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Yüzün Yaşlanmasında Zaman Çizelgesi 

 
Yaşlılık belirtileri yukarıda da belirttiğimiz gibi kişiden kişiye değişir, ancak her 10 yılın kendine ait 

karakteristik özellikleri vardır. 
 • 13- 19 yaş arası 

 • Ergenlikteki gibi hormon üretiminde artış olur, yağ bezleri genişler ve çok fazla miktarda yağ üretir. 

 • Ciltte aşırı yağlanmaya bağlı olarak siyah noktalar, akne gibi cilt kusurları görülebilir. 

 • Deri gergin, sağlıklı ve pürüzsüzdür. 
 • Çizgi ve kırışıklıklar yoktur. 

 • 20- 30 yaş arası (gençlik çağları) 

 • Cilt gergin ve canlıdır. 
 • Yaşlanmanın ufak izleri bu dönem sonunda görülmeye başlar, alt derideki esnek lifler bozulmaya 

başlar. 

 • Göz çevresinde ince çizgiler görülür. 

 • 30- 40 yaş arası (etkilenme yılları) 
 • Derideki asıl yaşlanmanın görüldüğü yıllardır. 

 • Göz çevresinde kırışıklıklar görülür. 

 • Kaş çatma gibi yüz ifade çizgileri belirginleşir. 
 •  Cildin rengi ve yapısı bu dönemde bozulmaya başlar. 

 • 40- 50 yaş arası ( orta yaşlar) 

 •  İnce ve hassas ciltlerde çatlamış kılcal damarlar görülür. 
 • Esneklik özelliği azalmaya devam eder, ciltte torbalı bir görünüm oluşur. 

 • Kollajen miktarı azalır, esnek lifler bozulmaya başlar ve sonucunda ciltte sarkmalar ve yatay çizgiler 

oluşur. 

 • Menopoz görülmesine bağlı olarak hormonal dengesizlik sonucunda cilt problemleri görülebilir. 
Geniş gözenekler en yaygın özelliktir. 

 • 50- 60 yaş arası (gerileme yılları ) 

 • Sert ince ve kâğıdımsı bir görüntüye sahiptir. 
 • Çok derin olmamakla birlikte çizgi ve kırışıklıklar cildin her yerinde görülür. 

 • Elastik ve kollajen sürekli bozulmasına bağlı olarak cilt çok gevşektir. 

 • Çenede yatay çizgiler görülür. 
 • Deri çöker, muhtemelen çift gerdan oluşur. 

 • Göz altları torbalanır. 

 • Ciltte kuruluk yaygın bir özelliktir. 

 • Bayanlarda yüz derisinde tüylenme görülebilir. 
 • 60-sonrası 

 • Sebum salgısında azalmayla birlikte deride kuruluk görülür. 

 • Yağ dokusundaki azalmaya paralel olarak cilt daha da incelir. 
 • Yaşlılık lekeleri görülür. 

 • Ciltteki çizgi ve kırışıklıklar artar. 

 • Yavaş kan dolaşımı nedeniyle cilt rengi solgunlaşır ve cilde 

dokunulduğunda soğuk olabilir. 
 •  Gözlerin çevresindeki bölge koyu renk ve şişkindir. 

 

Cildin Yaşlanmana Neden Olan İç ve Dış Faktörler 
 1.Dış faktörler 

 Güneş ışınları, sahne ışıkları, spotlar v.b. 

 Sıcaklık değişimleri, rüzgâr, hava şartları v.b. 

 Havasız yerlerde çalışma, sigara dumanı v.b. 

 Kalorifer, soğutma tertibatı v.b. 

  

2.İç faktörler 

 Metabolik faktörler; iyi çalışmayan metabolizma, bağırsak tembelliği, hücre yenilenmesinin 
yavaşlaması v.b. 



 

3.Genetik faktörler 

4.Hormonal faktörler 

5.Düzensiz beslenme 

 

 

“Vatanın bütün ümidi ve geleceği size,genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu olsun. 


