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Yazar Notu  

Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak 
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.  



I 

 

ÖNSÖZ 

 

 

Yaşlılık genel olarak kronolojik, biyolojik, psikolojik, sosyolojik, toplumsal ve kültürel yönleri olan 

çok boyutlu bir kavramdır. Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş ve üzerini yaşlı olarak kabul etmektedir. Hem 

dünyada hem de ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Dünya’da 2017 yılında 962 milyon yaşlı 

bulunduğu bildirilmektedir. Ülkemizde nüfusun %8.5’i 65 yaş ve üzerindedir, yani ülkemiz artık yaşlı 

nüfusa sahip ülkeler sınıfındadır. Yaşlı nüfus artışının en önemli nedeni doğurganlık oranının düşmesi 

ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artmasıdır. Yaşlanma dönemi birçok sorunu da beraberinde 

getirmektedir. Örneğin Türkiye’deki yaşlıların %16’sı yoksuldur, %88.2’si iş gücüne 

katılmamaktadır, %12.6’sı bağımlıdır; %13’ü yalnız yaşamaktadır ve %90’ı kronik bir hastalığa 

sahiptir. Toplumun yaşlanmasının özellikle bu grupta artmış bağımlılık oranları nedeniyle ülke ve 

dünya üzerindeki sosyo-ekonomik yükü fazladır. Bu grubun sahip olduğu hastalıklar, fonksiyonel 

yetersizlikler ve iş gücüne katılımın azlığı ekonomisi çok güçlü olan ülkelerin bile sosyal güvenlik 

sistemlerini tehdit eder hale gelmiştir.  

Bugün dünya, sayıları epidemi halinde artan yaşlı nüfus nerede, kim tarafından ve nasıl bakılacak 

sorularının yanıtlarını aramaktadır. Ülkemizde bu sorulara verilecek kanıt temelli yanıtlar ulusal 

yaşlılık politikalarının yeniden yapılandırılması ve/veya geliştirilmesinde yol gösterici olacaktır. 

Ancak bu sorular yanıtlanırken, yaşlılar sağlık ve sosyal boyutları içerecek şekilde bütünlük içinde 

ele alınmalı ve geriatri ve gerontoloji bilimleri işbirliği halinde çalışmalıdır. 

Bu kitap yaşlılığın tüm boyutlarını bütünleştiren bakış açısı ile Türkiye’nin 10 farklı üniversitesinden 

13 akademisyen tarafından titizlikle hazırlanmış; çalışmanıza rehberlik etmesi açısından bölüm 

sonlarına örnek sorular konulmuştur. Yakın gelecekte ülkemiz yaşlılarına hizmette görev üstlenecek 

sizlere yararlı olması dileklerimle.    
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

 

Bu bölümde etiğin tanımı yapılacak, etik çeşitlerine ve temel etik ilkelere değinilecek; 

yaşlılarda karşılaşılabilecek etik sorunlar, yaşlı istismar ve ihmali, istismar çeşitleri, yaşlı 

ayrımcılığı ana başlıklar halinde anlatılacak, son olarak yaşlılığın yasal boyutu ele alınacaktır.  
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

 

1. Etiği tanımlayınız, etik çeşitlerini anlatınız. 

2. Etik temel ilkeleri anlatınız 

3. Yaşlılarda karşılaşılabilecek etik sorunları örneklendirerek anlatınız, bu sorunlara çözüm 

önerileri getiriniz. 

4. İstismar ve ihmali tanımlayarak, çeşitlerini anlatınız. 

5. Yaşlı ayrımcılığını kısaca tanımlayınız. 

6. Türkiye’de yaşlılığın yasal boyutuna ilişkin iki örnek veriniz, sizce yaşlılık ile ilgili 

politika ve yasalarda geliştirilmesi gereken alanlar var mı? Anlatınız.  
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 
 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde edileceği veya 

geliştirileceği 

Etik Kavramı ve Çeşitleri Etik kavramı ve çeşitlerini 
öğrenilecektir. 

 

 

Kazanım okuyarak ve etik ile ilgili 
vakalar araştırılarak 

geliştirilecektir. 
 

Temel Etik İlkeler Temel etik ilkelerin özellikleri ve 
sağlık hizmetlerinde                                                 

kullanımı ve etkileri (olumlu-

olumsuz) öğrenilecektir. 
 

Kazanım okuyarak ve etik ile ilgili 
vakalar araştırılarak 

geliştirilecektir. 
 

Yaşlılarda 
Karşılaşılabilecek Etik 

Sorunlar 

Yaşlıların karşılaştığı, farklı 
konulardaki etik sorunları öğrenip 
çözüm önerileri getirebilecektir. 

 

Kazanım okuyarak ve etik ile ilgili 
vakalar araştırılarak 

geliştirilecektir. 
. 

Yaşlılıkta Yasal Boyut Yaşlılığın yasal boyutu konusunda 
genel bilgi sahjibi olacaktır. 

Kazanım okuyarak ve etik ile ilgili 
vakalar araştırılarak 

geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

 

Etik, etik çeşitleri, etik ilkeler, etik sorunlar, yaşlı ihmal ve istismarı, yaşlı ayrımcılığı, yaşlılığın 

yasal boyutu   
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Giriş 

 

Günümüzde toplumlar erişkin toplum olmaktan “Yaşlı Toplum” olmaya doğru bir değişim içine 

girmiştir. Bu nedenle sağlıkta ve hastalıkta yaşlı bireylerin gereksinimlerini karşılamaya 

yönelik sağlık bakım hizmetleri giderek artmakta, bu gelişmelere paralel olarak yaşlı bakım 

hizmetlerinde etik yaklaşımı önemli bir konu haline getirmektedir. Etik, doğru ve yanlış 

davranışları belirleyen ilkeler kavramıdır. Yaşlı grupla çalışan sağlık profesyonelleri günlük 

tedavi, bakım ve uygulamalarında önemli etik sorunlarla karşı karşıya gelmektedir. Bu nedenle 

sağlık profesyonellerinin bu konuyla ilgili bilgi birikimlerini arttırmaları gerekmektedir. Yaşlı 

bireylere holistik bakış açısıyla yaklaşarak karmaşık problemler değerlendirilmeli, çözülmeli, 

karar verilmeli ve değişimin sürekli ve öğrenilebilir bir süreç olduğunu bilerek özellikle de 

yaşlılara sağlık bakımının sunulduğu ortamlarda yaşlı bireyin durumuyla ilgili onun yararına 

karar verilmelidir. Bu durumda sağlık profesyonellerinin bakım hizmetlerinde sorumluluğunu 

da arttırmaktadır. Bu bölümde yaşlılıkta ve yaşlılık döneminde önemli olan etik, etik ilkeler, 

yaşlılarda karşılaşılabilecek etik sorunlardan aydınlatılmış onam, tedavinin reddi, yapay 

beslenme, ötanazi, canlandırma, yaşlı ayrımcılığı, yaşlı istismarı ve ihmali ve yasal boyut 

konuları başlıkları üzerinde durulmuştur.  
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10.1. Etik Kavramı 

 

