A., Giannini, M., Carretta, A., Tummolo, R. A., Buquicchio, R. (2010). Incidence of allergic diseases in 
an elderly population. Immunopharmacol Immunotoxicol, 32, 165–170. 

Viinanen, A., Munhbayarlah, S., Zevgee, T., Narantsetseg, L., Naidansuren, Ts., Koskenvuo, M.,…Terho, E. O.( 2007). The 
protective effect of rural living against atopy in Mongolia. Allergy, 62, 272-280. 

von Mutius, E., Martinez, F. D., Fritzsch, C., Nicolai, T., Roell, G., Thiemann, H. H. (1994). Prevalence of asthma and atopy in 
two areas of West and East Germany. Am J Respir Crit Care Med, 149, 358–364. 

von Mutius, E., Sears, M. R. (2003). Risk Factors for Development of Asthma. European Respiratory Monograph, 8(23), 57-73. 

Wöhrl, S., Hayek, B., Stingl, G., Kinaciyan, T. (2003). Late onset of type-1 allergic conjunctivitis in an elderly woman. Allergy, 
58, 1197.  

Wolkewitz, M., Rothenbacher, D., Löw, M,, Stegmaier, C., Ziegler, H., Radulescu, M., … Diepgen, T. L. (2007). Lifetime 
prevalence of self-reported atopic diseases in a population-based sample of elderly subjects: results of the ESTHER study. Br 
J Dermatol, 156(4), 693-697. 

Yorgancıoğlu, A., Kalaycı, Ö., Kalyoncu, A. F., Khaltaev, N., Bousquet, J. Allerjik rinit ve astım üzerine etkisi güncelleme (ARIA 
2008) Türkiye deneyimi. (2008). Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 56(2), 224-231. 

  



 

199 
 

SS18 

YAŞLI BİREYLERDE OSTEOPOROZ VARLIĞI VE OSTEOPOROZA YÖNELİK FARKINDALIKLARI 

Pınar Tosun TAŞAR1, Emine KARAMAN2, Tuğba Kiper YILMAZ 3, Can SEVİNÇ 4, Güngör AKÇAY5 

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı/Erzurum 

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı/İzmir 

3Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği/Erzurum 

4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı/Erzurum 

5Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı/Erzurum 

 

Giriş 

Tüm dünyada insan yaşamının uzaması ile birlikte yaşlı nüfus artmakta ve yala birlikte artan osteoporoz (OP) giderek önemli bir sağlık 
sorunu haline gelmektedir. Ülkemizde de toplum giderek yaşlanmakta ve dolayısıyla OP bir sağlık sorunu olarak üst sıralara doğru 
yükseliş göstermektedir ("Osteoporoz ve Metabolik Kemik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kılavuzu," 2018). Türkiye’de yapılmış olan 
FRAKTÜRK (2010) çalışmasında 50 yaş ve üzerindeki bireylerin yarısında (%50) osteopeni ve dörtte birinde (%25) OP saptanmış; bu 
oranların 50 yaş üstündeki kadınlarda % 12.9, erkeklerde % 7.5 olduğu görülmektedir (Tuzun et al., 2012). 

Osteoporoz, kemik kütlesindeki azalma ve kemik dokusundaki mikro yapıların bozulması ile karakterize olan; kırık riskinde artışa 
neden olan progresif metabolik bir kemik hastalığıdır ("Osteoporoz ve Metabolik Kemik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kılavuzu," 2018). 
Osteoporoza bağlı gelişen kırıklar bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini bozmakta, tedavi ve sağlık bakım maliyetlerini arttırmakta, 
yaşam kalitesini azaltmakta ve mortalite riskini arttırmaktadır. (Nih Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention & 
Therapy, 2001).  

Özellikle geriatrik popülasyonda OP riski normale göre daha yüksektir. Çünkü yaşlanma birlikte kas kitlesinde ve fiziksel aktivitede 
azalma, beslenme ile ilişkili faktörler (vitamin D eksikliği, yetersiz kalsiyum ve protein alımı), malnutrisyon, polifarmasi,  yaşlanmayla 
birlikte sıklığı artan kronik hastalıklar, hormonal faktörler (estradiol, testosteron, IGF-1 ve IGF-2 düzeyinde azalma, parathormon ve 
IGF bağlayıcı protein-2 düzeylerinde artma), yaşlanmaya bağlı osteoprogenitör hücrelerdeki değişiklikler ve genetik faktörler OP 
oluşumunu tetiklemektedir (Meier et al., 2008; Nih Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention & Therapy, 2001). 
Önlenebilir ve tedavisi mümkün olan hastalık olan OP aynı zamanda kırık komplikasyonu gelişene kadar belirti bulgu vermeyen sessiz 
bir hastalıktır. Bu nedenle osteoporotik olduğu bilinen veya olduğundan şüphe edilen bir geriatrik hastalardan iyi bir hikaye alınarak 
ve fizik muayenenin yapılması, gerekli tetkiklerle mevcut risklerin belirlenmesi önemlidir. Yapılan bu çalışmanın amacı 65 yaş üstü 
bireylerde osteoporoz varlığını ve osteoporoza yönelik farkındalık belirlemekti.  

Yöntem 

2.1. Araştırma tipi 

Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel özellikte olan bir araştırmadır. 

2.2. Araştırma Yeri ve Zamanı 

Araştırma Temmuz-Eylül 2019 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinin geriatri ve dahiliye kliniklerinde 
gerçekleştirilmiştir.  

2.3. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Temmuz-Eylül 2019 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinin geriatri ve dahiliye kliniklerinden 
sağlık hizmeti alan 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturmuştur. Örnekleme ise, belirtilen tarihler arasında çalışmanın yapıldığı üniversite 
hastanesinin geriatri ve dahiliye kliniklerinde tedavi alan ve polikliniklerine başvuran, iletişim kurma problemi olmayan, kişi, yer, 
zaman oryantasyonu olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan, 65 yaş ve üzeri toplam 275 hasta dahil edilmiştir. 

