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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne kadar üzerinde en çok düşündüğü, araştırma
yaptığı, türlü çareler aradığı ama bir türlü engelleyemediği gerçek yaşlanmaktır. Normal
şartlarda yaşamını sürdüren herkes, bu süreci de ister istemez yaşamak zorundadır.

İnsanların en zor kabul ettikleri durumların başında da yine yaşlılık gelir. Bizler,
yaşlılığa çareler arasak da, yaşlandığımızı kabul etmek istemesek de her geçen saniye biraz
daha yaşlandığımız gerçeğini değiştiremeyiz.

Yaşlılığı durdurmak mümkün olmadığına göre fizyolojik olarak henüz yaşlanmadan
daha iyi yaşamak ve yaşlanmak için yapılması gerekenler aslında yaşlılığa çare aramaktan
daha kolay daha basit, üstelik daha da ekonomiktir. İşte bu modül, sizlere bunu
anlatmaktadır.

Her yeni güne yaşlanmak için değil sağlıklı yaşamak için başlamak dileğiyle.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Yaşlılık kavramı, yaşlılıktaki psikolojik ve sosyolojik durum ve karşılaşılan sağlık
sorunlarını öğreneceksiniz.

 Çevrenizde bulunan bir kütüphaneye giderek yaşlılık kavramını, yaşlılıkta
karşılaşılan genel sağlık sorunlarını araştırınız.

 Çevrenizde faaliyet gösteren huzurevlerine, bakımevlerine vb. giderek buradaki
yaşlılar ile yaşlılık hakkında söyleşi yapınız. Sağlık personelinden yaşlıların
genel sağlık sorunları hakkında bilgi alınız.

 Yukarıdaki araştırma konularından bir tanesini seçerek sınıf ortamında
sunumunu yapınız.

1. YAŞLILIK
Yaşamımızın temel gerçekliklerinden biri de yaşlılıktır. Genellikle insan yaşamının

bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinden söz edilir. Yaşlılık da
yaşam dönemlerinden biridir.

Resim 1.1

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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“Yaş da sevgi gibidir; saklanamaz.”
THOMAS DEKKER

1.1. Yaşlılık Kavramı

Yaşlı kimdir? Kimlere yaşlı denir? Bu tip soruların yanıtını kesin bir şekilde vermek
zordur. Çünkü böyle bir kavram kişisel ve toplumsal birçok faktörden etkilenir. Ülkenin
özellikleri, kültürel yapısı, emeklilik yaşı gibi birçok faktörü içeren toplumsal etkilerin içinde
en önemlisi ülkenin sosyo-ekonomik yapısıdır.

Resim 1.2

Her ülkenin kendine özgü bir sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel yapısı ve bu yapıya
göre şekillenmiş yaşam koşulları vardır. Ülkemiz insanının özelliklerini, yaşam koşullarını
göz önüne alarak bir sınıflama yapmak daha doğru olur. Böyle bir sınıflama yaparken
biyolojik yaşın kişisel faktörlerden etkilendiği gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Bunun en
iyi örneği, toplumda 60 yaşında olan, evinden çıkmayıp neredeyse tüm gün televizyon
izleyen bireylerin yanında, 70 yaşında olup dinç ve aktif olan bireylere de rastlanmasıdır.
Aslında bütün bu gerçekler yaşlılarda biyolojik yaş ölçümlerinin güçlüklerini de ortaya
koymaktadır.

Yaşlılık sorunları ile ilgili iki terim kullanılmaktadır. Bunlardan birisi geriatri
terimidir. Geriatri, yaşlılık ve hastalıklarını konu edinen tıp dalıdır. Diğer terim ise
gerontolojidir ve yaşlanma olayını konu edinen bilim dalıdır. Yaşlanma fizyolojisi olarak da
tanımlanmaktadır.

Normal yaşlanma terimi ile zamanın geçişine bağlı olarak hastalık söz konusu
olmaksızın ortaya çıkan anatomik yapı ve fizyolojik işlev değişiklikleri tanımlanmaktadır.

Biyolojik yaşlanma, yumurtanın döllenmesiyle başlar. Tüm yaşam boyu süren bir
olgudur.
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Sosyal yaşlılık ise kültürel duruma ve sosyal özelliklere göre toplumdan topluma
değişen yaşlılık tanımıdır. Modern anlamda, kişinin aktif çalışma dönemini tamamlayarak
sosyal güvence sisteminin katkısıyla ya da birikimleriyle yaşadığı dönemin adıdır.

Kronolojik yaşlılık, geçen zamana göre bir yıllık birimler esas alınarak yapılan
yaşlılık tanımının ifadesidir. Toplumda bunun karşılığı yaştır.

Yaşlılık, genel olarak şöyle sınıflandırılmaktadır:

Resim 1.3

 Orta Yaşlılık: Bu bölüm, kişinin çalışma yaşantısındaki 2. bölümünü oluşturur
ve 40 ile 65 yaş arasını kapsar. Bu dönemde fonksiyonel kayıplar sıklıkla genç
erişkinlik dönemi ile karşılaştırılınca % 10 ile 30 arasındadır.

 Yaşlılık: 65 ile 75 yaş arasını kapsayan bu dönem, sıklıkla emekliliği takip eden
bir dönemdir. Fonksiyonel olarak çok büyük kayıpların gözlenmediği ve
beklenmediği bir dönemdir. Hatta bazen genç yaşlılık olarak da anılır.

 İleri Yaşlılık: 75 ile 85 yaş arasını içeren bu dönemde sıklıkla fonksiyonel
kayıplar gözlenir ama kişi genellikle belli bir oranda başkalarına bağımlı
olmadan yaşamını sürdürebilecek bir durumdadır.

 Çok ileri Yaşlılık: 85 yaş ve üstünü içeren bu dönemdeki kişiler özel bakıma,
özel evlere veya yardımcıya ihtiyaç duyarlar.

Resim 1.4
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Yaşlı, biyolojik olarak takvim yaşı ilerleyen insan demektir. Yaşlılığın sosyal tanımı
da vardır: Buna göre, takvim yaşı büyüyenden daha çok, kendisini yaşlı gören insan yaşlıdır.
Takvim yaşı kaç olursa olsun kendisini yaşlı gören kişi yaşlıdır, yaşlı görmeyen ise yaşlı
değildir. Çünkü yaşlılık, yaşla ilgili olmayan bir duygudur.

Romalılar zamanında 20–30 yaş civarında olan ortalama yaşam uzunluğu, Dünya
Sağlık Örgütü (WHO)’nün istatiksel sonuçlarına göre 1900'lu yılların başında 40-50’ye,
1930'da 50-60’a, 1950’lerde 65 ve 70’e yükselmiştir. Günümüzdeyse bu rakamlar 70
yaşlarının üstüne çıkmıştır.

Bu durum, Türkiye’de de benzer bir gelişme göstermiş ve ortalama yaşam süresi
1967’lerde 50–60 yaş iken, 2000'li yıllar için erkeklerde 70'ler civarı bayanlar için 73'ler
civarı bir değere ulaşmıştır. Son yıllarda yaşam kalitesinde gözlenen gelişmeler, sağlık
alanındaki gelişmeler, bilinçli yaşlanan kişilerin artışı vb. ülkemizdeki yaşam süresini
olumlu etkilemektedir. Elde edilen istatistiklerin de gösterdiği gibi yaşlı kişilerin sayı ve
oranı da diğer ülkelere benzer paralellikte artmaktadır.

1.2. Yaşlılık Psikolojisi ve Sosyolojisi

İleri yaşların göstergesi olarak saçlarda akların oluşması, hareketlerinin yavaşlaması,
algılamada karşılaşılan güçlükler bireyleri ister istemez belli kategorilere dâhil etmemize
neden olur.

Yaşlanmak herkesin yaşantısının bir parçasını oluşturan doğal bir süreçtir. Sadece
insanlar değil, toplumlar ve hatta dünya da yaşlanmaktadır.

Resim 1.5

Yaşlanmanın içerdiği fiziksel değişmeler, beraberinde psikolojik ve sosyolojik
değişimlere de neden olur. Yaşlanmayla birlikte, hayatın yaşanmış bölümlerinden tatmin
olup geri kalan bölümünü hareketsiz, gevşemiş, hayatta kalmak için korkularla dolu ve o
anda sahip olduğu fiziksel kapasiteden tatmin olmuş bir şekilde sürdürmek anlayışı sıklıkla
gözlemlenen psikolojik görüntüdür. Hâlbuki daha iyi bir fiziksel ve ruhsal kapasite sadece
yaşamımızı sürdürmek için gerekmez. Yaşam kalitemizi artırmak, kendimizi daha iyi
hissetmek, günlük görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, yaptığımız işlerden
hoşlanmak, yaşamın sürpriz çıkışlarından kendimizi korumak için de gereklidir.
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Bireyler yaşlandıkça daha az çalışmakta, üretmekte ve kazanmaktadırlar. Emeklilik
sonrası gelir düzeyindeki düşüş, makineleşmenin ve hızlı nüfus artışının yol açtığı istihdam
sıkıntısı, ortaya çıkan sağlık problemleri nedeniyle çalışma yaşamından uzaklaşma, hayat
pahalılığı vb. nedenlerle yaşlılık döneminde ekonomik sıkıntılar ve yoksullukla
karşılaşılabilmektedir. Azalan gelire uyum sağlayamama, daha önceki ölçülere uygun
yaşayamamanın verdiği sosyal ve psikolojik baskı, sağlık, beslenme gibi alanlara yapılan
harcamaların artması, yetmeyen gelir nedeniyle yakınlarından parasal yardım alma ve
yakınlarına yük olmanın getirdiği psikolojik baskılar, çoğunlukla yaşlı nüfusun karşılaştığı
problemlerdir.

