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YAŞLILIK

 Yaşlılık yaşam döngüsünün doğal bir aşamasıdır. Bu dönemde 
yaşanan değişikliklere ve hastalıklara bağlı fizyolojik bir 
gerileme söz konusudur.

 «Hayati fonksiyonların devamlı azalması, organizmanın 
verimliliğindeki azalma ve çevresel etkenlere uyum sağlayabilme 
yeteneğinin azalmasıdır.» WHO

 65 yaş ve üstü yaşlı, 85 yaş ve üstü çok yaşlı olarak 
tanımlanmaktadır.



CİNSELLİK

«Sadece hastalık veya fonksiyon bozukluğunun olmaması değil, 
duygusal, zihinsel ve sosyal olarak cinsellikle ilgili iyilik halidir.» 

WHO



YAŞLILIKTA 
CİNSELLİK

 Her yaş grubunda olduğu gibi yaşlılıkta da cinsellik önemlidir. 

 Yaşlıların sağlıklı yaşlanmada uyumlarını kolaylaştırmak ve genel 
iyilik hallerini desteklemek amacıyla cinsel duygulara, bunların 
sözel veya davranışsal ifadesine gereksinimi olabilmektedir.

 Ancak toplumda, yaşlılıkta cinsel yaşamın sürmediğine olan 
inanç, yaşlılar tarafından cinsellik konusunun konuşulmamasına 
neden olabilmektedir.

 60 yaşından sonra, cinsel tatmin seksüel fonksiyonun tekniğine 
değil daha ilişki kalitesine dayalı. 



CİNSELLİK
ARAŞTIRMALARI

 Kinsey (1948)’in cinsel birleşme sıklığını gelişimsel olarak incelediği 
bir araştırmasına göre;

 Erkeklerde cinsel aktivitenin en fazla olduğu yaş aralığı 16-20 iken; 
kadınlarda belli bir yaş aralığı bulunmamakla beraber, mastürbasyon 
ya da nokturnal (uyku sırasında) rüyalar 55-60 yaşından sonra 
azalmaktadır.

 Indiana Üniversitesi’nde (2018) yapılan bir çalışmada ise;

 Cinsel açıdan en aktif  yaş aralığı 25-29 yaşlarıdır. Cinsel birleşme 
oranı kadınlarda %84; erkeklerde %89’dur.

 25-29 yaş aralığında mastürbasyon oranı erkeklerde %84; kadınlarda 
%72’dir. 

 60-69 yaş aralığında cinsel birleşme oranı kadınlarda %42; 
erkeklerde %54 ; mastürbasyon oranı ise kadınlarda %47; 
erkeklerde %61’dir. 

 70 yaşından büyük olan kadınlarda cinsel birleşme oranı %22; 
erkeklerde %43’tür.



YAŞLILIKTA 
CİNSELLİK

▪ Uygun bedeni ve hissi şartlar altında cinsi hayat yaşama kapasitesi 

yaşlandıkça kaybolmamakta sadece bütün diğer yetenekler gibi 

yavaşlamaktadır.

▪ 70 yaşını geçmiş erkeklerde 3’te 1’i ereksiyonunu hala muhafaza 

edebiliyordu. Masters & Johnson

▪ Yaşlılık, cinsel tepkilerin kudretini azalttığı halde, hayatın veya yaşın hiçbir 

evresinde cinsel arzular, cinsel tepkiler veya cinsi münasebet kabiliyeti son 

bulmaz.

▪ Yaşlanan erkekte cinsi hayatı faal bir şekilde sürdüme işinde en önemli 

unsur düzendir.

▪ 60 yaşını geçmiş 3 kadında vajinanın gerektiği şekilde genişlediği ve 

ıslandığı görüldü. Bu üç kadında olgunluk hayatları boyunca, düzenli olarak 

hafta da 1 ya da 2 kez cinsi münasebette bulundukları bildirilmiş.

▪ Sağlam bir bünye, yeterli egzersiz ve bol uyku erkek için bilinen en tesirli 

afrodizyaktır. Kinsey



Menopoz

 Menopoz, bir hastalık değildir. Bir geçiştir.

 Adet görmenin tam olarak sona ermesi demektir. Bu aynı 
zamanda bir kadının üreme kabiliyetininde sona erdiğini gösterir.