Ahlak kavramı temelinde değerlendirildiğinde ortaya çıkışı neredeyse insanlık tarihinin ilk 

zamanlarına kadar uzanan etik, aslında toplumun içinde her zaman var olan ve yaşamda 

sorgulanan bir kavram olmasına rağmen özellikle son yıllarda tüm bilim dallarının üzerinde çok 

konuştuğu ve tartıştığı bir kavram halini almış, günümüzde küresel olarak da sorgulanır ve 

incelenir duruma gelmiştir. Etik konusu son 30-40 içinde birçok bilim dalının ilgisini çekerek 

üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Etik konusunda temel anlamda benzer tanımlamalar yapılsa 

da tek bir tanım üzerinde uzlaşmaya varılamamıştır. Burada temel nedenlerde biri bilim 

dallarının kendi temel dinamikleri paralelinde etiği tanımlamaları gösterilebilir. Ayrıca toplum 

büyük bir hızla değişmekte, değerler, anlayışlar ve toplumsal normlarda büyük bir evrim 

geçirmiş ve geçirmeye devam etmektedir. Bu durum etik kavramının tanımlanmasını 

zorlaştırmaktadır.1 

 

Etik, savunulan ve tavsiye edilen doğru ve yanlış davranış kavramlarını sistematize etmeyi 

kapsamaktadır. Etik, iyi ve kötü insan davranışını oluşturan ve neyin iyi neyin kötü, doğru, 

yanlış olduğuna karar veren davranışsal kurallar olarak tanımlanır ve böylece neyin yapılması 

ve neyin yapılmaması gerektiğini belirler. Etik bir eylemi, ahlaki açıdan iyi bir eylem yapan 

niteliksel bir durumu sormaktır ve bu bağlamda ahlak, iyi ödev, yükümlülük vb. gibi kavramları 

ele alır.1-2 

 

Bir ahlak felsefesi olarak ise etik, insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki amaçlarını ve 

bunlara ulaşmak için gerçekleştirdiği faaliyetler ile uyguladıkları tutum ve davranışları 

araştıran, bu tutum ve davranışları iyi, kötü ve doğru şeklinde tanımlayan ve anlaşılmasını 

sağlayan sistematik bir düşünce topluluğudur.1,3 

 

Felsefenin yoğun uğraş alanlarından biri olan etik çalışmaları mevcut değerlerin analizi, 

incelenmesi, değer kavramlarının anlamı yanı sıra ödev ve yükümlülük ve toplumsal 

sonuçluluk gibi kavramların değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalardır.2,4 

 

Etiğin amaçları arasında insan pratiğinin ahlaki niteliği bakımından aydınlatma, eleştirel, ahlak 

tarafından belirlenmiş ve bir bilinci genişletebilecek etik argümantasyon biçimlerine ve 

temellendirme süreçlerine girebilme ahlaki eylemin insanın keyfine bağlı bir eylem olmadığını, 

insanı sevmeyi öğretebilme gibi konuları bulur. Etik, eleştirel sorgulama yoluyla ahlaka yönelik 
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doğal bir bakışın aydınlatılması bakımından hayata katkıda bulunabilir. Etiğin konusunu ahlaki 

eylem ve yargılar oluşturur.3-4 

 

10.2. Etik Çeşitleri 
 

 Özerk (Autonom) Etik: Ahlak yasasını insanın kendisinin koyması. 

 Özerk Olmayan (Heteronom) Etik: Yasanın başka değerden gelmesi – başkasının 

koyduğu kurallara uyan etik.  

 Biçimsel (Formal) Etik: Ahlak eylemlerinde uyulması gereken biçimsel bir ilkenin 

kabul edilmesi.  

 İçeriksel (Materiel) Etik: Değer, erek ve amaçların düzeninin kabul edilerek 

içeriklerinin belirlenmesi. 

 Düşünüş Etiği: Ahlak eyleminin, o eylemin arkasındaki düşünüşe göre 

değerlendirilmesi.  

 Başarı Etiği: Ahlak eylemini, düşünüş ne olursa olsun sonucunun başarısına göre 

değerlendirilmesi. 

 

Ayrıca ödev etiği, eğitim etiği, deneysel etik, betimleyici etik, normatif etik, bireysel etik ve 

toplumsal etik gibi çeşitler de vardır.  

 

İnsan pratiği bağlamında ahlak ve ahlakilik ve üzerinde düşünülen etik felsefe içinde bağımsız 

bir disiplindir. Bununla birlikte etik ile ilişkili olmayan ancak konusuyla ilgili önemli yanlarını 

aydınlatmaya yarayan kuramsal ve pratik felsefe disiplinlerinin bilgilerine başvurulur.3 

 

10.3.Temel Etik İlkeler 

 

Etik ilkeler, niyet ve eylemlere yön veren temel ve ahlaki gerçeklerdir. Etik ilkeler 

uygulamalarda karşılaşılan değer sorunlarının çözümüne ışık tutacaktır. Yaşlı hastaların 

ihtiyacı olan bakımı almalarını sağlama, hastaların tedaviye razı olma ya da tedaviyi reddetme 

haklarına saygı gösterme, sağlık profesyonellerinin dışında kişilerin yaşlı hastalara bakım 

sağlamalarını engelleme ve kabul edilmiş mesleki standartları uygulama, bu ilkeleri 

destekleyen daha çok uygulamalar yaygın olarak teşvik edilmektedir. Ancak uygulamalarda 

etik ilkelerin uygulanması ile ilgili sorunlar yaşanabilmektedir.3 
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Etik yargıya varmak için bireyin bir takım temel ilkelere gereksinimi vardır. Sağlık 

profesyonelleri, etik sorunların çözümü ve karar vermede bu temel etik ilkeleri kullanmaktadır. 

Etik ilkeler akıl yürütme sürecinde başvurulan genelleştirilmiş anlatımlardır. Beauchamp ve 

Childress ilkeci yaklaşımın öncüsüdür. Etik ilkeler aynı zamanda ortak akademik ve mesleki 

kültürün içeriğini oluşturmada da etkilidir.2 

 

 Yararlılık ilkesi 

 Zarar vermeme ilkesi 

 Adalet ilkesi 

 Özerklik ilkesi 

 Gizlilik İlkesi 

 Sadakat İlkesi 

 Dürüstlük İlkesi.2,3,5-7 

 

Yararlılık İlkesi 
Yararlılık ilkesi, sağlık profesyonellerinin hastaya yarar sağlayacak ve hastayı sonuna kadar 

tedavi edecek şekilde davranmasını gerektirir. Yarar sağlayan eylemler ahlaki ve yasal açıdan 

profesyonel rolün gerektirdikleridir. Yararlılık ilkesinin 3 temel özelliği vardır.5 

 

 İyilik yap ya da iyiliği destekle. 

 Zararı engelle. 

 Kötülüğü ve zararı ortadan kaldır.  

 

Yararlılık ilkesi iyilik yapma ya da iyiliği destekleme, kötü ve zararlı şeylerin önlenmesidir. 

