
Tetik & Kutmec Yilmaz.  TJFMPC  www.tjfmpc.gen.tr  2022;16(4)                                                                                                               830 

 

Original Research / Orijinal Araştırma 

 

The Relationship Between Expectations of Adults About Aging and Their Attitudes Towards Ageism 
 

Yetişkin Bireylerin Yaşlanma İle İlgili Beklentileri ile Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Arasındaki 

İlişki 
 

Feride Rabia Tetik1, Cemile Kütmeç Yılmaz2 

 

 

Abstract 
Purpose: This study was conducted in order to examine the relationship between the expectations of adult individuals in society about 

aging and their attitudes about decriminalization of the elderly. Method: The sample of this descriptive-relationship-seeking study 

conducted between May and December 2021 consisted of 425 adult individuals. In the collection of the research data 'Introductory 

Information Form', 'Expectations Regarding Aging (ERA-12)' and 'Ageism Attitude Scale (AAS)' were used. The data were analysed 

by Kruskal Wallis test, Mann-Whitney U test, t test in independent groups, One-way ANOVA test and spearman correlation test. 

Result: 71.1% of the individuals participating in the study were women, 62,10% were married and 70.8% had undergraduate or 

higher education level. It was determined that the total score average of the 'Expectations Regarding Aging Scale' of the individuals 

participating in the study was 34.58±16.58 and the mean score of the 'Ageism Attitude Scale (AAS)' was 86.67±9.02. It was 

determined that the total AAS score average of the participants was high and the ERA-12 score average was below the average. When 

the relationship between the mean of AAS and ERA-12 total scores of the individuals participating in the study was examined; it was 

determined that there was statistically significant weak relationship between the mean of the total score of the two scales (r=0.228, 

p=0.000). Coclusion: It was determined that the individuals had a positive attitude towards elderly discrimination, where as their 

expectations regarding Successful aging were low. As individuals expectations about successful agingin crease, it is seen that the 

level of positive attitudes towards elderly discrimination increases. 
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Özet 
Amaç: Bu çalışmada, toplumdaki yetişkin bireylerin yaşlanma ile ilgili beklentileri ile yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı nitelikte olan bu araştırma, Mayıs–Aralık 2021 tarihleri 

arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 425 yetişkin birey ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri 'Tanıtıcı Bilgi Formu', 

'Yaşlanma İle İlgili Beklentiler Ölçeği (YBÖ)' ve 'Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ)' kullanılarak online anket yöntemi ile 

toplanmıştır. Veriler Kruskal Wallis testi, Mann-Whitney U testi, bağımsız gruplarda t testi, One-way ANOVA testi ve spearman 

korelasyon testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin%71.1’i kadın, %62.10’u evli ve %70.8’i lisans ve üstü 

eğitim düzeyine sahiptir. Çalışmaya katılan bireylerin 'Yaşlanma ile İlgili Beklentiler Ölçeği' toplam puan ortalamasının 

34.58±16.58ve 'Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği'puan ortalamasının 86.67±9.02 olduğu saptanmıştır. Katılımcıların YATÖ toplam 

puan ortalamasının yüksek, YBÖ puan ortalamasının ise ortalamanın altında olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin YBÖ 

ve YAÖ toplam puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde; iki ölçek toplam puan ortalaması arasında pozitif yönde 

istatistiksel olarak anlamlı zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r=0.228, p=0.000). Sonuç: Bireylerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin 

olumlu tutuma sahip olduğu, buna karşılık başarılı yaşlanmaya ilişkin beklentilerinin düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bireylerin 

başarılı yaşlanmaya ilişkin beklentileri arttıkça yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutum düzeyinin arttığı görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Ayrımcılık, tutum, yaşlı, beklenti. 
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Giriş 
 

Dünyada beklenen yaşam süresinin uzaması ve azalan doğurganlık düzeyinden dolayı nüfusun yaş yapısı 

değişmektedir. İnsanlar daha uzun yaşamakta ve yaşlı nüfusun oranı giderek artmaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) 2050 yılına gelindiğinde, dünyadaki 60 yaş ve üstü nüfusun sayısının 2020 yılındaki sayının 

