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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

Kavramlar - Değerler - Tartışmalar 

• Etik 

• Biyoetik 

• Biyomedikal Etik 

• Tıp Etiği 

• Araştırma Etiği 

• Çevre Etiği 

• Etik Bildirgelerin Anlamı 

• Farkındalık ve Duyarlılık 

kazanmak 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

Etik ya da etik analiz 

 

• Hangi faaliyetler doğru veya yanlıştır, iyi ya da kötüdür, 

takdiri veya suçlamayı gerektirir?  

• “Faaliyetlerin” sorgulaması; rol alan aktörleri, kişisel 

etkileşimleri ve ilişkileri akla getirir. 

• Bir faaliyetin ya da bir kişisel etkileşimin iyi ya da kötü, 

doğru ya da yanlış olduğuna hangi ölçütlerle karar 

vereceğiz? 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

Etik değerler ve yargılar şu  üç alanla 

ilişkilidir: 

 
 Neyin tümüyle doğru olduğu hakkındaki yargılar (insan 

etkinliklerinin amaçları ve sonuçları açısından neyin 

doğru olduğu anlatılmaktadır) 

 İnsan karakteri hakkındaki yargılar (kişileri takdir edici 

ya da suçlayıcı yargılar ve karakter özelliklerinin 

ışığında kişilerin davranışları hakkındaki yargılar ya da 

bunların yokluğu) 

 Ahlaki sorumluluklar hakkındaki yargılar (ne yapmalı ve 

yapmamalıyız, başkalarına nasıl davranmalı ya da 

davranmamalıyız?) 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

Değer sorunlarının çözümünde özne-nesne, 

amaç-araç ayrımı 

 Değerlerimizin öznesini birey, insan oluşturmaktadır. Bu 

anlamda da nesne oldukça çeşitlidir ve kişilere göre de 

değişmektedir. Tıbbi etik bağlamında baktığımızda özne 

hekim olduğu zaman onun nesnesini; hasta(lar), cerrahi bir 

teknik, bir ilaç oluşturabilir. 

 

 Ele almamız gereken bir başka nokta ise etik sorunların 

çözümünde amaç-araç ayrımıdır. Klinik tıp uygulaması 

açısından amaç, hekim için her zaman hastanın tedavi 

edilmesidir.  
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

BİYOETİĞİN ALT KAVRAMLARI 

• Tıp Etiği 

• Hemşirelik Etiği 

• Sağlık Etiği,  

• Çevre Etiği 

•  Klinik Etik 

• Biyomedikal 
Araştırmalarda Etik 

• ............................ 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

ETİK DEĞERLENDİRME 

• İçgörüş sağlar  

 

• Algılamaya yardımcı 

olur 

 

•  Öngörüşe zemin 

hazırlar. 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

BİYOETİK 
 
• Etikle canlılık 

bilimlerinin kesişme 
kümesi 

• Bir sorgulama ve 
düşünme alanı  

• Bir akademik 
disiplin  

• Politik bir güç  
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

Kök hücre araştırmaları, insan 

klonlanması 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

Biyoteknoloji, genetik 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

Biyogüvenlik ve çevre konuları 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

Hayvan Hakları  
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

Genetiği değiştirilmiş hayvanlar, 

bitkiler 
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Biyoetiğin Temel Soruları 

 

 Yaşam, sağlık bilimleri ve biyoteknolojideki gelişmeler 

karşısında 

• Ne yapılmalıdır? Neye nereye kadar izin verilebilir? 

Yapılması mümkün olan her şey yapılmalı mıdır, 

yoksa bir sınırlama getirilecek midir? Nasıl? 

 

• Gerekli olan ile olmayan, izin verilebilir olan ile 

olmayan arasındaki sınır nasıl temellendirilebilir? 

Neyin yasaklanması nasıl temellendirilecektir?  
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Küreselleşme, Kültürlerarası Çatışmalar, Kültür 

emperyalizmi… 

 

• Sınırların aşılması söz konusu olduğunda, bazı 

yüzleşmelerin ve çatışmaların ortaya çıkması doğaldır. 

• Gelişmiş  ülkelerde geçerli olan değerler ile gelişmekte 

olan ülkelerde yaygın olarak kabul gören  değerler bazen 

birbirlerine taban tabana zıt olabilmektedir.  

• Biyoetik açısından bu kültürlerarası etkileşimin, gelişmiş 

ülkelerin uzmanlık birikimi ve geniş kaynakları ile 

gelişmekte olan ülkeler üzerinde yeni bir tür kültür 

emperyalizmi yaratacağı uyarıları yapılmaktadır.  
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Biyoetikte Sorun Kümeleri 

 Günümüzün bilimsel teknik ve 

sosyokültürel gelişmelerinin ortaya 

çıkardığı etik sorunlar  

 

• Prenatal Tanının kullanımı, IVF- ET süreci 

ve etik sorunları, 

• Organ ve doku transplantasyonunun getirdiği 

etik sorunlar, 

• AIDS olgusunun  biyoetik boyutları, 

• Araştırma etiğinin içerdiği sorunlar, 

• Klinik araştırmalarda hasta ve denek hakları, 

• İnsan genomuyla oynamanın sınırları,  

• Biyolojik ürünlerin patent hakkı, 

• DNA veri bankaları 

• Kürtaj uygulaması ve getirdiği etik sorunlar, 

• Tele - doktorluk uygulaması .... 

 

 Yüzyıllar boyunca değişmeyip 

günümüze kadar gelen klasik etik 

sorunlar  

• Ötanazi  (hep öyle adlandırılmamış olsa da) 

• Hasta sırrının saklanması 

• Öjeni (kalıtımsal soyluluk) 

• Sağlığı koruma amacıyla yapılan zorunlu 

uygulamalar ... 

 

Bilimin ve biyomedikal teknolojinin 

etkisiyle değişime uğramış etik sorunlar  

• Yaşam ve ölümle ilgili tanımlardaki değişikliklerin 

getirdiği sorunlar, 

• Hasta bilgilerinin merkezi bilgisayarda saklanmasıyla 

“hasta sırrını koruma”nın güçleşmesi 

• Kalıtsal hastalıklarda koruyuculuk 

• Gebeliğin  sonlandırılması, 

• Doğuştan sakatlığı olan bebeklerin durumu ..... 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

TIP ETİĞİ NEDİR? 

• Tıp etkinliği sırasında 

hekim-hasta ilişkisinde 

ortaya çıkan ahlaki değer 

sorunlarını inceleyen, 

değerlendiren bir 

disiplindir. 