İyi, ahlak açısından, ahlaki eylemin ulaşmak istediği hedeftir. Her ahlaki eylem sonuçta iyiye 

ulaşmak ister. İyi kendi başına var olan bir değerdir. Yunan Felsefesi, iyiyi metafizik düşünceler 

bağlamında varlık olmanın anlamı olarak görmekteydi. Platon iyi idesi, tüm idelerin idesi 

anlamında en çok varlık olma ve bilgi ilkesiydi. İyi, Socrates’in izlediği bir kavrayış ve akıl 

kaynaklı bir yaşam mantığının parçası olan aşılmaz bir anlam bütünüdür. Aristoteles de iyiyi 

“ulaşılmaya çalışılan tek amaç” olarak tanımlamaktadır. Bu en yüce değer, Aristoteles için 

mutluluktur ve mutluluk ona göre erdemli ahlaki hayata ulaşmaktır.3-4,7 
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Hemşireliğe ait etik kodlar, zararı engellememizi veya ortadan kaldırmamızı gerektirir. Örneğin 

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) hemşirelik etik kodlarını şöyle açıklamaktadır; 

hemşireler iş arkadaşları ya da başka biri nedeniyle bakımları tehlike altında olduğunda 

bireyleri, aileleri ve toplumu korumak adına gerekli eylemleri gerçekleştirir.2,5 

 

Zarar Vermeme İlkesi 
Tüm sağlık bilimlerinin uygulamasında çağlar boyunca “öncelikle” zarar vermeme ilkesinin 

geçerli olduğundan söz etmek mümkündür. Bu ilke, hastalara zarar vermekten ve kötü 

davranmaktan kaçınacak bir şekilde hareket etmeyi gerektirir.2 Zarar vermeme ilkesi hastayı 

tüm sağlık profesyonellerini ve toplumu ele alır. Yararlılık ve zarar vermeme ilkesi diğer 

ilkelerle ve birbiriyle bağlantılıdır. Bazı yazarlar her ikisini de tek bir ilke olarak kabul ederler. 

Örneğin, William Frankena, yararlılığı dört genel ödeve böler. Bunların ilki zarar vermeme, 

diğer üçü yararlı olma görevleridir.3 

 

 Bir kişiye hastalığına zarar verecek şekilde hareket edilmemesi gerekir.  

 Bir kişinin zararının, hastalığının önlenmesi gerekir.  

 Zarar/hastalık kişiden uzaklaştırılmalıdır.  

 Hastanın durumu iyi düzeyde olmalıdır.  

 

Zarar vermeme, bazen yararlı olmadan, yararlı olma da bazen zarar vermeden daha kuvvetli 

olabilir. Hastada ağrı, yetersizlik ve ölüm gibi durumlar zarar vericidirler. Örneğin, acil 

vakalarda hastanın hayatını kurtarma teşebbüsü, bazen bazı riskleri de beraberinde getirir. Her 

şeyden önce hastaya zarar vermemek ve yarar sağlamak gerekir. Hastaya yararlı olunuyorsa 

hem yararlı olama hem de zarar vermeme ilkelerine uyulmuş olur.3 

 

Adalet İlkesi 
Adalet, haklılık, doğruluk anlamına gelir. Adalet ilkesi, hastalara eşit davranılmasını, tedavi ve 

bakımda birinin diğerinden daha önemli görülmemesini sağlar. Tıbbi kaynakların adaletli ve 

eşit bir şekilde dağıtılması bu ilkenin temelidir. Bütün tıbbi uygulamalarda bütün koşullar göz 

önüne alınarak en adaletli şekilde davranılması bugünün gerçeğidir. Örneğin, organ 

nakillerinde adaletli bir dağıtım gerekir. Bu dağıtımda bazı geleneksel görüşler ve duygusal 

davranışlar yer almamalıdır. Sınırlı kaynakların dağıtımında en adaletli şekilde davranarak ve 

hiçbir hastaya zarar vermeden eşitlikçi bir anlayışla yaklaşılması gerekir. Burada zarar 
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vermeme ilkesi de temel olmalıdır. Adalet ilkesinde, özellikle önemli noktalardan biri de yaşlı 

hastaların terminal dönemde ve yoğun bakımdaki hastaların uzun ve boşuna olarak 

düşünülebilecek ve yararsız sayılabilecek tedaviler yerine kısa sürede sonuç alınacak özellikle 

genç hastaları tedavi etmenin adil olması tartışılmaktadır. Çünkü yoğun bakım ve terminal 

dönem hastasının boşuna tedavisi büyük harcamalar gerektirir.3 Tıbbın hastaya yalnızca 

biyolojik bir canlı olarak değil onun insan olmanın onurunu ve saygınlığı içerisinde biyo-psiko-

sosyal tüm gereksinimleriyle beraber ele alınması, yaşlı bireylerin sahip olduğu yaşama 

arzusunun ve insani değerlerin diğer insanlardan daha az veya farklı olmadığı gerçeğini 

bilmelidir.8 

 

Özerklik İlkesi 
Özerklik, bireyin yaşamını etkileyen konular hakkında tercihler yapabilmeye, bağımsız bir 

biçimde özgürlüğüne sahip olmasıdır. Özerklik bireye saygınlık, özerk bireyin kişisel 

hedeflerini belirlemesi, bir eylem planı üzerinde karar verme yeteneğinin olması ve tercihleri 

doğrultusunda eylemde bulunma özgürlüğünün bulunmasıdır. Özerkliğin sağlanabilmesi için 

bu dört unsurun her birinin belirli bir düzeyde olması gerekir. Hastalık, yaşamda özerkliği 

sınırlayan durumlardan biridir. Bu ilkenin yaşlı hastaların günlük uygulamalarında ve 

araştırmalarında hayata geçirilmesi ile “Aydınlatılmış Onam” gerçekleşir. Özerkliğin 

aydınlatılmış onam kavramını içermesi ve hastanın karar verme yetkisini kullanma hakkına 

saygı gösterilmesi ile hastanın aydınlatılmış onam hakkıyla birlikte tıbbi tedaviye yetki verme 

ya da reddetme hakkını da yaratmaktadır.3,5 

 

Gizlilik İlkesi 
Gizlilik, önemli hasta haklarından biridir. Hastanın/bireyin hakları bazı özel durumlarıyla ilgili 

bilgiler bir sır olarak saklanmasıdır. Bu durum yasalarda da belirtilmiştir. Hangi bilgilerin sır 

olduğunun belirlenmesi bir değer sorunudur. Genel olarak toplumun ayıplamasına yol açan ya 

da kişinin ekonomik durum ve geleceğini etkileyen saklanmasında yarar bulunan bilgi ve 

olayları “Sır olarak” niteleme olanağı daima vardır.3 

 

Özel Hayat ve Gizlilikle İlgili Haklar 

1. Hastanın tanısı, tedavi, prognozu hakkında kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra 

da saklanmalıdır.  

2. Hastaya ait bu bilgiler yalnızca açık izin veya mahkemenin kesin isteği üzerine 

açıklanabilir.  
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3. Hastanın kimliği ile ilgili bilgiler korunmalıdır.  

4. Hasta, kendisiyle ilgili tüm kayıtlara bakma ve kopyasını alabilme hakkına sahiptir.  
5. Hastalar kendisiyle ilgili tıbbi bilgilerin eksik ve ilgili olmaması durumunda 

düzeltmeyi isteme ve daha açık hale getirme hakkına sahiptir.3 

 

Sadakat İlkesi 
Sadakat, sadık olmak, verilen sözleri tutmaktır. Sadakat, hastalara verdiğimiz bakımı ve onlar 

karşısındaki görevlerimizin gözetilmesidir. Hasta ve yaşlılarla olan ilişkilerde sadık kalınmalı, 

kişinin durumu sonuna kadar gizlenmeli ve onun sadık bir dostu olunmalıdır. Tedavi ve bakımı 

süresince izlemede verilen sözler tutulur ve ona sadık kalınırsa sadakat ilkesi yerine getirilmiş 

olur. Sadakat ilkesi, özerklik, adalet, yararlılık ilkeleriyle bağlantılı bir ilkedir. Bazen sadakat 

ilkesi hastaya ait olguyla ilgili tartışmaların ve değerlendirmelerin sonucu olarak zedelenebilir. 