Yaşlılık, beraberinde kişinin toplum içinde etkili rollerini ve fonksiyonlarını
kaybetmesini de sağlamaktadır. Emeklilik ve beraberinde ortaya çıkan gelir azalması yaşlı
bireyin toplumsal statüsünü düşürmektedir. Bu ise onun topluma uyum sürecinde çeşitli
problemler yaşamasına ve yalnızlaşmasına neden olmaktadır. Yalnızlık, farklı toplumlarda
birçok yaşlının yaşadığı problemlerin başında gelmektedir. Bu da kişinin psikolojisinin
bozulmasını sağlamaktadır. Bunun için yaşlıların yaşamını değerli kılacak sosyal çevreler ve
mekânlar oluşturulmalı ve bunların sürdürülebilir olmasına özen gösterilmelidir. Yaşlıların
üretkenliğinin sağlanması ve nikâh şekeri, oyuncak, süs eşyası yapımı gibi bir uğraş içine
girmeleri sağlanmalıdır. Bu gibi aktiviteler bireyin sosyalleşmesini sağlamakla kalmayıp
meşguliyet terapisi de sağlayacaktır.

Resim 1.6
Yaşam boyunca “varlığını anlamlı kılmayı” ilke edinen bir birey, gerek yetişkinlik

gerekse yaşlılık döneminde yaşamın ne anlama geldiğini bilerek yaşayacaktır. Yaşamı
anlamlı kılmak, sosyal açıdan yararlı işlerle uğraşmak, çevresindeki insanlara örnek ve
öğretici olmak biçiminde değerlendirilebilir. Diğer bir ifade ile “yaşamı anlamlandırmak”
bireyin ahlaki ölçülerde aklını kullanmasıdır. Yaşamı anlamlı kılmanın yollarından biri de
“bir işe yaramak” ve “bir işi başarmak” konusunda etkili olmaktır. İnsanlarla olan ilişkilerde
bireylerin iletişimi, karşılıklı olarak hem kendini hem de başkalarını memnun edecek
düzeyde olmalıdır. Kısacası birey, yaptığı işten keyif almalıdır. Bu düşünceler çerçevesinde
yaşlı bireylerin sosyal ilişkilerini, henüz yaşlılık dönemine gelmeden önce düzenlemesi
gerekir. Bireylerin her zaman bir başkasının sohbetine, iletişimine ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç
yaşlılık döneminde giderek daha da çok artmaktadır. Sosyal ilişkilerimizi nasıl
düzenlemeliyiz? Bu sorunun yanıtını vermek kolay değildir. Ancak aile, akrabalık, komşuluk
ilişkilerimizi ve arkadaş grubu içerisindeki ilişkilerimizi “sağlıklı bir biçimde” kurabilir ve
iletişimde “uzlaşmacı” bir tavır sergileyebiliriz.
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Resim 1.7

Yaşlılıkla ister istemez hepimiz bir gün karşılaşacağız. Bu yüzden, yaşlıların saygın
bir yerinin olduğunu çocuklarımıza öğretmeliyiz. Yetişkinlerin, kendi anne-babalarına karşı
davranışlarını çocuklarına örnek olacak biçimde düzenlemeleri gerekir. Çağcıl iletişim
araçları karşısında bu davranışları çocuklarımızda nasıl ve ne kadar gerçekleştirebiliriz,
bilemeyiz ama mümkün olduğu ölçüde bunu denemek gerekir.

Resim 1.8

Arkadaş grubu oluşturmanın ve ilişkileri kalıcı bir biçimde sağlamanın yolu da
bireylerin birbirini anlamalarından ve uzlaşma kültürüne sahip olmalarından geçmektedir.
Yaşlılıkta aile ilişkilerinden daha çok arkadaş grupları önem kazanmaktadır. Çünkü ileri
yaşlarda aile üyeleri ile her zaman birlikte bulunulmayabilir. Bu durumda daha çok
arkadaşlık ve komşuluk ilişkileri önem kazanır. Aile, akrabalık, arkadaş ve komşuluk
ilişkileri samimi ve yüz yüze olduğu için bireylerin birbirine karşı hoşgörü düzeyi
yükselebilir de düşebilir de. Kısaca bu ilişkileri tolere etme her zaman için mümkündür.
Diğer bir ifade ile bireyler birbirlerini daha çabuk affedebilirler. Bu açıdan, birlikte vakit
geçirmenin değerli bir uğraş olduğunun düşünülmesi gerekir. Yaşamın, paylaştıkça anlamlı
ve güzel olduğunun sıkça dillendirilmesi gerekir. Kendisine ihtiyaçlarının bulunduğunu
hissetmesi de yaşlıyı yaşama bağlayan ve onu aktif kılan nedenlerdendir. Yaşlı annenin
(anneanne-babaanne) torun bakması, onların denetimini sağlaması bir işe yarama duygusunu
yaşamasına neden olur. Özellikle yaşlının nazarında torun sevgisinin ayrıcalıklı bir yeri
vardır. Bu tür davranışlar aile ve akrabalık ilişkilerinin pekişmesini sağlar. Yaşlının yaşamla
bağı artar ve bütün bunlar sosyal anlamda yaşlı bireyin yaşam kalitesini yükseltir.
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Bunun dışında sağlık durumu elverişli olanlar, gönüllü kuruluşlar içinde etkin olarak
görev alabilirler. Örneğin yaşadığı bölgenin sorunlarına, eğitim sorunlarına, çevresine
duyarlı olmak, kimsesiz çocuklarla ve sorunlu gençlerle ilgilenmek, çevreci hareketlerin
içinde olmak vb. gibi daha birçok gönüllü örgütlenmeler içinde görev alabilir ya da
etkinliklerine katılabilirler. Bu tür gönüllü uğraşlar, aynı zamanda bir toplumsal sorumluluk
özelliği taşır. Yaşlı birey bu sorumluluğu diğerleri ile paylaştıkça bir işe yaradığını düşünür
ve bundan dolayı mutlu olur.

Çevremizde birçok insanın emekli olduktan sonraki planlarını sıkça duymuşuzdur.
Kendisinin yeni bir yaşam hazırlığı içinde olduğunu gözlemleriz. Bu düşüncelerin birey
açısından ne kadar çok önemli olduğunu belirtmemiz gerekir. Bunlar bireyin yaşama bağlı
olduğunun ve yaşam sevincini kaybetmediğinin göstergeleridir. Çünkü yaşam, yaşadığımız
sürece devam edecektir. Bu anlamda yaşlılık öncesinden kendimizi nasıl meşgul edeceğimizi
düşünmemiz ve hazırlık yapmamız gerekir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün gelecekte üstesinden gelmesi gereken en önemli
sorunlardan birisi de yaşlanan dünya nüfusunun sorunlarıdır. Her ay dünyamızda bir milyon
kişi 65 yaş üstünde olan nüfusa katılıyor. İstatistikler, 2050 yılına ulaşıldığında her beş
kişiden birinin 65 yaşın üzerinde olacağını ve ileri yaş grubunun 1,5 milyar kişiye
ulaşacağını göstermektedir.

Resim 1.9

Yaşlılığı sadece 18–24 Mart Yaşlılar Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde yılda
bir kez değil her zaman gündemimizde tutmalıyız.

1.3. Yaşlılıkta Karşılaşılan Sağlık Sorunları

İnsanlarda görülen pek çok hastalığın, ilerleyen yaşla birlikte arttığı bilinmektedir.
Yaşlılıkta oluşan değişiklikler öncelikle beyin, merkezî sinir sistemi, çevre sinirler ve
sonuçta kas sistemi üzerinde etkili olur. Sinir hücrelerindeki kayıplar, bir kısım hücresel
elementlerdeyse artışlar gözlenir. 20–96 yaşları arasında beyinin ağırlığı %7–11 azalır.
Beyin zarındaysa 10–12 milyar olarak varsayılan sinir hücre sayısındaysa her gün yaklaşık
100.000’lik bir kayıp söz konusudur.
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Resim 1.10

İşte beyin ve sinir hücrelerinde gözlenen bu kayıplar yaşlı kişilerin hareket
yetenekleri, uyum ve fonksiyonlarındaki zayıflamaların başlıca sorumlularıdır. Sinir-kas
çalışma yeteneğindeki zayıflama, reaksiyon zamanındaki kısalma merkezî sinir sistemindeki
değişikliklerin en güzel ölçütlerdir. Ayrıca damar hastalıkları, beyindeki kan dolaşımının
azalmasına, sonuçta beynin oksijenlenmesinin azalmasına neden olur. Bu da beyinin
fonksiyonlarının azalmasıyla kendini gösterir. Bütün bu değişiklikler yaşlı kişinin aniden
ortaya çıkan durumlara karşı bilinçli ve yeterli bir hızda reaksiyon verme yeteneğinin
zayıflamasına neden olur. Bu en basit bir şekilde yolda karşıdan karşıya geçerken, trafik
ışıklarını takip ederken kendini gösterir ve zaman zaman da tehlikeli olur.