(1,4 milyar) yaklaşık iki katına çıkacağını öngörmektedir (2,1 milyar).1 Yaşlı nüfustaki bu artış, ülkelerin 

kendi sağlık ve sosyal sistemleri çerçevesinde hızla değişen bu demografik yapıya hazırlıklı olunmasını ve her 

hizmet alanında yaşlı nüfus yapısı göz önünde bulundurularak planlamaların yapılmasını 

gerektirmektedir.2 Bununla birlikte nüfustaki bu hızlı değişim dikkate alınarak gelecekte yaşlı popülasyonu 

oluşturacak yetişkin bireylerin yaşlanmaya ilişkin beklentilerinin ve tutumlarının belirlenmesinin yaşlanma ile 

ilgili sorunların çözümüne yönelik erken planlama yapılmasına fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle 

yaşlılığa ilişkin farkındalığın arttırılarak yaşlanma ile ilgili olumsuz beklenti ve tutumların olumlu yönde 

değiştirilmesi, yaşlı bireylerin karşılaştığı sorunların azaltılmasına katkı sağlamaktadır.2 

Yaşlı nüfustaki artışla birlikte ortaya çıkan önemli sorunlardan biri yaşlı ayrımcılığıdır. Yaşlı ayrımcılığı, bir 

kişiye yaşından dolayı gösterilen farklı tutum, tavır, davranış, önyargı ve eylemleri içeren çok boyutlu bir 

kavramdır. Günümüzde birçok toplumda yaşlı bireyler ayrımcılığa maruz kalmakta ve yaşanan bu ayrımcılığın 

temelinde, toplumdaki bireylerin, yaşlılara ve yaşlanmaya karşı taşıdıkları olumsuz tutumlar yer 

almaktadır.3,4 Yaşlı ayrımcılığının ortaya çıkmasında ölüme karşı duyulan korku, bedensel güzelliğe, gençliğe, 

ekonomik verimliliğe ve cinselliğe karşı kişilerin atfetmiş olduğu değerler etkili olmaktadır. Ayrıca yaşlılara 

yönelik olumsuz tutumlar, yaşlıların sıkıcı, depresif, inatçı gibi özellikleri olan bireyler olarak 

algılanmalarından kaynaklanmaktadır.3,4 Literatürde farklı örneklem gruplarında yaşlı ayrımcılığına ilişkin 

çalışmaların yer aldığı ve ayrımcılığa ilişkin tutumlarda da farklılıklar olduğu görülmektedir.3,5,6 Bir üniversite 

hastanesinin sağlık bakım uygulayıcıları ile yapılan çalışmada, sağlık bakım uygulayıcılarının yaşlılara karşı 

olumlu ayrımcılık tutumuna sahip oldukları belirlenmiştir.5 Bir diğer çalışmada 18-25 yaş grubunda yer alan 

yaşça genç olan hemşirelerin diğer yaş grubundaki hemşirelere göre daha olumlu tutuma sahip oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır.7 Toplumun yaşlılığa ilişkin tutum ve algılarının, bireylerin yaşlılıktan beklentilerinin 

şekillenmesinde ve yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlar üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir.8 Barnet et 

al tarafından yapılan çalışmada, yaşlılığa ilişkin bilgi düzeyinin ve yaşlılar ile iletişimin, yaşlı ayrımcılığına 

ilişkin olumsuz tutumları azaltmada önemli rolü olduğu belirtilmektedir.8 

Yaşlanma ile ilgili beklentiler, bireylerin yaşlandıkça fiziksel ve bilişsel sağlıklarını ne kadar iyi 

koruyacaklarına ilişkin sahip oldukları inançlar olup, bireylerin yaşlılığa ilişkin tutum ve mitlerinden-

etkilenmektedir.9,10 Ayrıca yaşlanma hakkında olumsuz inançlara sahip genç bireylerin, ileri yaşlarda da bu 

tutumlarını sürdürebilecekleri ileri sürülmektedir.10 Bu durum ileri yaşta, bireylerin başarılı yaşlanma ile ilgili 

beklentilerini düşürebilmektedir. Çünkü geleceğe yönelik başarılı yaşlanma beklentilerinin, yaşam 

memnuniyeti ve kalitesinde artış, uyum sağlama ve artmış refah düzeyi ile bağlantılı olduğu 

gösterilmiştir.11 Literatürde yaşlanma ile ilgili beklentiler ile yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlar arasındaki 

ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu kapsamda toplumda yetişkin bireylerin yaşlı ayrımcılığına 

ilişkin olumsuz tutumların olumluya dönüştürülmesi konusunda farkındalığın arttırılması ile başarılı 

yaşlanmaya ilişkin beklentilerinin artabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma, toplumdaki yetişkin bireylerin 

yaşlanma ile ilgili beklentileri ile yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 

yapılmıştır. 