• “Tümüyle olanaklı olan”  

ile  “izin verilen” 

arasındaki farkı belirler, 

sınırı çizer. 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

Biyomedikal Etiğin Dört Temel İlkesi 

 

• Yarar sağlama ilkesi 

• Zarar vermeme ilkesi 

“primum non nocere” 

(“önce zarar verme”) 

• Özerkliğe saygı ilkesi 

(Aydınlatılmış Onam 

uygulaması ) 

• Adalet ilkesi 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

Özerklik Nedir ? 

 • Özerklik, bireyin özgür ve bağımsız olarak kendi 

başına düşünebilme, kendi hakkında karar 

verebilme ve bu karara dayanan bir eylemde 

bulunabilme yeterlik ve yetkinliğidir. 

• Özerklik insan oluşla ilgili temel niteliklerden 

biridir. İnsan olmanın önemli öğelerinden biri 

olarak özerklik, tüm insan haklarının da temel 

dayanağıdır. Özerkliğe saygı ilkesinin geçirdiği 

süreç hasta haklarının gelişimine koşut olmuştur. 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

Özerklik kavramı her biri içerik yönünden 

birbirini tamamlayan üç öğe içermektedir: 

 
 

• Özerk Birey: kendi değer, inanç ve yaşam hedeflerini 

koruyarak, koşullara uygun biçimde, akılcı-özgür eylem ve 

seçimde bulunabilen bireydir 

• Özerk seçim: bireyin, kendi yeterlik ve özgür koşulları 

içinde akılcı karar ve eylemlerini belirlerken yapmış 

olduğu seçimdir 

• Özerk eylem: baskı, zorlama, aşırı etkileme ve hileden 

uzak ; amaçlı, bilinçli, istekli eylemi tanımlamaktadır 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

Aydınlatılmış  Onam 

 
 Aydınlatılmış  Onam uygulaması, bilgilendirme    ve 

onam  alma gereğinin tıp alanındaki yansımasıdır. Bu 

uygulamada hasta, hastalığının ne olduğu, hangi tedavi 

seçeneklerinin bulunduğu, bu seçeneklerin neler 

olabileceği konularında bilgilendirildikten sonra, 

kendisinden bir seçim yapması istenir. Kendisine 

verilen bilgileri, yapacağı seçimin anlamını anlayabilen 

ve bunu dile getirebilen hastanın, yani yeterliği olan bir 

hastanın kararına saygı gösterilir ve ona uygun 

davranılır. 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

 

• Hasta onam verme yeterliğinde olmalıdır 

• Onam özgür ve gönüllü olarak verilmelidir 

• Onam açık olmalıdır. Tıbbi ilişkide haklar yaratan onam 

Açık onamdır. Açık onam, gönüllü ve aydınlatılmış onam 

demektir. Böylece sağlık çalışanları üzerinde haklar 

yaratılmış olmaktadır. 

• Onam yalnızca aydınlatılan konu üzerinde önerilen tedavi 

ya da işlem için geçerlidir.  
 

 

Aydınlatılmış Onamın Temel Özellikleri  
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Klinik etik değerlendirme 

Tıbbi Belirleyiciler 

 Mevcut tıbbi durum,  

 Acil bir durum mu, kronik ve geri 

dönüşümsüz bir durum mu?  

 Önerilen tedavi,  amacı, riskleri, 

alternatifleri, başarı şansı 

 Hastanın hekiminin ve  konsültan 

hekimlerin görüşleri  

Hastanın Tercihleri 

 Hastanın kişiliği, değerleri 

 Hastanın istediği seçenekler, 

 Özel öneriler, talimatlar 

 Verilen bilgi ve bu bilgiyi anlama 

kapasitesi 

 Karar verme kapasitesi 

 Yetersiz ise vasisi kim? 

Yaşam Kalitesi 

 Hasta nasıl tanımlıyor? 

 Tıbbi ekibin görüşleri 

 Hastanın yakınları bu konuda neler 

düşünüyor? 

 Tedavi başarılı olsa bile  olası fiziksel, sosyal 

ve mental   yetersizlikler riski  var mı? 

 Hastanın palyatif  tedavisi için planlar  

 

Vakayı Çevreleyen Dış unsurlar 

 Aile? Durumu anlıyorlar  mı?  

 Dini inanışlara dayanan  yasaklamalar  

 Bakımın maliyeti kararda baskı yaratıyor 

mu? 

 Mahkeme kararları  

 Toplumun konuya  yaklaşımı 

 Yasalar, kurum politikaları  
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Karar kimin? 

• Hasta? 

• Hasta yakını ? 

• Hekim ? 

• Sağlık ekibi? 

• Hastane ? 

• Sağlık sistemi ? 

• Sigorta şirketi ? 

• Hastane etik kurulu ? 

• Dini otorite? 
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Biyotıp alanında çalışanların zorlukları 

• Eğitim  ve  sürekli mesleki eğitimdeki yetersizlikler  

• Tıbbi teknolojideki çok hızlı gelişmeler 

• Çalışanlar  üzerindeki olağanüstü medya baskısı 

• Etikolegal düzenlemelerin olmaması/bilinmemesi/sık 

değişmesi  

• Yüksek tazminatların cazibesi ve avukatlar lobisinin 

ağırlığının artması 

• Biyotıp alanına özgü, sistemden kaynaklanan tüm 

olumsuzlukların sorumluluğunun bu alanın 

çalışanlarına yüklenmesi… 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

CANKURTARAN SANDALI 

• Batan gemiden son anda kurtulanlarla birlikte geminin 

cankurtaran sandalının içindesiniz. Birlikte olduğunuz 

kişiler ve siz boğulan yüzlerce yolcudan geriye kalan bir 

avuç insansınız. Siz başarılı bir hekim ve virologsunuz, 

yolculuk sırasında AIDS hastalığının tedavisini keşfetmiş 

bulunuyorsunuz. 

• Sizi kurtararak sandala binmenizi sağlayan, alkolik olduğu 

ve bu nedenle KC sirozuna tutulduğu her halinden belli 

olan bir gemi görevlisi, ancak sandalda elektronik cihazlar, 

küçük motorlar ve gemicilik konusunda bilgisi olan tek 

kişi de o. Şu anda da sandalın henüz çalışmaya başlamamış 

motoruyla uğraşıyor. 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

• Gemi görevlisinin yanında geminin bağlı bulunduğu 

firmanın milyarder sahibi bulunuyor. Bu kişi mafya ile 

olan ilişkileri ve küçük erkek çocuklara düşkünlüğü ile 

tanınıyor. 

