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ÖZET 
 
Yaşlanma geri dönüşü olmayan biyolojik, sosyal ve psikolojik değişimleri ifade eder. Bu 
değişimlerin yaşandığı yaşlılık döneminde en sık karşılaşılan ruhsal hastalık 
depresyondur. Depresyon tedavi edilmediği zaman yaşlı bireylerde öz kıyıma kadar 
giden çok ciddi sonuçlara neden olabilmektedir. Ayrıca depresyonun günlük yaşam 
aktiviteleri üzerinde de olumsuz etkileri olduğu gibi günlük yaşam aktivitelerindeki 
bağımlılık durumunun da depresyon için risk faktörü olduğu bilinmektedir. Depresyon 
belirtilerinin ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürme durumlarının belirlenmesi, yaşlı 
sağlığının korunması ve geliştirilmesi için sorunların ortaya konulabilmesi adına yararlı 
olacaktır. Araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Merkezde yaşayan 65 yaş 
ve üzeri yaşlı bireylerin günlük yaşam aktivitelerini sürdürme ve depresyon yaşama 
durumlarının belirlenmesi amacıyla, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 
2006 yılı nüfus sayımına göre Lefkoşa merkezde yaşayan 65 yaş ve üzeri 1620 erkek ve 
2140 kadın yaşlı birey, örneklemini ise evrendeki 23 mahalleden tabakalı örnekleme 
yöntemi ile seçilen 149 erkek ve 200 kadın oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı 
tarafından gerekli literatür taranarak hazırlanmış soru formu ve Modifiye Barthel Günlük 
Yaşam Aktiviteleri (MBGYA), Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri (EGYA) Ölçekleri, 
Geriatrik Depresyon Ölçekleri (GDÖ) ve Düzenlenmiş Standardize Mini Mental Test 
(DSMMT) aracılığıyla ev ziyaretleri yapılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. 
Soru formunda yaşlı bireylerin tanıtıcı özellikleri, sağlık durumları özelliklerine yönelik 
sorular bulunmaktadır. Veri toplama formları 7 Temmuz 2011-1 Eylül 2011 tarihleri 
arasında araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Araştırma konusu ve oluşturulan soru 
formu Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Etik Kurulu 
tarafından değerlendirilip, etik olarak uygun bulunmuştur. Araştırmanın uygulanabilmesi 
için KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Lefkoşa Kaymakamlığından gerekli 
yasal yazılı izin ve LTB Yaşlılara Hizmet Birimi sorumlularından ekiplerinin 
gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine katılabilmek için sözel olarak izin alınmıştır. Veriler 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows 18,0 programında 
yüzdelik hesabı, t-testi ve ANOVA testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde 
edilen verilere göre; yaşlıların MBGYA ölçeği sonuçlarına göre, %3.7’sinin tam, 
%5.4’ünün ileri derecede ve %28.4’ünün ise orta derecede bağımlı olduğu belirlenmiştir. 



EGYA ölçeği sonucunda %2’sinin bağımlı, %18.9’unun yarı bağımlı, %79.1’inin ise 
bağımsızolduğu saptanmıştır. Çalışmamızda yaşlı bireylerde depresyon belirtileri 
görülme yaygınlığı %30.9’dur. 75 yaş ve üzeri, bekâr, okuryazar olmayan, gelirini kötü 
olarak algılayan, en az bir kronik hastalığa sahip olan, ilaç kullanan, olması, duyu kaybın 
olan, sağlığını kötü olarak algılayanların MBGYAÖ, EGYAÖ ve GDÖ puan ortalamaları 
arasında anlamlı bir ilişk bulunmuştur (p<0.05). Birlikte yaşadığı kişi varlığı durumu 
EGYAÖ ve GDÖ puan ortalamaları ile aralarında anlamlı ilişki bulunmasına (p<0.05) 
rağmen MBGYA ölçek puanı ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır (p>0.05). Kadınların erkeklere göre MBGYAÖ ve GDÖ puan ortalamaları 
ile aralarındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunsa da (p<0.05), EGYÖ puan 
ortalaması ile arasındaki ilişki anlamsız bulunmuştur (p>0.05). Yaşlı bireylerin sağlık 
değerlendirmelerinin yapılması ve profesyonel bakım gereksinimi olan yaşlılar için 
hizmetlerin geliştirilmesi önerilir. 
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