 

Yöntem 
 

Araştırmanın Türü 

Bu çalışma tanımlayıcı - ilişki arayıcı nitelikte bir araştırma olup, toplumdaki yetişkin bireylerin yaşlanmayla 

ilgili beklentileri ile yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini il sınırlaması olmaksızın Türkiye’deki 18-65 yaş aralığındaki bireyler oluşturmuştur. 

Araştırmanın örneklemini, Mayıs - Aralık 2021 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 425 

yetişkin birey oluşturmuştur. Araştırmaya kabul kriterleri arasında; 18-65 yaş aralığında ve okur-yazar olmak, 

fiziksel ve bilişsel sağlık durumları araştırma formunu online olarak yanıtlamaya uygun ve araştırmaya 

katılmayı kabul etmek yer almaktadır. Çalışma pandemi sürecinin getirdiği sosyal mesafe kuralı ve fiziksel 

kısıtlılıklar nedeniyle Google form kullanılarak oluşturulmuş çevrimiçi bir anket kullanılarak 
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gerçekleştirilmiştir. Çalışmada katılımcılara ulaşmak için bilgi toplama yöntemi olan kartopu örnekleme 

tekniği kullanılmıştır. Anket bağlantısı WhatsApp/Facebook aracılığıyla araştırmacının çevresindeki kişilere 

gönderilmiş ve katılımcılardan bağlantıları WhatsApp grupları arasında iletmeleri veya göndermeleri istenerek 

araştırmanın örneklem grubuna ulaşılmış ve araştırma verileri toplanmıştır. Çalışmada paylaşılan anket 

bağlantısına tıklandığında, ilk olarak çalışma hakkında yapılan bilgilendirme ve ardından katılımcılara 

araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyip istemediği sorusu yer almıştır. Araştırmaya katılım onayından 

sonra anketin içeriğinde yer alan sorulara ulaşılmaları sağlanmıştır. 

Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında literatürde yer alan benzer çalışma sonuçlarından 

yararlanılmıştır.13 Buna göre yapılan güç analizi sonucunda 0.181 etki büyüklüğü ile çalışmanın gücü %95 ve 

Tip 1 hata 0.05 olarak kabul edilmiş ve araştırma için minimum örneklem büyüklüğü 398 birey olarak 

hesaplanmıştır. Çalışma, değişkenler arasındaki ilişkinin net olarak gösterilebilmesi amacıyla 425 yetişkin 

birey ile tamamlanmıştır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada bireylerin sosyodemografik ve tıbbi özelliklere ilişkin sorular içeren tanıtıcı bilgi formu, 

‘Yaşlanma ile İlgili Beklentiler Ölçeği’ ve ‘Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği’ kullanılarak veriler toplanmıştır. 

 

Tanıtıcı Bilgi Formu 

Araştırmacı tarafından literatüre dayalı13,14 olarak hazırlanan bu formda, bireylerin yaş, cinsiyet, medeni 

durum, eğitim durumu, gelir düzeyi algısı, kronik hastalık varlığı, ilaç kullanımı, yaşlılıkta yaşanılmak istenen 

yer, yaşlı bireye bakma deneyimi, yaşlılık dönemine yönelik bir yatırım yapma durumu gibi bilgileri içeren 

sorular yer almaktadır. 

 

Yaşlanma ile İlgili Beklentiler Ölçeği (YBÖ) 

Sarksian ve arkadaşları15 tarafından geliştirilen ölçek, toplam 12 maddeden ve dörtlü likertten oluşmaktadır. 

