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aşlanma, genel olarak tüm canlıların özelde insanların fizyolojik ve psiko-
lojik olarak sahip oldukları özellikleri zaman içinde yavaş yavaş geri dö-
nüşsüz bir şekilde kaybetme durumuna denir. Bu dönem insanın doğumdan

ölüme kadar yaşadığı normal süreçlerden birisidir.1-3

Sağlık ve yaşam koşullarının iyileşmesi ve çağdaş tıbbın olanakları sayesinde
ölümün geciktirilmesine bağlı olarak, yaşlı nüfusun genel nüfusun içinde oranı her
geçen gün artmaktadır. Türkiye’de 2014 yılına ait 65 yaş üzeri nüfus oranı yaklaşık
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% 8 civarındadır. Aynı verilere göre bir milyon yaşlı ba-
ğımlı olarak yaşamaktadır.1,4-6 Yaş arttıkça birçok tıbbi
sorunla karşı karşıya gelen yaşlıların kendi başlarına ba-
ğımsız bir hayat sürmeleri zorlaşmaktadır.7,8 Yaşlı has-
talarda ülkemizde yapılan çalışmalara göre en sık
rastlanılan kronik hastalıklar; kas-iskelet sistemi hasta-
lıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları,
kalp hastalıkları, üriner sistem ve solunum sistemi hasta-
lıklarıdır. Bu hastaların yardımcı cihaz kullanma durum-
larının 70-74 yaştan sonra arttığı gözlenmiştir. Yaşlıların
kronik hastalıkları artıkça bağımlılıkları artmaktadır.7-11

Bu durum özellikle hastaların/yaşlıların sosyal ve tıbbi
hizmetlerden yararlanma zorunluluğunu ortaya çıkara-
bilmektedir. Yaşlıların özelikle değişen fizyolojisine bağlı
genel popülasyondan daha farklı uzmanlıklara ve bakıma
ihtiyacı olabilir. Yaşlılar gençlere göre hastane hizmetle-
rinden daha fazla yararlanmaktadır. Bu yüzden hastane-
den çıktıktan sonra evde rehabilitasyonla ilgili bakıma
ihtiyacı da fazla olur. Hastalığından kaynaklanan reha-
bilitasyonla ilgili eksiklikler yaşlıların durumunu daha
kötü hale getirmektedir.8,10-13 Bununla birlikte sağlık ça-
lışanının, yaşlının uzamış yaşamından kaynaklanan
ölüm sürecini yönetme becerisi ne yazık ki sağlık profes-
yonelinin eğitimi içinde bulunmamakta, ölmekte olanın
beklentisi olarak yer almaktadır. Sağlık hizmeti sunulur-
ken yaşamın uzamasından dolayı karşılaşılan her duru-
mun tartışmaya açılması sorunların engellenebilmesini ve
çözümlenmesini sağlar.14-17

Bu bağlamda çalışmamızın amacı yaşlıya yönelik
evde bakım hizmetlerinde etik sorunları belirlemektir.
Güncel literatür taraması yapılarak elde edilen bulgular
ışığında yazımızda evde bakım hizmetlerinin sunulması,
tarihçesi ve özellikle bakıma ihtiyacı olan yaşlıların evde
bakım hizmeti sırasında yaşama olasılığı olan etik so-
runlardan ve çözüm önerilerinden bahsedilecektir. 

EVDE BAKIM HİZMETİ VE KISA TARİHÇESİ

Çağdaş sağlık hizmetleri anlayışına göre hizmetler ile
tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin birlikte su-
nulması gerekmektedir. Bu birlikteliğin sağlık kurumla-
rında olduğu gibi “evde bakım hizmetleri” yoluyla ev
ortamında da sağlanması gerektiği kabul edilmektedir.
Bu çerçevede evde bakım ile ihtiyacı olan gruplara, bu
yazının özelinde yaşlılara, yaşadıkları yerlerde ve varsa
aile ortamı içinde tıbbi ve sosyal hizmet sunulması amaç-
lanmaktadır. Bu hizmetlerin sağladığı ikincil kazançlar
yaşam kalitesinin artırılması, sakatlık ve ölüm oranları-
nın azaltılması, sağlıkla ilgili olumlu davranışların ka-
zandırılması, hastalık giderlerinin azaltılmasıdır (Işık K.

