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Dünya Nüfusu Hızla Yaşlanıyor

• 1800’lerin başında Dünya nüfusunun 

1 milyar kişi olduğu varsayılmakta.

• 1960 yılında 3 milyar

• 2000 yılında 6 milyar

• 2012 yılı başlarında 7 milyar

• 2050 yılında 10 milyar olacağı tahmin edilmekte



Dünya’da nüfus artış yüzdeleri





Yaşlıların Artışı: (1750 – 2050 Yılları) 
Batı Ülkelerinde Başlıca Üç Yaş Grubunun Değişimi



65 Yaş Üstü Nüfus

 Dünya nüfusu hızla yaşlanırken, genel nüfus içinde

 65 yaş üzerindeki yaşlı nüfus da hızla artmakta.

 Bu artış özellikle gelişmekte olan ülkelerde olmakta

 2050 yılında dünya nüfusu 10 Milyar’a ulaşırken  

 65 yaş üzeri nüfus da 2 Milyar’ın üzerinde olacak. 



Türkiye’deki Nüfus Artışı 
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Yıllara Göre Yaş Gruplarının

Nüfus Artışları



Yıllara Göre 65 ve 80 Yaş Üzeri 

Nüfus Artışı (Yüzde)

%



Değişik Ülkelerde

1994’ten 2020’ye Yaşlı Nüfusun Artışının Projeksiyonu

IPA Educational Pack, 1998



İçinde Bulunduğumuz Yıllarda 

Japonya, İtalya ve Türkiye'de Yaş Ortalaması

• Japonya'da 2017 yılında Kadınlarda 87, Erkek 81 yıl. 
Genel Nüfus: 250 Milyon, 100 Yaş Üstü: 69 bin kişi

• Okinova Adasında Kadınlarda 89, Erkeklerde 83,3 yıl.

• İtalya'da 2018 yılında Kadınlarda 86, Erkeklerde 82 yıl. 
Orta Yaş 70, Yaşlılık sınırı 75 olarak kabul edilmiştir.

• Türkiye'de 2015 yılında Kadın 80.7, Erkek 75.3 yıl.



Birleşmiş Milletler (BM), tüm dünyada yaşlı nüfusun hızla artmasının,

yaşlı kişiye ve bütünüyle topluma getireceği sosyal ve ekonomik 

sorunlara dikkati çekmek için, 

1982 yılında  Viyana’da, sonra da 2002 yılında Madrid’de

‘’Dünya Yaşlanma Toplantıları’’ düzelemiştir.

Bu toplantılarda, yaşlanan toplum ile ilgili, ileriye dönük olarak bir an 

önce önemli önlemler alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Örneğin: Yaşlı güvenliği ve bakımı, Konut sorunu, Gelir,

Sosyal ilişkiler, Kuşaklar arası dayanışma,     

Yaşlının topluma katılımı gibi konular üzerinde durulmuş,

Ülkelerin bu konularda bir an önce alt yapı oluşturması

önemle vurgulanmıştır.  



Türkiye'de ''Sağlıklı Kentler'' Olgusu Gelişmesi 

(Prof. Dr. Didem Avcı'nın Sunumundan)

•1993 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı bu konu ile ilgilenmeye ve 

WHO ile ilişki kurmaya başlamıştır.

•13 Haziran 2000 tarihinde, Sağlık Bakanlığında Şube Müd. Dr. 

Didem Evci  Koordinatör olarak atandı.

•5 Temmuz 2000 tarihinde ilk olarak Bursa, DSÖ Avrupa Sağlıklı 

Şehirler Ağına katıldı.

•17 Eylül 2001 tarihinde, Bursa Büyükşehir Belediyesince, Nalan 

Fidan, bir Belediyeler Birliği yapısını oluşturmak için görevlendirildi.

•22 Aralık 2004 tarihinde ''Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'' resmen 

kuruldu.

•Birlik Merkezi: Bursa; Başkanlar: Bursa ve Antalya B.B. Başkanları;  

Müdürler: Nalan Fidan (2004-2014), Murat Ar (2014- Halen).