Ölçek maddeleri 1 (kesinlikle doğru) ve 4 (kesinlikle yanlış) arasında değerlendirilmektedir. Ölçek üç alt 

boyuttan oluşmakta olup, bu alt boyutları sırasıyla; fiziksel sağlık (1-4. madde), zihinsel sağlık (5-8. madde) 

ve bilişsel işlev(9.-12. madde) şeklindedir. Ölçek puanının hesaplanmasında öncelikle her bir alt boyut 

maddelerinden elde edilen puan toplanmakta ve bu sayıdan dört çıkarılmaktadır. Elde edilen bu sayı 25 ile 

çarpılıp üçe bölünmekte ve her bir alt boyut için 0-100 arasında puan elde edilmektedir. Ölçek toplam 

puanının hesaplanmasında ise öncelikle tüm ölçek maddelerinden elde edilen puanlar toplanmakta ve bu 

sayıdan 12 çıkarılmaktadır. Elde edilen sayı 25 ile çarpılarak dokuza bölünmektedir. Bu işlemler sonrasında 0-

100 arasında bir toplam puan elde edilmektedir. Ölçek toplam puanı için bir kesim noktası bulunmamaktadır. 

Ölçekten alınan puanın düşük olması, bireylerin başarılı yaşlanmaya ilişkin beklentilerinin daha düşük 

olduğunu göstermektedir. Başarılı yaşlanma kavramı kendisinde fiziksel olarak meydana gelen değişimlere 

uyum sağlayabilen, kendisi ile barışık, sosyal ilişkileri iyi, düzenli bir geliri olan, sosyokültürel aktivitelere 

katılan, sağlık hizmetlerine erişebilen ve yalnız olmayan yaşlıyı tanımlamaktadır.15 Sarkisian ve 

arkadaşları16 tarafından ölçeğin orijinal formunun geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış ve ölçeğin toplamı için 

Cronbach alfa değeri 0.89 olarak hesaplanmıştır.16 Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması Beşer ve 

arkadaşları17 tarafından yapılmış olup, ölçek toplam puanı için Cronbach alfa değeri 0.76 olarak 

belirlenmiştir.16 Bu çalışmada ise ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.83’tür. 

 

Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ) 

Vefikuluçay Yılmaz ve Terzioğlu tarafından yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumu değerlendirmek için geliştirilen 

ve aynı yazarlar tarafından geçerlilik ve güvenirliği yapılmıştır. Ölçek toplam 23 maddeden oluşmakta ve 

ölçeğin olumlu tutumu değerlendiren maddeleri 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 20, 23, olumsuz tutumu değerlendiren 

maddeleri 1, 3, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22’dir. Ölçek, toplumun yaşlı bireyin sosyal yaşamını 

sınırlamaya ilişkin inanç ve algılarını değerlendiren 'Yaşlının yaşamını sınırlama' (1, 5, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 

23 nolu maddeler), toplumun yaşlı bireye yönelik olumlu inanç ve algılarını değerlendiren 'Yaşlıya yönelik 

olumlu ayrımcılık' (2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 20 nolu maddeler) ve toplumun yaşlı bireye yönelik olumsuz inanç ve 

algılarını değerlendiren 'Yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık' (3, 10, 11, 15, 16, 18 nolu maddeler) olmak üzere 

üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekten minimum 23,maksimum 115 puan alınabilmektedir. Ölçekten elde 

edilen yüksek puan yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutumu, düşük puan ise yaşlı ayrımcılığına ilişkin 

olumsuz tutumu göstermektedir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasında18 Cronbach alfa değeri 0.80 

iken, bu çalışmada ise ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.77 olarak hesaplanmıştır. 
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Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmanın verileri IBM SPSS Statistics V21 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, 

örneklem dağılımının normallik varsayımının sınanması Kolmogorov Smirnov (K-S) testi ile analiz edilmiştir. 

Tanımlayıcı değişkenler sayı, frekans, yüzde, ordinal veriler ise ortalama ve standart sapma kullanılarak 

özetlenmiştir. Çalışmamızda YATÖ normal dağılım gösterirken YBÖ normal dağılım göstermemiştir. Normal 

dağılıma uygun olmayan veriler için Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi, normal dağılım gösteren veriler 

için değişkenlerdeki gruplara göre, bağımsız gruplarda t testi ve One-way ANOVA testi kullanılmıştır. 