[Yaşlıya evde bakım veren aile bireylerinin bakım yükü
ve etkileyen faktörler]. Danışman Behice Erci İnönü
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı
Hemşireliği Anabilim Dalı yüksek lisans Tezi. Malatya,
2013).18-20 Evde bakım hizmeti ev ziyaretleri üzerinden
organize edilmekte, ihtiyacı talep eden grubun sahip ol-
duğu özelliklere göre şekillendirilmektedir. Ev ziyareti
bu hizmete ihtiyacı olan bireyin yaşam alanı içinde su-
nulacak sağlık planlanmasını ve sunulmasını sağlamaya
yöneliktir.8,20

Evde bakım hizmetlerinin tarihçesine bakıldığında
yaşanılan dönemin şartlarına uygun değişiklikler yapıl-
dığı dikkati çekmektedir. Örneğin birinci yüzyıldan beri
gebe takibi, doğumu, yenidoğan takibi ve süt çocuğunun
emzirilmesinin izlenmesi ebe, kadın hekim gibi sağlık gö-
revlisi kadınlar tarafından ev ziyaretleri ile gerçekleşti-
rilmiştir (Ögenler, O. Soranus’dan Sabuncuoğlu’na
Anadolu’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimliği,
Doktora Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Enstitüsü, 2009).21 Sonrasında Roma döneminde
ve benzer şekilde İslam döneminde hatta günümüzde
sağlık görevlisinin evde gebe, loğusa ve bebek izlemleri
mevcuttur (Ögenler, O. Soranus’dan Sabuncuoğlu’na
Anadolu’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimliği,
Doktora Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Enstitüsü, 2009).Ancak makalemizin konusu olan
evde bakım hizmeti kavram ve uygulama olarak tarihte-
kilerden farklıdır. Günümüzdeki evde bakım hizmetleri,
hastanelerin tıbbın hizmetine girmesi ve daha sonra kap-
asitelerinin yetersiz kalması aşamalarından sonra fakir
hastalar, özellikle yaşlılar ve çocuklar için sosyal bir dü-
zenleme gerekmesi üzerine ortaya çıkmıştır. Bu amaçla
yoksul ve yoksunların belli binalarda izole edilip yaşam-
dan uzaklaştırılmaları yerine evlerinde sosyal ve tıbbi
destek verilmesi toplum tarafından kabul görmüştür.8,22

Evde bakım hizmeti hemşirelik hizmetleri altında
değerlendirilebilir. Evde olması sayesinde hastanın ya-
şadığı çevreden yararlanılmasını, üst düzeyde sağlık hiz-
meti verilmesini sağlar, hastalığı ve ölümü engeller.22

Üç hemşire, Maria Robinson, Lillian Wald ve Florence
Nightingale evde bakım hizmetinin gelişimi ve eğitimi
tarihinde önemli isimlerdir. Bu isimlerin öncülüğü
sayesinde hemşirelik eğitimi müfredatına hastanede
bakımla birlikte evde bakım da eklenmiştir.8,22 Tanım-
landığı andan itibaren evde bakım hizmeti zamanın ve
yerin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısından etkilenmiş-
tir.8,23 Örneğin savaş ve yokluk sırasında kaynakların ye-
tersizliğinden dolayı evde bakım hizmetine yönelik
niteliksel ve niceliksel beklenti artmıştır. Amerika’da tıbbi
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hizmetlere öncelik tanınırken Avrupa’da sosyal hizmet-
lere ağırlık verilmektedir. Evde bakım hizmetleri ülkelere
göre uzun dönemli veya geçici, ücretli ya da ücretsiz, gö-
nüllüler ya da sağlık personeli tarafından verilen bakım
olarak çeşitlenmektedir. Bu hizmetler kapsamında yaşlı-
ların sosyal ihtiyacına göre hizmet alımı yanı sıra yaşa-
dıkları ortamlar dahi değiştirilebilmektedir.8,9,18,22,23

Evde bakım hizmetlerinin ortaya çıkmasında ve ge-
lişmesinde kadınların iş yaşamına girmesinin ve bakım
beklentisi bulunan yaşlı ve kronik hastalıkların artışının
etkisi vardır.2,8,24-26 Geleneksel olarak kadına atfedilen evde
yakınlarına bakım verme görevi halen varlığını sürdür-
mektedir. Toplumda yaygın anlayış, evde bakım bekleyen
birinin bulunduğu durumlarda kadının iş yaşamından
kopmasını veya iş yaşamının yanı sıra evde bakımla ilgili
görevleri de yüklenmesini gerektirmekte; bu beklenti cin-
siyet ayrımcısı bir anlayıştan kaynaklanmaktadır.25 Evde
bakım dahil bakımla ilgili görevlerde hemşirelerin öncü
rol oynaması, toplumun diğer kesimlerinden destek ala-
maması bu açıdan değerlendirilebilir (Işık K. [Yaşlıya evde
bakım veren aile bireylerinin bakım yükü ve etkileyen
faktörler]. Danışman Behice Erci İnönü Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği An-
abilim Dalı yüksek lisans Tezi. Malatya, 2013).25,26

