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ORTA YAŞLI BİR HEKİM OLMAMA
RAĞMEN YAŞLILIĞI ÇOK
DÜŞÜNÜRÜM. EMEKLİLİĞİMLE
İLGİLİ PLANLAR KURAR, PSİKOLOJİK
VE FİZİKSEL HAZIRLIK YAPARIM.
İLGİNÇTİR, LİTERATÜR GENELİN
BÖYLE OLMADIĞINI, BENİM “NADİR”
OLDUĞUMU SÖYLÜYOR. HALEN AKTİF
ÇALIŞAN 882 HEKİMİN KATILDIĞI
BİR ANKETTE, 50 YAŞ ALTINDAKİ
HEKİMLERİN YÜZDE 6,5’İNİN, 70 YAŞ
ÜSTÜ HEKİMLERİN İSE YÜZDE 40’ININ
EMEKLİLİK PLANI OLDUĞU TESPİT
EDİLMİŞ. 50 YAŞ ALTINDAKİLERİN
ORANINI ANLADIM AMA 70 YAŞ
ÜSTÜNDEKİLERİN YÜZDE 60’ININ
BİR GÜN EMEKLİ OLABİLECEĞİNİ
DÜŞÜNMEMESİ İLGİNÇ.
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PROF. DR. NADİR ŞENER
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Ortopedi literatürü
yaşlanan hekimler
konusunda oldukça
zengin. AOSpine
dergisinde yer alan
“yaşlanan cerrah” konulu
yazının kapak görünümü.

BİR HEKİMİN ÇOK SIK BAŞINA GELİR.
Hasta olmuçsundur, mesela
gripsindir, bir hastan z “Aaa,
doktorlar da hasta olur mu?”
deyiverir. Asl nda o da bilir bu sözün
boç ve anlams zl º n ama bu söz
nedense çok söylenir! Hekimlik,
tarih boyunca tanr sal güçlerin
yeryüzündeki temsilcisi gibi
görülmüçtür. Hastal º n, hele hele
ölümün hekime yak çt r lamamas
bu yüzden olsa gerek. Buna diºer
bir sebep de hekimin kendisini
koruyacak yeterli bilgi ve tecrübeye
sahip olduºu beklentisidir. Sebebi
ne olursa olsun Azrail, hekim
mekim dinlemiyor ve hekimler de
hasta oluyor, yaçlan yor ve gün
geldiºinde ölüyor. Peki, hekimlerin
yaçl l ºa bak ç nas l? Hekim ve
yaçl l k kavram t p literatüründe
epeyce çal ç lm ç ve gerçekten ilginç
sonuçlar ortaya ç km ç. Glginçtir
bu konuda en kapsaml

çal çmalardan birisi de bir ortopedi
dergisinde, Clinical Orthopaedics’in
2009 y l ndaki bir say s nda
yay mlanm ç. Buradan da yaçl l k ile
ortopedi biliminin ne kadar yak n
iliçkide olduºu bir kez daha ortaya
ç k yor.
Hekimlik ve yaçl l k kavramlar bir
araya geldiºinde birçok soru ortaya
ç k yor. Biliyoruz ki yaçland kça baz
fiziksel ve zihinsel yeteneklerimizi
kaybediyoruz. Her ne kadar yaç m z
ilerledikçe mesleki tecrübemiz
art yor olsa da yaçl l º n getireceºi
sorunlar da var. O zaman ilk sorumuz
hekim yaçland kça hata yapma riski
artar m ? Hekimlik ehliyetine bir yaç
s n r konulmal m d r? Konulmal ise
bu s n r nas l belirlenecek ve hekimin
bilgisi ve ehliyeti nas l s nanacak? Bir
hekim nas l emeklilik plan yapmal ?
Bu sorulara literatür eçliºinde yan t
verelim.

Hekimlik tecrübesi
yaşla artıyor ancak yaşla
bazı fiziksel ve zihinsel
yetilerin azaldığı da
bir gerçek. Bunların
dengesi nasıl sağlanacak?
Bu literatürün halen
çözemediği önemli bir
soru.