Araştırmada YBÖ normal dağılım göstermediği için iki ölçek arasındaki ilişkinin belirlenmesinde spearman 

korelasyon testi uygulanmıştır. Araştırmada p<0,05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

 

Araştırmanın Etik Boyutu 

Bu araştırma, Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygun olarak gerçekleştirilmiş ve yayın etiği ilkelerine 

uyulmuştur. Araştırmanın yürütülebilmesi için, Aksaray Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’ndan 

(Sayı:2021/04-66) etik kurul izni ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilimsel Araştırma 

Çalışmalar Komisyonu’ndan yazılı uygulama izni (karar no: 2021-05-07T16_02_46) alınmıştır. Ayrıca 

araştırmada kullanılan ölçekler için yazarlardan ölçek kullanım izni alınmıştır. Araştırmaya katılan bireyler, 

çalışmanın içeriği hakkında bilgilendirilmiş ve online anketin ilk bölümüne aydınlatılmış onam formu 

eklenerek bireylerin araştırmaya gönüllü olarak katıldığını beyan etmeleri istenmiştir. Ayrıca katılımcılar 

anketi Google platformu üzerinden isimsiz olarak yanıtlamışlardır. 

 

Bulgular 
Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 34.76±11.31 olup, %71.1’i kadın, %62.10’u evli ve %70.8’i lisans 

ve üstü eğitim düzeyine sahiptir. Çalışmada bireylerin %45.4’ü gelirlerinin giderlerine eşit olduğunu 

bildirmiştir. Katılımcıların %23.8’i kronik hastalığı olduğunu ve %77.4’ü sürekli kullandığı ilacının olduğunu 

belirtmiştir. Çalışmada bireylerin %61.9’u yaşlı bir yakını ile aynı evde yaşadıklarını, %51.3’ü yaşlı birine 

bakım verdiklerini ve %63.3’ü yaşlı bir birey ile aynı evde yaşayabileceklerini ifade etmiştir. Katılımcıların 

%96.7’si yaşlandıklarında kendi evinde yaşamak istediğini ve %63.3’ü yaşlandığında kendi kendine 

bakabilmeyi istediklerini bildirmiştir. Yetişkin bireylerin %74.4’ü yaşlılık için geleceğe yönelik yatırım planı 

olduğunu bildirmiştir (Tablo 1). 
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Çalışmada bireylerin ölçek toplam puan ortalamaları incelendiğinde; YBÖ puan ortalamasının 34.58±16.58 ve 

YATÖ puan ortalamasının 86.67±9.02 olduğu saptanmıştır (Tablo 2). Çalışma kapsamındaki bireylerin 

YATÖ puan ortalamasının yüksek olduğu, YBÖ puan ortalamasının ise ortalamanın altında olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre bireylerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutuma sahip olduğu, buna 

karşılık başarılı yaşlanmaya ilişkin beklentilerinin düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. 
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Çalışmaya katılan bireylerin tanımlayıcı özellikleri ile ölçek puan ortalamalarına ilişkin karşılaştırma Tablo 

3’te sunulmuştur. Çalışmada bireylerin bazı tanımlayıcı özellikleri ile YBÖ toplam puan ortalaması 

karşılaştırıldığında; cinsiyet ve eğitim durumu değişkenleri ile YBÖ toplam puan ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri ile 

YATÖ toplam puan ortalaması arasında yapılan karşılaştırmada ise; yaş, eğitim düzeyi, yaşlı bir yakını ile 

aynı evde yaşama isteği değişkenleri ile YATÖ toplam puanı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0.05). 
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Çalışmaya katılan bireylerin YBÖ ve YATÖ toplam puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde; iki 

ölçek toplam puan ortalaması arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı zayıf bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir (r=0.228, p=0.000). Bireylerin başarılı yaşlanmaya ilişkin beklentileri arttıkça yaşlı 

ayrımcılığına ilişkin olumlu tutum düzeyinin arttığı görülmektedir (Tablo 4). 
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Tartışma 
Bu çalışma,toplumdaki yetişkin bireylerin yaşlanma ile ilgili beklentileri ve yaşlı ayrımcılığına ilişkin 

tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapılmıştır. Dünyada yaşlı nüfus artmakta ve yaşlanma ile 

fizyolojik, sosyal ve psikolojik alanlarda çoklu sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yaşlılıkta görülen önemli 

sorunlardan biri yaşlı ayrımcılığıdır.Yaşlılık döneminde görülen bu sorunların önlenebilmesi için gelecekte 

yaşlı nüfusu oluşturacak yetişkin bireylerin yaşlılığa ilişkin tutumlarının ve beklentilerinin belirlenerek 

saptanan sorunların çözümüne yönelik girişimlerin yapılması ve toplumsal farkındalığın arttırılması önem arz 

etmektedir. 