GÜNÜMÜZ VE ÜLKEMİZ ÖZELİNDE
EVDE BAKIM HİZMETLERİ

Evde bakım hizmetleri farklı ülkelerde “evde bakım”,
“evde sağlık hizmeti”, “ev hemşireliği” gibi isimler al-
maktadır.20,27 Türkiye’de “evde bakım hizmeti” ismi al-
tındaki ve diğer ülkelerdekine benzer yapılanma çok

yakın zamanlarda gerçekleşmiştir. Hemşireler hastane-
lerde görev yapma amacıyla yetiştirilmiştir.20,22 Tarihi
süreç içinde ülkemizdeki hemşirelerin görev yeri sadece
hastaneler, sağlık ocakları olarak belirlenmiştir. Ziyaretçi
hemşirelik ise ülkemiz hemşirelik tarihinde adsız bir şe-
kilde varlığını korumuştur. Bireylerin sosyal adalete
uygun bir şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanmasını
sağlama amacıyla 1960 yılından sonra uzunca bir süre
yürürlükte olan 224 sayılı kanuna dayanarak geliştirilen
“Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hiz-
metin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik” ile ihtiyacı
olan yaşlıların, hastaların nasıl takip edileceklerine dair
düzenleme evde bakım hizmeti adını almadan hem he-
kimler, hem hemşireler için tarif edilmiştir.28

Sağlık politikasının değişimiyle birlikte 2010 yılın-
dan sonra aile hekiminin görevleri arasına “Kendisine
kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı
ay içinde ev ziyaretinde bulunur veya kişiler ile iletişime
geçer” ibaresiyle ev ziyareti eklenmiş ama evde bakım
tanımlanmamıştır. 2013 yılında aile hekiminin görev,
yetki ve sorumlulukları arasına “evde takibi zorunlu olan
engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine
kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmet-
lerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu
sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, reha-
bilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek” eklen-
miştir. Aile hekimlerinin beraber çalıştığı aile sağ
lığı elemanının görev, yetki ve sorumlulukları arasına ise
“….aile hekimine yardımcı olmak.” eklenmiştir.29

Türkiye Cumhuriyeti’nde geçmişten günümüze evde
bakım hizmetleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili
mevzuat başlıkları Tablo 1’de yer almaktadır.

Resmi gazete tarih sayı

224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 12,01,1961 10705

“Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik” 09,09,1964 11802

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 10,07,1976 15642

Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği 21,02,2001 24325

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yonetmelik 10,03,2005 25751

Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 30,07,2006 26244

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği 16,08,2006 26261

Özel Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği 07,08,2008 26960

Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yonerge 01,02,2010 Onay:3895

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 25,05,2010 27591

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü ve Muhtaç 05,01,2013 28539

Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 25,01,2013 28539

Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği 16,08,2013 28737

TABLO 1: Evde bakım hizmetleriyle doğrudan veya dolaylı yoldan ilgili mevzuat.
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Evde sağlık hizmeti tanımlanması “Evde Bakım
Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” ile tanım-
lanmış, hizmet düzenlemesi ise “Sağlık Bakanlığınca Su-
nulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve
Esasları Hakkında Yönerge” ile sağlanarak uygulama-
lara başlanmıştır. Bu yönergeye göre evde sağlık hizmeti
“çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti su-
numuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında
sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsa-
yacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi,
tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleri”dir.
Hasta ile hizmeti sunacaklar arasındaki iletişimi sağla-
mak ve kayıt oluşturma amacıyla evde bakım hizmet-
leri için bir koordinasyon merkezi tanımlanmıştır.
İşleyişin aksaklıklarını saptamak amacıyla bu teşkilat-
tan sorumlu müdürün, müdür yardımcısının içinde yer
aldığı bir komisyon kurulması öngörülmüştür. Tam ye-
terli sayıda evde bakım hizmeti birimi kurulması ge-
rektiği mevzuat içinde açık bir şekilde belirtilmiştir ve
birimin tüm giderleri kamu tarafından sağlanmakta-
dır.27,30

