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Adalet; tüm erdemlerin hanımefendisi 
ve kraliçesi olan adalet…

Cicero



Adalet Kavramı

1. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, 

türe 

2. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı 

verme 

3. Bir toplumda değerlerin, ilkelerin, ideallerin, 

erdemlerin cisimleşmiş, somutlaşmış, hayata geçirilmiş 

olması durumu 

4. Herkesin hak ettiği ödül ya da cezayla karşılaşması hali

5. Bireysel bir nitelik olarak bir erdem, «kişi değeri»



Tanımlar…
Denkleştirici veya düzeltici adalet; zarar verenin neden 

olduğu zararı ödemesi, suç işleyenin hak ettiği cezayı 

çekmesi (hukuki ilişkide taraf olanların eşitmuamele 

görmesi)

Dağıtıcı adalet; şeref ve malların paylaştırılmasında 

herkesin yeteneğine ve toplum içindeki durumuna göre 

payına düşeni alması



Dağıtıcı Adalet
• Toplumdaki işbölümü şartlarıyla uyum içinde yarar ve 

yüklerin toplumun yönetim, adalet, yardım ve sağlık 

bakım kurumları dahil temel ve yaygın kurumlarına 

dağıtımında uygulanır

Yükler Yararlar 

Vergi ödemek
Askerlik hizmeti yapmak

Sağlık bakım hizmetleri
Eğitim 



"Eşitlere eşit şekilde; eşit olmayanlara aralarındaki uygun 

benzerlik ve farklılıklarla orantılı olarak eşit olmayan 

şekilde muamele edilmelidir"

«Eşitlik mutlak değil görelidir, “A”nın payı “A”nın sahip 

olduğu; «B”nin payı “B”nin sahip olduğu uygun (?) X 

özelliklerine eşittir.

Biçimsel adalet ilkesi



Adaletsizlik…
Tamamen her özelliğe göre değil, uygun olan özelliklerine 

göre benzer olan kişilere farklı muamele, 

Uygun özelliklerine göre farklı olan kişilere benzer 

muamele, 

ya da

Aralarındaki farklılıklarla orantılı olmayan şekilde farklı 

muameledir



Karşılaştırma… 

• Paylaştırılacak yararlar taleplere oranla makul şekilde 

sınırlı olduğunda talep edenlerin karşılaştırılmasına 

ihtiyaç duyurulur,

• Bir kişinin ne hak ettiği onun taleplerine karsı yarışan 

talepler dengelenerek belirleniyorsa bu karşılaştırmalı 

adalettir

• Toplumdaki diğerlerinin durumu, bir bireye ne kadar 

borçlu olunduğunu belirler



Örneğin, 

• Yiyecek yardımı sırasında bekleyen iki evsiz

• Poliklinikte sıra bekleyen benzer yaşlarda iki erkek

• YBÜ ünitesine kabul edilmeyi bekleyen benzer yaşlarda, 

bilinci kapalı iki kadın



Maddi Adalet İlkeleri

Biçimsel ilkeye içerik kazandıran  uygun özellikleri 

belirleyen ilkelere maddi adalet ilkeleri denir

Her maddi adalet ilkesi yarar ve yüklerin kendisine 

göre dağıtılmasını gerektiren uygun bir özellik 

belirler



Toplumsal yarar ve yüklerin paylaşımında;  

(1) Herkese eşit

(2) Herkese ihtiyacına göre 

(3) Herkese haklarına göre 

(4) Herkese kişisel çabaya göre 

(5) Herkese toplumsal katkıya göre 

(6) Herkese meziyetlerine  göre 

(7) Herkese serbest piyasa koşullarına göre



İnsan Hakları ve Sosyal Adalet;

1. Kuşak temel hak ve özgürlükler (klasik haklar)

2. Kuşak ekonomik ve sosyal haklar

3. Kuşak dayanışma hakları

4. Kuşak bilimsel gelişmeler karşısında insan onurunu 

koruma 



Türkiye’de;