Duyusal sistemdeki değişikliklerse görsel, duyusal hislerde kayıplarla ortaya çıkar.
Kas hareketlerinin koordinasyonunun azalmasına, esnekliğini kaybetmesine yol açar.
Dolayısıyla kas dayanıklığı ve kuvvetinde zayıflamalara yol açar. Ayrıca hareketlerin
dengesi, zamanlaması ve vücut postüründe de değişikliklere ve zayıflamalara neden olur. Bu
tip değişiklikler, çok ileri yaşlarda hareketi kısıtlar, vücut postürü olarak da bir çocuğunkini
hatırlatacak düzeye ulaşır.

Reflekslerde görülen zayıflama ve boyun kaslarındaki gevşeklik, normal bir yürüyüşe
rağmen hareket yeteneğinde, verimlilikte azalmaya neden olur. Ayrıca bu değişiklikler,
yürüyüş stilinde de bir bozulmaya yol açar. Yaşlı kişi sadece kas-sinir koordinasyonundaki
zayıflamaların yanında, vücudun genel görüntüsünde oluşan değişikliklerden de etkilenir.
Fakat ileri yaşlardaki kişileri en çok rahatsız eden şey, vücudundaki ve hareketlerindeki
ağırlaşmadır. Vücutta oluşan hantallık ve görüntü değişikliği, kişinin fiziksel aktiviteye
katılmasını engelleyen belli başlı korkularından biridir. Sonuçta isteksiz, yatağından veya
sandalyesinden ayrılmayan bir kişilik yapısı oluşur. Hatta çocuklarının, torunlarının hoşuna
giden ve sırf onların hatırına yapabileceği hareketleri yapma isteği bile kaybolur. Her on
yıllık yaşam diliminde aktif vücut dokusunun yaklaşık % 3-5'lik bir bölümünün kaybı söz
konusudur. Bu da aktif yağ dokusu dışında hiç bir dokuyla doldurulamaz. Bununla
kastedilen, ilerleyen yaşa rağmen kişide kilo artışı var veya kiloda bir değişiklik yoksa bu
yağ doku artışının ifadesidir. Benzer bir görüntü, 3 hafta yatak istirahatı yapan bir gençte de
gözlenir. İşte bu yağ doku artışı hem görüntü hem de fiziksel olarak yaşlı kişinin genel
görünümünü bozan diğer önemli faktörlerden biridir.
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1.3.1. Sinir-Kas Sistemindeki Zayıflama

Yaşlılıkta sıklıkla gözlemlenen değişiklik hareket azlığıdır. Bu, kasların az
kullanılmasına ve kas hücre kayıplarına yol açar. Bu da kuvvet kaybı olarak
fonksiyonlarımıza yansır. Kas sisteminde meydana gelen hücresel ve fonksiyonel kayıpların
diğer nedenleri arasında beslenme bozukluğu ve hormonal değişiklikleri de sayabiliriz. Fakat
en etkili olan unsur, kasların az kullanımı yani hareketsizliktir. 20–30 yaşlarında maksimal
düzeyde olan kas kuvveti, 65 yaşlarında yaklaşık % 80 azalır. Bayanların her yaş için kas
kuvvetleri, erkeklerin 2/3'ü kadardır. Kas kuvvetindeki yaşlılıkla olan azalma, özellikle
bacak ve gövde kaslarında belirgindir.

Resim 1.11

1.3.2. Hipokinetik (Hareket Eksikliği) Hastalıklar

Yaşlılarda meydana gelen fiziksel değişiklikler eğer hipokinetik bir hastalık, zayıf bir
fizik kapasite ve kondisyonla sonuçlandıysa sıklıkla bu değişiklikler yaşın ilerlemesine
bağlanır. Yani neden olarak yaşın ilerlemesi gösterilir. Kişi yaşlandığı, fiziksel olarak inaktif
olduğu zaman, eklemleri vücuda doğru hareket ettiren kaslar (fleksör) kısalır, yer çekimine
karşı başın, vücudun ve eklemlerin duruşunu sağlayan kaslarsa güçsüzleşir. Bel ve omuz
kaslarındaki zayıflamalar vücudun duruş pozisyonunu da etkiler ve kamburluk gibi şekil
bozuklukları oluşur. Bu şekil bozukluğu da ileri dönemlerde göğsün fiziksel yapısını
etkileyerek solunum fonksiyonunda bozukluklara ve yetersizliklere yol açar. Tabii ki kişinin
solunum kapasitesindeki bu değişiklik onun fiziksel kapasitesinde de belirgin bir azalmaya
neden olur.

Resim 1.12
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Yaşlılık ve az kullanım sonucu kaslarda meydana gelen kısalmalar, uyumsuzluklar,
eklem hareket yeteneğinin azalmasına neden olur. Bundan dolayı birçok yaşlı kişi, uzun süre
oturduktan sonra ayakta durmakta ve oturup kalkmakta zorlanır. Zayıflamış bel ve kalça
kasları da bu olumsuz değişikliklerin artmasına neden olmaktadır. Bütün bunların en önemli
nedeni de kasların az kullanılması ve uygun egzersizler yapılmaması sonucunda kasların
gerginliklerini kaybetmesidir. Eğer iskelet-kas, damar ve sinir sistemi hastalıkları da bu
olumsuzluklara eklenirse kişinin hareket yeteneğindeki kısıtlamalar çok daha belirgin olarak
ortaya çıkar.

Özellikle boyun bölgesinde meydana gelen kireçlenmeler, şekil bozuklukları, beyine
giden damarlara yaptığı bası nedeniyle beyin kan akımında bir azalmaya yol açar. Buna,
kalbin pompalama gücündeki azalma da eklendiğinde beyne kan gitmesi dolayısıyla
oksijenlenmesinde belirgin bir yetersizlik ortaya çıkar. Bütün bu değişiklikler, baş
dönmesiyle (özellikle pozisyon değiştirirken) kendini gösterir. Bu da kişinin hareket
yeteneğini kısıtlayan diğer bir faktördür.

1.3.3. Kalp-Dolaşım Sistemi Değişiklikleri

Kalp-dolaşım sistemindeki değişikliklerden en belirgin olanı tahminî maksimal kalp
atım sayısının (= 220-yaş) yaş artışına paralel düşmesidir. Gençlerde dakikada 200 civarı
olan bu değer 65 yaşlarında dakikada 155-160'lara kadar düşer. İstirahat kalp atım
sayısındaysa çok az bir değişiklik görülür. Bu görüntüye eşlik eden diğer önemli bir
fonksiyonel değişiklikse kalbin dakikada pompaladığı kan miktarında gözlenen azalmadır.
Bu ise her yıl için % 1'lik bir azalma şeklindedir. Buna neden olarak kalp kasının gücündeki
azalma gösterilebilir. Şiddeti düşük bir aktivite sırasındaysa gençle yaşlı bir kişinin kalbinin
dakikada pompalamadığı kan miktarı arasında belirgin bir farklılık yoktur. Fakat aktivitenin
şiddeti arttıkça farklılık belirginleşir. Yorucu, tüketici bir egzersiz sırasındaysa bu fark
yaklaşık % 10–20 civarındadır.

Resim 1.13

Tansiyondaki değişikliklerse dinlenirken büyük tansiyonun yaşa paralel yükselmesi,
küçük tansiyondaysa belirgin bir değişiklik gözlenmemesi şeklindedir. Bu değişiklikten, yaşa
paralel damar elastikiyetinde oluşan azalma sorumludur. Yaşlılarda yatılan veya oturulan bir
yerden ani kalkmalarda veya pozisyon değiştirmelerde gözlenen baş dönmesi, bilinç
bulanıklığı gibi şikâyetlerin altında yatan nedenlerden bir de budur.
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1.3.4. Solunum Sistemi Değişiklikleri

Solunum fonksiyonlarındaki gözle görülür bir değişiklik dakikadaki soluk alıp verme
sayısının azalmasıdır. Bunun altında yatan en önemli nedenlerden biri solunum kaslarındaki
zayıflamadır. Ayrıca oluşan kamburluk gibi göğüs kafesinin yapısını bozan iskelet yapı
değişiklikleri de etkendir. Solunum kapasitesindeki azalmaya yukarıda saydığımız
değişikliklerin yanı sıra akciğerlerin elastik yapısındaki zayıflamanın da büyük etkisi vardır.
Toplam akciğer kapasitesindeki azalma 25 ile 65 yaşları arasında yaklaşık % 4-6’dır. Hava
yolları, solunum kasları vb.deki bütün bu olumsuz değişikliklere rağmen yaşlılıkta
akciğerlerin fonksiyonel kapasitesi orta şiddetteki bir egzersizi rahatlıkla kaldırabilecek
düzeydedir.