Bu çalışmada; yetişkin bireylerin YBÖ puan ortalaması 34.58±16.58 (0-100) olup, alınan toplam puan arttıkça 

yaşlılığa ilişkin beklentilerin arttığı göz önüne alındığında, bireylerin yaşlılıktan beklentilerinin düşük düzeyde 

olduğu söylenebilir. Literatürde yetişkin bireylerin yaşlanma ile ilgili beklentileri konusunda sınırlı sayıda 

çalışma yer almaktadır.10,20,21 Hemşirelik öğrencileri ile yapılan bir çalışmada, öğrencilerin yaşlanma ile ilgili 

beklentilerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır.19 Birinci basamakta çalışan klinisyenler ile yapılan 

çalışmada ise yaşlılıktan beklenti düzeyi ortalamanın üzerinde bulunmuştur.20 Bu çalışmada beklentinin düşük 

olması, çalışmanın pandemi döneminde yapıldığı göz önüne alındığında, pandemide en çok etkilenen, en 

savunmasız ve sosyal kısıtlamaların daha sıkı uygulandığı yaş grubunun yaşlı bireyler olmasıdır. Bu durum 

yaşlı kavramının savunmasızlık, ölüm, ölümlülük ve hastalık gibi terimlerle eşleştirilmesine, yaşımız ve 

yaşlanma sürecimiz hakkındaki hislerimizi etkileyerek başarılı yaşlanmaya ilişkin beklentileri olumsuz 

etkilediği düşünülmektedir.21 Yaşlanma ile ilgili beklentilerde cinsiyetin önemli bir değişken olduğu 

görülmektedir. Literatürde kadınların yaşlılıktan beklenti ortalamasının erkeklerden daha yüksek olduğu 

bildirilmektedir.21 Yapılan bir çalışmada, kadınların yaşlanma ile ilgili daha yüksek beklentilere sahip olduğu 

bildirilmiştir.10 Bu bulguya paralel olarak çalışmamızda kadınlarda yaşlanma ile ilgili beklentilerin daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sunulan verilerde 65 yaş üzeri 

bireyler arasında kadınların erkeklere göre daha mutlu olduğu bildirilmiştir.22 Yaşlanma ile ilgili beklentileri 

yüksek olan bireylerin daha mutlu bir ruh haline sahip olduğu10 göz önüne alındığında, çalışmamızda 

kadınların beklentilerinin daha yüksek olması kadınların erkeklere göre daha mutlu olmaları ile açıklanabilir. 

Bu çalışmada eğitim düzeyi değişkeni ile YBÖ toplam puanı arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu ve bu farkın ilköğretim grubu ile lise, lisans ve üstü grup arasında olduğu saptanmıştır. Hemşirelik 

öğrencileri ile yapılan bir çalışmada, yaşlılık ile ilgili ders alan öğrencilerin yaşlanma ile ilgili beklentilerinin 

ders almayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yaşlanma ve yaşlılık dönemi ile ilgili bilgi 

arttıkça beklentinin de arttığı görülmüştür.19 Elde edilen bu bulgu, eğitim düzeyi yüksek olan bireylerin 

yaşlanma ile oluşan değişiklikler konusunda farkındalıklarının yüksek olması, farklı bilgi kaynaklarını 

kullanabilmeleri ve yaşlılığa ilişkin sorunlara çözüm üretebilmeleri ile açıklanabilir.23 

Yaşın ilerlemesi ile bireylerin karşı karşıya kaldığı sorunlar arasında yaşlı ayrımcılığı yer almaktadır. Bu 