Anayasa’nın 56. maddesi “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir 

çevrede yaşama hakkına sahiptir” ifadesiyle sağlık hakkını 

güvence altına almış, 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde bir hak olarak 

tanınan sağlık hizmetlerinden faydalanmanın sosyal 

adalete uygun bir şekilde ifasını sağlamak için  tıp ve tıpla 

ilgili hizmetlerin sosyalleştirilmesini sağlamak amacıyla 

12 Ocak 1961 tarihinde “Sağlık Hizmetlerinin 

Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun” düzenlenmiştir 



Kişilerin özellikleri ile toplumdaki yarar ve
yüklerin ahlaki olarak doğru dağıtımı arasında ilişki 

kurma çabası:
DAĞITICI ADALET KURAMLARI

• Çeşitli uygun özellikleri belirleyen maddi ilkeler ile insan hakları ve 

sosyal haklar karsısında; farklı kural ve haklı çıkarımları düzenlemeyi 

ve temellendirmeyi amaçlamaktadır. 

• Pek çok kuram, sağlık bakım hizmetleri de dahil, yarar ve hizmetlerin 

nasıl dağıtılacağını ya da bazıları yeniden - dağıtılacağını belirleyecek 

ölçütlerin çıkarılacağı çerçeveler sunar. 



Başlıca Adalet Kuramları 

Özgürlükçü (Libertarian) kuramlar: Belirli kalıp ilkelerin 
sonuçlarındansa adil işlemlerin uygulanmasını savunarak sosyal ve 
ekonomik özgürlük (negatif) hakkını vurgular

Yararcı (Utilitarian) kuramlar: Karma kriterler kullanarak 
kamusal yararı en yüksek düzeye çıkartmayı vurgular

Eşitlikçi (Egalitarian) kuramlar: Eşitlik ilkesi kadar ihtiyaç 
ilkesini de kullanarak yaşamda her makul insanın arzu edeceği yararlara eşit 
ulaşımı vurgular

Toplulukçu (Communitarian) kuramlar: Her topluma 
uygulanabilecek tek bir adalet kuramı olamayacağı, her ahlaki toplumun 
farklı iyi anlayışından çıkarılabilecek çoğul adalet ilkelerini vurgular



Özgürlükçü Kuramlar (J. Lock - A. Smith 17yy - 18 yy) 

• Kalıp ilkeler bireysel özgürlükleri tehdit ettiğinden usuli 
– negatif adalet savunulur. Örneğin şans oyunlarında 
sonuç yalnızca kurallar ihlal edildiyse adaletsizdir

• Ekonomik üretim ve değer bireyseldir

• Bir grup bireyin yararı için başka bir grup bireyden zorla 
mali kaynak elde etmek, temel kişisel özgürlükleri feda 
etmektir

• Birinin sağlık sigortasını ödemeye gücü yetmiyorsa bu 
adaletsizlik değil talihsizliktir. 

• Toplum sağlık bakımını kapsayan  bir fon oluşturmak  
için ahlaksal  yükümlülüğe sahip değildir 



Robert Nozick, Anarşi, Devlet ve Ütopya (1974)

• Genelde devleti ve özelde refah devletini ciddi şekilde sorgular

• Sadece vatandaşlarının haklarını ve hak edişlerini koruyan bir devlet 

meşrudur

• Topluma dağıtıma özgü  modeller dayatan tüm maddi adalet ilkelerini 

reddeder.

• Sadece üç ilkeli (kazanç, transfer ve düzeltme) bir adalet biçimi önerir. 

• Bu bağlamda adalet, maddi ilkelerin uygulanmasıyla değil; adil 

prosedürlerin engellenmeden işlemesiyle oluşur.