Bu durumda hastanın menfaatleri üzerinde davranmak ve ona sadık olunması gerekir.3,5 

 

Dürüstlük İlkesi 
Dürüstlük ilkesi, doğruyu söylemekle ilgilidir. Doğruluk, yaygın bir şekilde evrensel bir erdem 

olarak kabul edilmektedir. Doğruyu söylemek, saygıya açık iletişime, güvene ve sorumluluğun 

paylaşılmasına yol açar. Sağlık profesyonelleri, hastanın karşısında dürüst, sözüne inanılan ve 

güven duyulan kişiler olmalıdır. Dürüstlük vicdanlı olmanın sonucu olarak ortaya çıkar. Hasta 

ve yaşlılarla olan ilişkilerde en büyük dayanak dürüstlük ilişkisidir. Dürüstlük ilkesine 

uyulduğunda kişilerin kendisinin vereceği kararların gerçekçi olmasını sağlayacaktır. Ancak, 

hastaya bilgiyi hasta istediği şekilde vermek ve onun tercihlerine uymak gerekir. Bu da hastanın 

özerk olarak karar vermesini sağlar. Yine hastaya istemediği bilgi verilmemelidir. Eğer buna 

aykırı davranılırsa özerklik ilkesi çiğnenmiş olur. Yaşlı hastalar genç yetişkinlere göre daha 

hassas olabilir ve bakım hizmetini sunan sağlık profesyonellerinin dürüstlüğüne daha fazla 

bağlanabilirler.2-3,5 

 

 

10.4. Yaşlılarda Karşılaşılabilecek Etik Sorunlar 

 

Aydınlatılmış Onam 

Başta sanayileşmelerini tamamlamış gelişmiş ülkeler olmak üzere günümüzde yaşam süresi 

geçmiş yüzyıllara kıyasla bir hayli uzamıştır. Çoğu ülkede 65 yaş ve üstü insan nüfusunun oranı 

toplam nüfus karşısında sürekli yükselmektedir. Hastalığın doğası yaşlı hastaların bakımının 
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etik yönünü büyük ölçüde etkilemektedir. Yaşlı hastalar genç hastalara oranla hastalığın 

şiddetini daha fazla hissetmektedir. Ciddi kronik hastalıklarla yaşlılar daha fazla karşı karşıya 

gelmekte, sıklıkla sağlık kurumlarına tanı, tedavi ve bakım için başvurmak zorunda 

kalmaktadır.9 

 

Tıbbi araştırmalar konusunda olduğu gibi, tanı, tedavi, bakımın yaşlılığa getireceği özel 

durumlar önemlidir. Bu gereklerden biri “aydınlatılmış onam” alınmasıdır. Tüm tıbbi tanı ve 

tedavilerde, bireylere yapılacak uygulamalarda müdahalenin yararı ve zararı, olası sonuçları, 

nasıl yapılacağı, herhangi bir ağrı veya acı duymasıyla ilgili bilgi verilmesi ve aydınlatılmış 

onam alınması etiğin en temel ve önemli ilkelerinden biridir.8 Aydınlatılmış onam bireyin 

tercihlerini ifade etmek için alışılmış bir araçtır.  

 

Aydınlatılmış Onamın Temel Unsurları 

 Bilginin ifade edilmesi. 

 Bilginin idrak edilmesi.  

 Gönüllülük ve bireyin kendi iradesiyle hareketi. 

 Ehil ya da ehliyetli olmak. 

 Rıza, izin veya onam/onaydır.9 

 

Bu beş nokta aydınlatılmış onamın yapı taşlarıdır. Kişi, yapılabilecek tıbbi uygulamalar 

yeterliyse kendisine açıklamalar yeteri kadar açık ise ve bu anlaşılıyorsa, ayrıca kabul etmede 

istekliyse onamını verecektir. Hastayla iyi iletişim kurulmalı, hastaya ait bilgileri değerlerini, 

inançlarını dikkatli bir biçimde ele alınmalıdır.  

 

Etik açıdan aydınlatılmış onam süreci hiçbir zaman gerçeklerin mekanik ve yazılı olarak 

sıralandığı ve bir biçim sorunu olarak bir parça kağıt üzerindeki imzaya eş değer görülemez. 

Bu tür onaylar hukukun karşısında kurumun içinde gerçekleşen müdahalelere meşruiyet 

kazandırır.9 

 

Tıbbın değişik hizmet alanlarında aydınlatma hastaya ve koşullara göre değişir. “Risk” her 

zaman belirleyici faktördür. Özellikle insan hakları ve hasta haklarıyla ilgili gelişmeler ve tıbbın 

paternalist yapıdan (Hasta için karar verme) katılımcı (Hasta-ailesi ile birlikte karar verme) bir 

yapıya doğru değişimden dolayı hastanın/bireyin kendisiyle ilgili yapılması gereken 
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uygulamalarda bilgilendirilmesini ve onayını öne çıkarmıştır. Bu durum yaşlı hastaları da 

kapsamaktadır. Ancak yaşlı hastaların özellikle demans ve Alzheimer gibi durumlarda 

yeterliliği ve karar verme kapasitesi incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Hasta karar 

veremeyecek durumdaysa tıbbi vasiyet kullanması yararlı olacaktır. Ancak vekil, hasta yararına 

sağlıklı karar veremeyebilir. Bu sorunların meydana gelmemesi için bilişsel kapasite 

yeterliyken sağlığıyla ilgili yapılacak işlemleri kapsayan yazılı belge imzalayabilir. Ayrıca vasi 

tayininde titiz davranılması da hukuki etiğe uygun bir davranıştır.9 

 

Tedavinin Reddi 

Karar verme kapasitesine sahip olan her hasta yaşamını koruyabilecek, önerilen tanı ve tedavi 

girişimlerini reddetme hakkına sahiptir. Bu hak hastanın kendisi hakkında karar verme hakkını 

saygıyla temellendirmektedir. Bireyin özerkliğine saygının korunmasına önemli katkı sağlayan 

tedaviyi reddetme hakkı, hasta hakları kapsamında çağımızda ilk yazılı düzenleme olan Dünya 

Hekimler Birliği’nin Lizbon Bildirgesinde yer alan temel haklardan biridir. Daha sonra 

geliştirilen evrensel metinlerde ülkelerin ulusal düzenlemelerinde ayrıntılı bir şekilde 

tanımlanmış ve yasalarca güvence altına alınmıştır. Birey olarak hastanın değerlerine ters düşen 

ya da istemediği, getireceği yararın derecesiyle karşılaştırıldığında zorluklarının daha fazla 

olacağını düşündüğünde tedaviyi reddetmesi yasal ve etik yönünden savunulabilir bir hak 

olarak kabul edilmektedir. Yaşlılık döneminde tıbbi bakım gerektiren kronik ve dejeneratif 

hastalıkların ilerleyici ve tedaviye düşük düzeyde yanıt veren hastalıklarda tanı ve tedavi 

girişimlerinde reddetme isteklerinin artması düşünülebilir. Ayrıca hastanın yanlış ya da eksik 

bilgilendirilmesinin de tedavinin reddedilmesinin nedenleri arasında yer almaktadır. Bu 

nedenle sağlık profesyonelleri hastayla sağlıklı bir iletişim kurarak hastanın tedaviyi 

reddetmesinin nedenlerini ayrıntılı olarak konuşmalı, duygularını ve değerlerini anlamak için 

çaba göstermeli ve hastanın durumunu değerlendirerek bunu anlamaya çalışmalıdır.2,10-12 

 

Yapay Beslenme 

Paranteral beslenme, tıbbi uygulamaların rutin bir parçasıdır ve yaşamı koruyan olağan 

araçlardandır. Bu nedenle paranteral beslenmeyi sağlamak ahlaksal bir yükümlülüktür. 