Resim 1.14

1.3.5. Hormonal Değişiklikler

Yaşlılıkta sadece organların fonksiyonlarında değil bu organların fonksiyonları
arasındaki uyumda da zayıflamalar görülür. Sinir ve hormonal sistem arasındaki kontrolün
uyumunda gözlenen zayıflama, vücudun karşılaştığı iç ve dış kaynaklı streslere uyum
sağlama yeteneğini de zayıflatır. Çünkü enerji sağlama, vücut ısısını ve kan şekerini
düzenleme, kaslar için gerekli proteinin yapımı, cinsiyet özelliklerinin korunması ve
gelişimi, kalp atım hızı, tansiyon, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi gibi birçok vücut
fonksiyonunun düzenlenmesinde, vücuttan salgılanan hormonlar sorumlu ve etkendir.

Kan şekerinin düzenlenmesi, gençlerle karşılaştırıldığında, 70 yaşlarındaki erkeklerde
% 20, bayanlardaysa % 30'luk bir zayıflama gözlenir. Bu azalma enerji metabolizması, ısı
düzenlenmesi gibi birçok vücut fonksiyonlarında etkili olan tiroit hormonu için 20 ile 80
yaşları arasında % 50’dir.

Protein yapımı, kas kitle artışı gibi birçok vücut fonksiyonunda etken olan cinsiyet
hormonları, büyüme hormonu gibi birçok hormonun salgılanmasındaki azalmaysa yaşlılıkta
gözlenen kas kitle ve kuvvet kayıplarından sorumlu tutulabilecek en önemli faktörlerdendir.
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1.3.6. Kemik Kayıpları

Yaşlılıkla vücutta gözlemlenen diğer önemli bir değişiklik de kemiklerdeki mineral
kayıplarıdır. Osteoporos olarak da isimlendirilen kemik dokusundaki bu kayıplar, bayanlarda
erkeklerden çok daha fazla görülür ve kişiyi kemik kırıklarına kadar götüren önemli bir
değişikliktir. Yaklaşık 35 yaşından itibaren başlayan bu kayıp 90 yaşlarına kadar erkeklerde
% 20, bayanlardaysa % 30'lara varan bir düzeydedir. Kemik dokusundaki kalsiyum kaybı 65
yaşlarında erkeklerde yaklaşık % 8.8, bayanlarda 13.8’dir. Erkeklerle bayanlar arasındaki bu
farklılıklar hormonal nedenlerin bir sonucudur. Diğer önemli bir faktör de beslenme
bozukluğudur. Yatağa bağlı hastalarda benzer kayıpların tespit edilmesi, nedenler arasında
hareketsizliğin de önemli bir yer tutuğunu göstermektedir. Bu düşünceden yola çıkan
araştırıcıların yaptıkları bilimsel çalışmaların sonuçlarıyla uygun egzersizlerle bu kayıpların
azaltılabileceği gösterilmiştir. Ayrıca kamburluk vb. vücut şekil bozukluklarının nedenleri
arasında kemik dokusundaki mineral kayıplarının önemli bir yer tuttuğu da ifade
edilmektedir.

Resim 1.15

1.3.7. Cinsel Aktivite Kayıpları

Erkeklerde cinsel istek ve gücün normal olarak erişkinliği takiben aşamalı olarak
azaldığı düşünülür. Fakat bununla ilgili yapılan bir çalışmada 60 ile 90 yaş arasında ve 149'u
hâlen evli olan 250 kişilik grupta, 75 yaşının altında olanların % 60'nın, 75 yaşının
üstündekilerin % 25'inin cinsel bir sorununun olmadığı tespit edilmiştir. 149 kişilik evli
grubunsa % 54'ünün düzenli cinsel aktivite içerisinde olduğu gözlemlenmiştir. Bu grubun
içindeki cinsel aktivitesine devam eden en yaşlı çiftin erkeğinin 88, bayanınsa 90 yaşında
olduğu da vurgulanmıştır. Ayrıca bu grup içinde yer alan 101 kişinin bekâr veya dul olduğu
düşünüldüğünde sonuçlar çok daha anlamlı hâle gelmektedir.

Resim 1.16
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Sonuçta çalışmalar, cinsel aktivitede yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan değişikliklerin
kişisel kaynaklı olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Cinsel aktivite düzeyinin kişinin erken
yaşlardaki seks alışkanlıklarıyla bağlantılı olduğunu ve çok ileri yaşlarda bile cinsel
aktivitenin sürdürülebileceği, otoritelerce ifade edilmektedir.

Bütün bu açıklamalara rağmen cinsel aktivite kapasitesindeki azalmanın bir nedeni de
fiziksel kapasitedeki azalmadır. Bu da sıklıkla erken yorulma ve dolayısıyla ilgi kaybının
oluşmasından kaynaklanabilir. Ayrıca psikolojik faktörlerin cinsel aktivitedeki rolünü de
ihmal etmemek gerekir. Böylece psikolojik sorunları çözmek ve düzenli yapılan fiziksel
aktivitelerle korunan fizik kapasite sonucunda, ileri yaşlarda bu konuda olabilecekler yok
edilebilir veya en aza indirgenebilir.

Sonuçta yaşlılıkta oluşan değişiklikler insan organizmasının doğal bir gelişimidir. Bu
değişikliklerden de birçok faktör sorumludur. Fakat bunlar üç ana başlıkta özetlenebilir.

 Beslenme Bozuklukları

 Fiziksel Kapasite Kullanım Azlığı (Hareketsizlik)

 Hormonal Değişiklikler

Resim 1.17

Bu saydığımız nedenlere de müdahale edebilme şansımız olduğuna göre yaşın
ilerlemesiyle oluşabilecek değişiklikleri kontrol etmek de elimizdedir. Yaşlanmayı
durdurmak, bugünkü koşullarda mümkün değildir ancak kendinizle barışık, sağlıklı ve dinç
yaşamak mümkündür.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Gerontoloji kavramı nedir? Araştırarak
öğreniniz.

 Yaşlılık çeşitlerini araştırarak, öğreniniz.

 Yaşlılıkta karşılaşılan psikolojik ve
sosyolojik durumları araştırınız.

 Yaşlılıkla beraber başlayan sağlık
sorunlarını ilgili kurumlarda araştırarak
öğreniniz.

 Araştırmalarınızı sınıf ve okul ortamında
karşılaştırınız ve tartışınız.

 Dikkatli ve planlı çalışınız.

 Meraklı olunuz.

 Araştırmacı olunuz.

 Seri olunuz.

 Nazik ve kibar olunuz.

 Davranışlarınızda ölçülü olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. ÖLÇME SORULARI

1. Geriatrinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşlılık ve hastalıklarını konu edinen tıp dalıdır.
B) Yaşlanma olayını konu edinen bilim dalıdır.
C) Yaşlılık psikolojisi ve sosyolojini konu edinen tıp dalıdır.
D) Yaşlanmada beslenmeyi konu edinen tıp dalıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık yaşını ifade eder?
A) 75–85
B) 65–75
C) 40–65
D) 85 +

3. Yaşlılık haftası ne zaman kutlanır?
A) 18–21 Mart
B) 18–22 Mart
C) 18–23 Mart
D) 18–24 Mart

4. Yaşlılık dönemine girildikten sonra günde yaklaşık kaç sinir hücremiz kaybolur?
A) 1.000.000.-
B) 100.000.-
C) 10.000.-
D) 1000.-

5. Yaşlılıkta sinir-kas sistemindeki zayıflamaya en fazla etki eden nedir?
A) Kuvvet kaybı
B) Hormonal değişiklikler
C) Hareketsizlik
D) Beslenme bozuklukları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değerlendirerek eksik olduğunuz konuyu ve kazanımlarınızı belirleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Öğrencinin Değerlendirmenin

Adı Soyadı: Başlama Saati:

Sınıfı: Bitirme Saati:

Numarası: Kullanılan Süre:

Ölçütler

İşlem Basamakları
Evet Hayır

1. Yaşlılık kavramını hatırlayabildiniz mi?

2. Geriatri teriminin içeriğini hatırlayabildiniz mi?

3. Yaşlılık sınıflandırmasını hatırlayabildiniz mi?

4. Yaşlılık psikolojisi ve sosyolojisini hatırlayabildiniz mi?

5. Yaşlılıkta sinir-kas sistemindeki zayıflamayı hatırlayabildiniz mi?

6. Yaşlılıkta hipokinetik hastalıkları hatırlayabildiniz mi?

7. Yaşlılıkta solunum sistemi değişikliklerini hatırlayabildiniz mi?

8. Hormonal değişiklikleri hatırlayabildiniz mi?

9. Yaşlılıkta kemik kayıplarını hatırlayabildiniz mi?

10. Yaşlılıkta cinsel aktivite kayıplarını hatırlayabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti-1’i tekrar ediniz. Kavramakta güçlük
çektiğiniz konularda öğretmeninize danışınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette sağlıklı yaşlanma yollarını, yaşlılıkta fiziksel aktivite, sağlıklı yaşamak
ve sağlıklı yaşlanmayı öğreneceksiniz.

 Çevrenizde bulunan bir kütüphaneye giderek sağlıklı yaşama yollarının neler
olabileceği hakkında, yaşlılıkta fiziksel aktivite ve çeşitleri hakkında araştırma
yapınız. Yaşlılıkta beslenme ilkelerini araştırınız.