• Makro düzeyde serbest piyasa koşullarının dürüstçe uygulanması

• Mikro düzeyde ödeme gücü ve üretime katkı 



Yararcı Kuramlar (J. Bentham – JS. Mill 19.yy)

Yarar ilkesi “en yüksek sayıda kişinin en yüksek oranda 

mutluluğu”

Özgürlükçü kuramların tersine amaca ulaşmak için 

kaynakların yeniden dağıtımı kabul ederler.

Ancak; yararcı kuramlar kimin yarar kimin zarar gördüğü 

bilgisini kaçırıp sadece durumdaki toplam faydaya 

odaklanır. 

Bireysel özgürlüklerin ihlal edilebilmesi olasılığı nedeniyle 

özgürlükçü ve eşitlikçi kuramlar karşı çıkar



Yararcı Kuramlar

• Sağlık bakımına ayrılmış kaynaklardan mümkün 

en yüksek faydayı elde etmeye çalışmak!

• Fayda nasıl ölçülecek? 

• Alan Williams - QALY (beklenen kaliteli yaşam 

yılı)



Alan Williams’ın tanımıyla…

"...QALY'nin temeli şudur; sağlıklı yaşam beklenen bir 

yılın değeri “1”dir. Bir yıllık sağlıksız yaşam beklentisi 

1'den azdır. Tam değeri, sağlıksız kişinin yaşam 

kalitesinin kötülüğü kadar azdır. Eğer ölüm “0” ise genel 

olarak QALY için negatif olmak mümkündür. Yani 

birinin yaşam kalitesi ölmüş olmaktan daha kötü olarak 

değerlendirilebilir." 



Yaşam kalitesinin tek ölçütü fiziksel hareket kabiliyeti ve acıdan 

bağımsız olmaktır. 

Tedaviler, QALY’nın maliyeti de hesaba katılarak kar ettiren 

“QALY”  sayısına göre değerlendirilir. 

En az maliyetle en fazla QALY kazandıran tedavi ve hizmetlerin 

seçilmesi adildir. 

Her QALY’ın maliyeti önemlidir!! 



• Sağlıkta öncelikleri  belirlemenin 
amacı ulaşılabilir kaynaklar 
çerçevesinde toplumların sağlığını 
yükseltmektir. 

• Etkinlik elde edilen yararların feda 
edilenlerden ağır basmasıdır.

• Kimse böyle bir ilkeyi kabul etmekte 
etik bir sorun görmeyecektir çünkü 
kaynakları etkin kullanmakta ahlaki 
olmayan bir taraf yoktur. 

Williams, 1991

Maliyet-etkin QALY 



Eşitlikçi Kuramlar
• Eşitlik ilkesi ve ihtiyaç ilkesi - Her makul insanın 

arzu edeceği yararlara eşit ulaşımı

• Radikal formunda – adalet=eşitlik, 
adaletsizlik=eşitlikten her türlü sapış 

• ? Yalnızca insan türünün bir üyesi olmak tüm 
sosyal yararlardan eşit pay alma hakkı verir mi? 

• ? Kaynaklar bu anlamda sınırsız mıdır?



John Rawls-A Theory of Justice, 1971 

Yararı en yüksek düzeye çıkartma amacıyla yapılacak

dağıtım, sosyal adalet tarafından garantiye alınması

gereken temel bireysel hak ve özgürlüklerin ihlaline yol

açabilir.

"Herkes bir bütün olarak toplum esenliğinin bile

çiğneyemeyeceği adalete dayanan bir ihlal edilemezliğe

sahiptir".



Orijinal Pozisyon – Cehalet Peçesi

Orijinal pozisyonda kişiler dahil oldukları toplumu, kendi

statülerini, cinsiyetlerini ve bunun gibi ilke seçiminde taraf

tutmaya neden olabilecek özelliklerini bilmelerini

engelleyen bir “cehalet peçesi” ardında geçerli adalet

ilkelerini belirlerler.