Hekimlik gibi muhakeme
ve h zl karar verme gerektiren
mesleklerden birisi de pilotluk.
Mevcut uçuç kurallar gereºi pilotlar
65 yaç üzerinde uçak kullanam yor,
sadece yer hizmetlerinde görev
alabiliyorlar. Gngiltere’de hekimler
65 yaç nda devletteki görevlerinden
emekli olmak zorundalar, 70
yaç ndan sonra ise hekimlik
yapam yorlar. Türkiye’de ise 65
yaç nda yaç haddinden devletten
emekli olmak zorundas n z
ama ölünceye kadar hekimlik
yapabilirsiniz. “Zihinsel ve bedensel
yetileriniz yerinde mi?” diye kimse

sormaz ABD’de ise bir insan
sormaz.
yaç ndan dolay emekli etmeniz yasa
ile engellenmiçtir. Yasa, “Yaça baºl
ayr mc l k yapamazs n z” der. Yani bir
insan yaç ndan dolay deºil, zihinsel
ve bedensel yetilerinin kayb ndan
dolay emekli edebilirsiniz. Çünkü
ABD’de insanlar n yaçla birlikte
yetilerinin kayb n n kiçiden kiçiye
çok deºiçtiºi kabul edilir. Keskin
bir yaç s n r çizgisi çekmenin adil
olmad º düçünülür. O yüzden
yak n zamana kadar Georgia
eyaletinde Dr. Walter Watson ad nda
100 yaç nda çal çmakta olan bir
hekimin haberi yap lm çt . Peki,
bu yaklaç mlardan hangisi doºru?
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Maalesef doºruyu hiç kimse henüz
tam bulabilmiç deºil. Bu konu ile
ilgili literatürde yaçlanan dünyan n,
yaçlanan profesyonellerine karç
tavr n n belirsizliºine dikkat çekiliyor
ve bunun ileride önemli bir tart çma
konusu olacaº vurgulan yor.
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Nüfusla birlikte hekimler
de yaşlanıyor. Ancak
yaşlanan hekim nüfusu
yaşlılık ve emeklilik
planı yapmıyor. Dahası
yaşlılığın getirdiği
sorunların bilincinde de
değil.

YAŞLANMAK BÜYÜK BİR SORUN!
Peki, yaçlanma sorunu gerçekten
büyük mü? Evet, gerçekten büyük.
Bugün için Avustralya’da hekimlerin
yüzde 24’ü 55 yaç üstü. 2026 y l nda
Kanada’da hekimlerin yüzde 20’si 65
yaç üstü olacak ve yine biliyoruz ki
65 yaç üzeri toplumda demans yüzde
13, hafif biliçsel bozukluklar ise
yüzde 20 oran nda gözleniyor. Yani
2026’da Kanada’da 15 hekimden
birinin yaçl l ktan kaynaklanan
zihinsel sorunlar olacak. Buna
daha gençlerin olas psikolojik ve
nörolojik sorunlar n eklemiyoruz.
Bunu literatür de destekliyor. 55
yaç üstü 468 Avusturyal

psikiyatriste anket gönderilmiç.
281’i yan tlam ç. Yüzde 27’si daha
çabuk yorulduºunu, yüzde 12’si yeni
bilgileri öºrenmekte zorland º n ,
yüzde 10’u ise haf zas n n
zay flad º n belirtmiç. Baçka bir
çal çmada 45-59 yaç aral º nda
cerrahlar ile 60 yaç üstündeki
cerrahlar n görsel dikkat, öºrenme,
haf za ve reaksiyon zaman n içeren
bir karç laçt rma yap lm ç. 60-64
yaç aral º n n ancak yüzde 78’inin,
70 yaç n üstündekilerin ise yüzde
38’inin gençlerle ayn ortalamay
yakalayabildiºi, diºerlerinin
gençlerden geri kald º ortaya
ç km ç.
Madem ki durum böyle 70 yaç
üstündeki hekimlerin neden yüzde
60’ n n bir emeklilik öngörüsü
yok? Yaçl l º n getirdiºi yetilerdeki
kayb n fark nda deºiller mi yoksa?
Bu da sorulmuç hekimlere… Neden
emekli olmad klar sorulan