2006 yılında da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),

Yaşlıların toplumda aktif ve sağlıklı yaşlanmalarını

Sağlayacak bir program oluşturmuştur.

Böylece ‘’Yaşlı Dostu Kentler’’ olgusu gelişmiştir.

Sekiz ana başlık altında toplanmıştır. 



Dünya Sağlık Örgütünün 

Yaşlı-Dostu Kentler Programı Ana Başlıkları 

1- Dış mekanlar ve Binalar

2- Ulaşım

3- Konut

4- Sosyal Katılım

5- Toplumsal Yaşama Dahil Olma ve Toplumun Yaşlıya

Saygısı

6- Vatandaşlık Görevini Yerine Getirme ve İş Gücüne 

Katılım

7- Bilgi Edinme ve İletişim

8- Toplum Desteği ve Sağlık Hizmetleri



Dış mekanlar 

ve Binalar

İnsanların bir araya gelmek için dış ve iç mekanlara 
gereksinimi olur. 

Parklar, kaldırımlar, güvenli sokaklar, dış mekanlarda 
oturma olanakları ve ulaşılabilir binalar (asansör, 
trabzanlı merdivenler) tüm yaş grupları tarafından zevkle 
kullanılır.                     AARP Politikalar Kitabı 2015



Ulaşım

• Araba kullanmak, ulaşım için tek seçenek 

olmamalıdır. Toplu ulaşım, tren ağı ölçeğinden, 

araç kullanmayanlar için doktora gidip gelemek 

amaçlı taksi hizmetine kadar özelleşmiş olabilir.



Konut

• Yaşlanan bireylerin çoğu bulundukları yerde 

yaşamaya devam etmek ister. Bu, ancak konutlar 

uygun tasarlanır ya da uyarlanabilir ise olasıdır. 

Ayrıca, farklı yaş grupları için ekonomik olarak 

ulaşılabilir konut seçenekleri olmalıdır.



Sosyal Katılım 

Yanlızlık, yaştan bağımsız olarak bireyin sağlık ve 

ruhsal durumunu olumsuz etkiler. Bireyin 

izolasyonu, yakın çevrede ulaşılabilir, ekonomik 

ve eğlenceli etkinliklerin bulunması ile önlenebilir.   



Toplumsal Yaşama 

Dahil Olmak ve 

Toplumun Yaşlıya 

Saygısı

• Kuşaklararası etkinlikler, genç ve yaşlıların 
birbirlerinden birşeyler öğrenmesi, her bireyin 
ilişkiyi sağlayabileceklerinin görülmesi ve 
kendilerini iyi hissetmeleri için idealdir.



Vatandaşlık Görevini 

Yerine Getirmek ve 

İş Gücüne Katılmak

• Yaşlı dostu toplumsal çevreler, yaşlılar 

arzu ettikleri takdirde, ücretli ya da gönüllü 

çalışma olanakları ile becerilerinin 

kullanılmasını ve toplumsal hayata aktif 

katılımlarını sağlar.



Bilgi Edinme 

ve İletişim

• Yaşlı dostu toplumlar, her bireyin akıllı 

telefonu ya da Internet ulaşımı olmadığının 

ve bilginin farklı yollarla dağıtımının 

yapılması gerektiğinin bilincindedirler.



Toplum Desteği ve 

Sağlık Hizmetleri

• Herkes bir şekilde yaralanabilir, hasta olabilir, 
ya da yardıma gereksinim duyabilir. Sağlık 
hizmetinin yakın çevrede verilmesi dışında, 
bireylerin bu hizmetlere ulaşabilmesi ve 
hizmetin ekonomik olması da gereklidir.



Sağlık hizmetleri içine sağlıklı beslenmeyi ve

Alzheimer Hastalığı’nı Önleme Stratejelerini de 

eklemeyi unutmamak gerekir.

Aslında, Alzheimer Hastalığı’nı Önleme Stratejileri ile

Sağlıklı Yaşlanma Stratejileri büyük ölçüde 

örtüşmektedir.

Alzheimer Hastalığını önlemek demek iyileştirmek demek

değildir. Ortaya çıkışını, gelişmesini önlemektir ki

bu da çok önemlidir.  