çalışmada bireylerin yaşlı ayrımcılığı ölçeği toplam puan ortalaması 86.67±9.02 olup (min. 23 - max. 115), 

yaşlı ayrımcılığı tutumlarının olumlu olduğu saptanmıştır. Bu bulguya paralel olarak literatürde de yaşlı 

ayrımcılığı tutumlarının olumlu olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır.24-28 Hendekçi ve Atalay bir aile 

sağlığı merkezine başvuran bireylerin YATÖ toplam puan ortalamasının 70.39±09.15, Kaçan ve arkadaşları 

(2018) toplumda yaşayan bireylerin YATÖ toplam puan ortalaması 82.79±8.61 olduğunu ve yaşlıya yönelik 

olumlu tutuma sahip oldukları saptanmıştır.3,28 Köse ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir başka çalışmada ise 

öğrencilerin yaşlılara yönelik olumsuz tutma sahip oldukları saptanmıştr.27 Bu çalışma sonuçları göz önüne 

alındığında, yaşlılara yönelik tutumların şekillenmesinde toplumun kültürel ve dini değerlerinin etkili 

olabileceği düşünülmektedir. Özellikle Anadolu kültürünün yaşlıyı sevme ve saygı duyma, değer verme ve 

korumaya yönelik algı ve tutumları içermesi29,30 bireylerin destekleyici, kabullenici bir anlayış ile yaşlı 

ayrımcılığına ilişkin olumlu tutum geliştirilmesine katkı sağladığını söyleyebiliriz. 
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Çalışmada yaş grupları ile yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeğinin alt boyut ve toplam puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Yaş ilerledikçe yaşlı ayrımcılığına yönelik olumlu tutumun 

arttığı görülmektedir. Literatürde de benzer çalışma sonuçları bulunmaktadır.3,12 Kaçan ve arkadaşları, 41-50 

yaş aralığındaki bireylerin yaşlı ayrımcılığı tutumunun olumlu, 21-30 yaş aralığında bulunanların ise olumsuz 

tutuma sahip olduğunu belirlemiştir.3 Yılmaz ve ark. 50-59 yaş aralığındaki bireylerin 29 yaş ve altı gruptaki 

bireylere göre olumlu yaşlı ayrımcılığına sahip olduğunu bildirmiştir.12 Yaş arttıkça bireyin kendisinin de 

yaşlandığını düşünmeye başlaması, empati yapması ve yaş aldıkça olgunlaşması yaşlı ayrımcılığı tutum 

puanlarının olumlu bulunması ile ilişkili olabilir.31 

Literatüre bakıldığında eğitim düzeyi arttıkça yaşlı birey ile ilgili olumlu tutumun arttığı belirlenmiştir.32-

34 Çalışmamızda eğitim düzeyi arttıkça yaşlı ayrımcılığı ölçeği toplam puan ortalaması artmaktadır. Çalışma 

sonuçları literatürde yer alan çalışma sonuçları ile benzerlik göstermektedir.3,29,36 Yaşlılık dönemine ilişkin 

daha fazla bilgiye sahip bireylerde yaşlı ayrımcılığının daha düşük olduğu bildirilmektedir.8 Bu durum, eğitim 

seviyesi arttıkça yaşlılık dönemi ile ilgili farkındalığın ve duyarlılığın artması ile açıklanabilir. 

Literatürde genç ve yaşlı bireyler arasındaki iletişimin arttırılmasının ve iletişimin kalitesinin iyileştirilmesinin 

yaşlı ayrımcılığı tutumunu etkilediği bildirilmektedir.4,8 Bu çalışmada yaşlı bir yakını ile aynı evde yaşamak 

isteyen bireylerin yaşlı ayrımcılığına yönelik olumlu tutuma sahip olduğu saptanmıştır. Yaşlı ayrımcılığına 

ilişkin olumlu tutuma sahip bireylerin yaşlısı ile aynı evde yaşamak istemesi ise beklenen bir durum olarak 

düşünülmektedir. 