 Çevrenizde bulunan bir kütüphaneye giderek sağlıklı yaşamak ve sağlıklı
yaşlanmak hakkında araştırma yapınız.

 Çevrenizde faaliyet gösteren huzurevlerine, bakımevlerine vb. giderek burada
uygulanan beslenme, fiziksel aktivite programları hakkında bilgi alınız.

 Yukarıdaki araştırma konularından bir tanesini seçerek sınıf ortamında
sunumunu yapınız.

2. SAĞLIKLI YAŞLANMA YOLLARI

İnsanlarda görülen pek çok hastalığın ilerleyen yaşla birlikte arttığı bilinmektedir.
Yaşlılıkta daha iyi ve kaliteli bir yaşam için bu sağlık sorunlarından korunmak gereklidir.
Korunmak için başlıca üç ilke sağlıklı beslenmek, spor yapmak, sigara ve benzeri sağlığa
zarar veren alışkanlıklardan uzak kalmaktır. Kısaca “sağlıklı yaşam ilkeleri” olarak bilinen
bu kurallara uyulması durumunda yaşlanma ile ortaya çıkabilecek olan önemli sağlık
sorunlarından başarılı şekilde korunmak mümkündür. Bununla birlikte sağlıklı yaşam
ilkelerine tam olarak uyum kimi zaman zor olmaktadır. Ayrıca yaşlanma ile birlikte ortaya
çıkan sağlık sorunlarının çeşitli nedenleri vardır. Bu yüzden, gösterilen bütün çabaya karşın
ileri yaştaki kişilerde bazı sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Ancak bu sağlık sorunları
yeteri kadar erken dönemde tespit edildiği takdirde tedavi daha başarılı olmakta, bu
hastalıkların ilerlemesi durdurulmakta veya hastalara daha uzun ve rahat bir yaşam olanağı
sağlanabilmektedir. Bunun için bireyin kontrollü bir yaşam tarzına sahip olması gerekir.

İnsanda hayallerin yerini hatıralar almaya başlamışsa yaşlılık başlamış demektir.

JAMES BREWER

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1.

Toplumumuzda yaşlı kişilerin sayısının artması, ortalama yaşam uzunluğunun artması
tabii ki sevindirici bir gelişmedir. Fakat bunun yanında uzayan yaşamın sağlıklı ve aktif
geçmesi arzulanır. İleri yaşlarda sağlıklı bir yaşamın sigortası uygun beslenme ve fiziksel
aktivitedir. Fiziksel aktivitelerle amaçlanan kas kuvveti, dayanıklılığı, esnekliği,
koordinasyonunu geliştirmek, kalp ve akciğerlerin kapasitesinde etkili bir gelişim sağlamak,
sağlıklı ve enerji dolu bir yaşam biçimini yakalamaktır. Bu en azından yaşlanma hızını
azaltmak ve kontrol etmek için gereklidir.

2.1. Yaşlılıkta Beslenme

Yaşlılık döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, sağlığın korunması,
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yaşam süresinin ve kalitesinin arttırılmasında önem
taşımaktadır. Yaşlılıkta sağlıklı beslenmede, aşağıdaki önerilere dikkat edilmelidir.

2.1.1. Besin Çeşitliliği

Besin çeşitliliği, biyolojik olarak veya besin değeri birbirinden farklı besinlerin
tüketilmesi olarak tanımlanabilir. İnsan yaşamı için önemli olan besin öğeleri, farklı
besinlerde değişik miktarlarda bulunur. Bu besin öğeleri karbonhidrat, protein, yağlar,
vitaminler, mineraller, posa ve sudur.

Resim 2.2.
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Vücudun gereksinme duyduğu tüm bu besin öğelerini tek başına sağlayan mucize bir
besin yoktur. Besinlerimizi içermiş oldukları besin öğelerine göre dört grupta
sınıflandırmamız mümkündür. Bunlar süt ve süt ürünleri, et ve benzeri besinler (et, yumurta,
kuru baklagiller, yağlı tohumlar), taze sebze ve meyveler, ekmek ve tahıl grubu (pirinç,
bulgur vb.) besinlerdir. Besin çeşitliliğini sağlamada her öğünde, bu dört besin grubundaki
besinler birlikte yaşlı bireyin gereksinmesine uygun miktarlarda tüketilmelidir. Yine farklı
öğünlerde, aynı besin grubundan farklı besinler seçilerek çeşitlilik sağlanmalıdır. Örneğin bir
öğünde sebze grubundan yeşil yapraklılar seçilirse diğer öğünde sarı-kırmızı sebzelerden
seçim yapılmalıdır. Ispanak, marul, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler folik asitten, havuç A
vitamini yönünden zengin iken karnabahar, yeşilbiber, lahana, domates, C vitamini
yönünden zengindir. Meyvelerden turunçgiller (portakal, mandalina, limon), çilek, kivi C
vitamini; muz potasyumdan yönünden zengindir. Bir öğünde kırmızı et tüketildiğinde diğer
öğünde tavuk veya kuru baklagiller tercih edilmelidir. Kırmızı etler, tavuk ve balık etlerine
göre demiri zengin besinlerimizdir.

Resim 2.3

Tavuk ve balık etinin toplam yağ ve doymuş yağ içeriği daha azdır. Kuru baklagiller,
kırmızı etler kadar protein ve demir içerir. Ancak vücutta kullanılabilirlikleri daha düşüktür.
Aynı öğünde kuru baklagiller, tahıllar ile birlikte tüketildiğinde eksik aminoasitler
dengeleneceğinden protein kalitesi artar. Yine bitkisel kaynaklı demirin emilimini arttırmak
için kuru baklagil yemeklerinin yanında yeşilbiber, maydanoz, domates, taze sıkılmış meyve
suyu gibi C vitamini kaynağının tüketilmesi, demirin emilimini 2–3 kat arttıracaktır. Süt
grubu besinler kalsiyum, riboflavinin zengin kaynaklarıdır. Yoğurt, süte göre folik asit
yönünden daha zengindir.

2.1.2. Günde En Az Üç Öğün Beslenilmelidir

Her gün üç ana öğünde besin çeşitliliği sağlanarak gereksinme duyulan miktarlarda
besin tüketilmelidir. Yaşlılarda öğün atlanması, yetersiz beslenmenin bir göstergesidir.
Genellikle sabah kahvaltısı atlanmaktadır. Tüm gece açlık sonrası güne sağlıklı
başlayabilmek için sabah kahvaltısı mutlaka yapılmalıdır. Kahvaltı yapmak kadar kahvaltıda
tüketilen besinlere de dikkat edilmelidir. Çay yerine süt, taze sıkılmış meyve suları veya bitki
çayları tercih edilmelidir. Reçel, yağ gibi sadece enerji içeriği yüksek besinler yerine az yağlı
peynir, yumurta gibi proteinden, domates, salatalık gibi vitamin ve mineraller yönünden
zengin besinler yenilmelidir. Sindirimi kolaylaştırmak için az miktarlarda sık beslenilmesi ve
yemeklerin iyi çiğnenmesi yararlı olacaktır.
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2.1.3. İdeal Vücut Ağırlığı ve Kas Gücü Korunmalıdır

Bireyler yaşlandıkça, gençlik yıllarına göre daha az enerji harcarlar. Kas kütlesi ve
gücündeki azalma, fiziksel aktivitede azalmaya neden olur. Bunun sonucunda metabolik hız
ve kemik mineral yoğunluğu da azalır. Yaşlanma ile oluşan enerji harcamasındaki azalma,
enerji tüketimindeki azalma ile dengelenerek ideal vücut ağırlığı sürdürülmeli ve vücut
yağının artması önlenmelidir. Şişmanlık, beraberinde kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı,
kanser gibi hastalıklara da zemin hazırlar. Yaşlılarda ağırlık kaybı veya kazanımına dikkat
edilmelidir. Bu değişikliklerin zamanında fark edilebilmesi için, haftalık olarak vücut ağırlığı
izlenmelidir. Son altı aylık zaman diliminde 4,5–5 kg istem dışı ağırlık kaybı veya kazanımı,
kötü beslenmenin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir ve nedenleri araştırılmalıdır.
Şişmanlık sorunu ve istem dışı ağırlık kaybı olan yaşlıların mutlaka bir sağlık kuruluşuna
başvurmaları gerekmektedir. İdeal vücut ağırlığının korunması, kas kuvvetinin sağlanması,
kemik mineral kaybının önlenmesi için fiziksel aktivite arttırılmalıdır.