YAŞLILARA YÖNELİK EVDE BAKIM
HİZMETLERİNDE ETİK SORUNLAR

Evde bakım hizmetleri mevzuat üzerinde irdelendiğinde
tıbbi ve sosyal ile uzun ve kısa olmak üzere iki farklı şe-
kilde bölümlendirilebilir.31 Tıbbi uygulamaları kapsayan
kısa süreli bakım hastanın akut gelişen hastalıklarına yö-
nelik olduğu için hastalık geçtiği anda ihtiyaç ortadan
kalkacaktır. Uzun süreli bakımda ise yaşlılık, engellilik,
kronik hastalık vardır ve hastanın ihtiyacı süreklilik gös-
termektedir.31 Yaşlılar, yüksek kronik hastalık ve engel-
lilik oranından dolayı uzun süreli bakımdan en fazla
yararlanan grubu oluşturur. Bu nedenle sağlık hizmeti
sunumu sırasındaki olanakların kısıtlığından dolayı ada-
let ilkesi sorunları da yoğun olarak yaşanma potansiyeli
taşımaktadır.2,19,24

Türkiye’de evde bakım hizmetleriyle ilgili çalışma-
lara genel olarak bakıldığında çoğunlukla durum tespiti
yapıldığı dikkati çekmektedir. Yaşamın sonuyla ilgili ko-
nular, engellilik, bağımlı yaşam ve yaşlılığın içerdiği pek
çok sorun evde bakım hizmetlerinden ayrı olarak araştı-
rılmıştır. Evde bakım hizmetiyle ilgili etik sorunlardan-
konulardan bahseden araştırma yok denecek kadar azdır.
Hizmet verenler ve alanlar arasında karşılaşılabilecek
olan etik sorunlar toplumun ahlaki yapısından dolayı göz
ardı edilebilir.2,19,25,31-33 Hekimin sağlık hizmetine bakışı
sorunların tespitini ve çözüm önerilerini farklı şekillerde
etkileyebilir.32

Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetinde karşılaşı-
lan sorunlar kısa başlıklar halinde aşağıdaki şekilde sıra-
lanabilir:

YYaaşşllıınnıınn  yyaaşşıınnddaann  kkaayynnaakkllaannaann  ssoorruunnllaarr

1) Sağlık sisteminin akut vakalara ve genç hastalara
öncelik veren düzeni, yaşlı ve kronik hastalığa sahip bi-
reyin sistemin dışında değerlendirilmesine; daha az hiz-
met almasına neden olabilir. 

2) Evde bakım hizmetini veren sağlık çalışanının
yaş ayrımcılığı yapması oranında hizmet sunumu den-
gesizleşebilir. Önceliği daha genç olana verildiği zaman
zaten kısıtlı olan olanakların dağıtımı dengesizleşebilir. 

3) Yaşa bağlı fizyolojik özelliklerin (duyamama, ha-
tırlayamama, görememe, ağır hareket gibi) yaşlıya evde
hizmet surumu sırasında göz ardı edilmesi yaşlının prob-
lemlerinin çözülememesine neden olmaktadır.

4) Kırdan kente göç çerçevesinde toplumun gence
öncelik veren yapısından kaynaklanan sosyal ve ekonomik
destekleri alamayan yaşlıların yaşam şartları zorlaşabilir. 

5) Yaşlıların bağımsız yaşamaları, sahip oldukları
tıbbi rahatsızlıklardan ve fizyolojilerindeki geri dönüşsüz
olumsuzluklardan dolayı tıbbi ve sosyal destek almama-
ları halinde imkansız olabilir.

6) Yapılan çalışmalarda yaşlılar için fiziksel yeter-
sizliklerin gözlük, işitme cihazı, baston kullanma gibi
gösterilmesi, yaşlının bakım bağımlılığı sorununun bü-
yüklüğünü gözlerden saklamaktadır. 

7) Bilişsel yeteneği yerinde olmasına rağmen yaşlı
hastanın yaşından ötürü özerkliği yok sayılabilir. 

8) Sağlık personeli hastanın özerkliğini yok sayarak
istekleriyle ilgili gerekli özeni göstermeyebilir, tedaviyi
red veya alternatif tedaviler konusunda taleplerini göz
ardı edebilir.

9) Bilişsel yeteneklerinin azalmasından dolayı
kendi başına karar alamayan hastanın yerine hangi ya-
kınının karar alacağı mahkeme vasi tayin etmemişse
sorun olabilir.

10) Hastanın bakıcılarına duyduğu minnetten do-
layı kendi aleyhine kararlar alma olasılığı sağlık perso-
neli tarafından göz ardı edilebilir. 