Çalışmada katılımcıların yaşlılıktan beklentileri ile yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları arasında pozitif yönde 

anlamlı zayıf bir ilişki olduğu ve başarılı yaşlanmaya ilişkin beklentileri arttıkça yaşlı ayrımcılığına ilişkin 

olumlu tutumlarının da arttığı belirlenmiştir. Literatürde bu konuda yapılmış bir çalışmanın bulunmaması 

araştırma sonuçlarının tartışılmasını kısıtlamaktadır. Başarılı yaşlanmaya ilişkin olumlu beklentiler, bireylerin 

sağlıklı, keyifli ve kaliteli bir yaşlılık dönemi yaşaması için oldukça önemlidir.4 Literatürde yaşlılıktan 

beklentileri yüksek olan bireylerin psikolojik olarak daha keyifli oldukları ve yalnızlık puanlarının daha düşük 

olduğu belirtilmektedir.10 Bunların yanı sıra geleceğe yönelik olumsuz beklentilerin, sağlığı geliştirici 

davranışlara yetersiz katılım ve mortalite riski ile ilişkili olduğu belirtilmektedir.9,11,36 Başarılı yaşlanmaya 

ilişkin beklentilerin artması ve bu artışın yaşlılık dönemindeki olumlu etkilerinin, bireylerin yaşlı ayrımcılığı 

tutumlarına da olumlu yansımalarının olabileceğini söyleyebiliriz. Toplumda yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu 

tutum geliştirilebilmesi için, bireylerin yaşlılık hakkındaki bilgi ve farkındalıklarının arttırılması, yaşlılar ile 

kaliteli zaman geçirilmesi, genç ve yaşlı bireyler arasındaki iletişimin ve yaşlanma süreci ile ilgili eğitimlerin 

arttırılması önerileri yer almaktadır.4,8 Bunlara ek olarak yaşlanma ve yaşlılık dönemi ile ilgili bilgi düzeyinin 

artması hem yaşlılıktan beklentileri hem de yaşlı ayrımcılığını olumlu yönde etkilemektedir.19 Bu kapsamda, 

yetişkin bireylerin yaşlılığa ilişkin beklentileri ile yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumlarının belirlenmesi, 

olumsuz tutum ve beklentilerin olumlu yönde değiştirilmesi sağlıklı bir yaşlılık dönemi için oldukça 

önemlidir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonucunda katılımcıların yaşlılıktan beklentilerinin düşük ancak yaşlılara ilişkin olumlu tutuma 

sahip olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, yaşlanma ile ilgili beklentiler ile cinsiyet ve eğitim düzeyi, yaşlı 

ayrımcılığına ilişkin tutum ile yaş, eğitim düzeyi, yaşlı bir yakını ile aynı evde yaşama isteği değişkenleri 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar göz önüne alındığında gelecekte yaşlı nüfusu 

oluşturacak olan yetişkin bireylerin başarılı yaşlanma beklentilerini arttırmak amacı ile yaşlılık dönemine 

ilişkin bilgi ve farkındalığı arttırmaya yönelik eğitimlerin yapılması önerilmektedir. Bu kapsamda okullarda, 

halk eğitim merkezlerinde yaşlanma süreci ve yaşlı ayrımcılığı konularında eğitimler düzenlenebilir. Yaşlılığa 

ilişkin bilgi ve farkındalığın arttırılmasının, hem yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutum geliştirilmesine hem 

de yaşlılıkta ortaya çıkabilecek sorunların yönetimine olumlu katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.Ayrıca 

yaşlı bir yakını ile aynı evde yaşama isteği ile olumlu ayrımcılık tutumu arasında anlamlı bir ilişki bulunması, 

toplumdaki genç, yetişkin ve yaşlı bireyleri bir araya getirecek projelerin ve aktivitelerin yapılmasının 

önemini göstermektedir. Bu kapsamda yaşlı ve gençleri bir araya getirmek için huzurevi ziyaretleri 

planlanabilir; emekli olmuş kendi mesleği ile ilgili bilgi ve birikimlerini aktarmak isteyen yaşlılar ile aynı 

meslekten genç insanları buluşturacak projeler geliştirilebilir. 

 

Çalışmanın Sınırlılıkları 
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Çalışmada pandemi nedeni ile araştırma verilerinin online olarak toplanmasına bağlı okur-yazar olmayan ve 

online yolla ulaşılamayan bireylerin araştırmaya dahil edilememesi ve bu nedenle çalışma sonuçlarının ülkeye 

genellenememesi araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. 
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