• Firma sahibinin yanında uyuşturucu bağımlısı 37 haftalık 

hamile kızı yatıyor. Hekim olarak siz onun doğumuna 

yardım ediyorsunuz ve doğan bebeğin Down sendromlu 

olduğunu anlıyorsunuz. Ancak bebeğin başka bir sağlık 

sorunu bulunmuyor. 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

• Sandalda ayrıca battaniyesina sarılmış, kan 
kanserinin son döneminde olan bir kız çocuğu 
ile köpeği bulunuyor. Kız ve tüm ailesi, onun son 
dileğini yerine getirmek için bu geziye çıkmışlar 
ve gemi işletmesi onlara bu yolculuğu bedava 
yapma şansı tanımış. Şu anda küçük kızın 
ailesindeki herkes ölmüş bulunuyor. Küçük 
köpekse gemi patlayıp batmadan önce havlayarak 
yolcuları uyarmış, sandaldakiler bir anlamda 
yaşamlarını onun bu erken uyarısına borçlular. 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

• Sandalın bir başka yolcusu dünyaca ünlü bir tenor, bir 

gece önce tüm yolcuları sesiyle büyüleyen tenor ne yazık 

ki hastalık düzeyinde şişman, bu nedenle sandal onun 

bulunduğu tarafa yatıyor. 

• Son olarak da sandalda dünyaca ünlü bir misyoner 

hanım var. Tüm insanlık onun fakir ve kötü durumdaki 

insanlar için yaptığı fedakarlıkları takdir ediyor. 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

• Her ne kadar sandal çok yüklüyse de yeterince gıda ve su 

var. Gemi görevlisi birazdan motoru çalıştırabileceğini, 

radyonun da yarına dek tamir edilebileceğini bildiriyor. 

• Tam bu sırada siz kolunuzda, iki gün önce üzerinde 

çalışmakta olduğunuz, çok bulaşıcı, öldürücü ve 

yumurtlama süresi çok kısa olan bir virüsle bulaştığınızı 

gösteren bir deri belirtisi farkediyorsunuz. Sandaldakilerin 

tümüne hastalığın bulaştığını anlıyorsunuz. Uygun tedavisi 

yapılmazsa bu hastalık kısa zamanda tüm sandaldakileri 

öldürebilir. 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

• Siz basit bir tedavi yöntemi keşfetmiş durumdasınız. Bu 

yöntem o kadar basit ki onu bu sandalda bile 

uygulayabilirsiniz. Ancak serum hazırlamak için birisinin 

kendisini feda etmesi gerekiyor. Çünkü serum elde 

edeceğiniz memeli canlıya öldürücü bir madde vermeniz 

gerekiyor. Üstelik elinizdeki malzeme yalnızca dört kişiye 

yetecek kadar serum hazırlamanıza olanak veriyor. 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

• Bu kötü haberi sandaldaki arkadaşlarınıza verdiğinizde, 
alkolik gemi görevlisi kendisinin bir yehova şahidi 
olduğunu, kurban olarak şeçilmeyi kabul ettiğini, 
serumdan da istemediğini bildiriyor. Ancak ötekiler bunu 
kabul etmiyorlar, çünkü onun bilgisi olmaksızın içinde 
bulundukları durumdan kurtulma şanslarının olmayacağını 
düşünüyorlar. Hatta istemese bile onun ilk tedavi edilmesi 
gereken kişi olduğunu ve zorla tedavi edilmesi gerektiğini 
savunuyorlar. Gemi görevlisi ise böyle bir durumda 
kendisini sandaldan atacağını, çünkü inancına göre eğer 
serumu alırsa ilahi bağışlamadan yararlanamayacağını 
söylüyor. Bu arada alkol çekilme belirtileri göstermeye 
başlıyor. 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

• Misyoner bayan kendisini kurban olarak sunuyor, ancak 
siz bu önerinin de tartışmaya açık olduğunu 
düşünüyorsunuz. Kanserli kızın ya da küçük köpeğin 
seçilmesi konusunda öneriler de var. Bu arada anne 
uyuşturucu krizine giriyor, bebeği ise benzer bir krizin 
eşiğinde. 

• Gemi işletmesinin sahibi size, kendisini ve kızını 
kurtardığınız taktirde tüm araştırmalarınıza yetecek maddi 
desteği sağlayacağını, aksi takdirde adamlarını sizi 
öldürmeleri için göndereceğini bildiriyor. Ayrıca sandalın, 
yiyeceğin ve tıbbi malzemenin sahibinin kendisi olduğunu 
vurguluyor. 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

• Tenor pek sesini çıkarmıyor ve kimin seçileceğini 

düşünüyor. Küçük köpek kızın elinden kurtuluyor, 

gelip elinizi yalıyor. Hava bir fırtınanın 

yaklaştığını bildirir biçimde kararıyor ve yağmur 

yağmaya başlıyor. 

• Denizde iki köpekbalığı sandala doğru yaklaşıyor. 

Tenor, Lucia di Lammermoor’un mezarlık 

sahnesinden Edgar’ın “Tu che a Dio” aryasına 

başlıyor. 
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HÜ ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ 

• HEKİM OLARAK SİZ SERUM ELDE 

ETMEK İÇİN KİMİ KULLANDINIZ?  

•  ELDE ETTİĞİNİZ SERUMLA HANGİ 

DÖRT KİŞİ KIYIYA ULAŞTI? 

•  NEDEN? 
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ETİK KURULLAR 

 
Etik konuları tartışma, analiz etme ve bu konularda politikalar 

üretme platformu oluşturmada etik kurullar ilk adımdır  

 



BİYOETİK KURULLAR KURMA NEDENLERİ 

   

Hiçbirimiz hepimiz kadar iyi değiliz !.. 
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Etik Kurullar 

• İlgili uğraş alanının uygulaması sırasında ortaya çıkan değer 
sorunlarının saptandığı, tartışıldığı, bu sorunlara çözüm 
önerilerinin getirildiği örgütsel yapılardır.  

• Etik kurulların amacı süregiden uygulamaların ya da 
çatışmaların neden olduğu etik sorunları tanımlamak /çözüm 
önermek olduğundan ve önerileri de danışmanlık rolüne 
uyduğundan, kararlar alınırken göz önünde tutulması gereken 
temel kaygı, engellemek ve kontrol altına almaktan çok, yapıcı 
eleştiriler ve uygulanabilir öneriler getirmek olmalıdır.  