2.3. Veri Toplama Yöntemi ve Araçları  

Araştırmanın verileri, “Yaşlı Birey Tanıtım Formu”, “Osteoporoz Bilgi Formu” kullanılarak toplandı. Veriler, yüz- yüze görüşme tekniği 
ile toplanıp, hastalığa ilişkin verilere hastanın kendisinden ve hasta dosyasından ulaşıldı.  

Birey Tanıtım Formu: Hastaların sosyo-demografik durumları (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, gelir düzeyi, sosyal 
güvence, birlikte yaşadığı bireyler) ve klinik özelliklerine (kronik hastalıklar, aile öyküsü, ilaç kullanımı, kullanma süresi, tamamlayıcı 
tedavi kullanım, düzenli sağlık kontrolü yaptırma) ilişkin toplam 13 sorudan oluşmaktadır. 

Osteoporoz Bilgi-Farkındalık Anketi: Araştırmacılar tarafından literatür incelemesi sonucunda oluşturulmuştur (Meier et al., 2008; 
"Osteoporoz ve Metabolik Kemik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kılavuzu," 2018). Formda osteoporoza yönelik bilgi, dexa çekimi, D 
vitamini kullanımı, süt tüketimi, kırık varlığı, aktivite düzeyine yönelik verilerin sorulduğu toplam 13 soru bulunmaktadır. 

2.4. Verilerin Değerlendirilmesi 
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Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı verilerin analizinde sayı-yüzde dağılımı ve 
ortalama±standart sapma kullanılmıştır. 

 

2.5. Araştırmanın Etik Boyutu 

Araştırmanın yürütülebilmesi için çalışmanın yapıldığı kurumdan gerekli izinler alınmıştır. Ayrıca çalışmaya katılan yaşlı bireyler 
çalışmaya yönelik bilgilendirilmiş ve katılımları için sözlü onamları alınmıştır.  

Bulgular 

Çalışmaya alınan yaşlı bireylerin yaş ortalaması 73.05±6.31 (min.65-max.92) olup, bireylerin %58.5’i erkek, %53.8’i emekli, 
%50.9’unun ekonomik düzeyi orta, %70.2’si evli, %96.7’si ilköğretim ya da altı bir eğitim düzeyine sahiptir. Yaşlı bireylerin %41.5’i 
sigara kullanmazken, %27.6’sinin daha önce sigara kullandığı ve bıraktığı, %99.3’ünün alkol kullanmadığı görülmüştür. Yaşlı bireylere 
osteoporoz varlığı sorulduğunda %95.6’sının yok cevabını verdiği ancak, %93.8’inin DEXA yaptırmadığı görülmüştür. Bireylerin 
%5.5’inin osteoporoz ilacı kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Örnekleme dahil olan bireylerin süt tüketimleri incelendiğinde düzenli 
olarak günde 3 bardaktan fazla süt tüketenlerin oranının %52.4 olduğu, %74.2’sinin D vitamini kullanmadığı; %32’sinin haftada 3 gün 
düzenli spor yaptığı, %45.1’inin yapmadığı, %22.9’unun arada spor yaptığı görülmüştür.  

Tablo 1. Bireylerin Tanıtıcı Özellikleri (n=275) 

Sosyo-demografik özellikler  
  

Yaş  X±SD = 73.05±6.31 (min.-max.65-92)  
n % 

Cinsiyet 
Kadın  
Erkek  

 
114 
161 

 
41.5 
58.5 

Meslek  
Ev hanımı 
Emekli 
İşçi-Çiftçi 

 
112 
148 
15 

 
40.7 
53.8 
5.5 

Medeni Durum 
Evli  
Bekar 

 
193 
82 

 
70.2 
29.8 

Eğitim Durumu 
Okur yazar değil 
Okur yazar 
İlköğretim 
Lise ve üstü 

 
79 
66 
121 
9 

 
28.7 
24.0 
44.0 
3.2 

Sigara kullanımı 
Evet  
Hayır  
Eski içici 

 
58 
114 
76 

 
30.9 
41.5 
27.6 

Alkol kullanımı 
Sosyal içici 
Hayır  

 
2 
273 

 
0.7 
99.3     

 

Tablo 2. Bireylerin Osteoporoza Yönelik Bilgileri (n=275) 