Yaşlının Biyo-Psiko-Sosyal dengesini koruyacak olan

her adım, alınacak her önlem yaşlının sağlıklı, mutlu

ve sosyal çevresi ile uyumlu yaşamasına yardımcı

olacaktır.

Sağlık Hizmetleri 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/6/6c/Kasgarlimahmut.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/6/6c/Kasgarlimahmut.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Kashgari_map.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Kashgari_map.jpg


Sümerolog

Profesör

Muazzez İlmiye Çığ

DT: 20 Haziran 1914, 

Bursa: 104 Yaşında





Zaro Ağa 157 yıl

d. 1774 ya da 1777 (Bitlis)
ö. 1934 (İstanbul).



Li Ching Yun 

256 yıl

1677-1933



Erken Yaşlanmaya Neden Olan Faktörler

• Ana-baba yaşamlarının kısa olması (genetik)

• Sigara, alkol ve diğer madde bağımlılıkları

• Stres faktörleri

• Daha çok pasif bir yaşam anlayışı

• İlgi azlığı

• Düzensiz uyku

• Mesleğinde tatminsizlik, mutsuzluk

• Ekonomik durumun iyi olmaması, beslenme yetersizliği

• Çocukluk ve gençlik dönemine ait mutsuz ve negatif hatıralar

• Bedensel rahatsızlıklar

• Dejeneratif beyin hastalıkları (Alzheimer ve diğer demanslar)

yaşamı kısaltabilir.



Sağlıklı Olarak Yaşlanmak ya da 
Yaşlanmayı Geciktirmek Mümkün mü ?   (1)

• Yaşama pozitif yaklaşmak

– (Kötümser değil, iyimser olmak; kendi ile barışık olmak)

• Gelecek hakkında iyimser olmanın, 

• ömrü  ortalama 10 yıl uzattığı görülmüştür.

• Streslerden uzak olmak ya da stresle başa çıkmanın yollarını 

aramak

• Düzenli yaşamak

– (Gece yaşamından uzak durmak)

• Uyku - uyanıklık ritmini iyi ayarlamak 

– (Erken yatıp erken kalkmak; 7-8 saat uyumak; gündüzleri fırsat 

buldukça kestirmek.)



Sağlıklı Olarak Yaşlanmak ya da 

Yaşlanmayı Geciktirmek Mümkün mü ?   (2)

• Kişiler arası ilişkileri, arkadaşlıkları canlı tutmak ;

• Boş zamanlar yaratmak ve hobiler geliştirmek ;

• Bedensel ve ruhsal sağlık için önlemler almak, gerektiğinde 

erken tanı ve tedaviye gitmek ;

• Bedensel ve ruhsal (beyinsel) aktiviteleri optimal ve düzenli 

olarak sürdürmek ;

• ‘İşleyen demir ışıldar’ düşüncesini yaşamın mümkün olan her 

alanında kullanmak ;



Sağlıklı Olarak Yaşlanmak ya da 

Yaşlanmayı Geciktirmek Mümkün mü ?   (3)

• Beslenmeye dikkat etmek

– gereken gıdaları gerektiği kadar yemek

• ‘Yemek için yaşamak değil

• Yaşamak için yemek’

• Kafkaslardan bir atasözü: 

• ‘Yaş ilerledikçe tabaklar küçülür’.

• Japonya’da Okinawa adası sakinleri ile Akdeniz 
ülkelerinde, örneğin Girit ve Sardunya adalarında 
yaşayanların beslenme özellikleri uzun ve sağlıklı 
yaşlanma için yol gösterici olabilir.

• Maymun ve fareler ile yapılan deneylerde, düşük glikoz 
içeren diyetlerin yaşam süresini %50’ye kadar uzattığı 
gösterilmiştir. 



Tıp’da Gelişme Alzheimer’de Artma

• Tıp alanındaki gelişmeler, yaşamı tehdit eden 

hastalıkların sınırlandırılmasına, hatta yok 

olmasına imkan vermiştir.