• Etik açısından uygun davranışta bulunmak ve edimlerini haklı 
temellere dayandırmak isteyen danışan kişilere, bunun bilgisini 
sağlayarak yol göstermek, ona yararlı olmak hedeflenmelidir. 
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BİYOETİK KURULLARIN DÖRT BİÇİMİ 

 

 

• Politika-Belirleyen ve/veya Danışman 

Kurullar (PBD)- Ulusal Etik Kurullar 

• Sağlık Çalışanı Birliği Kurulları (SÇB) 

• Sağlık hizmeti / Hastane Etik Kurulları 

(HEK) 

• Araştırma Etik Kurulları (AEK) 
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Biyoetik kurullar kurmayı desteklemek ve ilgiyi 

koruyabilmek için gereken sekiz yapısal değişken  

Richard A. Mc Cormick  
 

• Sorunların Karmaşıklığı  

• Seçenek Sıralaması  

• Araştırma ve Sağlık Hizmetleri Kurumlarının Korunması  

• Klinik Kararlarda Hükmün Niteliği  

• Hasta Özerkliğinin İfadesi ve Önemi 

• Ekonomik Kaygıların  Ortaya Çıkışı 

• Bazı Grupların Dini İnançları 

• Kamuoyundan Etkilenen Bireysel Kararlar  
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Etik kurullar 

 • Gönüllü katılımcının hakkını korur. 

• Kuruluşu (kurumu) korur. 

• Sorumluluk, kabahat ve suçu paylaşır. 

• Kamuoyunun endişesini azaltır. 

• Sahtekarlığı engeller. 

• “Maskeli” pazarlama taktiklerini önler. 

• Ciddi tersliklerden haberdar olur. 

• Yüksek standart oluşmasını sağlar. 
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Biyotıp Alanında Çalışan Profesyonellerin 

Sorumluluğu 

• Profesyoneller etik sorumluluklarının farkına 

varmadıkça, hiçbir düzenleyici sistem uygun şekilde 

çalışamaz. 

• Fazladan yapılacak düzenlemelerin bir tehlikesi 

de profesyonellerin kendi sorumlulukları yerine, 

düzenlemelerle uyumlu olmaya dikkat sarf 

etmeleri yüzünden, ahlaki sorumluluk 

duygusunun göz ardı edilebilecek olmasıdır. 
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TEŞEKKÜR EDERİM… 

 

 

 

If you have integrity, 
nothing else matters. 

If you don't have integrity, nothing else 
matters. 
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BİYOETİKTE SORUN KÜMELERİ 

 
Prof. Dr. Nüket Örnek Büken 

buken@hacettepe.edu.tr 
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Küreselleşen Dünyada 21. YY’ da  Neler Oluyor? 

 Kapitalizm? 

 Erk ? 

 İktidar ? 

 Eşitsizlikler? 

 İnsan Onuru ? 

 İnsan Gönenci ? 

 Haklar ? 

 Bildirgeler? 

 Yaptırımlar? 

 

 

2 Nüket Örnek Büken 



Biyoetik, felsefenin somut dünyayla kesişen 

noktasıdır… 

 Biyoetik uygulamalı etiğin bir koludur, bir yandan direk ya da dolaylı 

olarak tüm canlı yaşamı ilgilendiren biyolojiyi kapsamakta, öte 

yandan da aynı anda burada ve bundan meydana gelen ahlaki, 

toplumsal ve politik konuları kapsamaktadır.  

 Burada sorun sadece insan yaşamı olmadığından biyoetik, tıp etiğini 

de kapsayacak şekilde ele alınır. Gen teknolojisi, ilaç ve tıbbi araç 

gereç endüstrisi, insan ve hayvan deneyleri, yaşamın başı ve 

sonunu ilgilendiren konular ve bunlarla birlikte diğer canlılarla ilgili 

bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonuçları, sınırları ve kullanım 

ilkeleri biyoetik'in belli başlı konu başlıklarıdır.  

 Dolayısıyla biyoetik alanındaki konular tek başına bilim insanlarının, 

akademisyenlerin, hekimlerin, siyasetçilerin, teknikerlerin, 

felsefecilerin ya da başka herhangi bir kesimin tekelinde 

olamayacak, interdisipliner çalışmayı gerektiren konulardır.  

3 Nüket Örnek Büken 



 

 “İnsanoğlu örgütlenme ve teknoloji sanatı 
ile doğaya boyun eğdirme konusunda her 
yeni adım atışında, önce kendi etik 
felsefesini derinleştirmek için kendi içinde 
iki önemli adım atmış olmalıdır”. 

Olanaklı olan- İzin verilen! 

4 Nüket Örnek Büken 



 BİYOETİK KAPSAMI 

 Biyoloji 

 Felsefe      

 Tıp          

 Hukuk          

 Bilişim         

 Teoloji  

 İşletme 

 Siyaset bilimi 

 Sosyoloji  

 …………..    
 

 
 

5 Nüket Örnek Büken 



Biyomedikal Etiğin Dört Temel İlkesi 

 Yarar sağlama ilkesi 

 Zarar vermeme ilkesi 

“primum non nocere” 

(“önce zarar verme”) 

 Özerkliğe saygı ilkesi 

(Aydınlatılmış Onam 

uygulaması ) 

 Adalet ilkesi 

 

6 Nüket Örnek Büken 



“Hukuk etik temellendirmeden yoksun kalamaz” 

 
 Etik kararlar 

 Etik İkilemler 

 Paylaşılan sorumluluk 

 Amaç-araç ilişkisi 

 Etik İlkeler/Etik Teoriler 

 Etik temellendirme 

 Etik-Hukuk ilişkisi-  

7 Nüket Örnek Büken 



etik ikilem -ethical dilemma- 

 Belirli bir durumda her birinin farklı bir değeri 
koruduğu bilinen eylemlerin tümünü birden 
gerçekleştirmenin olanak dışı olması nedeniyle 
ortaya çıkan açmazlardır.  

 Sağlık çalışanları klinik uygulamaları sırasında en 
sık yaşamın başı ve sonu, hastanın özerkliği 
ve kişilerarası ilişkiler konusunda etik ikilemler 
yaşadıklarını söylemektedirler. 

 Biyomedikal alanda çalışanlar uygulama ve 
araştırmada ileri teknolojiyi kullanırken sınırları 
belirlemede sorunlar yaşamaktadırlar 

 

8 Nüket Örnek Büken 



 
Yaşamın başlangıcı ile ilgili etik sorunlar 

  

 Abortus- Gebeliğin sonlandırılması 

 Prenatal tanı 

 Çocuklarda beyhude tıbbi uğraş? ( Futilite)  

 Yeni üreme teknikleri (Yardımcı üreme 

teknolojileri) 

 Embriyo nakilleri ve Embryodan kök hücre 

eldesi 

 
9 Nüket Örnek Büken 



Abortus bir kadın hakkı mıdır? 