Osteoporoza Yönelik Veriler  n % 

Osteoporoz varlığı  
Evet 
Hayır  

 
12 
263 

 
4.4 
95.6 

Osteoporoz ilaç kullanımı  
Evet 
Hayır  

 
15 
260 

 
5.5 
94.5 

Günde 3 bardaktan fazla süt/süt ürünü tüketimi 
Evet  
Hayır  
Arada  

 
144 
67 
64 

 
52.4 
24.4 
23.3 

D vitamini kullanımı 
Evet  
Hayır  
Arada  

 
49 
204 
22 

 
17.8 
74.2 
8.0 

Haftada 3 gün ya da daha fazla yürüyüş 
Evet  
Hayır  
Arada  

 
88 
124 
63 

 
32 
45.1 
22.9 
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Tartışma 

Osteoporoz, tüm toplumu ilgilendirmekle birlikte özellikle yaşlılarda sık görülen, multifaktöryel etyolojili, yaşam kalitesini olumsuz 
etkileyebilen ilerleyici bir kemik hastalığıdır (Hamerman, 2000). Yaşam süresinin uzamasıyla, ileri yaşlı bireylerde bazı sağlık sorunları 
önem kazanmaktadır. Uzayan yaşam süresi ile osteoporoz, dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir (Dontas 
& Yiannakopoulos, 2007). Osteoporoz ile mücadelede ise doğru beslenme, optimum D vitamini düzeyi ve yeterli fiziksel aktivite 
önemlidir (Karadavut, Başaran, & Çakçı, 2002; Ünal, Aksoy, & Güler, 2016).Özellikle D vitamini yağda eriyen steroid bir hormon olup, 
kalsiyum ve fosfatın barsaklardan emilimini artırarak kemik metabolizmasına etki etmektedir (Öğüş et al., 2015). Günümüzde D 
vitamininin eksikliği önemli ve sık rastlanan sağlık problemleri arasında yer almaya başlamıştır. Yapılan bu çalışmada 65 yaş  ve üzeri 
bireylerin ortalama D vitamini düzeylerinin yetersiz (16.48±13.18) olduğu görülmüştür. D vitamin düzeyi eksikliği sonucu kemik 
yapım-yıkım hızında artma, osteoporoz ve osteomalazi, Düşük vit D düzeyleri DM, hipertansiyon, kanser ve otoimmun hastalıkların 
yer almakta olup; kemiklerdeki kırık riski artışı gibi sorunlara yol açmaktadır, dolayısıyla mortalitede etkilemektedir. Osteoporoz 
gelişimindeki genetik faktötlerinin yanında yaşam tarzı değişiklikleri, alkol sigara kullanımı, egzersiz ve beslenmenin de son derece 
önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışmada yaşlı bireylerin yaklaşık yarısının günlük kalsiyum alımının, büyük bir çoğunluğunun D 
vitamini kullanımının ve büyük bir çoğunluğunun aktivite düzeyi yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç geriatrik popülasyonun 
osteoporoza yönelik korumasız olduğunu gösteren önemli bir sonuçtur. Literatüre bakıldığında yapılan çalışmalarda özellikle kadınlar 
başta olmak üzere tüm bireylerde d vitamini düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir (Öğüş et al., 2015).  

Sonuç ve Öneriler 

Yaşlı bireylerin osteoporoz varlığı konusunda net bilgileri yoktur ve bireylerin büyük bir çoğunluğu osteoporoz için tetkik 
yaptırmamıştır. Ayrıca düzenli egzersiz, beslenme ve d vitamini kullanımı konusunda da yetersizlikler bulunmaktadır. Geriatrik 
popülasyonda osteoporoz konusunun dikkatle ele alınması ve her yaşlı bireylerin osteoporoz açısından dikkatle değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Sağlık profesyonelleri tarafından gerekli tetkik ve incelemelerin yapılarak yaşlı bireylerin özellikle osteoporozdan 
korunmaya yönelik bilgilendirilmeleri önerilmektedir. Ayrıca yaşlı bireylerde dengeli bir diyetle yeterli kalsiyum ve d vitamini alınması 
için gerekli değişiklikler yapılmalı; yaşlı bireyler günde en az 30 dakika olmak üzere, haftada 3 kez vücudu zorlamayan sporlara 
yönlendirilmelidir. 
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ÖZET 

Giriş: Aromaterapi hemşireler tarafından yaygın olarak kullanılan tamamlayıcı terapiler içerisinde yer almaktadır. Aromaterapi 
uygulamaları yaşlı bireylerde ağrı, bulantı, kusma, uyku sorunları ve bilişsel-emosyonel sorunlar gibi birçok semptomun 
yönetiminde kullanılmaktadır.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı yaşlı bireylerde aromaterapinin uygulandığı ve etkinliğinin değerlendirildiği araştırmaları 
tanımlamak ve sistematik olarak gözden geçirmektir.  

Gereç-Yöntem: Çalışma, Centre for Reviews and Dissemination (CRD) 2009 rehberi doğrultusunda yapılmış ve çalışmaya 
alınan makalelerin tablosu PICOS’a göre hazırlanmıştır. Tarama kapsamına 1999-2019 yılları arasındaki çalışmalar alınmıştır. 

Bulgular: Tarama sonucunda dahil edilme kriterlerine uygun 22 araştırma çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmalar daha çok 
ağrı, yaşam kalitesi, anksiyete, stres, demans gibi konularda yapılmıştır. 

Sonuç: Yapılan çalışmalarda aromaterapinin masaj veya inhaler uygulama farketmeksizin, ağrı, uyku kalitesi, yaşam kalitesi, 
ajitasyon, anksiyete, depresyon gibi semptomlar üzerine olumlu etkisi olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda; yaşlı 
bireylerin hemşirelik bakımında aromaterapi uygulamalarından yararlanılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: “Aromaterapi”, “Bakım”, “Yaşlı” 

 

AROMATHERAPY INTERVENTIONS IN ELDERLY PERSON: A SYSTEMATIC REVIEW 

 

ABSTRACT 

Introduction: Aromatherapy is one of the complementary therapies commonly used by nurses. Aromatherapy applications 
are used in the management of many symptoms such as pain, nausea, vomiting, sleep problems and cognitive-emotional 
problems in elderly individuals. 

Objective: The aim of this study was to identify and systematically review the studies in which aromatherapy was practiced 
and evaluated for its efficacy. 

Materials and Methods: The study was conducted according to the Center for Reviews and Dissemination (CRD) 2009 
guidelines and the table of the articles included in the study was prepared according to PICOS. The studies between 1999-
2019 were included in the scope of the survey. 

Results: Twenty-two studies were included in the study. Studies have been conducted on subjects such as pain, quality of 
life, anxiety, stress and dementia. 

Conclusion: It was found that aromatherapy had a positive effect on symptoms such as pain, sleep quality, quality of life, 
agitation, anxiety, depression regardless of massage or inhaler practice. In line with these results; the use of aromatherapy 
in nursing care of elderly individuals is recommended. 

Keywords: “Aromatherapy”, “Car”, “Elder” 

 

GİRİŞ 

Aromaterapi; yaşlı bireylerin sağlık bakımında, semptom yönetiminde, yaşam kalitesinin konforunun arttırılmasında 
hemşireler tarafından sıklıkla uygulanan non-farmakolojik yöntemler arasında yer almaktadır. Aromaterapötik yağlar; topikal, 
oral, enteral ve inhaler yol ile uygulanabilmekle birlikte en sık tercih edilen yol, inhaler ve topikal yoldur. Yapılan çalışmalar 
inhaler ve/veya topikal yol ile uygulanan aromaterapinin yaşlı bireylerde uyku kalitesini iyileştirdiğini, anksiyete düzeylerini 
düşürdüğünü, depresyon bulgularını azalttığını göstermektedir (1-4).  