Rawls’a Göre Bu Pozisyonda Seçilen İki İlke;

1. “Her kişi diğerleri için aynı özgürlükle bağdaşacak 

şekilde en geniş temel özgürlük eşit hakkına sahiptir. 

2. Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler (a) en avantajsız 

durumda olanların avantajına olacak şekilde ve (b) iş 

ve pozisyonlar herkese açık olacak şekilde 

düzenlenecektir.



Öncelik temel özgürlükler, diğer öncelik toplumda en 

dezavantajlı üyelerin eşitliksiz durumunu daha eşit hale 

getirebilmektir. 

Rawls sosyal kurumların adaletinin tamamıyla doğumdaki 

şans, doğal yetenekler ve tarihsel koşullardan 

kaynaklanan eşitsizlikleri giderme eğilimlerine göre 

ölçüleceğine inanır ve bunu “adil fırsat eşitliği” ilkesiyle 

ifade eder.

John Rawls-A Theory of Justice, 1971 



Norman Daniels, “Just Health Care” 1985

Rawls’ın “adil fırsat eşitliği” kavramı Daniels tarafından 

sağlık-bakım kaynaklarının paylaşımına uygulanır. 

"Sağlık bakım kaynaklarının paylaşımında temel kurumlar 

adil fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir."

Normal tür fonksiyonlarından her sapış adil fırsat eşitliği 

ilkesine göre düzeltilmesi gereken bir sorundur. 



Ancak;
• Süre giden teknolojik gelişmeler temelinde, normal tür 

fonksiyonları hedefine yaklaştırmak için 

yapılabileceklerin sınırı yoktur. 

• En kötü durumda olanlar normal tür fonksiyonlarından 

en uzakta olduğundan onların durumunu düzeltmeye 

kalkışmak iyi durumda olanların sağlık-bakım 

ihtiyaçlarının karşılanamaması ile sonuçlanabilir. 

• Sağlık bakım sektörü neredeyse sınırsız miktarda sosyal 

kaynağı emme kapasitesinde olan bir çeşit "kara delik" 

haline gelebilir



Tıpta Adalet İlkesi 

1. Genel sosyal bütçenin paylaştırılması: Barınma, eğitim, 

kültürel etkinlikler…

2. Sağlık bütçesinin paylaştırılması: Halk sağlığı, afetlerden 

korunma, yoksulluk yardımı, iş ve çevre güvenliği…

3. Sağlık-bakım bütçesinin paylaştırılması: Hangi hastalıkların 

öncelikli olacağı…

4. Hastalar için kıt kaynakların paylaştırılması: Hangi hastaların 

öncelikli olacağı…

;



Tıbbi kaynakları adil 

paylaştırma 

yükümlülüğü

Yeteneğim ve hükmümce 
hastama yararlı olacağım 

(Hipokrat Andı)

Önceliğim her zaman 
hastamın sağlığı olacak 
(Cenevre Bildirgesi) 

Hekimin çatışan yükümlülükleri?



Hekimin kaynakları adil paylaştırma ödevi var mıdır?

• Levinsky “hekim toplumsal bedellere dikkat etmeksizin her bir 
hasta için yararlı olabileceğine inandığı her şeyi yapmalıdır” 

• Pellegrino “hekimin klinikte hastasına karşı tam bir yükümlülüğü 
vardır ancak bir vatandaş ve meslek mensubu olarak topluma karşı 
da bir sorumluluğu bulunmaktadır”  

• Morreim “hekimin yükümlülükleri artık tek-amaçlı bir vaat 
değildir, tersine hastanın çıkarları diğer hastaların, bir bütün olarak 
toplumun ve hatta bazen bizzat hekimin kendisinin yarışan yasal 
talepleriyle tartılmalıdır” 

• Rescher “paylaşımda toplum bir kıt kaynağı diğerlerindense belirli 
bir kişiye yatırır böylece  yatırımının gelecekteki muhtemel
getirisini beklemeye hak kazanır ve toplumun emanetçileri olarak
tıbbi kurumlar ve tıp çalışanlarını da açıkça o topluma karşı 
sorumludur” 



Yoğun Bakım Hekimlerinin Çatışan Yükümlülükleri? 