Genellikle paranteral ve interal beslenme hastanın yararı gözetilerek tedaviye destek olmak, 

hastayı rahatlatmak amacıyla yapılır. Yapay beslenmeye başlama kararı için amacın 

belirlenmesi, özerklik ilkesine göre hastanın kendisi ya da ciddi düzeyde demansı olan yaşlı 

bireylerin kararı verebilme ve dile getirmede zorluklara sahip olduğundan, mental olarak da 

yeterli olmadığından dolayı kararda hasta yakınlarının ya da vekilin tercihlerinin sorgulanması 
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gerekir. Yaşlının kendisi kararını veremediği durumlarda diğer kişilerin onun beslenmesi 

hakkında nasıl karar vereceği de etik yönden zordur. Beslenme ve sıvı verme desteğinin hastada 

etkili olup olmadığı, ne tür zorlukları ve yararları olduğu konusunda değerlendirmenin önemi 

de vurgulanmaktadır. Bazı durumlarda hastanın beslenmesinin ne şekilde sürdürülebileceği 

kararı, hasta ailesi ve sağlık profesyonelleri arasında etik çatışmaya neden olabilir.2,10-11 

 

Ötanazi / Acısız Ölüm 

Çok eski bir geçmişe sahip olan ötanazinin tarih boyunca hızla yerildiği hem de savunulduğu 

görülmektedir. Ancak insan bireysel ve toplumsal olarak bazı değerlere sahiptir. Hukuk düzeni, 

bütün bu değerleri önemser ve korur. Bazı değerler içinde olan beden bütünlüğü çok önemli 

olup hukukun da üzerinde durduğu konular arasındadır. Bu nedenle birçok ülkenin ceza ve 

medeni kanunları çoğu zaman ötanaziyi kabul etmemiştir. Ayrıca geleneklerimiz de buna karşı 

çıkmaktadır. Ancak bazı durumlarda rıza ile ötanazi uygulayan kişinin de affedileceği de 

belirtilmektedir. 2-3 

 

Euthanasia-Grekçe  Eu (iyi, güzel) ve Thanatosis (ölüm) kelimelerinden türemiş olup acısız 

ölüm, rahat ölüm, yapay ölüm olarak tanımlanabilir.13 

Ötanazi, acıları dindirilemeyen ve tıbbi olarak tedavi olanağı olmayan hastaların ızdıraplarını 

dindirmek için yaşamın son bulması anlamına gelmektedir. Ötanazi, kişinin iradesine bağlı olup 

olmaması ya da ötanazide uygulanan usullere göre çeşitli tanımlar almaktadır.  

 

Ötanazi çeşitleri 

 

İradeye Bağlı Ötanazi (Gönüllü ötanazi):Bilinci yerinde olan bir hastanın isteği doğrultusunda 

yapılan ötanazidir. Gönüllü ötanazi, bazen yardımcı aracılığıyla intihara (asiste intihar) 

benzetilirse de farklı özellikler gösterir. Yardımcı aracılığıyla intihar bir kişinin bir diğer kişiyi 

intihara yönlendirme veya araç bulma şeklinde meydana gelir. Bu tür ötanazinin oluşması için 

mutlaka bir tıp çalışanının da olaya katılması gerekmektedir. Bunlar terminal dönemde olmayan 

ve kendisiyle ilgili talimat bırakan hastaların istekleri olarak gerçekleşir.  

 

İrade Dışı Ötanazi (Non-volonter ötanazi): Bilinç kaybına sahip olan hastalarda iradesinin 

alınmadığı ve nörolojik sebeplerle zihinsel olarak açık olmama durumları hasta yakınlarının 

iradesiyle meydana gelir.  
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Gönülsüz Ötanazi (In-volonter ötanazi): Hekim iradesiyle uygulanan ancak hastanın iradesine 

dayanmayan bir ötanazi çeşididir. Hastanın isteği dışında tıbbi gereksinimlerde yapılan pasif 

bir ötanazidir.  

 

Aktif – Pasif Ötanazi: Aktif ötanazi, dolaysız bir eylemle acı çeken kişinin ölmesine neden 

olmaktır. Ölüme neden olarak yüksek dozda ilaçların verilmesi aktif ötanazidir. 20. Yüzyılın 

ikinci yarısında, Almanya, Hollanda, Norveç, Danimarka, İsveç gibi pek çok Avrupa ülkesi, 

ceza yasalarına ötanazi davalarında hoşgörülü olunmasını ve hafifletici nedenlerin dikkate 

alınmasına dair özel hükümler getirilmiştir. Fakat bu ülkelerde ötanazi uygulaması çok sıkı 

koşullara bağlanmıştır. Türkiye’de de aktif ötanazi Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 13. 

Maddesinde; “Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun hayat hakkından vaz 

geçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi kimsenin hayatına son verilmez.” 

olduğu belirtilerek yasaklanmıştır.8 

 

Pasif ötanazi, ölümün kaçınılmaz olduğu durumlarda yaşamsal desteğin ve uzatan tedavinin 

yapılmaması, ölümün hızlandırılması ya da ölüm sürecinin seyrine izin verilmesidir. Solunum 

cihazının çekilmesi, beslenmenin yapılmaması, pasif ötanaziye örnektir. Burada, aktif 

ötanazide farklı olarak hastanın ölümü için hekimden aktif bir eylemde bulunulması istenir. 

Böyle durumlarda hasta evine de gönderilebilir. Özellikle beyin ölümü gerçekleştiğinde hasta 

ailesinden alınan onay ile yaşam desteği kesilir.8 

 

İç-Dış Ötanazi: İç ötanazi, bir kişinin kendi isteğiyle iradesini kullanarak ölümüne razı 

olmasıdır. Ölüme neden olan eylem tıp mensuplarıyla gerçekleşir. Dış ötanazi, yasal olarak 

yetkisi olan kişilerin iradesi olmak koşuluyla üçüncü bir kişinin ölümünün gerçekleşmesi 

durumudur. Volonter ötanazi bir dış ötanazidir.  