Hemşirelerin bağımsız olarak uygulayabileceği girişimlerden olan aromaterapi uygulamalarına Hemşirelik Girişimleri Sınıflama 
Sistemi’nde de (Nursing Intervention Classification-NIC) önemli yer verilmiştir. Ayrıca, modern hemşireliğin kurucusu olan 
Florence Nightingale de Kırım Savaşı’nda bakım verdiği askerler için aromaterapötik yağları kullanmıştır. Amerika’da 
aromaterapi uygulamaları, hemşirelerin hasta bakımında en fazla kullandığı uygulamalar arasındadır. Non-farmakolojik bir 
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yöntem olarak uygulanan aromaterapi ile ilgili çalışmalar da her geçen gün artmaktadır (5-7). Bu sistematik derlemede, 
aromaterapi uygulamaları ile ilgili yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmaların derlenmesi amaçlanmıştır. 

 

GEREÇ-YÖNTEM 

Çalışmaların sınıflamasında tanımlama, ayırma, seçme ve dahil etme şeklinde basamaklar kullanılmıştır. Literatür taramasına, 
1999-2019 yılları arasında yapılmış olan randomize kontrollü araştırmalar, yarı deneysel araştırmalar, ön test ve son test 
kontrollü araştırmalar, tanımlayıcı araştırmalar alınmıştır. Tarama, “PubMed, Cochrane, Google Akademik, Google Scholar, 
Ulusal Tez Merkezi” veri tabanlarında yapılmıştır. Tarama “yaşlı”, “yaşlı birey”, “aromaterapi”, “aromaterapi masajı”, 
“aromaterapi uygulaması” “yaşlı bireylerde aromaterapi” anahtar sözcükleri ve bu sözcülerin İngilizce karşılığı kullanılarak 
yapılmıştır. Çalışma, York Üniversitesi Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen, Centre for Reviews and 
Dissemination (CRD) 2009 rehberi doğrultusunda yapılmıştır. Çalışmaya alınan makalelerin tablosu, PICOS (Population, 
Interventions, Comparators, Outcomes, Study Designs) formatında Türkçe karşılıkları olan; örneklem, girişim, karşılaştırma 
grupları, sonuç, araştırma türü ve çalışma yılı olarak ele alınmıştır (8). Bu sistematik derlemenin dahil edilme kriterleri; yaşlı 
bireylere aromaterapi uygulanarak yapılmış, randomize, deneysel, yarı deneysel ve vaka-kontrol araştırmalar, dışlama 
kriterleri ise; derlemeler, kalitatif ve tanımlayıcı araştırmalar olarak belirlenmiştir. 

 

BULGULAR 

Anahtar kelimelerle yapılan literatür taramasında 995 editöre mektup, derleme ve makaleye ulaşılmıştır. Ancak bu çalışmalar 
içerisinde dahil edilme kriterlerine uygun 22 çalışma saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; çalışmaların 2001-
2019 yılları arasında yapıldığı ve çalışmalarda aromaterapinin uyku kalitesi, ağrı, yaşam kalitesi, bilişsel fonksiyonlar, 
depresyon, ajitasyon, anksiyete, stres ve bakım veren yükü üzerine etkisinin değerlendirildiği bulunmuştur. Çalışmalar daha 
sıklıkla kadın ve demansı olan yaşlı bireylerde yapılmıştır. Bu çalışmalar içerisinde spesifik olarak aromaterapi masajı ve/veya 
inhaler aromaterapinin etkinliğinin değerlendirildiği çalışmaların yanı sıra aromaterapi ile refleksoloji, akupressure gibi 
uygulamaların karşılaştırıldığı çalışmalar da vardır (Tablo 1). 

 

Tablo 1: Yaşlı Bireylerde Aromaterapi Uygulamalarına İlişkin Literatür Taramasında Elde Edilen Bulgular (10-31) 
 

No Çalışma Adı/Yılı Araştırma Türü 

1 Aromatherapy and behaviour desturbance in dimentia.a randomized controlled trial (2001) Randomize kontrollü tek kör 
deneysel çalışma 

2 An experimental study on the effectiveness of massage with aromatic ginger and orange essential oil for 
moderate-to-severe knee pain among the elderly in Hong Kong (2008) 

Çift kör, deneysel, 
plasebo kontrollü  

3 Effects of aromatherapy massage on anxiety and self-esteem in korean elderly women: a pilot study (2009) Yarı deneysel, kontrol grubu olan, 
ön test ‐ son test çalışması 

4 Effect of aromatherapy on patients with Alzheimer's disease (2010) Ön test-son test 

5 Effect of Aromatherapy Massage on Elderly Patients Under Long-Term Hospitalization in Japan (2013) Ön test son test 

6 A randomised controlled trial of the use of aromatherapy and hand massage to reduce disruptive 
behaviour in people with dementia (2013) 

Tek kör randomize kontrollü  

7 Aromatherapy: Does It Help to Relieve Pain, Depression, Anxiety, and Stress in Community-Dwelling Older 
Persons? (2014) 

Yarı deneysel ön test son test 
kontrol gruplu 

8 Aroma Masajının Yaşlılardaki Konstipasyona Etkisi (2014)  Yarı deneysel girişim-kontrol 

9 Aromatherapy Hand Massage for Older Adults With Chronic Pain Living in Long-Term Care (2014) Prospektif,randomize kontrollü 

10 Diz Osteoartritli Yaşlı Bireylere Uygulanan Aromaterapi Masajının Ağrı, Fonksiyonel Durum Ve Yaşam 
Kalitesine Etkisi (2015)  

Randomize kontrollü ön test – son 
test deneysel çalışma 

11 The Effects of Hand Massage Using Aroma Essential Oil and Music Therapy on Anxiety and Sleeping for 
Elderly Women in the Sanatorium (2015) 

Randomize kontrollü ön test 
çalışma 

12 The Effect of Aroma Hand Massage Therapy for People with Dementia. (2015) Randomize kontrollü 

13 Comparison of the efficacy of aroma-acupressure and aromatherapy for the treatment of dementia-
associated agitation (2015) 