 Genelde 40-50 yaşları arasında yaşanır. Batı ülkelerinde kadınların 
yumurta üretme dönemlerinin tamamen sona erdiği ortalama yaş 
50,8. 

 Kadınlar kendi bedenlerine en çok menopoz öncesi dönemde 
yabancılaşırlar.



Ostrojenimiz
olmadığında ;

 Kemiklerimiz daha zayıf olur.

 Kalp hastalıkları oranımız artar.

 Vajina daha kuru olur.

 Derimiz kurur ve incelir.

 Cinsel istekte düşüş. 

 Üzüntü dalgaları.

 Yorgunluk

 Uyku düzeni



Hormon 
tedavisi

alınıyorsa ;

 Hormon tedavisi uygulamaya başlamadan önce, en az 
1 yıldır adetten kesilmiş olmak gerekiyor.

 ‘’Hormon almaya başlayan bir kadın bunu sonsuza 
kadar sürdürmek zorundadır çünkü bırakırsa 
durduğunda menopozun etkileri daha büyük bir 
şiddetle yeniden kendini gösterecektir.’’ Dr. L. Wallis



Andropoz

 Bulgular, her iki cinste de ortak. Orta yaşlarda, 5-12 yıl arası 
sürüyor. Kadınlardan 10 yıl sonra ortaya çıktığı ifade edilir.

 Erkeklerdeki testesteron hormonu azaldıkça, genellikle seksüel 
refleksleri ve arzuda azalıyor.

 Menopoza göre daha yavaş gelişir ve belirtileri daha zayıftır.

 Üremeyle ilgili tanımlanmış bir orta yaş yok, ölünceye kadar 
hamile bırakma yeteneğini koruyor. 

 Cinsel istek kaybı genellikle, eşler arasındaki sorunların ve güç 
kavgasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

 Sertleşme sorunları olan 50’sinin altındaki erkekler genellikle işten 
ayrılma, yorgunluk, depresyon, boşanma gibi bazı kişisel veya 
sosyal sorunlara tepki gösteriyor olabilirler.



Belirtileri;

 Sıcak basmaları

 Sıkıntı

 Cinsel güç ve isteğin azalması, kaybı

 Durgunluk, alınganlık

 Karar vermede güçlük

 Kıskançlık, şüphecilik.



Risk Faktörleri;

 Sigara

 İlaçlar

 Alkol

 Kokain

 Diabet

 Depresyon, öfke, stres



FİZYOLOJİK FAKTÖRLER

• Yaşlanmayla birlikte kadın 
ve erkeklerin cinsel aktivite 
sıklığını etkileyen fizyolojik 
faktörlerin başında cinsel 
işlev bozuklukları 
gelmektedir.

• 40 ile 80 yaş aralığındaki 
kadın ve erkeklerle yapılan 
bir çalışmada, erkeklerin 
%28’i; kadınlar %39’u en az 
bir cinsel işlev sorunu 
olduğunu belirtmiştir.

(Ören, Kızıltepe ve Özekes, 2016;  Yaşar ve Hintistan, 2019)

YAŞLANAN ERKEKLERDE YAŞLANAN KADINLARDA

Androjen üretiminde düşüş 

(Andropoz) Östrojen üretiminde düşüş (Hormonal değişim, 

menopoz)

Testesteron üretiminde düşüş Üriner inkontinans (Atrofik daralma)

Erken boşalma Cinsel fonksiyon kaybı (Genital duyarlılıkta azalma, 

orgazmda zorluk, disparoni, vajinismus)

Erektil disfonksiyon (Sertleşme 

bozukluğu)

Duyusal fonksiyon kaybı (Kokunun kaybolması)

Beden imajı algısı (Sağlıklı ve fonksiyonel bir 

bedene sahip olmak)



PSİKOLOJİK 
FAKTÖRLER

 Yaşlanmaya bağlı gelişimsel stres kaynakları (Eş ve
yakınların ölümü, emeklilik, andropoz, menopoz, kronik
hastalıklar, başkalarına bağımlı kalma, ölüm korkusu)

 Stresten tetiklenebilen bozukluklar (Depresyon, kaygı
bozuklukları, demans, kronik ağrılar, uyku bozuklukları, 
duygudurum bozuklukları)
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