Resim 2.4

2.1.4. Besinler Doğru Hazırlanmalı, Doğru Pişirilmeli Ve Doğru Saklanmalıdır

Yaşlanma ile bağışıklık sistemi fonksiyonlarında bir azalma oluşur. Vücudun besinle
bulaşan mikroorganizmalar gibi öğelere karşı kendini savunma mekanizması azalır ve besin
zehirlenmelerine rastlanılabilir. Yaşlılarda gözün odaklama yeteneğinin azalması, besin
alışverişi yaparken veya besinleri hazırlarken bozuk, çürük kısımların görülme şansını
azaltır. Tat ve koku alma yeteneğindeki azalma nedeniyle bozulmuş besinlerin tadı ayırt
edilemeyebilir. Balık, tavuk, yumurta, süt ürünleri bakteri üremesi için potansiyel risk
taşıyan besinlerdir. İyi pişmemiş ve çiğ besinler besin zehirlenmelerine neden olan
mikroorganizmaların limanıdır. Bakteriler en iyi 5–60ºC arasında ürer. Oda sıcaklığı uygun
üreme ısısıdır. Özellikle yalnız yaşayan, yemeğini kendisi hazırlayan yaşlılar, kişisel hijyen
kurallarına (özellikle ellerin temizliğine), besinin ve yemek pişirmede kullanılan araç
gereçlerin temizliğine, pişirilen besinlerin uygun koşullarda saklanmasına dikkat etmelidir.
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Resim 2.5

2.1.5. Sebze ve Meyve Tüketimi Arttırılmalıdır

Vitaminler, mineraller ve fitokimyasal olarak isimlendirilen öğelerden zengin olan
sebze ve meyvelerin bol ve çeşitli tüketilmesinin kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve
insüline bağlı olmayan diyabetten (şeker hastalığından) korunmada, hipertansiyonun
önlenmesi ve kontrolünde, katarakt ve diğer bazı göz hastalıklarından korunmada etkili
olduğu bilinmektedir. Sebze ve meyveler pişirilerek veya çiğ olarak tüketilebilir. Pişirme,
birçok sebzenin aromasını arttırır ve sindirimini kolaylaştırır. Çiğneme ve yutma güçlüğü
olan yaşlılar, genelde tüm sebze ve meyveleri pişirerek tüketme yolunu tercih edebilirler.
Ancak, aşırı pişirilmiş sebzelerde besin öğelerinde kayıplar oluşur. Sebzelerin besleyici
değerini kaybetmemeleri için yağda kızartma yerine kendi suyunda pişirme yöntemi tercih
edilmeli ve pişirme suları dökülmemelidir. Aksi takdirde suda eriyen vitaminlerde önemli
kayıplar oluşmaktadır. Günde 400 gramın üzerinde sebze ve meyve tüketilmelidir.

Resim 2.6

2.1.6. Ekmek ve Diğer Tahıllar Yeterli Miktarda Tüketilmelidir

Ekmek, pirinç, makarna, bulgur ve unla yapılan besinler, karbohidratların zengin
kaynağıdır. Tahıllar genellikle düşük yağlıdır ve kolesterol içermez. Kepekli
tüketildiklerinde B grubu vitaminler, E vitamini, özellikle demir, çinko, magnezyum ve
fosfor olmak üzere birçok minerali içerir. Ayrıca posa sağlar. Bu nedenle kepekli tahılların
şişmanlık, şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, bazı kanser türleri ve konstipasyonun
önlenmesinde rolü vardır.
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2.1.7. Doymuş Yağ Tüketimi Azaltılmalıdır

Beslenmemizde tekli doymamış (zeytinyağı, fındık yağı) çoklu doymamış (ayçiçeği,
mısır özü, soya yağı vb.) ve doymuş yağlar (tereyağı, kuyruk yağı vb.) olmak üzere üç tür
yağ vardır. Katı margarinler ise çoklu doymamış yağların hidrojen ile doyurulmasıyla elde
edildiğinden kolesterol içermez ancak trans yağ asitlerinden zengindir. Yaşlıların
beslenmesinde doymuş ve trans yağların tüketimi azaltılmalıdır. Diyetle, doymuş hayvansal
yağların ve katı margarinlerin tüketiminin artması, kanda kolesterol düzeyinin artmasına
neden olur. Yüksek kan kolesterolü, kalp ve damar hastalıkları için risk faktörüdür. Görünür
yağın (margarin, tereyağı, ayçiçeği yağı vb.) dışında, besinlerin doğal bileşiminde de yağ
vardır. Et, tavuk, süt ve peynir çok tüketildiğinde yağ alımı artar. Bunun çoğunluğu doymuş
yağ olduğundan, yemek ve salatalarda bitkisel sıvı yağlar (zeytinyağı ve ayçiçeği yağı, mısır
özü yağı vb.) tercih edilmelidir. Diyette yağın azaltılmasında, kırmızı etin yerine derisiz
tavuk veya hindi eti tercih edilmeli, etler görünen yağlarından temizlenmeli, et yemeklerine
ayrıca yağ eklenmemeli, besinlerin yağı azaltılmış light olanları tercih edilmeli (light süt,
light yoğurt, light peynir vb.), yağ içeriği yüksek (özellikle margarin içeren) bisküvi, kraker
ve kekler fazla tüketilmemeli, yemekler hazırlanırken yağda kızartma yerine ızgara, fırında
pişirme ve haşlama yöntemleri tercih edilmelidir.

Resim 2.7

Balık, çoklu doymamış yağ asitleri (özellikle omega–3 yağ asitleri) içeriği nedeniyle,
yaşlılarda haftada en az iki kez yenilmelidir. Bu yağ asitlerinin görme, bilişsel fonksiyon,
kemik-eklem hastalıkları, kan lipitleri üzerine olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir.

2.1.8. Su ve Diğer Sıvılar Yeterli Miktarda Tüketilmelidir

Yaşlıların günde en az 2 litre sıvı tüketmesi gereklidir. Gereksinmeyi karşılamak için
günde 8-10 bardak sıvı tüketilmesi uygun olacaktır. Yaşlı bireyler, susamasalar bile belirli
aralıklarla su içmelidir. Yeterli su veya sıvının tüketilmesi, normal böbrek fonksiyonlarının
sürdürülmesi, idrar yolları enfeksiyonları, böbrek taşları ve kabızlığın önlenmesi açısından
gereklidir. Taze sıkılmış meyve suları, süt, ayran ve çorbalar yaşlılar için uygun sıvı
kaynaklarıdır ve aynı zamanda diğer besin öğelerini de içerir. Yaşlı bireylerin sıvı alımında
ve kalsiyum gereksinmesini karşılamada süt iyi bir içecektir. Kahve, çay ve kola gibi kafeinli
içecekler orta derecede tüketilmeli, bitki çayları tercih etmelidir. Çayın yemeklerle birlikte
içilmesi, demirin emilimini azaltacağından yemeklerden bir saat önce veya sonra, açık ve
limonlu olarak içilmelidir.
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Resim 2.8

2.1.9. Posa Tüketimi Arttırılmalıdır

Posa içeriği yüksek besinler sırasıyla kuru baklagiller, tahıllar, sebze ve meyvelerdir.
Posa, şeker hastalığı, kanser ve koroner kalp hastalığı riskini azalttığı gibi bu hastalığı olan
yaşlılarda tedavi edici özellik taşır. Kabızlığı önler, bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesi
açısından önem taşır. Ayrıca kalın bağırsak kanseri oluşum riskini azaltır. Yaşlılarda yeterli
posa alımının sağlanmasında; kuru baklagil yemekleri haftada 2-3 kez tüketilmeli, sebze ve
meyve tüketimi arttırılmalı ve kepekli ekmek tercih edilmelidir.

Resim 2.9

2.1.10. Kalsiyum İçeriği Yüksek Besinler Tüketilmelidir

Yeterli kalsiyumun alınması, kemik mineral kaybını azaltır, kemik sağlığının
korunmasında önemli rol oynar. Bu nedenle yaşlılıkta kalsiyum içeriği yüksek besinler
tüketilmelidir. Kalsiyumun en iyi kaynağı süt ve süt türevleridir (yoğurt, peynir, çökelek
vb.). Bazı yaşlıların, süt şekeri laktozun sindiriminde sorunları vardır. Bu yaşlılarda bir
defada az miktarlarda sütün içilmesi veya özel laktozu azaltılmış sütlerin tüketilmesi
uygundur. Sütün yerine az yağlı ayran, yoğurt, peynir de tüketilebilir. Yeşil yapraklı
sebzeler, kuru baklagiller ve pekmez de kalsiyum yönünden zengindir. Kalsiyumun vücutta
kullanılabilmesi için D vitaminine gereksinme vardır. Besinlerle D vitamini gereksinmesi
karşılanamadığından yaşlıların güneş ışınlarından yeterince yararlanması sağlanmalıdır.
Evde cam arkasından güneşlenmede, ültraviyole ışınları camdan geçemediği için vücutta D
vitamini sentezi yapılamaz.
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2.1.11. Tuz ve Sodyum Tüketimi Azaltılmalıdır

Az tuzlu besinler tercih edilmelidir. Sofrada yemeklere tuz eklemesi yapılmamalıdır.
Aşırı tuz tüketimi hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve idrarda kalsiyum atımında artış
nedeniyle osteoporoza neden olabilmektedir. Tuzun bileşimindeki sodyum, doğal olarak
besinlerin yapısında da bulunur. Hayvansal kaynaklı yiyeceklerdeki sodyum, bitkisel
kaynaklı olanlardan daha fazladır. Tuz kısıtlaması yapılan yaşlılarda az tuzlu ve tuzsuz
pişirilen yemeklere çeşitli baharatların eklenmesi, lezzeti arttıracağından tüketimi
kolaylaştıracaktır.