10 Nüket Örnek Büken 



Abortus bir kadın hakkı mıdır? 

11 Nüket Örnek Büken 

http://www.jewishworldreview.com/cols2/abortion.my.body3.gif


Gebeliğin sonlandırılmasına ilişkin değer sorunları 

 

 Gebeliğin sonlandırılması bir doğum kontrol yöntemi olarak kabul edilebilir 
mi?  

 Gebeliğin sonlandırılmasının yasal düzenlemelerde bir hak olarak 
tanımlanması, etik açısından da doğru olduğu anlamına gelir mi? 

 Gebeliğin sonlandırılmasının yasaklanmasının ya da gebeliğin 
sonlandırılmasına izin verilmesinin olası sonuçları nelerdir?  

 Gebeliğin sonlandırılması ahlâki bir eylem midir?  

 Fetüs ne zaman insan olarak değerlendirilmelidir? 

 Erken ya da geç sonlandırılmalar arasında bir farkın varlığından söz edilebilir 
mi?  

 Gebeliğin sonlandırılması kararı bir kadın hakkı olarak görülebilir mi?  

 Gebeliğin sonlandırılmasına baba tek başına karar verebilir mi?   

 Gebeliğin sonlandırılmasıyla ilgili olarak hekimin rolü nasıl değerlendirilebilir? 

 

12 Nüket Örnek Büken 



Cinsiyet bir hastalık mıdır? 

 

 Gebeliğin sonlandırılması için öne sürülen bazı 

gerekçeler hekimi güç durumda bırakabilir. Örneğin 

sadece doğacak çocuğun cinsiyeti nedeni ile yapılması 

istenen sonlandırma işlemi etik açıdan kabul edilemez. 

Bu ve bunun gibi istemler soyu arındırma (eugenics) 

düşüncesini ve uygulamasını akla getirir. 

 

 

 

13 Nüket Örnek Büken 



Yardımcı Üreme Teknikleri  
 Çocuk sahibi olmak isteyen genç bir çift 

düşünelim. Bu çiftin doğacak çocuk için bugünkü 
tıbbın olanakları içinde ve yakın gelecekte 
yapabilecekleri neler olabilir ?  

 
 Çift önce kendi genetik materyallerini kullanıp kullanmama 

konusunda karar verecek,belki de eski alışılmış yöntemle 
doğal yoldan bebek sahibi olmak istediklerini söyleyeceklerdir.  

 Eğer bu klasik ve demode yolu seçmemişlerse çok sayıda 
başka seçenek onları beklemektedir…  

14 Nüket Örnek Büken 



Çocuk sahibi olmak isteyen genç çift 

 Gebe kalmak ya da kalmamak (!)  
 

 İnvitro döllenmiş ve genetik olarak görüntülenmiş bir seri 
embriyoya sahip olabilirler. 

 Kendilerine ait embriyoların dondurularak saklanmasını talep 
edebilir, mesleki veya kişisel olarak uygun olan bir dönemde 
embriyoyu bankadan alıp çocuk sahibi olabilirler. 

 Genetik defektlerden kaçınabilir , çocuklarının cinsiyetini ve hatta 
arzu ettikleri bazı genetik özelliklerini seçebilirler. 

 Potansiyeli arttırmak amacıyla embriyonun modifikasyonu için 
genetik mühendislikten yararlanabilirler.  

 Bu genç çift eğer arzu ederlerse yumurta , sperm veya her ikisini 
birden çocuklarında görmek istedikleri genetik özellikleri içeren bir 
başkasından sağlayabileceklerdir. 

 Genetik materyal bir kere elde edildikten sonra ise geriye tek bir 
soru kalacaktır. Gebe kalmak ya da kalmamak (!) Çift eğer 
isterlerse, çocuklarını taşıyacak bir vekil anne de 
kiralayabileceklerdir. 

 

 15 Nüket Örnek Büken 



 
Bu belirleyenlerin ışığında şu soruların cevaplandırılması 

gerekebilir: 

 
 

 Ebeveyn sonuçtan dolayı hayal kırıklığı hissederse, olası yasal davalar 
neler olabilir? 

 Çocuk, yasal ve biyolojik babası hakkında ne hissedecektir? 

 Sperm bankasının sorumlulukları nelerdir? 

 Donörün gerçek çocuklarının, suni çocukları ile evlenmeyeceğinden 
nasıl emin olabiliriz? 

 Taşıyıcı annenin yasal hakları, duyguları ve talepleri ne olacaktır? 

 Taşıyıcı anne eğer dokuz ay taşıdığı bebeğin kendisine verilmesini 
isterse ne olur? 

 Taşıyıcı anne eğer isterse çocuğu düşürebilir mi? 

 Böyle bir düşük halinde babanın ve karısının yasal hakları nelerdir? 

 Donörün durumu ne olacaktır? Yasal haklar iddia edebilir mi?  

 Yalnız yaşayan bir kadın ya da evli olmayan bir çift bunu talep ederse 
ne olacaktır? 

 Talep, gay ya da lezbiyen bir çiftten gelirse ne olacaktır? 

 Anne ve babalık için bir yaş sınırlaması olmalı mı? Olmalıysa bu nasıl 
belirlenmeli? Ölçütler neler olmalı? 

 

16 Nüket Örnek Büken 



Yaşamın sonunda alınan etik kararlar 

 Beyin Ölümü  

 Koma  

 Bitkisel Yaşam  

 Boşunalık (Futility) 

 Boşuna Tedavi  

 Tedaviden Kaçınma  

 Tedaviyi Sonlandırma  

 Ölüme Terk Etme 
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Yaşamın başlangıcı ve sonu  

-Tartışılan Kavramlar- 

 

 Yetkilendirme Bildirimi- Temsilci Onamı (Advance Directives) 

 Yaşayan Vasiyet-(Living wills) 

 Varsayılan Onam  (Presumed consent) 

 Boşuna Tedavi - Futile treatment  (Beyhude Tıbbi Uğraş) 

 Tedaviden Kaçınma, Tedaviyi Başlatmama (Withholding 

treatment) 

 Canlandırma Komutları  (Resuscitation orders (DNR ORDER)) 

 Zorla besleme ve zorla tedavi 

 

18 Nüket Örnek Büken 



19 Nüket Örnek Büken 
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Yaşamın son dönemindeki hasta karşısında 

sağlık çalışanları 

 Kanser, terminal dönem hastalıkları, yoğun bakım 
ünitelerindeki ölümcül hastalıklar, bazı geriatrik 
hastalıklar gibi yaşamın son dönemindeki hasta 
karşısında hekimler etik ikilemlerle karşı karşıya 
kalmaktadırlar.  