• Yoğun bakım kaynakları kıt kaynaklardır!

• Yoğun bakım ünitelerinde çoğunlukla en ağır seyirli, 

yaşamlarının başında ya da sonunda olan ve invaziv yasam 

desteğine en fazla ihtiyaç duyan hastalara hizmet verilir!

• Ventilatör, canlandırma, böbrek diyalizi, tüple beslenme ya 

da damar içine sıvı verme gibi tedavi ve araçlarla yasam 

süresini uzatabilen ve dolayısıyla ölümü erteleyebilen 

yasam destek sistemleri kullanılır! ve 

• Bu sistemlerden ayırmak hastanın ölümüne neden olabilir!



Yoğun Bakım Hekimlerinin Çatışan Yükümlülükleri? 

• Hastalık gelişimi süratli ve hastalıkları yasamı tehdit 

edici olan hastalar arasında, belirli bir hastaya yoğun 

bakım sağlanıp sağlanmayacağına, 

• Kritik pek çok hasta arasından hangisinin sınırlı yoğun 

bakım kaynaklarından yararlanacağına, 

Dolayısıyla  

• Herkesi yaşatılamayacaksa kimin yaşayacağına karar 

verilmelidir. 



YBÜ Hasta Kabul 
/ Taburcu 
Kararları

Kıt kaynakları 
paylaştırma  
Kararları 

Yoğun bakıma hasta kabul ve taburcu kararları 

aynı zamanda kıt kaynakların paylaşımı 

kararlarıdır.



Keyfi paylaşım
Objektif şekilde 
uygulanan uygun 
paylaşım ölçütleri

Dağıtıcı adalet ! Adaletsizlik!!



Triyaj

Kıt kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla 

hastalar arasında seçim yapmak 

Kullanıldığı her durumda sağlık bakımda triyajın amacı 

ulaşılabilir tıbbi kaynakları mümkün olduğunca etkin ve 

verimli kullanmaktır. 

Geleneksel ve çağdaş anlamında triyajın temel öncülü “en 

fazla sayı için en fazla iyiyi yapmaktır”. 



YBÜ Triyaj Ölçütleri

American Thoracic Society Bioethics Task 

Force. Fair allocation of intensive care 

unit resources. Am J Respir Crit Care Med 

1997;156:1282-1301

The Society of Critical Care Medicine 

Ethics Committee. Consensus statement 

on the triage of critically ill patients. 

JAMA 1994;271:1200–1203

American College of Critical Care Medicine of the

Society of Critical Care Medicine. Guidelines for ICU

admission, discharge, and triage. Critical Care

Medicine 1999;27(3):633–638.



YBÜ Triyajında Uygun Ölçütler?

• Başarılı sonuç olasılığı

• Hastalığına bağlı olarak hastanın yaşam beklentisi

• Hastanın beklenen yaşam kalitesi

• Hasta ya da vekilin istekleri

• Etkilenenlere yükü -ki bu finansal ve psikolojik maliyeti 

ve diğer hastaların tedavisi için kaçırılan fırsatlar-

• Toplumun sağlık ihtiyaçları ve diğer ihtiyaçları



Yoğun Bakıma Kabul Edilmemesi Gereken Hastalar 

• YBÜ bakımı olsun olmasın iyi olacak hastalar

• Prognozu kötü olan ve YBÜ den yarar olasılığı az olan hastalar (Ağır, 

geri dönüşsüz beyin hasarı olan hastalar; geri dönüşsüz çoklu organ yetmezliği olan 

hastalar; kemoterapi ve radyoterapiye yanıt vermeyen metastatik kanserli hastalar)

• Yoğun bakım desteği verilmemesi için aydınlatılmış reddi  veya 

yaşayan dileği /emri olan,

• Organ donörü olmayıp beyin ölümü açıklanmış olan, 

• Kalıcı bitkisel hayatta olan ya da daimi bilinçsiz durumda bulunan 

hastalar. 