2.1.12. Şeker Tüketimi Azaltılmalıdır

Şekerler, basit karbonhidrat kaynağıdır. Yaşlılar duyu kaybı nedeniyle tuzlu ve şekerli
besinleri daha çok tercih ederler. Yaşlı beslenmesinde basit şeker (çay şekeri, reçel, bal vb.)
tüketimi azaltılmalıdır. Bunların yerine kompleks karbonhidratlardan (tahıllar, kuru
baklagiller, patates vb.) zengin besinler tercih edilmelidir. Basit şekerler, sadece enerji
sağlarken kompleks karbonhidratları içeren besinler ile enerjinin yanı sıra vücut çalışması
için gerekli olan protein, vitamin, mineraller ve posa sağlanmış olur. Şişmanlık, şeker
hastalığı, kalp-damar hastalıkları riski azaltılabilir. Şeker tüketimi sınırlandırılması ve ağız
hijyenine dikkat edilmesi ile çürük oluşum oranı da azalacaktır.
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2.1.13. Alkol ve Sigara İçilmemelidir

Alkolün sağlık üzerine olumsuz etkileri vardır. Aşırı alkol tüketiminin karaciğer,
beyin, kalp kası hasarına, ülser, pankreas iltihabı, sindirim sistemi kanserleri, hipertansiyon
ve depresyona neden olduğu bilinmektedir. Sigara, bazı kanser türlerine, vücuttan besin
öğeleri kaybı nedeniyle yetersiz beslenmeye neden olmakta, vücudun antioksidan vitamin
gereksinmesini arttırmaktadır. Yine osteoporoz oluşumundaki risk faktörlerinden biridir.
Yaşlının yeterli ve dengeli beslenmesinde alkol ve sigara kesinlikle içilmemelidir.

Resim 2.11
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2.2. Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite

Uzun bir yaşam, herkesin arzusudur. Fakat birçoğumuz böyle bir isteği, yaşamın aktif,
dolu bir anlamda yaşanmış olarak geçmesi dileğiyle birleştiririz. Kimi zaman da yaşamın
kalitesini, uzun yaşamaktan çok daha önemli tutarız. İşte yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan
fonksiyonel kayıplar, yaşam kalitesini etkilemeye başladığı andan itibaren fiziksel
aktivitenin önemi ve katkısı gündeme gelir. Her ne kadar yapılan fiziksel aktivitelerin yaşamı
uzatacağı konusunda bir şeyler söyleyebilmek zor olsa da düzenli yapılan fiziksel
aktivitelerin insan yaşamı için çok önemli ve gerekli olan vücut fonksiyonlarını geliştirdiği,
bilimsel olarak ortaya konmuş bir gerçektir.

Yaşın ilerlemesine paralel vücut fonksiyonlarında bir zayıflama olduğu herkes
tarafından bilinen ve gözlemlenen bir değişimdir. Bütün canlılarda tespit edilen böyle bir
değişim, doğal ve fizyolojik bir olaydır. Fakat sıklıkla takvim yaşıyla paralel bir hız eğilimi
göstermez. Bunu en güzel vurgulayan, aynı yaşlardaki bireyler arasında gözlenen fiziksel
kapasite farklılıklarıdır. Bu da doğru ve kontrollü bir fiziksel aktivite ile mümkündür.
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Birçok yaşlı kişide, fiziksel kapasitenin zayıflamasının yaratığı belirtileri görmek
mümkündür. Bunları nefes darlığı, yorgunluk, gerginlik, iştahsızlık, bel ağrısı, kas ağrıları,
depresif ve üzgün bir ruhsal görüntü olarak sıralayabiliriz. Fiziksel kapasite azalmasının
sonuçları olan bu şikâyetler, ilerleyen dönemlerde birçok hastalığın oluşmasına da zemin
hazırlar.

Kişiler, yapacakları egzersizler için ilgili uzmanlardan bilgi almalıdırlar. Her bireyin
fiziksel özellikleri ve egzersiz yapma sıklığı ve düzeyi birbirinden farklıdır. İyi niyetle
yapılan çalışmalar, bazen kötü sonuçlanabilmektedir.
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2.2.1. Egzersizin Faydaları

 Kalp-dolaşım sistemi fonksiyonlarını geliştirir.
 Kas kuvvetini geliştirir.
 Dayanıklılık kapasitesini geliştirir.
 Eklem hareketliliği ve esnekliğini artırır.
 Gerginliği atmayı ve gevşemeyi öğretir.
 Yaşlanmayı geciktirir.
 Yeni yetenekler kazandırır.
 Sosyal gelişim ve ortam için olanaklar sağlar.
 Sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmek için egzersizin ne kadar gerekli ve faydalı

olduğu bilincini kazandırır.
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2.2.2. Egzersiz Programları

 Isınma

Isınmada amaç vücudu yapacağı çalışmaya hazırlamaktır. Dolayısıyla ısınma
döneminde yapılacak hareketlerin şiddeti ve yoğunluğu yavaş yavaş artırılmalıdır. Hareketler
ritmik ve doğal olmalıdır. Bir hareketten diğerine yumuşak bir şekilde geçilmelidir. İdeal bir
ısınma dönemi, yaklaşık 20 dakikalık bir uzunluk içermelidir.

Resim 2.14
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 Çalışma

Isınma dönemini takiben, egzersizle hedeflenen gelişmeye dönük hazırlanan
programın uygulamasına geçilir. Bu egzersiz programının, bütün büyük eklemleri ve değişik
kas gruplarını kullanabileceğimiz ve bölgesel yorgunluklara yol açmayacak bir nitelikte
olması gerekir. Eğer kişi, bölgesel yorgunluklara sahipse egzersiz kesilebilir.

 Soğuma

Soğuma dönemiyle hedeflenen vücudu egzersiz öncesi döneme yavaş yavaş
ulaştırmaktır. Gevşeme dönemi olarak da isimlendirebileceğimiz bu dönemin uzunluğunun
10 dakika olması ve dönem sırasında kalp atım sayısını 110-120'nin altına düşürülmesi
hedeflenmelidir.

2.2.2.1. Egzersiz Yaparken Dikkat Edilecek Kurallar

Egzersizle aşırı çabalama veya gayret sarf etme farklı şeylerdir. Aşırı çaba sarf etme
hem genç hem de yaşlılar için tehlikelidir. Egzersiz yaparken amaç, kas ağrılarına sahip
olmak değil ağrıları yok etmek; sinirlenmek değil sakinleşmek; kalbi yormak, tüketmek değil
dolaşımı artırmak ve düzenlemektir.

Bu yaklaşımla;

 Amacımız kendimizi test etmek değil sportif yeteneklerimizi, kapasitemizi
artırmak olmalıdır. Dolayısıyla egzersizi, ara sıra yerine düzenli ve günlük
yapmak gerekir.

 Egzersize başlarken aceleci olmamalı, her zamanki rahat tempomuzu hatırlayıp
ona uygun bir tempo seçmeliyiz. Kendi ideal tempomuzu yakalayabilmek için
de vücudumuza zaman tanımalıyız.

 Yapılan bir egzersizi takiben belli bir süre sık solunması veya çarpıntı olması
doğaldır. Fakat bunun birkaç dakikadan fazla sürmemesi gerekir. Eğer sürüyorsa
yaptığınız egzersizin şiddeti veya süresi sizin için fazladır.

 Egzersiz yapmak için günün en ideal zamanı sabahın erken saatleri ve akşam
yatmadan öncedir. Sabah egzersizlerine yatarken yapılabilecek egzersizler ve
sabah gerdirmeleriyle başlanabilir. Bu tip egzersizlerle kaslar, günün
devamındaki aktiviteler için uyanır ve eklem sertlikleri yok edilir. Akşam
egzersizleriyse kaslara ve vücuda verdiği ufak yorgunlukla rahat uykuya zemin
hazırlar.

Resim 2.14
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Sonuçta, düzenli yapılan fiziksel aktivitelerle artan fiziksel kapasite, boş zamanları
değerlendirme, daha aktif bir günlük yaşam, yaşama katılım oranının artışı ve çok daha rahat
bir uyku uyuyabilme olanağı vb. ile insana daha kaliteli bir yaşam biçimi yakalama şansı
sunar. Daha somut bir örnek vermek istersek 65 yaşında emekli olmuş düzenli fiziksel
aktiviteye katılan bir birey, kronolojik yaşından 8–10 yaş daha genç bir bireyin fiziksel
kapasite ve fonksiyonundadır. Hâlbuki herhangi bir fiziksel aktiviteye katılmadığında 10–15
yıl içinde fonksiyonel kapasitesi en azından % 20 azalacaktır. Yaşam kalitesinin önemli bir
göstergesi veya en fazla etkilendiği faktör fiziksel fonksiyonel kapasite olduğuna göre
düzenli yapılan fiziksel aktivitenin fiziksel kapasiteyi dolayısıyla yaşam kalitesini artırdığını
rahatlıkla söyleyebiliriz.

2.3. Sağlıklı Yaşamak ve Sağlıklı Yaşlanmak

Yaşlanmak ana rahmine düştükten sonra başlayan doğal, gerekli ve engellenemez bir
süreçtir. Bu doğal süreçte ise insanın yapması gereken, sağlığını ve mutluluğunu mümkün
olduğu kadar korumaktır. Bunun için de “doğru yaşamayı” bilmek gerekir. Doğruları bulmak
için de yaşlanmayı beklememeli, yaşlanırken doğru yaşamalı ve yaşlılığı fizyolojik bir olay
olarak görebilmeliyiz.