 Bu ikilemlerle baş etme, klinik ve etik karar verme 
süreçlerini işletme konusunda ilgili tarafların (hekim, 
hasta, hastanın ailesi) verecekleri kararlar, ait oldukları 
toplumun ahlaksal, dini, sosyal, kültürel ve hukuki 
yapısından etkilendiği gibi, ülkelerin sağlık politikaları ve 
gelenekselleşmiş hekim tutumları da belirleyici 
olabilmektedir.  

 Bunun yanı sıra ilgili tüm tarafların yaşamın sonunda 
alınan kararlara katılım sürecindeki rolleri önemlidir. 

21 Nüket Örnek Büken 



Klinik etik değerlendirme 

Tıbbi Belirleyiciler 

 Mevcut tıbbi durum,  

 Acil bir durum mu, kronik ve geri 

dönüşümsüz bir durum mu?  

 Önerilen tedavi,  amacı, riskleri, 

alternatifleri, başarı şansı 

 Hastanın hekiminin ve  konsültan 

hekimlerin görüşleri  

Hastanın Tercihleri 

 Hastanın kişiliği, değerleri 

 Hastanın istediği seçenekler, 

 Özel öneriler, talimatlar 

 Verilen bilgi ve bu bilgiyi anlama 

kapasitesi 

 Karar verme kapasitesi 

 Yetersiz ise vasisi kim? 

Yaşam Kalitesi 

 Hasta nasıl tanımlıyor? 

 Tıbbi ekibin görüşleri 

 Hastanın yakınları bu konuda neler 

düşünüyor? 

 Tedavi başarılı olsa bile  olası fiziksel, sosyal 

ve mental   yetersizlikler riski  var mı? 

 Hastanın palyatif  tedavisi için planlar  

 

Vakayı Çevreleyen Dış unsurlar 

 Aile? Durumu anlıyorlar  mı?  

 Dini inanışlara dayanan  yasaklamalar  

 Bakımın maliyeti kararda baskı yaratıyor 

mu? 

 Mahkeme kararları  

 Toplumun konuya  yaklaşımı 

 Yasalar, kurum politikaları  

22 Nüket Örnek Büken 



Biyoetik Kurulların En Önemli Hedefleri 

 Biyoloji, tıp ve yaşam bilimlerinde ortaya çıkan biyoetik 

meseleleriyle ilgili farklı görüş açıları üretmek ve bu 

konularda uzmanlık hizmeti vermek 

 Halkın yararını arttırmak 

 Hasta merkezli tıp hizmeti geliştirmek 

 Fiziki, biyolojik, davranış bilimleri veya epidemolojik 

araştırma ve deneylere katılan hastaları ve sağlıklı 

gönüllüleri korumak  

 Sağlığı ve sağlık hizmeti vermeyi geliştirmeye yönelik 

yeni bilgilerin kazanımını ve kullanımını kolaylaştırmak 

 
23 Nüket Örnek Büken 
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UNESCO Assisting Bioethics Committees (ABC): 

Publications  

 Guide No. 1: Establishing Bioethics Committees /Biyoetik Kurulların 

Oluşturulması 

 A guide to establishing bioethics committees. For ministers, policy 

advisers, members of professional and scientific research associations 

and members of bioethics committees. Available in English, French, 

Spanish, Arabic, Chinese, Russian and Turkish.  

Nüket Örnek Büken 
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UNESCO Assisting Bioethics Committees (ABC): 

Publications 

 Guide No. 2: Bioethics Committees at Work: Procedures and 

Policies/Biyoetik Kurullar İşbaşında: Çalışma Biçimleri ve Politikalar 

 A guide for chairpersons and members of Bioethics Committees in the 

consideration and evaluation of some key procedures and policies. 

Available in English, French, Spanish, Chinese, Russian and Turkish.   

 

 

Nüket Örnek Büken 
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UNESCO Assisting Bioethics Committees (ABC): 

Publications  

 Guide No. 3: Educating bioethics committees  

 This Guide, like Guides 1 and 2, is specifically intended to foster 

bioethics education by providing support. Available in English, French, 

Spanish, Arabic and Chinese.  

Nüket Örnek Büken 
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-Etik Kurul bir Danışma Kuruludur- 

Denetleme görevi ? 

  

 Etik Kurulların çalışmasında temel ilke, 

yaptırıma yol açan bir bildirimde bulunmadan 

önce söz konusu sorunun, karşılıklı görüşme, iyi 

bir iletişim yolu kurma, araştırıcıları aydınlatma, 

eğitme ve onlara rehberlik sağlama yoluyla 

çözüme kavuşturulmasıdır.  

Nüket Örnek Büken 



Aydınlatılmış Onam 
Asistan Etik Eğitimi 12-13 Eylül 2013  

Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Akpınar 

HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD 

aslyakcay@yahoo.com  

mailto:aslyakcay@yahoo.com


Paternalizm  

 



Olgu 1. Paternalist cerrah 
• Acil servise karın ağrısıyla gelen kadına BT çektirilir ve 

abdominal aort anevrizması tanısı konur. Hekim hastasını 

problemin sadece cerrahi müdahaleyle giderilebileceği ve %50 

şansı olduğu konusunda bilgilendirir. Ayrıca eğer anevrizma 

patlarsa birkaç dakika içinde ölebileceğini de bildirir. Hasta 

dansözdür ve ameliyat yarasının işini kötü etkileyeceğini 

düşünmektedir. Bu nedenle cerrahi müdahaleyi reddeder. 

Kadının doğru düşünemediğine inanan cerrahlar hastaya 

anestezi verip anevrizmayı düzeltir ve kadını kurtarırlar.  