Randomize kontrollü 

14 Effect of Aromatherapy Massage on Agitation and Depressive Mood in Individuals With Dementia (2016) Randomize kontrollü 

15 Orta ve İleri Evre Demans Hastalarına Uygulanan Aromaterapinin Ajitasyon ve Bakım Verenin Yüküne Etkisi 
(2016)  

Randomize kontrollü  

16 Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Aromaterapi Uygulamasının Bilişsel Fonksiyonlar Ve Gündüz Uykululuk 
Durumuna Etkisi (2017)  

Kontrol grupsuz ön test-son test 
yarı deneysel 

17 Effects of Inhalation Aromatherapy on Symptoms of Sleep Disturbance in the Elderly with Dementia (2017) Ön test son test 

18 Effect of aromatherapy massage on anxiety, depression, and physiologic parameters in older patients with 
the acute coronary syndrome: A randomized clinical trial. (2017)  

Randomize kontrollü çalışma 

19 The Effect of Aromatherapy on Sleep Quality of Elderly People Residing in a Nursing Home (2018) Ön test-son test 

20 Effectiveness of Aromatherapy Massage and Inhalation on Symptoms of Depression in Chinese Community-
Dwelling Older Adults (2018) 

Prospektif, randomize kontrollü 
çalışma 

21 Aromatherapy massage versus reflexology on female elderly with acute coronary syndrome 
(2018) 

Randomize kontrollü çalışma 

22 Yaşlılarda Aromaterapi Masajının Uyku Kalitesi Ve Uykululuk Düzeyine Etkisi (2019)  Yarı deneysel ön test-son test 
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TARTIŞMA 

Aromaterapi, bireylerde semptom yönetimini sağlamak ve bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, konforunu artırmak 
amacıyla çoğunlukla hemşireler tarafından uygulanan non-farmakolojik yöntemler içerisinde yer almaktadır. Aromaterapi 
uygulamalarında, uygulama yolu, uygulama süresi ve sıklığı uygulanan hasta grubuna ve etki etmesi istenen semptoma göre 
değişmektedir (1-3).  

Aromaterapi çoğunlukla inhaler ve masaj yoluyla uygulanmaktadır. Uyku kalitesine yönelik yapılan çalışmalarda aromaterapi 
daha sıklıkla inhaler yolla uygulanırken, ağrının giderilmesi/hafifletilmesine yönelik çalışmalarda masaj yoluyla uygulanmış, 
anksiyete, stresin yönetimi gibi durumlarda ise her iki yolla uygulama da tercih edilmiştir. Literatürde, aromaterapinin dört 
yol ile uygulanabileceği belirtilmekte ancak, çalışmamıza benzer şekilde aromaterapinin çoğunlukla inhaler ve masaj yoluyla 
uygulandığı vurgulanmaktadır (2,3,6). 

Aromaterapi uygulama süresi ve sıklığı her bireyde farklılık arz etmektedir. Yapılan sistematik derlemede elde edilen bulgulara 
göre, aromaterapi uygulama süresi bir gün ile 8 hafta arasında; uygulama sıklığı ise haftada bir-yedi kez olarak değişmektedir. 
Uygulama süresi anksiyete, yaşamsal bulgular gibi durumlar değerlendirildiğinde daha azken; uyku sorunları, depresyon, 
demans ve ağrı gibi durumlarda daha fazladır. Literatürde, yapılan bu çalışmaya benzer şekilde aromaterapinin uygulama 
süresi ve sıklığı ile ilgili farklılıkların olabileceği belirtilmektedir. Bu faklılıklar aromaterapinin etkisi ölçülen semptom ve/veya 
sorunlardan kaynaklı olabilmektedir (1,2,5,6).  

 

SONUÇ 

Yapılan çalışmalarda aromaterapinin masaj veya inhaler uygulama farketmeksizin, ağrı, uyku kalitesi, yaşam kalitesi, ajitasyon, 
anksiyete, depresyon gibi semptomlar üzerine olumlu etkisi olduğu saptanmıştır. Ayrıca aromaterapi uygulamalarının 
anksiyetesi olan bireylerde kan basıncı ve kalp hızını azalttığı bulunmuştur. Ancak aromaterapi uygulamaları akupressure ve 
refleksoloji gibi diğer tamamlayıcı tedavilerle birlikte yapıldığında etkinliğinin arttığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda 
yaşlı bireylerin bakımında primer fonksiyona sahip hemşirelerin semptom yönetiminde aromaterapi gibi tamamlayıcı 
terapileri uygulaması ve bu alanda yapılan çalışma sayısının arttırılması önerilmektedir (1-3,7). 
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PS2 

EGE ÜNİVERSİTESİ GERİATRİ KLİNİĞİNE BAŞVURANLARDA KIRILGANLIK SIKLIĞI- FİZİKSEL 
KIRILGANLIK MI SOSYAL KIRILGANLIK MI? 

Ayşe DAYLAN, Zehra KOSUVA ÖZTÜRK, Sevnaz ŞAHİN 

Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

 

GİRİŞ 

Türkiye’de ve dünyada yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı gittikçe artmaktadır. Türkiye istatistik Kurumu 2018 verilerine 
göre 65 yaş ve üzeri bireyler toplam nüfusun %8.8’ini oluşturmaktadır.  

Yaşın ilerlemesi ile vücut metabolizmasında, bağışıklık sisteminde ve kas iskelet sisteminde değişiklikler olmakta ve fizyolojik 
rezervler azalarak güçsüzlük hali artmaktadır. Kırılganlık geriatrik bir sendrom olup biyolojik yaşlanmaya bağlı vücut 
işlevlerindeki azalma sonucu günlük veya akut strese verilmesi gereken fizyolojik yanıttaki azalma olarak tanımlanmıştır. 
Kırılganlık; halsizlik, isteksizlik, yetersiz beslenme, sık ve tekrarlayan uzamış hastane yatışları, bası yaraları, yürüyüş 
bozuklukları, güç kaybı, denge kusuru, deliryum, konfüzyon ve hafıza problemleri gibi birçok durumu kapsamaktadır. 
Güçsüzlük, yavaşlık,  azalmış fiziksel aktivite, yorgunluk ve istemsiz kilo kaybı kırılganlık fenotipini tanımlar. Bu durumun 
altında yatan sebep olarak kronik inflamasyon, kas erimesi(sarkopeni) ve nöroendokrin disregülasyon en çok suçlanan 
durumlardır.  