Net bir yaç s n r koymak mümkün
deºil. Yine literatürden anlaç ld º
kadar yla, hekimler yaçlanmaya
haz rl kl deºil ve bu fikri reddediyor.
Emeklilik plan yapm yor, hatta
emeklilikten korkuyorlar. Ama
emekli olunca da durumlar ndan hiç
de çikâyetçi deºiller. Yeter ki kenara
biraz para koyup geçim s k nt s
çekmesinler ve yapacak bir hobi
bulabilsinler. O zaman hekimler
yaçlan rken ne yapmal ? Yine
literatürün önerileri: “Yaçland kça
çal çma temposunu yavaçlatmal ,
daha uzun randevular vermeli,
çevreden gelen uyar lar dinlemeli,
kendi zihinsel yeteneklerini s namal
(zihinsel semptomlar olanlarda
yedi y l içinde demans oran 4,5 kat
fazla), saºl kl yaçam kurallar na
uymal ve mutlaka bir emeklilik plan
yapmal .”
Yine literatürün dikkat
çektiºi diºer bir konu, hekimliºin
tecrübe odakl bir meslek olmas
ve yaç ilerledikçe tecrübenin
artmas . Yaçlanan ve emekli olan
hekimlerin özellikle de cerrahlar n
mesleklerine devam etmesinin
sak ncalar olabileceºi ancak
bu kiçilerin eºitim verme, genç
hekimlerle tecrübelerini paylaçma,
dernek faaliyetleri yürütme gibi
tecrübe odakl görevlerde yer
almas n n uygun olabileceºi
tart ç lm ç.
Hepinize uzun ve
saºl kl bir meslek
hayat dilerim.

ABD’de insanların yaşla
birlikte yetilerinin
kaybının kişiden kişiye
çok değiştiği kabul edilir.
Keskin bir yaş sınırı çizgisi
çekmenin adil olmadığı
düşünülür. O yüzden
yakın zamana kadar
Georgia eyaletinde
Dr. Walter Watson adında
100 yaşında çalışmakta
olan bir hekimin haberi
yapılmıştı.

Dr. Walter Watson

hekimlerin yan tlar n n s kl k
s ras ise çöyle ortaya ç km ç: “Öz
güvenini ve gücünü kaybetme
korkusu, ölüm korkusu, deºiçimden
korkma, emeklilik plan olmama, ne
yapacaº n bilememe.”
Bu anketin tam tersi de var.
American Collage of Surgeons
1983-1988 aras emekli olan 2
bin 132 üyesine anketle “Neden
emekli oldunuz?” diye sormuç.
Gelen yan tlar yine s kl k s ras na
göre çöyle ç km ç: “Kötü malpraktis
deneyimi, sadece emekli olmak
istediºi için, yaç art k çok ilerlediºi
için, mesleki rekabette yetersiz
kalma korkusu.” Los Angeles’ta
1993 y l nda emekli olan 238 doktora
bu sefer de “Emekli olmaktan
memnun musunuz?” diye sorulmuç.
Yüzde 75’i emekli olmaktan
memnun. Yüzde 49’u emekli
olduktan sonra yaçam kalitesinin
artt º n ifade ediyor. Yüzde 7’si ise
mutsuz. Mutsuz olanlar n en önemli
gerekçesi geçim s k nt s , sonras nda
ise meslektaçlar ndan ayr lma ve
entelektüel stimulusun kaybolmas .
Literatürü özetlersek. Gnsanlar n
ve kendilerini ayr görmelerine
aºmen hekimlerin de yaçland kça
raºmen
iziksel ve zihinsel olarak düçüçe
fiziksel
geçtiºi kesin. Ancak bu düçüçte
iddi derecede kiçisel farkl l klar var.
ciddi