11) Hayatın değeri açısından yaşlıya istismar gibi
negatif davranışların tespit edilmesi zor, karanlık bir alan
karşımıza çıkabilir. 

12) Gence bağımlı mutsuz yaşlı hastaların sayısı ne
yazık ki buzdağının altındaki görünmeyen büyük bölü-
münü oluşturmaktadır. 
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EEvvddee  bbaakkıımm  hhiizzmmeettii  mmeevvzzuuaattıınnddaann  kkaayynnaakkllaannaann
ssoorruunnllaarr

13) Gelir ve eğitim düzeyi düşük aileler daha fazla
bakım yüküne sahiptir ve bunu taşımakta zorlanmakta-
dır. Bu kişilerin desteğe daha fazla ihtiyaç duymalarına
rağmen mevzuat içinde onu almalarını sağlayacak bir
düzenleme bulunmamaktadır.

14) Sosyal destekle sağlanabilecek alışveriş, yaşıtla-
rıyla birlikte vakit geçirme gibi yaşlı aktiviteleri, Türki-
ye’de vaat edilen evde bakım hizmetleri arasında
bulunmamaktadır.

15) Mevzuat içinde evde bakım hizmetini sunan bi-
rimin işleyişinin denetlenmesi aynı birimin yetkilileri
tarafından gerçekleştirilir diye belirtilmiştir. Bu durum
objektif denetime engel olabilir, dolayısıyla olumsuz-
lukların giderilmesini engelleyecektir. 

16) Mevzuatta diğer ülkelerdekine benzer sosyal
hizmetler bulunmamaktadır. Var olan mevzuatın yaşlı-
lar lehine koordine çalışmasını sağlayacak bir işleyiş
mevcut değildir.

17) Mevzuat paternalist bir yaklaşımla yazılmıştır
ve sağlık personelinin yapacağı vaat edilen tıbbi uygula-
maların alt yapısı bulunmamaktadır.

EEvvddee  bbaakkıımm  hhiizzmmeettiinnddee  ggöörreevvlliilleerrddeenn  vveeyyaa  ggöörreevv
ttaannıımmllaarrıınnddaann  kkaayynnaakkllaannaann  ssoorruunnllaarr

18) Hastane temelli bakım hizmeti alanların tekno-
lojinin olanaklarından yararlanmasına karşılık evde sağ-
lık hizmeti alanlar bu olanaklardan yararlanama-
maktadır. Teknolojinin hızlı ilerleyişine evde bakım hiz-
meti veren görevlilerin uyum göstermesi yeri geldiğinde
olanaksız olmaktadır.

19) Ölüm süreci yönetimi ne yazık ki yaşama ön-
celik veren sistem içinde tartışılması tabu olan bir ko-
nudur, görev tanımı içinde yer almamaktadır. 

20) Evde sağlık hizmeti tanımı içinde evde ölmeyi
seçen hastalara yönelik düzenlemeler yer almamaktadır.
Sağlık profesyonelleri, ölmekte olan kişinin ve yakınla-
rının ölüm sürecinin yönetimini bilmemektedir.

21) Sağlık personeli tarafından sorunlar hastanın
yaşından dolayı göz ardı edilebilir veya fark edilmeye-
bilir.

22) Evde bakım hizmetinin ticari nitelik kazanması
halinde hastanın süreç üzerinde belirleyici olması güç-
leşecektir. 

23) Hekimin merkezde olduğu hizmetlerde ölüm-
cül, kronik hastalığı olan yaşlı hastanın evde bakımını

kabul etmek iş yükünü ve sorumluluğu artıracak oldu-
ğundan paternalist bir şekilde hastane bakımına yönlen-
dirme söz konusu olabilmektedir.

24) Var olan mevzuat içindeki yetersizlikler, ola-
nakların kısıtlılığı bir araya geldiğinde hekimin hastanın
özerkliği konusundaki tartışmadan kaçınma isteği genel
kabul görmekte, bu durumda çözümler sahiciliğini kay-
betmektedir.

25) Yaşlı hastaya evde bakım vermenin maliyeti
hastanede bakım vermeye göre daha düşüktür. Ancak
evde bakım hizmeti için yeterli personel ve ekipman bu-
lunmaması bu şekilde gider azaltmaya olanak tanıma-
maktadır.

26) Yoksul hastaların özel sağlık hizmetinden ya-
rarlanma olanağının az olması yüzünden, sağlık bakımı-
nın aile tarafından verilmesi zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır. 