Yaşla birlikte kırılganlık sıklığı da artmaktadır. Yaşlanan bir nüfusta gün geçtikçe kırılgan birey sayısı da artacaktır. Klein ve 
arkadaşları 2005’te yayımlanan çalışmalarında kırılganlık sıklığını 65 yaş ve üstü yaşlılarda %10-25, 85 yaş ve üstündekilerde 
ise %30-45'e kadar yükseldiğini göstermiştir. Türkiye’de kırılganlık sıklığına dair yapılmış bazı çalışmalar bulunmakla birlikte 
verileri sınırlıdır. Akın ve arkadaşları tarafından yapılan kesitsel çalışmada, toplumdaki yaşlılarda farklı ölçeklerle yapılan 
değerlendirmede kırılganlık sıklığı %27.8 ve %10 bulunmuştur. 

Geriatrik hasta değerlendirmesinde kırılganlık göz önüne alınması ve özellikle değerlendirilmesi gereken bir durumdur.  Masel 
ve arkadaşları 2009’da kırılganlık ile ölüm oranında artış, uzamış hastanede kalım süresi ve düşük hayat kalitesi arasında 
bağlantı olduğunu göstermiştir. Türkiye’de Eyigör ve arkadaşlarının 2015’ te yayımlanan toplumda yaşayan yaşlılarda 
kırılganlık sıklığı ve ilişkili durumları araştıran çalışmasında ise yaş, kadın cinsiyet, düşük eğitim durumu, ev hanımı olmak, aile 
ile yaşamak, sedanter olmak, ek hastalıklar, günde dörtten fazla ilaç kullanımı, malnütrisyon gibi faktörlerle kırılganlık ilişkili 
bulunmuştur.  

Kırılganlık genellikle kronik hastalıklarla birliktelik göstermekte ve çoklu kronik hastalığa sahip kişilerde daha sık 
görülmektedir. Aynı zamanda kronik hastalığı olanlarda önemli bir prognostik faktördür. Akut bir stres sonucunda verilecek 
fizyolojik yanıt bu hastalarda azalmakta ve gecikmektedir. Bu nedenle kırılganlık varlığı tedavi başarısını da etkilemektedir. Bu 
hastalar özel bir populasyon olarak ele alınmalı ve planlamalar bu yönde yapılmalıdır. Çok yönlü geriatrik değerlendirmeden 
en fazla yararlanacak gruplardan biri kırılgan kişilerdir. Kırılganlık patofizyolojisindeki karmaşık mekanizmalar hedefe yönelik 
tedavi geliştirilmesinde yeni çalışma alanları olarak önemli görülmektedir.  

Kırılgan gruptaki hastaların belirlenmesi ve yapılabilecek ek müdahaleler açısından önlem alınması önemlidir. Bu açıdan 
kırılgan bireylerin tanısında farklı değerlendirme çizelgeleri geliştirilmiştir.  

Bu çalışmanın amacı; kırılganlık taraması için sık kullanılan iki farklı ölçeği kullanarak Ege Üniversitesi Hastanesi Geriatri 
Kliniğine başvuran 65 yaş üzeri hastalarda kırılganlık sıklığının saptanması ve Türkiye verileri açısından literatüre katkı 
sağlanmasıdır. Ayrıca kırılganlık ile ilişkili olabilecek faktörlerin de saptanması ikincil amacı oluşturmaktadır. 

YÖNTEM 

Çalışma için yerel etik kuruldan izin alındı. Mayıs 2019-Ağustos 2019 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Geriatri kliniğine 
başvuran tüm 65 yaş üzerindeki bireylere çalışma ile ilgili bilgi verildi.  Aydınlatılmış onam formları imzalatılarak çalışmaya 
katılmayı kabul eden tüm kişilerin klinik dosyalarındaki verilere ulaşıldı. Ek olarak yüz yüze Groningen Kırılganlık İndeksi ve 
FRAIL Kırılganlık (Fatigue, Resistance, Ambulation, Illness, Low weight) Ölçeği uygulandı . Dışlanma kriteri olarak 65 yaş altında 
olmak ve çalışmaya katılmayı kabul etmemek belirlendi. Ayrıca iletişim ile ilgili sorunu olanlar bu testlerin özbildirim olması 
nedeni ile çalışma dışı bırakıldı. Bireylerin tetkik ve tedavileri ilgili birimlerde devam edildi.  
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Kırılganlık durumunu belirlemek için kullanılan FRAIL kırılganlık ölçeği toplamda 5 puandan oluşmakta olup 0 puan normal, 1-
2 puan pre-frail ve 3 ve üzeri kırılgan(frail) olarak kabul edildi. Groningen kırılganlık indeksi 0-15 puan aralığında olup 4 puan 
ve üzeri bireyler kırılgan olarak kabul edildi. Tüm katılımcılara sorular tek tek sorularak kendilerine uygun olanı belirtmeleri 
istendi.  

Katılımcıların klinik dosyalarından yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşadığı yer, eğitim durumu, sigara ve alkol kullanımı, egzersiz 
yapma durumu, düşme ve kırık öyküsü, boy, kilo, vücut kitle indeksi, el sıkma gücü, kronik hastalık sayısı, kullandığı ilaç sayısı, 
Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası, Katz Temel Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği, Lawton Brody Enstrümantal Günlük Yaşam 
Aktiviteleri Ölçeği, Mini Nutrisyon Değerlendirme Testi, Mini Mental Durum Değerlendirme Testi verilerine ulaşıldı. El sıkma 
gücü kesim noktaları için kadın ve erkek hastalarda farklı değerler alındı.  