 

Medikal Ötanazi: Hekim kararıyla yapılan ötanazi türüdür. Hekimin meslektaş konsültasyon 

sonucunda alınan kararıyla yapılan ötanazidir.3 

 

Canlandırma Yapılmaması – DO NOT RESUSCİTATE – DNR 

Yaşam kurtarıcı bir girişim olan kalp, akciğer canlandırması (Kardiyopulmoner Resusitasyon- 

CPR) akut kardiyak ya da kardiyopulmoner arrest gibi acil durumlarda dolaşımı ve solunumu 

yeniden kazandırmak üzere tasarlanmış bir dizi tıbbi uygulamayı içerir. Ani/beklenmeyen 

ölümü önleyebilmek amacıyla acil bir uygulama olması nedeniyle de hastanın canlandırmayı 



 

206 

 

reddedip reddetmemesine bakılmaksızın yapılabilir. Ancak hasta veya vekili tarafından verilen 

canlandırma emrinin geçerliliği için bazı koşullar vardır. Canlandırmama emri için verilen 

onam ile ilgili kuşku olmamalıdır. Hasta terminal dönemde olmalıdır. Hastanın hastalığının 

ciddi, geri dönüşsüz, bilinç ve fonksiyon kayıpları ile ilgili acı çekiyor olmalıdır. Yaşlı bireylere 

bakım veren sağlık profesyonelleri ileri direktiflerin verilmesi ile ilgili birçok sorunla 

karşılaşabilirler.2,10-11 

 

10.5.Yaşlı İstismarı ve İhmali 
 

Hızlı sanayileşme ve kentleşme, ekonomik ve sosyal yapıdaki değişimler, kent düzenine doğru 

geçiş sonucunda aile yapılarında geleneksel rollerde değişimler geniş aileden çekirdek aileye 

geçiş, aile içinde geçimsizlikler, bağımsızlığın ön planda olması, yaşlıların değersizleşmesi gibi 

birçok bireylerde önemli sağlık ve bakım sorunları yaratmaktadır. Kentlerde yaşam koşullarının 

zorlukları, ekonomik problemler, yaşlıları da etkileyerek evde/kurumda bakımın, bakım ve 

hizmet kaynaklarının yetersizliği, fiziksel ve ruhsal zorlanmalar, yaşlılık döneminde yaşlıların 

en önemli sorunlarından olan yaşlı istismarı ve ihmalini gündeme getirmektedir.14-15 

 

İstismar ve ihmal, yaşlılık döneminde süreci ve sonuçları açısından oldukça zor dönemler 

yaratan damgalama/etiketleme sınırlılıkları açısından “Sessiz tehdit” olarak adlandırılan 

konular arasında önemlidir. Yaşlı istismarı, yaşlıların güven duygusu beklentisiyle kurulan 

iletişimde yaşlıya zarar veren ya da strese sokan tek yada tekrarlayan uygunsuz davranışlarda 

bulunulmasıdır. Kasıtlı ya da kasıtsız olarak yapılabileceğine inalına fiziksel, duygusal, 

psikolojik, cinsel, ekonomik istismar olarak görülen çeşitleri bulunmaktadır. Yaşlı ayrımcılığı 

(Ageism) bir istismar şeklidir.15-16 

 

Yaşlı İstismarı Çeşitleri 
Yaşlı istismarı, genel olarak değerlendirildiğinde görülen davranışlar üzerinde görüş birliği 

sağlanmıştır. Hem klinik çalışmalarda hem de uluslararası yasal prosedürlerde istismarın 

çeşitleri açıklanmıştır.17 

 

Fiziksel İstismar: Yaşlının güvendiği ya da bakım veren kişiler tarafından güç kullanılarak 

yaşlının vücuduna zarar verme, yetersizliğe yol açma, fiziksel olarak engel olma, zorla besleme 

gibi eylemlerdir.  
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Duygusal/Psikolojik İstismar: Yaşlı ile birlikte yaşayan ya da bakımını üstlenen kişi/kişiler 

tarafından sözel veya sözel olmayan yolla ruhsal açıdan acı veren ya da stres yaratan, inciten 

davranışlardır. Sözlü saldırı, gözdağı verme, utandırma, sürekli eleştirme, zorla kendi 

çevresinden ayırma eylemleridir.  

 

Cinsel İstismar: Her türlü cinsel kullanımdır. Yaşlının isteği dışında herhangi bir cinsel 

muamele veya tacize maruz kalmasıdır. İsteği olmadan dokunma, tecavüz, zorla soyma şeklinde 

olabilir. Toplum, sağlık profesyonelleri ve hukuki sistem içinde çok göz ardı edilen ve ihmal 

edilen istismar çeşididir.  

 

Ekonomik İstismar: Yaşlının ekonomik kaynaklarının kendi bilgisi ve onamı dışında kötüye 

kullanılması ya da çalınmasıdır. Bilişsel durum ile bir sorun olmadan da yaşlı bireyin bireysel 

ve yasal haklarının engellenmesi, değerli eşyalarının ele geçirilmesi biçiminde olabilir. 

 

Yaşlı İhmali: Bakmakla yükümlü bireylerin (Aile üyeleri, sosyal kurum çalışanları, özel 

bakıcılar) yaşlının günlük gereksinimlerini karşılamaması, hizmet ve bakımı alamaması veya 

yetersiz alınması ya da önem verilmemesidir. Sözel saldırı, küçümseme, aşağılama, gözdağı 

verme, tehdit etme, korkutma eylemleridir.14-15,18-19 

 

Yaşlı istismarı ve ihmali gittikçe artan bir sorun olmasına karşın uzun yıllar üzerinde 

durulmamıştır. İstismar ve ihmal, yaşlıları inciten yaralayan, psikososyal olarak da sorunlara 

yol açan önlenebilir bir sorundur. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin erken tanı belirtileriyle 

ilgili bilgi, beceri, rapor etme, izleme ve değerlendirme konularında duyarlılıkları olmalıdır. 

Uygun girişimlerle istismar ve ihmal döngüsü kurularak yaşlının yaşam gücü ve kalitesi 

arttırılabilir.15 

 

10.6. Yaşlı Ayrımcılığı – AGEISM 

Yaşlanma, toplumdaki nüfus yapılarına damgasını vuran bir olgudur. Yaşlı nüfusun gittikçe 

artması, yaşam standartlarının düşmesine, iş ve eğitimde de zorlukların oluşmasına ve 

kaygıların da artmasına neden olmaktadır. Bu gelişmeler, yaşlı ayrımcılığını pekiştirerek 

topluma çok yönlü ve yararlı katkıların sağlanması umut edilen olumlu ve etkin yaşlanma 

sürecini de zorlaştırır. Yaşlı ayrımcılığı, olumlu yaşlanma çabalarını yaygınlaştırma 

çalışmalarıyla anlam kazanmaktadır.20 Yaşlı ayrımcılığı yaşlı bireyleri olumsuz, ön yargılı 
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olarak tutum, davranış gösteren bir durumdur. Yaşlı ile zaman geçirmeme, iletişime geçmeme 

vb.  

Yaşlı ayrımcılığı, yaşları nedeniyle bireylere veya gruplara karşı stereotipleme yaparak ayrımcı 

davranmaktır.  

 

Yaşcıl Setereotipleme; gruplama yaparak bu gruplara göre bazı özellikler yükleyen bir bilişsel 

etkinliktir. (Kadın erkek, siyah beyaz, cana yakın yetileri iyi/yetersiz.) 