27) Hastanın evde bakımı yakınları tarafından ve-
rilecekse, bu kişilere tıbbi uygulamalar konusunda eği-
tim verilmesi zorunludur. Ancak böyle bir eğitimin
kimin tarafından ne şekilde verileceği konusunda dü-
zenleme bulunmamaktadır.

28) Yaşlılar maddi karşılığını verebilecek olsalar
dahi, onlara evde tıbbi bakım verme “kârlı bir iş alanı”
olmadığı için hizmete ulaşamamaları olasıdır. 

29) Evde bakımı gerçekleştiren aile bireyinin kadın
olarak belirlenmesi cinsiyet ayrımcılığıdır. Kadının iş ya-
şamından ve sosyal yaşamdan ayrılmasına, ev içinde
daha fazla sorumluluk almasına neden olmaktadır

30) Bakım işi kolunda çalışanların kadın olması bek-
lentisi kadınların lehine haksız rekabete neden olabilir. 

31) Hastanede bakım almak isteyen hastanın evinde
bakım almaya zorlanması halinde özerklik ihlali söz ko-
nusu olur.

32) Evde hizmet vermenin doğal bir sonucu olarak
hastanın ev düzeni ve ailesi ile ilgili tüm bilgilerine sahip
olması sağlık personelinin hastayla ilgili sorumluluğunu
artıran bir durumdur.

33) Evde bakım hizmeti güvenlik açısından sağlık
personelini zayıf durumda bırakmaktadır. Sağlık perso-
neline karşı şiddetin gittikçe arttığı günümüzde evde ba-
kımla ilgili düzenlemeler çerçevesinde güvenlik
tedbirlerinin alınması gerekmektedir.

34) Evde bakım hizmetinden yararlananlar, bakım
yapanlar ile genel olarak ayrımcılığa maruz kalan grup-
lar birbirine benzemektedir (Şekil 1).
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Literatür üzerinde yapılan incelemeye göre sapta-
nan toplam 34 sorundan 12’si yaşlının özelliklerinden,
beşi mevzuattan, 17’si ise personelin özellikleri ve görev
tanımından kaynaklanmaktadır. Tıp etiği ilkeleri açısın-
dan değerlendirildiğinde sorunların ilgili-bağlantılı olduğu
kategoriler, yarar sağlama (3-6, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 27),
ayrımcılık (1, 2, 13, 26, 28, 29, 30), özerklik (7, 8,9, 22, 31),
zarar vermeme (11, 21,) doğruluk (15, 16, 17, 19, 23, 24)
şeklinde ortaya çıkmaktadır. En fazla yarar sağlama ilkesi
sorunu olduğu dikkat çekmektedir. Hasta değil sağlık per-
soneli için söz konusu olan iki sorun (32 ve 33) zarar ver-
meme ilkesi ile ilişkilidir.34-36 

SONUÇ 

Tespitimize göre yaşlıların iyi niyetle hazırlanan mev-
zuatta vaat edilen hizmetlerden yararlanmasını engel-
leyen sorunlar vardır. Bir yandan evde bakım hizmet
lerinin kısa tarihçesi, mevzuatı, işleyiş düzeni diğer
yandan bu hizmetleri alan yaşlıların ve hizmet veren
personelin genel özellikleri bütün olarak göz önüne
alındığında, sorunların ekonomik, sosyo-kültürel, hu-
kuki ve siyasi boyutları bulunduğu görülmektedir. En
fazla etik sorun sağlık personelinin özelliklerinden ve

görev tanımlarından kaynaklanmakta olup öncelikle
bunların üzerine eğilmek gerekmektedir. Yarar sağlama
başta olmak üzere tüm etik ilkelerle ilgili-bağlantılı
farklı sorunlar bulunmaktadır. Çözüm arayışları bağla-
mında ilk olarak sağlık personelinin görev tanımlarının
tarafsız bir şekilde gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Evde bakım alan yaşlı hasta kendi özellikleri üzerinden
sorunlarla karşılaşma bağlamında en çok beklediği ya-
rarı görememekte, ayrıca ayrımcılığa uğramakta, özerk-
liği zedelenmekte ve zarar görmektedir. Yaşlıların
özellikleri değiştirilemeyeceğine göre bunların varlığını
kabul edip etik sorun yaratmalarının engellemesine yö-
nelik arayışlara girilmesi gerekmektedir. Mevzuat iyi ni-
yetle hazırlanmıştır ancak bunun ötesinde gerçekçi
vaatlerde bulunulması da gerekmektedir. Durum tes-
pitlerinde etik sorunların tartışılmama olasılığı kaygı
uyandırmaktadır. Bu nedenle şimdiye kadar yapılmış
literatürde oldukça geniş yer kaplayan durum tespit-
lerinde etik sorunları belirleyecek meta-analizlerin ya-
pılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi önemlidir.
Ayrıca evde bakım hizmetini etkileyebilecek özellikle
alanda çalışan sağlık personelinde farkındalık yaratacak
çalışmaların ve eğitimlerin artırılması gereklidir. 