Verilerin analizi için SPSS 22.0 programı kullanıldı. Eksik veriler sistemde kayıp veri olarak girildi. Veriler ortalama±Standart 
sapma veya % olarak sunuldu. Sürekli verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Shapiro-Wilk yöntemiyle değerlendirildi. 
Kategorik değişkenlerin yorumu için Ki-kare ve Fischer’s exact testleri kullanıldı. Sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında 
normal dağılım gösterenler için Student t-testi, normal dağılımda olmayanlar için Mann Whitney-U testi uygulandı. Korelasyon 
analizleri normal dağılım gösteren sürekli değişkenler için Pearson, normal dağılım göstermeyen sürekli değişkenler için 
Spearman testleri ile yapıldı. İstatistiksel yorumda p<0.05 anlamlı kabul edildi.  

BULGULAR 

Çalışmaya katılan Ege Üniversitesi Geriatri Kliniğine başvuranların yaş ortalaması 76.53±7.81 yıl olup, % 39.5’i erkeklerden 
oluşuyordu. Tablo 1’de çalışmaya dahil olan hastalarının demografik bilgileri yer almaktadır.  

Tablo 1. 

Sosyodemografik özellikler 

Özellikler n % 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek  

 
107 
70 

 
60.5 
39.5 

Medeni durum  
Evli 
Bekar-boşanmış-dul 

 
104 
73 

 
58.8 
41.2 

Eğitim durumu 
Okuryazar değil  
İlköğretim 
Lise ve üzeri 

 
12 

116 
45 

 
6.9 

67.1 
26 

Yaşadığı yer 
Kendi evi 
Çocuklarının evi 

 
129 
47 

 
72.9 
26.6 

 

FRAIL Kırılganlık Ölçeği kullanıldığında saptanan kırılganlık sıklığı tüm hastalarda % 23.7, pre-frail sıklığı ise % 52.5 bulundu. 

Kadınlarda kırılganlık sıklığı % 21.5 ve erkeklerde % 27.1 olup cinsiyetler arasında anlamlı fark bulunmadı. Tablo 2 FRAIL ölçeği 

ve kırılganlık sıklığı verilerini özetlemektedir. 

Tablo 2. 

FRAIL ölçeği  

Kırılganlık durumu n % 

Kırılgan değil 42 23.7 
Pre-frail 93 52.5 
Frail (kırılgan) 42 23.7 

 

Groningen Kırılganlık Ölçeği için bir verinin eksik olması nedeni ile 176 kişi üzerinden analizler yapıldı. GKÖ’ye göre kırılganlık 

sıklığı %72.2(erkeklerde %71.4 kadınlarda %72.6) saptandı. Cinsiyetler arasında kırılganlık açısından anlamlı fark bulunamadı. 

Tablo 3 Groningen Kırılganlık İndeksi ile kırılganlık sıklığı verilerini özetlemektedir. 
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Tablo 3.  

Groningen ölçeği : 

Kırılganlık durumu  n % 

Kırılgan değil 49 27.8 
Kırılgan 127 72.2 

 

Yaş ile hem FRAIL kırılganlık ölçeği hem de Groningen Kırılganlık İndeksi kullanıldığında kırılganlık sıklığının anlamlı olarak 
arttığı saptandı.(p<0.05)  

Bireylerin kullandığı ilaç sayısı ve kronik hastalık sayısı arttıkça kırılganlık sıklığı artmaktaydı. Bulgular Tablo 4’te sunuldu. 

Tablo 4. 

Kırılganlık ile ilişkili faktörler 

 FRAIL GRONİNGEN 
 r p r p 

Yaş 0.396 
 

0.0001 0.302 0.0001 

Kronik hastalık sayısı 0.203 0.007 0.332 0.0001 
Kullandığı ilaç sayısı 0.282 0.0001 0.478 0.0001 
El sıkma gücü -0.282 0.001 -0.321 0.0001 

 

Medeni durum ile kırılganlık arasında FRAIL ölçeğine göre anlamlı fark saptanmadı. Diğer yandan Groningen kırılganlık 
indeksine göre evlilerde anlamlı olarak kırılganlık daha az saptandı.(p<0.05) Sadece bir kişinin huzurevinde kalması nedeni ile 
değerlendirme kalan verilerde gerçekleştirildi. Bireylerin yaşadıkları yer ile kırılganlık sıklığı arasında her iki ölçekte de 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. 

Tüm hastalara bakıldığında el sıkma gücü ile kırılganlık arasında ters ilişki olduğu görüldü. Erkeklerde el sıkma gücü ile 
kırılganlık arasında FKÖ kullanıldığında anlamlı fark yok iken(p=0.137) GKİ kullanıldığında anlamlı ilişki saptandı. Kadınlarda ise 
el sıkma gücü ile her iki ölçeğe göre de kırılganlık arasında anlamlı ilişki saptandı.( p<0.05)  

Kırılganlık ile Bulgular Tablo 5 ve Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 5. 

FRAIL Kırılganlık Ölçeğinin kırılganlık derecesi ve diğer ilişkili parametreler 

 Kırılgan değil 
n (toplamdaki %) 

Pre-frail 
n (toplamdaki %) 

Kırılgan(frail) 
n (toplamdaki %) 

p değeri 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 

 
21 (%11.9) 
21 (%11.9) 

 
63 (%35.6) 
30 (%16.9) 

 
23 (%13) 

19 (%10.7) 

 
0.103 

Medeni durum 
Bekar 
Evli 

 
14 (%7.9) 

28 (%15.8) 

 
36 (%20.3) 
57 (%32.2) 

 
23 (%13) 

19 (%10.7) 

 
0.105 

Yaşadığı yer 
Çocuklarının evi 
Kendi evi 
 

 
9 (%5.1) 

33 (%18.8) 

 
22 (%12.5) 
71 (%40.3) 

 
16 (%9.1) 

25 (%14.2) 

 
0.121 
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Tablo 6. 