 



Ali Fedakar, İlker Mataracı, Ahmet Şaşmazel, Fuat Büyükbayrak, Mehmet Aksüt, 
Ercan Eren, Mehmet Toker, Cengiz Köksal, Alper Onk, Rahmi Zeybek. 
Abdominal aort anevrizmasında elektif ve acil cerrahi onarım. Türk 
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2010;18(2):100-105.  
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http://tgkdc.dergisi.org/search.php3?code=TGKDC&SEARCH_AUTHORS=Ahmet %DEa%FEmazel&SEARCH_SUBMIT=1
http://tgkdc.dergisi.org/search.php3?code=TGKDC&SEARCH_AUTHORS=Ahmet %DEa%FEmazel&SEARCH_SUBMIT=1
http://tgkdc.dergisi.org/search.php3?code=TGKDC&SEARCH_AUTHORS=Fuat B%FCy%FCkbayrak&SEARCH_SUBMIT=1
http://tgkdc.dergisi.org/search.php3?code=TGKDC&SEARCH_AUTHORS=Fuat B%FCy%FCkbayrak&SEARCH_SUBMIT=1
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Aydınlatılmış Onam: Tanım  

• Aydınlatılmış bir hastanın ya da bireyin dışarıdan 

herhangi bir zorlama olmaksızın kendi özgür 

seçimine dayanarak belirli bir müdahalenin 

kendisine yapılmasını kabul (veya ret) etmesidir.  

 

BİLGİ ONAM 



Aydınlatılmış Onam: Süre 

Aydınlatılmış onam anlık bir olay değildir; aksine 

hekim – hasta ilişkisinde kendine özgü öğeleri 

olan özel bir iletişim sürecidir.  



Aydınlatılmış Onam Neden Önemlidir? 

Etik açıdan… 

• Aydınlatılmış onam kavramı “özerkliğe saygı” ilkesine 

dayanır. Özerklik hastanın kendi sağlığıyla ilgili özgür 

kararlar verme hakkına işaret eder. Buna göre sağlık 

çalışanları istenmeyen müdahalelerden kaçınmalı ve 

hastanın kendi yaşamını kontrol etmesine izin vermeli, 

teşvik etmelidir. 

• Hekim-hasta arasındaki güven ilişkisinin korunması  



Aydınlatılmış Onam Neden Önemlidir? 

Yasal açıdan… 
 

• Hasta Hakları Yönetmeliği, 1998 

• İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin 

Onaylandığına Dair Kanun, 2003  

 



Aydınlatılmış Onam Neden Önemlidir? 

Meslek rehberleri açısından… 

• TTB, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporu, 

2010 

• TTB, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, 2012 

 

http://www.deontoloji.hacettepe.edu.tr/belgeler/belgeler.php  

http://www.deontoloji.hacettepe.edu.tr/belgeler/belgeler.php


Aydınlatılmış Onam Neden Önemlidir? 

Empirik araştırmalar açısından… 

• Başarılı hekim-hasta ilişkisinin önemli parçasıdır 

• Zor ve acılı işlemlerde ağrı ve stresi azaltır 

• Hasta memnuniyetini ve tedaviye uyumunu artırır 

• Dava riskini azaltır (komplikasyon ve tıbbi hatayı ayırt 

etmeyi sağlar) 

 



Aydınlatılmış Onamın Amacı 

• Aydınlatılmış onam süreci hastanın özerkliğine saygı 

göstermeyi ve özerkliği yükseltmeyi amaçlar. 

• Aydınlatılmış onam süreci yalnızca bilgi vermeyi değil, 

hastanın kendi hakkında karar vermesini sağlayacak 

şekilde aydınlatılmasını içerir.  



Aydınlatılmış onamın olmazsa 

olmaz öğeleri 
(1) Bilginin anlaşılır şekilde açıklanması: Hasta bireyin 

kendisi hakkında karar vermesini sağlayacak şekilde 

bilgilendirilmesi, aydınlatılmasıdır.   

(2) Yeterlik/Kapasite: Hasta birey önerilen işlemin yarar 

ve risklerini, ve reddettiğinde karşılaşacağı sonuçlarını 

anlayabilmelidir.   

(3) Gönüllülük: Hasta zorlama ve baskıya maruz 

kalmamalıdır.  

(4) Onam / ret  



Bilginin açıklanması    
1. Bilginin açıklanmasında anahtar önerilen işlemin varsa 

alternatiflerinin ve bu işlemi reddetmenin risk ve 

yararlarının anlatılmasıdır.  

2. Acil durumlarda kararın hızına bağlı olarak daha az detaylı 

açıklama yapılabilecek durumlar olsa da elektif işlemlerde 

hastanın aydınlatılmış karar vermesine olanak verecek 

detaylı açıklama şarttır! 

3. Açıklamanın standartları değişebilse de hekimden 

beklenen hastanın durumundaki ‘makul bir kişinin’ karar 

vermeden önce bilmek isteyeceği tüm bilgileri vermesidir. 

Yani olası ya da ciddi her somut riski açıklanmalıdır.  



Açıklama; 

• Hastanın mevcut durumunu 

• Önerilen işlemin ve varsa alternatif işlemlerin risk ve 

yararlarını ve işlemi reddetmenin sonuçlarını içermeli 

• YÖNTEM: Anlaşılır ve basit bir dille verilmelidir.  



Bilginin anlaşılır şekilde verilmesi 



Olgu 2. İlacın yan etkisinden de hekim sorumlu, 

22.08.2007 Medimagazin 

İstanbul’da yaşayan AA rahatsızlığı sebebiyle tedavi 

görmeye başladı. Hastayı muayene eden doktor tahlil ve 

film sonuçlarına göre yazdığı reçetedeki ilaçları 

kullanmasını ve 10 gün sonra yeniden kontrole gelmesini 

söyledi. AA dokuzuncu gün sonunda mide kanaması geçirdi 

ve hastaneye kaldırıldı. Mide kanamasının sebebinin 

kullandığı ilaçlar olduğu belirlenen AA kendisine ilaçları 

yazan doktor hakkında 2.800 YTL maddi ve 10.000 YTL 

manevi tazminat istemiyle dava açtı.  

 



… Mahkeme durumun ilacın yan etkisinden kaynaklandığını belirterek, 
davayı doktor kusuru bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Dava AA’nın kararı 
temyiz etmesi üzerine Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 
doktorun önerdiği ilacın yan etkisinden sorumlu olduğuna karar verdi. 
…Yargıtay kararında doktorun, asgari düzeyde dahi olsa tereddüt doğuran 
durumlarda bu tereddüdü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu 
arada da koruyucu tedbirleri almakla yükümlü olduğuna dikkat çekilerek 
“çeşitli tedavi yöntemleri arasında bir tercih yaparken de hastanın ve 
hastalığının özelliklerini göz önünde tutmalı, onu risk altına sokacak tutum 
ve davranışlardan kaçınmalı, en emin yolu seçmelidir” ifadeleri kullanıldı.  