ŞEKİL 1: Genel olarak ayrımcılığa maruz kalanlar, bakım verenler ve bakım sırasında sorun yaşayanların ortak özellikleri.

Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics 2016;2(2)

59

1. Aydın ZD. Yaşlanan dünya ve geriatri eğitimi.
Turkish Journal of Geriatrics 1999;2(4):179-87.

2. Ögenler O., Yapıcı G., Taşdelen B., Akça T.
Mersin ilinde bir grup hekimin yaşlı ayrımcılığı
hakkındaki görüşleri.  Turkish Journal of Geri-
atrics 2012;15(4):409-15.

3. Phelan A. Elder abuse, ageism, human rights
and citizenship: implications for nursing dis-
course. Nurs Inq. 2008;15(4):320-9. 

4. Çilingiroğlu N, Demirel S. Yaşlılık ve yaşlı
ayrımcılığı. Turkish Journal of Geriatrics
2004;7(4):225-30.

5. [Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Tarafın-
dan Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına
Dair Yönetmelik]. Resmi Gazete. Tarihi:
27.02.2015, Sayısı: 29280. 

6. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 (Güncellenme
Tarihi : 23/01/2016) 

7. Erişim Tarihi: 19.01.2016  http://www.saglik.gov.tr/
TR/dosya/1-100380/h/tryillik.PDF

8. Yılmaz M, Sametoğlu F, Akmeşe G, Tak A,
Yağbasan B, Gökçay S, et al. Sağlık hizmetinin
alternatif bir sunum şekli olarak evde hasta
bakımı. Istanbul Med J 2010;11(3):125-32.

9. Şahbaz M, Tel H. Evde yaşayan 65 yaş ve
üzeri bireylerin günlük yaşam aktivitelerindeki
bağımlılık durumu ile ev kazaları arasındaki il-
işkinin incelenmesi. Turkish Journal of Geri-
atrics 2006;9(2):85-93.

10. Korhan EA, Hakverdioğlu Yönt G, Tokem Y,
Karadağ Ö, Sarıoğlu E, et al. Dahiliye ve cer-
rahi kliniklerde yatan hastaların bakım bağım-

lılığı düzeylerinin belirlenmesi. Anadolu
Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;16
(4):199-204.

11. Çivi S, Tanrıkulu MZ. Fiziksel yetersizlik
düzeyleri ile kronik hastalıkların prevalansını
saptamaya yönelik epidemiyolojik çalışma.
Geriatri 2000;3(3):85-90.

12. Akdemir N, Bostanoğlu H, Yurtsever S, Kut-
lutürkan S, Kapucu S, Özer ZC. Yatağa
bağımlı hastaların evde yaşadıkları sağlık
sorunlarına yönelik evde bakım hizmet
gereksinimleri. Dicle Med J 2011;38(1):57-65.

13. Guralnik JM, LaCroix AZ, Branch LG, Kasl SV,
Wallace RB. Morbidity and disability in older
persons in the years prior to death. American
Journal of Public Health 1991;81(41):443-7.

KAYNAKLAR

Bakım verenler



Oya ÖGENLER YAŞLILARA YÖNELİK EVDE BAKIM HİZMETLERİNDE ETİK SORUNLAR

Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics 2016;2(2)

60

14. Yiğit R. Hasta ve ailesine ölümle baş et-
melerinde yardım etme. CÜ Hemşirelik Yük-
sekokulu Dergisi 1998;2(2):9-15. 

15. Namal A. Terminal dönem hastalarına yak-
laşıma eleştirel bir bakış ışığında hospis
düşüncesi. Editör Demirhan Erdemir A, Oğuz
Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. Klinik Etik. İstanbul:
Nobel Tıp Kitabevleri; 2000.p.595-616. 

16. Namal A. Hospice: Bir Kurumun Değil, Bir
Yaklaşımın Adı. Klinik, Etik, Kültürel ve Hukuki
Yönleriyle Yaşamın Sonuna İlişkin Kararlar
Toplantısı, Ankara 8 Mayıs 2013. Erişim:
(http://www.hubam.hacettepe.edu.tr/ekler/pdf/
yasam_sonu/Namal_yasam_sonu.pdf). Erişim
Tarihi: 29.10.2015.