• Aynı zamanda bu durum, insanların gittikçe 

yaşlanmalarına, yaşa bağlı hastalıkların ve  

kronik hastalıkların daha sık görülmesine yol 

açmıştır. 

• Örneğin, Alzheimer Hastalığı ya da diğer 

demansiyel hastalıklar gibi.



Demans

Kognitif (bilişsel) yetiler, yargılama, muhakeme (akıl 

yürütme) ve içgörü kaybı ile karakterize, genel 

olarak yaşlı nüfusun hastalığı olan ve çok farklı 

nedenlerle ortaya çıkabilen bir sendromdur.



Kognitif (Bilişsel) Fonksiyonlar

Geniş anlamda:

• Dikkat

• Algı

• Hafıza

• Öğrenme

• Düşünme



Alzheimer 

Hastalığı

Lewy 

Cisimciği 

Demansı

Vasküler demanslar

Diğer demanslar



Alois Alzheimer



Prevalansı 65 yaşından sonra her 5 yılda bir 

ikiye katlanarak artış gösterir.

34 milyon 450bin

65 yaş üzerinde prevalansı %10

Her 10 kişiden biri



Alzheimer Hastalığının Klinik  Belirtiler

•En erken belirtisi  bellek kaybıdır.

•Lisan, 

•Görsel-mekansal beceriler, 

•Soyut düşünce ve yargıda, bozulma

•Kişilik / davranış değişiklikleri

•Kendine bakım yetersizliği görülür.

•Son evrede fiziksel işlevler bozulur.







Sinir hücresi içinde yumaklar, hücrelerin 
bağlantı noktalarında plaklar görülmektedir.



http://w3.uokhsc.edu/pathology/deptlabs/alzheimer_neuritic.htm

http://www.ahaf.org/alzdis/about/AmyloidPlaques.htm



Craig-Schapiro et al., 2009

Hypothesized relationship between the timecourse of 

changes in various biomarkers in relation to the 

neuropathology and clinical changes of Alzheimer’s 

disease.



Saat Çizim Testi (Clock Drawing Test)

• 1994 yılında Freedman ve ark. ile 1995 yılında Tuokko ve ark. tarafından 
geliştirilmiştir.

• Pratik ve çabuk uygulanabilir bir test olması nedeniyle çok kullanılır.

Normal Hafif Derecede Alz.

Orta Derecede Alz. İleri Derecede Alz.



Alzheimer Hastalığı Tedavisindeki 

Multidisipliner Ekip Yaklaşımı

1. Birinci Basamak Hekimi / Pratisyen Hekim / Aile Hekimi

2. Psikiyatri Uzmanı / Geriatrik Psikiyatri Uzmanı

3. Nöroloji Uzmanı / Geriatrik Nöroloji Uzmanı

4. Geriatri alanında uzmanlaşmış Dahiliye Uzmanı

5. Klinik Psikolog/Nöropsikolog

6. Uzmanlaşmış Hemşire/Ggeriatrik Hemşire/Gerontolojik Hemşire

7. Bakıcı (bu alanda eğitim almış bakıcı)

8. Beslenme Uzmanı (Diyetisyen)

9. Sosyal Hizmet Uzmanı

10. Gerontolog

11. Meşguliyet Tedavisi Uzmanı

12. Fizik Tedavi Uzmanı

13. Tanıda katkısı olacak laboratuar ekibi

14. Mimar (çevre ve davranış alanında eğitimli)

15. Avukat (Yaşlı hukukunda deneyimli)



ALZHEIMER HASTALIĞINDA

İLAÇ  TEDAVİSİ



A.Kolinesteraz  İnhibitörleri

B.Kolinerjik  Agonistler 

C.NMDA (N-metil-D-Aspartat)

– Reseptör Antagonisti

D.Kolinerjik  Olmayan İlaçlar

Alzheimer  Hastalığında  

Kullanılan  İlaçlar



Alzheimer Hastalığı’da 
İlaç Dışı Yaklaşımı

•Burada genel prensip zihinsel ve fiziksel 
aktiviteleri mümkün olduğunca sürdürmektir.