Yaşcıl Önyargı; stereotiplemenin bilişsel süreciyle bağlantılı bir duygudur. Aşağılayıcı 

tutumlarla ayrımcı davranışlar ortaya çıkar. (Yaşlı kişileri beğenmeme, ayrı tutma arzusu).20 

 

Yaşlı Ayrımcılığı Sınıflaması 
Butler, yaşa dayalı ayrımcılığı kişisel, kültürel ve yapısal düzey olarak sınıflamıştır.  

 

Kişisel Düzeyde; bireyin yaş ve yaşlanmaya bakış açısı belirleyicidir. Genellikle bireyin 

yetiştiği, sosyalleştiği ve öğrendiği yaşlılıkla ilgili kabulleri içerir.  

Kültürel Düzeyde; kültürün yaşlı bireye bakışı, görsel ve medyaya sunumu, yaşlılıkla ilgili 

şakalar, esprilerle ilgilidir.  

Yapısal Düzeyde; Kurumların ya da politikaların yaşlılara göre yapılanmaması, hizmetlerin ve 

politikaların adil ve yeterli sunulamaması.21 

 

Sağlık hizmetlerinde, kamusal hizmetlerde ve toplumda yaşlı ayrımcılığının etkileri, 

eşitsizlikler ve yaşlılara karşı yapılan olumsuz stereotiplemeler çok yaygın olarak karşılaşılan 

durumlardır. Yaşlıların gereksinimlerinin sıradışı ve olağan olduğu ve onlara karşı profesyonel 

davranışlar kullanmanın gerekli olmadığı düşünülmektedir.  

 

Toplumumuzda çoğu insan yaşlanmayla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığından hem 

yaşlanmaktan hem de yaşlı bireye bakım vermede yaşanacak sorunlar nedeniyle aile üyelerinin 

yaşlanmasından korkarlar. Gerentofobi olarak adlandırılan bu yaşlılık korkusu, toplumda yaşlı 

insanları kabullenmeyi reddetmektir. Gerentofobinin aşırı şekli, yaşlı ayrımcılığı, istismarı ve 

ihmalidir.  

 

Yaşlılara yönelik ayrımcılık ve yaşlıların bağımlı ve bakıma muhtaç olarak algılanması, 

muhatap alınmaması, sosyal hayattan dışlanması olarak da görülebilir. Yaşlıların bağımlı ve 

bakıma muhtaç olarak algılanması yanlış bir algıdır. Bazı yaşlıların sürekli bakıma gereksinimi 
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olmasına karşın her yaşlıda bu durum böyle olmayabilir. 60 yaş ve üstünde olan, yaşamını 

bağımsız bir şekilde sürdüren ve ailesine maddi-manevi destek sağlayan yaşlıların oranı bağımlı 

olan yaşlılardan daha fazladır. Yatağa bağımlı yaşlıların oranı yüzde 8 civarındadır. Bu da 

yaşlıların birikimlerinin ve deneyimlerinin değerli olmadığını ortaya koymaktadır.21-22  

 

Toplumdaki yaşlı bireyler için sosyal destek, sosyal ağlar, sosyal katılımlı kurumlar da önemli 

bir sosyal kaynaktır. Birçok hastanenin yaşlı hastalar ve aileleri için sağlık programları vardır.  

 

Sosyal katılımı arttırmak için yararlı olan çoğu hastane gönüllü programları yaşlılar için açıktır. 

Çoğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, aktif yaşlanma için gönüllülüğün teşvikini bir 

politika önceliği olarak kabul etmiştir. Yaşlı bireylerin toplum içinde ilişkilerinin artması, birey 

haklarının geliştirilmesine yol açan önemli bir faktör olup yaşlanan toplumda sosyal bir faktör 

olup böylece yaşlanan toplumda sosyal bir gelişme olacaktır.23 

 

Sosyal Ağlar; sosyal desteğin değişimi ve dağıtımında sosyal bağlantıların sayısı ve arabulucu 

olarak temasların sıklığı gibi yapısal özelliklerdir. Bireyler günlük yaşamda sosyal ağlar 

yoluyla özbenlik algısı, bağlanma ve destek ile alışveriş yaparlar. Ayrıca ağ yardımıyla bireyler 

sosyal kimliklerini sürdürür ve bilgi alırlar. Sosyal destek bireylerin aile üyelerinden, 

eşlerinden, arkadaşlarından, sağlık profesyonellerinden aldığı saygı ve yardımdır. Sosyal 

Katılım; sosyal ağlar ve sosyal destek, başarılı ve aktif yaşlanma için yaşamsal önem 

taşımaktadır.23 

 

Yaşlı ayrımcılığının çözümüne en önemli yaklaşımlardan biri de, toplumunu farkındalığını 

sağlamaktır. Bu nedenle toplumlar kendi koşullarına uygun yaşlı bireylerin sağlık sorunlarına 

yönelik hizmet modelleri geliştirerek yaşlı hastanın değerlendirilmesinde, izlenmesinde, 

bakımında ve rehabilitasyonundaki farklılıkların kazandırılması için geriatri hizmeti sunacak 

insan gücünü yetiştirmelidir. Geriatri ile ilgili huzur evleri, bakım evleri, gündüz bakım evleri, 

evde bakım hizmetleri gibi yaşlılarla bire bir akademik bilim dallarının entegrasyonunun 

oluşturulması sağlanmalıdır.24 

 

Yaşam sürecinin bir evresi olan yaşlılık dönemi, bireyin kendisi ve çevresiyle barışık, doyumlu 

bir şekilde yaşayabilmesi için çoğu olumsuz olan ön yargıların değişmesi ve yaşlı ayrımcılığıyla 

mücadele etmek gereklidir.  
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10.7.Yaşlılıkta Yasal Boyut 

 

Haklar, adaletin gereğidir. Yaşlılık hakları, ayrımcılık karşıtıdır. İnsan onuruna dayanan ve onu 

koruyan haklardandır. İnsan hakları rejiminin genişletilmesine ihtiyaç duyulan alanlardan biri 

de yaşlılıktır. Hakların ne yetkiler ve görevler getirdiği, onlara saygı duyulması, yaşlının bir 

değer olarak kabulü, kültürel farklılıkların tanınması, aktif yaşam hakların etkili bir şekilde 

aydınlatılmasının ön koşuludur.  

 

Birleşmiş Milletler Yaşlılık İlkeleri; bağımsızlık, katılım, bakım, aktif yaşam, sosyal katılım, 

kendini gerçekleştirme ve itibardır. BM Küresel Yaşlılık İndeksi her yıl yayınlanmakta, 

ülkelerin sıralaması yapılmaktadır.25 

Hukuk düzenlemelerinin temel ilkesi insandır.  