Resim 2.15
Sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak için aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur.

 Kas ve kemiklerinizi takviye edin. Düzenli egzersiz ve hareketli bir yaşam
tarzı benimsenmelidir. Yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini alınmalıdır.

 Damarların yaşlanmasına izin vermeyin. Kolestrol, kan şeker, trigliserit, ürik
asit ve homosistein seviyelerini izleyin. Kan basıncını kontrol altında tutun.
Daha çok egzersiz ve daha az stresi alışkanlık hâline getirin.

 Dengeli beslenin. Az yiyin, çok su için. Kaliteli besin değeri yüksek besinler
tüketin. Hayvansal yağları daha az, zeytinyağını daha çok kullanın. Temel yağ
asitlerini, antioksidan destekleri, temel aminoasitleri yeterince aldığınızdan emin
olun. Gerekiyorsa flavonoit, karotenoit, vitamin ve mineral desteklerinden
yararlanın.

 Ağız bakımına özen gösterin. Dişlerinizi düzenli fırçalayın. Yılda en az iki
defa diş hekimine kontrole gidin.
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 Bağışıklık sistemini güçlü tutun. Gerekli aşıları yaptırın. Düzenli uyuyun,
egzersiz ve dinlenmenin bağışıklık sisteminizi güçlendirici yararlarından
faydalanın.

 Bunları az tüketin. Alkol, kafein, beyaz un ve tuzu az tüketmek gerektiğini
unutmayın.

 Sigaradan ve sigara dumanından sakının. Sigara içmeyin. Çevrenizde sigara
içilmesine engel olun. Sigara içilmeyen yerleri tercih edin.

 Belleğinizi güçlü tutun. Belleği zayıflatan her şeyden uzak durun. Yeni şeyler
öğrenmeye açık olun. Öğrenici hobiler edinin.

 Gereksiz yere ilaç kullanmayın. İlaçları sadece gerekli olduğunda kullanın.
Yüksek dozda ve uzun süreli ilaç kullanımının yaşlılığı artırdığını unutmayın.

Yaşamımızı kolaylaştıran altın kurallar çok olsa da bunlar uygulandıklarında
değerlidir. Mutlu yaşam ve yaşlılık insanın kendi elindedir. Özellikle pozitif bir bakış açısı
insanı mutlu ve sağlıklı kılmaktadır.

Sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak için yaşlanmayı beklemeyin.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 İlgili Kişiye, kurumlara giderek sağlıklı
yaşlanma yollarını öğreniniz.

 İlgili kurumlarına giderek yaşlılıkta
beslenmeyi öğreniniz.

 İlgili kurumlarda yaşlılık ve fiziksel
aktiviteyi araştırınız.

 Sağlıklı beslenmenin önemini araştırınız.

 Yaptığınız araştırma sonuçlarını ve
öğrendiklerinizi sınıf ortamında
tartışınız.

 Yaptığınız araştırma sonuçlarını ve
öğrendiklerinizi ilgi çekici şekilde
hazırlayarak okul panolarında
sergileyiniz.

 Araştırmalarınızı sadece sınıf ortamında
değil iletişimde bulunduğunuz
ortamlarda da paylaşmayı ve
öğrendiklerinizi uygulamayı alışkanlık
hâline getiriniz.

 Randevu alınız.

 Nazik ve kibar olunuz.

 İlgili olunuz.

 Davranışlarınızda ölçülü olunuz.

 Dikkatli ve planlı çalışınız.

 Öğrendiklerinizi paylaşınız.

 Yaşlanmadan sağlınızı koruyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. ÖLÇME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı yaşam ilkelerinden değildir?
A) Düzenli doktora gitmek
B) Sağlıklı beslenmek
C) Düzenli egzersiz yapmak
D) Sigara alkol kullanmamak

2. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta beslenme ilkeleri içerisinde yer almaz?
A) Besin çeşitliliği
B) Beş öğün
C) Kas gücünü koruma
D) Posa tüketimini arttırmak

3. Aşırı tuz tüketimi hangi hastalıklara yol açmaz?
A) Hipertansiyon
B) Kalp damar hastalıkları
C) Laktoz düşüklüğü
D) Osteoporoz

4. Aşağıdakilerden hangisi egzersizin sağladığı faydalar arasında almaz?
A) Kas kuvvetinin geliştirilmesi
B) Gerginliği atmanın öğretilmesi
C) Yeni yetenekler kazandırılması
D) Yaşlanmanın durdurulması

5. Damarların yaşlanmasını öğrenmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Kolestrol
B) Kan şekeri
C) Homosistein seviyesi
D) Flavonoit ölçümü

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değerlendirerek eksik olduğunuz konuyu ve kazanımlarınızı belirleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Öğrencinin Değerlendirmenin

Adı Soyadı: Başlama Saati:

Sınıfı: Bitirme Saati:

Numarası: Kullanılan Süre:

Ölçütler

İşlem Basamakları
Evet Hayır

1. Sağlıklı yaşam ilkelerini hatırlayabildiniz mi?

2. Yaşlılıkta beslenme ilkelerini hatırlayabildiniz mi?

3. Besin çeşitliliğinin önemini hatırlayabildiniz mi?

4. Posa tüketiminin önemini hatırlayabildiniz mi?

5. Alkol ve sigaranın neden içilmemesi gerektiğini hatırlayabildiniz
mi?

6. Yaşlılıkta fiziksel aktivitenin önemini hatırlayabildiniz mi?

7. Egzersizin sağladığı faydaları hatırlayabildiniz mi?

8. Egzersiz yaparken dikkat edilecek kuralları hatırlayabildiniz mi?

9. Sağlıklı yaşamanın ve yaşlanmanın önemini hatırlayabildiniz mi?

10. Sağlıklı yaşamak ve yaşlanma ilkelerini hatırlayabildiniz mi?

RME
DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti-2’yi tekrar ediniz. Kavramakta güçlük
çektiğiniz konularda öğretmeninize danışınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Soruların başında bulunan boşluğa, soru doğru ise D; yanlış ise Y harflerini yazınız.

1. (…) Her ülke için yapılan yaşlılık tanımlaması hemen hemen aynıdır.
2. (…) Gerontoloji yaşlılık ve hastalıklarını konu edinen tıp dalıdır.
3. (…) Sosyal yaşlılık kültürel duruma ve sosyal özelliklere göre toplumdan topluma

değişen yaşlılık tanımıdır.
4. (…) Orta yaşlılık 45–60 yaş arasını kapsar.
5. (…) Çok ileri yaşlılık dönemindeki kişiler başkalarına bağımlı olmadan yaşamını

sürdürebilecek durumdadır.
6. (…) Romalılar zamanında ortalama yaşam uzunluğu 20–30 yaş civarındadır.
7. (…) İleri yaşların göstergesi olarak saçlarda akların oluşması, hareketlerinin

yavaşlaması, algılamada karşılaşılan güçlüklerdir.
8. (…) Yaşlılık, beraberinde kişinin toplum içinde etkili rollerini ve fonksiyonlarını

kaybetmesini sağlamaz.
9. (…) Yaşlılıkta akciğerlerin fonksiyonel kapasitesi orta şiddetteki bir egzersizi

rahatlıkla kaldırabilecek düzeydedir.
10. (…) Cinsel aktivitede yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan değişiklikler kişisel kaynaklıdır.
11. (…) İnsan yaşamı için önemli olan besin öğeleri farklı besinlerde değişik miktarlarda

bulunur. Bu besin öğeleri şeker, tuz, posa ve sudur.
12. (…) Kuru baklagiller, tahıllar ile birlikte tüketildiğinde eksik aminoasitler artış

gösterir.
13. (…) Her gün üç ana öğünde besin çeşitliliği sağlanarak gereksinme duyulan

miktarlarda besin tüketilmelidir.
14. (…)Yaşlılıkta son altı aylık zaman diliminde 4,5–5 kg istem dışı ağırlık kaybı veya

kazanımı kötü beslenmenin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir
15. (…) Bakteriler en iyi 35–65ºC arasında ürerler.
16. (…) Pişirme, birçok sebzenin aromasını arttırır ve sindirimini kolaylaştırır.
17. (…) İdeal bir ısınma dönemi yaklaşık 5–10 dakikalık bir uzunluk içermelidir.
18. (…) Yapılan bir egzersizi takiben belli bir süre sık solumak veya çarpıntı olması

doğaldır.
19. (…) Egzersiz yapmak için günün en ideal zamanı sabahın erken saatleri ve akşam

yatmadan öncedir.
20. (…) Doğruları bulmak, görüp tecrübe etmek için yaşlanmayı beklemek gerekir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

Ders öğretmeniniz sizin bu modüldeki yeterliğinizi ölçen farklı değerlendirme
ölçekleri kullanabilir.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 B

3 D

4 B

5 C

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 B

3 C

4 D

5 D

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Y Y D Y Y D D Y D D Y Y D D Y D Y D D Y

CEVAP ANAHTARLARI
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