Son seçim…
� Yoğun bakım triyaj kararlarında dikkate alınan en 

önemli konu sağ kalım ve fonksiyon olarak hastanın 

beklenen sonucudur ki bu hastanın tıbbi durumuna 

bağlıdır. 

� Genel olarak prognozu iyi olan hastaların prognozu kötü 

olan hastalara önceliği vardır. 

� Eşit prognozu olan hastalar arasında verilecek karar ilk 

gelene ilk hizmet şeklinde olmalıdır. 



Ancak; 
• Ölçütlerin oluşturulması uygulanması için yeterli 
değildir. 

• Çalışmalar ölçütlere sınırlı uyum göstermiştir (Garrouste-
Orgeas et al, 2005; Sinuff et al, 2004; Akpınar, 2007) 

• Hastaları belirlemeyi sağlayacak güvenilir ve objektif 
skorlamalar yoktur,

• Klinik uygulamada bu önerileri izlemek zordur, 
• Rehberler global olarak kabul edilmemiştir, 
• Tıbbi-etik kararlarda kültürel ve dini değerler ile kişisel 
farklılıkların etkilidir. 

• Ölçütler klinik-etik karar verme süreciyle  yaşama 
geçirilebilir. 



Öneriler…

1. Yoğun bakım ünitelerinde hasta kabul ve taburcu 

kararlarının nasıl gerçekleştiğini ortaya koyan kapsamlı 

prospektif çalışmalar yapılması,

2. Ulusal meslek derneklerinin desteğiyle ülkemize özgü 

YBÜ triyaj ölçütlerinin belirlenmesi ve

3. YBÜ çalışanlarının bir ekip kararı olarak tıbbi etik 

karar verme süreci uygulamak konusunda etik eğitim 

verilmesi ve rehberlerin oluşturulmasıdır.



No Ölçütler Hekimler Hemşireler 
1 Hastanın akut durumunun geri dönüşsüz olması 77,1 64,7
2 Hekim tarafından değerlendirilen hasta yaşam kalitesi 64,4 76,9
3 Hastanın kronik hastalığının doğası-prognozu 72.6 58,2
4 Hastanın yoğun bakıma yatışıyla kurtarılamayacak olması 73,0 54,9
5 Tedavinin bilimsel bilginin gelişimine katkı sağlayacak olması 59,5 55,0

6 Hastanın yaşı 57,7 45,5
7 Hastanede bulunduğu sürede durumunun giderek kötüleşmesi 53,4 52,0

8 Hastanın bakmak zorunda olduğu kişilerin bulunması 40,1 45,7

9 Tedavinin tedavisinin aileye sosyal ve ekonomik etkisi 41,7 39,0

10 Tedavinin topluma maliyeti 41,6 38,5

11 Hastanın mental/psikiyatrik öyküsü 36,4 44,2

12 Finansal maliyet-fayda analizi 40,3 35,3

13 Hastanın değerlendirmesiyle kendi yaşam kalitesi 29,4 43,8
14 Yaşam tarzının hastalığın oluşumuna/ilerleyişine neden olması 28,1 24,0

15 YDT kaynaklarından daha önce de yararlanmış olması 20,6 30,2

16 Hastanın ödeme gücü 20,2 28,7

17 Hastanın toplumda önemli bir statüsünün olması 28,1 11,7
18 Hastanın üretime katkısı 22,1 21,6

19 Hastanın, ailesinin ya da diğer bir hekimin baskısı 20,1 23,5

20 Hastanın bir devlet kurumunun bakımı altında olması 13,6 17,6

Toplam 228 136
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