 

Anayasada Yaşlılar İçin Pozitif Ayrımcılık 

Anayasanın “Kanun Önünde Eşitlik” başlığını taşıyan 10. Maddesinde yapılan düzenlemeyle 

yaşlılar için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı düzenlemesi yapılmış, 

böylece yaşlılar için pozitif ayrımcılık yaratılmıştır. Buna bağlı yasal düzenlemelerin ilki, 4736 

sayılı yasanın 1. Maddesiyle yapılmış, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin demir yolları, deniz yolları, 

şehir içi hatları, belediyeler ve belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve 

işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu 

taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demir yolları ve deniz yollarının şehirler arası 

hatlarından ise yüzde 50 indirimli yararlanma imkanı sağlanmıştır.25 

 

Anayasamızın 61. Maddesi; “yaşlılar devletçe korunur, yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak 

haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir” demektedir. 2022 Sosyal Kanun; 65 yaşını 

doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmasını 

düzenlemektedir.25-26  

 

Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı, Birleşmiş Milletler Madrid 

Yaşlanma Uluslararası Eylem Planına dayanarak hazırlanmış ve eyleme konmuştur.  

2014-2023 yıllarını kapsayan ulusal istihdam stratejisi, Avrupa İstihdam Stratejisine uyumu 

öngörmüş, yaşlılar için istihdamda eşit fırsatlar ve yeni iş imkanları sağlayacak ortamlar 

hazırlanmasını özel durumlar ile ilgili politikaların geliştirilmesini ve hayat boyu öğrenmeye 

önem verilmesini düzenlemiştir.  
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10. Kalkınma Planında nesiller arasında hakkaniyet ve sürdürülebilirliğin esas alınması, ailede 

bakımın öncelik olması, ailenin korunması, yaşlıya verilecek hizmetlerin çeşitlendirilmesi, aktif 

yaşam, kentsel tasarımda yaşlılara öncelik, emeklilik aylığının hesaplanmasında parametreler, 

kişilerin çalışma hayatında daha uzun süre kalmasının teşvik edici olması gibi maddeler yer 

almıştır.  

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 50. Maddesinde “Fiilen işlediği tarihte 65 yaşını bitirmiş 

bulunanların 1 yıl veya daha az süreli hapis cezası, 1. Fıkrada yazılı seçenek ve yaptırımlardan 

birine çevrilebilir.” hükmünü taşır. Aynı kanunun 98. maddesi 1. Fıkraya göre yaşı, hastalığı 

veya yaralanması dolayısıyla ya da herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda 

olan kimseye hal ve koşulların el verdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili 

makamlara bildirmeyen kişi 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezasıyla cezalandırılır.  2. 

Fıkrada, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi 

durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Madde 32 (1) ye göre, akıl 

hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam veya sonuçlarını algılamayan veya bu fiille ilgili 

olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez, 

ancak bu kişiler hakkında güvenlik tedbirlerine hükmolunur.  (2). Birinci fıkrada yazılı derecede 

olmamak üzere, işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan 

kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 25 yıl verilir. Diğer hallerde verilecek ceza 

6’da 1’den fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkum olunan ceza süresi aynı olmak koşuluyla 

kısmen veya tamamen akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir. Madde 

109 (1)’e göre, bir kimseye hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak 

hürriyetinden yoksun olan kişiye bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Kişi, fiili 

işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa 2 yıldan 7 yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur.27 

 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 110. Maddesinde;  

a) Kadın veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları 6 ay, 

b) 75 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları 1 yıl, 

c) 75 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasını 

konutunda çektirilmesine hüküm veren mahkemece veya hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa 

o yerde bulunan aynı derecede mahkemece karar verilebilir denmektedir.  
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2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunun 10. Maddesiyle kurulan 

Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, yaşlıların bakımı, korunmalarıyla ilgili hizmetler 

düzenlemek, koordinasyonu sağlamak, denetlemek, sosyal hizmet kuruluşları kurmak 

(Huzurevleri) ve bunların denetimiyle görevlidir.  

Yaşlılara yönelik 5110 sayılı Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumunca yaşlılık 

sigortası düzenlenmiştir.  

 

Sosyal Güvenlik Kuruluşuna tabi olmayan ve muhtaç olan yaşlılara 3294 sayılı Sosyal 

Yardımlaşma ve Yardımlaşma Kanunu gereği yardım yapılmaktadır.  

 

Hasta hakları yönetmeliği yaşlılara öncelik hakkı vermektedir. Sağlık kuruluşuna 

gidilemediğinde bulunulan yerde sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir.  

 

Yaşlılık hukuku, yaşlının haklarını, onlara karşı devletin ve kişilerin yükümlülüklerini ve yasal 

sorumluluklarını ele alan hukuk dalıdır. Disiplinler arası hukuk dalı olduğundan, Anayasa, ceza, 

sosyal güvenlik, sağlık ve medeni hukuku ilgilendiren tarafları vardır.  

 

Sonuç olarak, tüm dünyada yaşlı nüfusun giderek artması, geriatri bölümünün doğmasına ve 

dikkatin yaşlı bireylere yönelmesine yol açmıştır. Sağlık alanındaki uygulamalarda yeni gelişen 

bir alan olarak geriatri biliminin geliştirilmesi, yaşlı bireylere yönelik bilgi ve deneyime sahip 

sağlık profesyonellerinin ve gerekli olanakların sağlanması, sağlık sisteminin önemsediği 

önceliklerden olmalıdır. Etik ve etik ilkelere bağlı yaşlı ve yaşlı ayrımcılığına duyarlı yaşlıyı 

değerli bulan yaşlılıkta görülen etik sorunlara yaşlı yararına çözüm getirici sağlık 

profesyonellerinin olması da yaşlılık döneminde yaşanan sorunları azaltacaktır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 
 
Bu bölümde etiğin tanımı, etik çeşitleri, temel etik ilkeler, yaşlılarda karşılaşılabilecek etik 

sorunlar, yaşlı istismar ve ihmali, istismar çeşitleri, yaşlı ayrımcılığı ve yaşlılığın yasal boyutu 

hakkında bilgi edinilmiştir.   
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Bölüm Soruları   
 

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi fiziksel istismarı açıklamaktadır? 

a) Gözdağı verme 

b) Zorla besleme 

c) Sözel saldırı 
d) Utandırma 

e) Günlük gereksinimleri karşılamama 

 

Soru 2: Yaşlıları gruplama yaparak ve gruplara bazı özellikler yükleyen bilişsel etkinliktir.  
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklar? 

a) Yaşcıl stereotipleme 

b) Yaşlı kişileri beğenmeme 

c) Yaşlı kişileri aşağılama 

d) Yaşlı kişileri ayrı tutma 

e) Yaşlı istismarı 
 

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirilmiş onamın unsurlarını açıklamaktadır?. 

I. Bilginin ifadesi 

II. Gönüllülük 

III. Bilginin idrakı 
IV. Rıza, onam  
a) Sadece I. 

b) I ve II 

c) I, II, III 

d) Sadece IV.  

e) I, II, III, IV 

 

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi formal etik kapsamındadır? 

a) Ahlak yasasını kişinin kendi koyması 
b) Ahlaki eylemin başarısına göre değerlendirme 

c) Ahlaki eylemlerde uygulanması gereken ilkenin kabulü 

d) Başkasının koyduğu kurallara uyan etik 

e) Değer, erek ve amaçların düzeninin ve içeriklerinin belirlenmesi 
 

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar için pozitif ayrımcılığı savunmaktadır?  
a) Türk Ceza Kanunu 32. madde (birinci fıkra) 
b) Anayasa 10. madde 

c) Anayasa 61. madde 

d) Türk Ceza Kanunu 50. madde 

e) Türk Ceza Kanunu 109. madde (birinci fıkra) 
 

 

 