• ''İşleyen Demir Işıldar'' prensibini devamlı göz 
önünde tutmak gerekir.

70



Daha düşük demans riski olan 

sağlıklı beyin yaşam stratejileri

• Genetik, demans riskinin ancak bir kısmını açıklar

• Genetik olmayan potansiyel faktörler

• Fiziksel kondisyon 

• Mental stimulasyon / bilişsel egzersiz

• Stres yönetimi

• Beslenme



Beslenme ve beyin sağlığı

• Kilo kontrolü

• Omega-3 yağları

• Balık, kabuklu yemişler

• Beyin %70 yağdır

• Anti-oksidan meyve ve sebzeler

• İşlenmiş gıdalardan uzak durun



Obezite hafızayı olumsuz etkiler, 

kilo kaybetme hafızayı geliştirir

• Obez insanların demans riski 4 kat artar

• Kilo kontrolü amaçlı cerrahi müdahale yapılan 

obez hastalarda

• 12 hafta sonunda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 

anlamlı miktarda hafızada gelişme olduğu gösterildi



Beyni koruyan içecekler

• Kırmızı şarap (rezveratol)

• Anti-oksidan, anti-aging

• Az miktarda her türlü alkol

• Kahve (Kafein), [Yeşil Çay (Tein), Kakao]

• Daha düşük Alzheimer ve Parkinson riski ile 

ilişkilendirilmiştir



Beslenme alanında yeni araştırmalar

• Demans riski olan hastalarda çift-kör, plasebo kontrollü 
çalışmalar

• Zerdeçal: anti-oksidan, anti-enflematuar, anti-amyloid 

özellikleri saptanmıştı (Köri'nin de benzer özellikleri vardır.)

• 18 ay süren çalışma

• Sonuçlar: hafıza testleri, plak ve yumak taraması

• Nar özü

• Anti-oksidan polifenoller

• 12 ay süren çalışma

• Sonuçlar: hafıza testleri



Alzheimer Hastalığı'nı önleyebilir miyiz?

• Önlemek, iyileştirmek anlamında düşünülürse, 

hayır.

• Önlemek, ideal hedef olmakla beraber, ara 

hedefler olasıdır

• Hastalığın başlamasını geciktirmek ve dejeneratif 

sürecin seyrini yavaşlatmak akla yakındır



Yaşam biçimi stratejileri Alzheimer’i ne 

kadar süre ile durdurabilir?

• Fiziksel egzersiz (2 yıllık dönemde)

• Gelecekteki hafıza kötüleşmesi riskini %46 azaltmıştır

• Anti-oksidan meyve/sebze (4 yıllık dönemde)

• Demans riskini %44 azaltmıştır 

• Orta yaşlarda karmaşık mental görevler

• Demans riskini %48 azaltmıştır 



Yaşam biçimi stratejileri Alzheimer’in 

Gelişmesini Yavaşlatırken Sağlıklı 

Yaşlıların da Ömrünü Uzatmaktadır

• Özet olarak: 

• Sağlıklı Yaşlanma Stratejileri ile

• Alzheimer'i Önleme Stratejileri örtüşmektedir.

• Sağlıklı Kentler ya da Yaşlı Dostu Kentler

• Her İki Grup Yaşlı için de Çok Önemli ve Gereklidir.

• Sağlıklı Yaşlanmanın Ekonomiye büyük katkısı unutulmamalı

• Sonuç olarak: 

• Tüm Belediyelere, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve

• Akademisyenlere bu konuda Büyük Görev Düşmektedir.



Su içiniz

Şarap, az 

miktarda

Her ay

Her hafta

Her gün

Günlük fiziksel aktivite

ET

TATLI

YUMURTA

TAVUK

BALIK & DENİZ ÜRÜNLERİ

PEYNİR & YOĞURT

ZEYTİN YAĞI

MEYVE SEBZEBAKLAGİLLER 

VE KABUKLU 

YEMİŞLER

TAM TAHIL EKMEK, MAKARNA, PİRİNÇ, DİĞER TAHILLAR & PATATES

Akdeniz 

Diyeti