Groningen kırılganlık durumu ve diğer ilişkili parametreler 

 Kırılgan değil 
n (toplamdaki %) 

Kırılgan(frail) 
n (toplamdaki %) 

p değeri 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 

 
29 (%16.5) 
20 (%11.4) 

 
77 (%43.8) 
50 (%28.4) 

 
0.861 

Medeni durum 
Bekar 
Evli 

 
14 (%8) 

35 (%19.9) 

 
58 (%33) 

69 (%39.2) 

 
0.039 

Yaşadığı yer 
Çocuklarının evi 
Kendi evi 
 

 
9 (%5.1) 

40 (%22.9) 

 
38 (%21.7) 
88 (50.3) 

 
0.114 

 

TARTIŞMA VE YORUM 

Türkiye ve dünyada nüfus gitgide yaşlanmakta ve insan ömrü uzamaktadır. Bu da geriatrik sendromların daha sıklıkla karşımıza 

çıkmasıyla sonuçlanmaktadır. Kırılgan yaşlı tanımı ile birlikte özel bir hasta grubunun olduğu ve bu kişiler açısından sağlık 

sistemi ile ilgili düzenleme ve planlamaların yapılması gerektiği gündeme gelmiştir. Özellikle sağlık kurumlarına başvuranların 

büyük çoğunluğu yaşlı nüfustan oluşmaktadır. Bu nedenle sağlık kurumlarındaki kırılganlık sıklığının belirlenmesi ve gerekli 

planlama ve önlemlerin hayata geçirilmesi açısından ülkemiz verilerinin artırılması gerekmektedir. 2013’te kırılganlık 

konsensusu yayımlanmış ve kırılganlık açısından taramaların öneminden bahsedilmiştir.  

Kırılganlık taramasında farklı testler bulunmakta olup, bazı testler fiziksel kırılganlığı ön planda tutarken bazıları ise sosyal ve 

psikolojik kırılganlığı ön plana almaktadır. Hangi testin kullanılması gerektiğine yönelik henüz net fikir birliğine varılamamış 

olup FRAIL Kırılganlık Ölçeği ve Groningen Kırılganlık İndeksi Türkçe geçerlilikleri kanıtlanmış ve sık kullanılan iki test olması 

açısından tercih edilmiştir.  FRAIL Kırılganlık Ölçeğinde ön planda fiziksel kırılganlık ölçülmekte iken Groningen Kırılganlık 

İndeksinde psikososyal ve bilişsel kırılganlık da değerlendirilmektedir. Çalışmamızda Groningen Kırılganlık İndeksine göre 

saptanan kırılganlık sıklığının FRAIL Kırılganlık Ölçeğine göre çok daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır.  Bu durum da 

yaşlılarda kırılganlığın sadece fiziksel olarak değil psikososyal, bilişsel ve nütrisyonel olarak da değerlendirilmesi gerektiğini 

düşündürmektedir.  

Daha önce Türkiye’de 2015 yılında Eyigör ve Arkadaşları tarafından FRAIL ölçeği kullanılarak toplumda yaşayan 65 yaş üzeri 

1126 kişiyi kapsayan çalışmasında kırılganlık sıklığı %39.2 ve pre-frail sıklığı %43.3 bulunmuştur.  Akın ve arkadaşlarının FRAIL 

kırılganlık ölçeği kullanılarak yaptıkları 2015’te yayımlanan çalışmasında kırılganlık sıklığı %10.4 olup kadınlarda %14.5 

erkeklerde %5.4 saptanmıştır. Dünyada ise Carneiro ve arkadaşlarının 2017’de kırılganlık sıklığını saptamaya yönelik 

yayımlanmış çalışmasında kırılganlık sıklığı %47.2 bulunmuştur. Bizim çalışmamızın geriatri kliniğine başvuranlarda yapılmış 

olması nedeni ile topluma göre daha yüksek sıklıkta olması aslında öngörülebilen bir sonuçtur.  

Kırılganlık ile bağlantılı olabilecek faktörlere bakıldığında özellikle yaşın belirgin etkisi daha önceki çalışmalarda da 

gösterilmiştir.  2012’deki sistemik derlemede Collard ve arkadaşları yaşın kırılganlık sıklığına olan etkisi belirtilmiştir. 

Çalışmamızda da yaş ile kırılganlık sıklığı açısından anlamlı ilişki ortaya konmuştur.  

Kadın cinsiyetin kırılganlık açısından risk faktörü olduğuna yönelik Eyigör ve arkadaşlarının 2015’ teki çalışması ve Collard ve 

arkadaşlarının sistematik derlemesinde de ortaya konmuştur.  Bizim çalışmamızda cinsiyetler arasında anlamlı fark 

bulunmaması çalışmada kadın ve erkek sayılarının birbirine yakın olmamasına bağlı olabilir.  

Carneiro ve arkadaşlarının çalışmasında partneri olmadan yaşayan kişilerde kırılganlığın daha sık olduğu gösterilmiştir. 

Çalışmamızda da benzer şekilde evli olan ve eşiyle birlikte yaşayan kişilerde kırılganlık sıklığı belirgin olarak daha azdı. Özellikle 

evlilerde kırılganlığın az görülmesi sosyal desteğin kırılganlık açısından önemli olduğunu düşündürmektedir.  

Kırılganlık ile ilişkili olabilecek faktörlerlerden diğerleri kronik hastalıkların varlığı ve günde dörtten fazla ilaç kullanımı olarak 

da gösterilmiştir. Çalışmamızda da benzer şekilde hastalık sayısı ve kulllanılan ilaç sayısı arttıkça kırılganlık sıklığının arttığı 

saptandı. Bu nedenle çoklu komorbiditeleri olan hastaların kırılganlık açısından da değerlendirilmesi gerektiği düşünülebilir.  
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Kırılganlık çok yönlü ele alınması ve uzamış hastane yatışı, artmış mortalite ve kötü prognostik bir faktör olması açısından 

değerlendirilmesi önemli bir durumdur. Hastanelerde ve geriatri kliniklerinde sıklıkla karşımıza çıkacak bu özel hasta grubuna 

yönelik planlamaların da yakın zamanda yapılması için gerekli bilinç oluşturulmalıdır.  
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