17. Yaşamın Son Döneminde Tıbbi Tedavide
Karar Verme Sürecine İlişkin Kılavuz [Avru-
pa Konseyi]. Çeviren Işıl Ülman Y. Avrupa
Konseyi Yayını, İstanbul 2015. Erişim: (http://
www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/09_
End%20of%20Life/Guide/Guide%20FDV%20
turc.pdf). Erişim Tarihi: 29.10.2015.

18. Erdil F. Yaşlanan toplum ve yaşlının evde ba-
kımı. Erişim; (http://www.e-kutuphane.teb.org.tr/
pdf/tebakademi/geriatri_2009/23.pdf) (Erişim
tarihi: 04.09.2013). 

19. Hastalıkların Etkin Tedavisi, Komplikasyonların
Gelişiminin Önlenmesi ve Bu Hastalıklara Yöne-
lik Rehabilitasyon Hizmeti Sunulması Çalışma
Grubunun Aktiviteleri Çerçevesinde 24-26
Kasım 2010 tarihlerinde yapılan Göğüs Hasta-

lıklarında Evde Sağlık Hizmet Sunumu Çalıştayı
Sonuç Raporu, Yayın No:838 Ankara, 2011.

20. Esatoğlu AE, Çoban M. Evde bakım hizmet-
lerine genel bir bakış. Turkiye Klinikleri J Med
Ethics 2004;12(2):109-20.

21. Ejder Apay S. Geçmişten günümüze ebelik:
Tarihi bir inceleme. Lokman Hekim Journal
2014;4(2):13-20.

22. Ökdem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N. Hemşirelik
tarihi, eğitimi ve gelişimi. Ankara Üniversitesi
Dikimevi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Yıllığı
2000;1(1):5-11.

23. Bilge U., Elçioğlu Ö.,Ünalacak M.,Ünlüoğlu İ.
Türkiye’de yaşlı evde bakım hizmetleri.
Avrasya Aile Hekimliği Dergisi 2014;1-8.

24. Ögenler O, Yapıcı G, Bilgin N., The Options
of Hospitalized Patients about Exposed Dis-
crimination based on Hospitals or health per-
sonel. World Association for Medical Law
Health Health Law 2015; 34:21-38.

25. Öztop H, Şener A, Güven S. Evde bakımın
yaşlı ve aile açısından olumlu ve olumsuz yön-
leri. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 2008(1):
39-49.

26. Metin S. Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk. 1. Baskı.İs-
tanbul:On iki levha yayıncılık; 2010.p.85-6.

27. Özer Ö, Şantaş F. Kamunun sunduğu evde
bakım hizmetleri ve finansmanı. Acıbadem
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;3(2):
96-103.

28. 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştir-
ilmesi Hakkında Kanun. Resmi Gazete. Tar-
ihi: 12/1/1961, Sayısı: 10705. 

29. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği. Resmi
Gazete. Tarihi: 25/05/2010, Sayısı: 27591. 

30. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hak-
kında Yönetmelik. Resmi Gazete. Tarihi:
10.03.2005, Sayısı: 25751. 

31. Can R, Abacı LÇ, Kadıoğlu S. Yaşlılara yöne-
lik evde bakım hizmetleri sırasında gündeme
gelen tıp etiği sorunları. Cumhuriyet Tıp Der-
gisi 2013;35:448-456.

32. Güven T. Türkiye’deki tıp etiği tartışmalarının
ana eksenleri ve sorunları: Eleştirel bir değer-
lendirme. Türkiye Biyoetik Dergisi 2014;1(1):
13-24.

33. İzgi MC, Çoban M, İzgi VA. Evde bakım
hizmetleri sunumu hakkında yönetmelik’e
eleştirel bakış. Turkiye Klinikleri J Med Ethics
2008;16(1):43-8. 

34. Oğuz Y. Özerkliğe Saygı İlkesi Arda, B, Oğuz
Y, Pelin ŞS, editörler. Deontoloji. 2. Baskı.
Ankara: Bilimsel Yayınlar Serisi, A.Ü. Tıp
Fakültesi, ANTIP AŞ Yayınları; 1998.

35. Aydın E, Ersoy N. Tıbbi Etik’te “Adalet İlkesi.
Turkiye Klinikleri J Med Ethics 1994;2:61-3.

36. Sarı N, Başoğlu İ. Klinik tıp eğitimi sırasında
hasta yönünden ortaya çıkan etik sorunlar.
Turkiye Klinikleri J Med Ethics 1998;6(2):61-
8.