… Hasta haklarına da dikkat çekilen kararda hastanın tedavisini üstlenen 
meslek mensubu doktorundan tedavisinin bütün aşamalarında mesleğin 
gerektirdiği titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini, beden ve ruh sağlığı ile 
ilgili tehlikelerden kendisini bilgilendirmesini güven içinde beklemek 
hakkına sahip olduğu da belirtildi. Doktorun, “Mide hassasiyetinin olup 
olmadığını sorduk” sözlerine de, “Tedavi öncesi mide şikâyeti olan hastanın 
bu konuda soru sorulmasına rağmen kendi sağlığını riske atacak şekilde bu 
durumu bildirmeyerek ve ısrarla bu ilacı dokuz gün kullanarak mide 
kanaması geçirmesine sebebiyet vermesi hayatın olağan akışına uygun 
düşmemektedir” değerlendirmesini yaptı.  

 

 



Kapasite/yeterlik 
• >18 yaş, makul karar verme 

▫ ≤18 yaş ? 
 Yasal koruyucu (ebeveyn) 

 Yasal temsilci 

 Çocuk + ebeveyn izni  

 

• Diğer yetersizlerde 
▫ Vekil karar verici  

▫ İlerisi için emirler: Hastanın karar verme kapasitesine sahipken 
bilincini kaybettiğinde ne yapılacağı hakkında bıraktığı tercih 
veya böyle durumlarda karar vermek üzere atadığı vekil   
 Türkiye’de pek tanıdık olmasa da İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi 

m.9  



Kapasite 
Kapasite belirli bir kararın sonuçlarını anlama becerisi olarak 
tanımlanabilir. Uygulamada yaygın olarak kullanılan üstünde 
uzlaşılmış bir klinik kapasite ölçüm aracı bulunmamaktadır.  

İlke olarak aksini düşündürecek bir bulgu yoksa hasta yeterli 
kabul edilir.  

Şüphe durumunda koşullara göre psikiyatri veya etik 
konsültasyon araştırılabilir.   

Çatışma durumunda hasta kapasitesini mahkeme tayin eder.  

Hasta karar verme kapasitesine sahip değilse hekim uygun 
karar verici aramalıdır.  



Hekim tarafından önerilen tedaviyi kabul eden hastalar genellikle 
yeterli kabul edilir  

Hasta tedaviyi reddettiğinde yeterliğinden şüphe edilir  

Oysa kısa ve basit bir dizi soru kapasiteyi belirlemeye yetebilir 

“şimdi kendi sözlerinizle neye karar verdiğinizi ve bu kararınızın 
nedenini anlatır mısınız?” Ya da daha ayrıntılı  

• Probleminizin ne olduğunu anlatır mısınız? 

• Önerilen tedaviyi anlatır mısınız?  

• Tedavinin ve tedavisiz kalmanın zararlarını anlatır mısınız?  

• Tedavinin ve tedavisiz kalmanın zararlarını anlatır mısınız?  

• Neye karar verdiniz? Neden?  

Böyle bir görüşmenin ardından hekim hasta dosyasına “hasta ameliyat 
olmayı neden kabul ettiğini/etmediğini şöyle açıkladı….” şeklinde bir 
not alması önerilir.  

 

Kapasite 



Karar verici 

Karar verici hastanın kendisi olmalıdır 

Hastanın karar verme kapasitesi yoksa hekim 

uygun vekil karar vericiye ulaşmalıdır 

Karar verici bulunamadığında hekim yasal karar 

verici aramalıdır (acil ve geri dönüşsüz durumlar 

dışında)  



Karar vericinin belirlenmesi?  

 HASTA KARAR VERME KAPASİTESİNE 
SAHİP Mİ? 

EVET 

KARAR VERİCİ 
HASTADIR 

HAYIR 

DAHA ÖNCE YETERLİ 
MİYDİ? 

EVET 

HAYIR 

YAŞAYAN DİLEĞİ  
İLERİSİ İÇİN 

EMİRLERİDİR 

VARSA 

DEĞİŞİYOR SON YETERLİ 
OLDUĞUNDA 

BİLDİRDİĞİ TERCİH 

KARAR VERİCİ 
VEKİLİDİR 



Gönüllülük  

• Hastalar aşırı müdahale, baskı, zorlama vs. 
olmaksızın karar verebilmelidir. 

• Baskı: Hastanın isteklerine aykırı şeylere 
zorlanması 

• Manipülasyon: Aldatma yalan söyleme  

• İkna: Kabul edilebilir! (makul düzeyde, gerçekçi 
iddialarla) 

 



Olgu 3. Bilginin Manipülasyonu  

• Ahmet Bey 36 yaşında, sağlıklı bir erkektir. 
Hastaneye kuzeni için kemik iliği donörü olmak 
üzere gelir. Aile hekimi anestezistle iletişim 
kurarak hastasının bu işlem konusunda çok 
endişeli ve gergin olduğunu bildirmiştir. Hatta 
anestezistten hastayla riskler konusunda 
tartışmamasını rica etmiştir. Çünkü bu durum 
Ahmet Bey’i korkutarak hasta kuzenine kemik 
iliği vermeyi reddetmesine neden olabilecektir. 



İyi iletişim  

• Etkili iletişim becerileri kapasitenin belirlenmesi 

ve aydınlatılmış onamın elde edilmesi sürecinde 

çok önemlidir.  

• Hekim hastanın açıklamaları anlamasını ve 

sorularının yanıtlanmasını sağlayacak süreyi 

ayırmalıdır.  

 



Onam formları 

• “Örtülü/kapsamlı (Blanket) onam formları”-geçersizdir 

• İşleme özgü olmalıdır 

• Onam formunda imza -özellikle yasal anlamda- 

gereklidir fakat yeterli değildir.  

• Onamın tüm öğeleri uygun iletişim süreciyle 

basamakları yerine getirilmelidir.  





Aydınlatılmış onamın istisnaları 

• Aydınlatılmış onam  

• Tedavi ayrıcalığı 

• Bilmeme hakkı  



ACİLDE ONAM  

Gerçek bir acil aydınlatılmış onamın tek 

istisnasıdır.  

Altta yatan neden makul bir insanın böyle bir 

durumda tedaviye onam vereceği ve onam 

arayışında geçecek sürenin hastaya geri dönüşsüz 

zarar verecek olmasıdır.  



Vaka 4. Acil müdahale  
85 yaşındaki Ahmet Bey Alzheimer hastası eşine kendi evlerinde 
bakmaktadır. 8.5 cm lik abdominal aort anevrizması nedeniyle cerrahi 
önerilmiştir. Ancak daha önce bir başka hekim ameliyatta kurtulma 
şansının olmadığını söylediğinden Ahmet bey şansını denemeye karar 
vermiş ve cerrahi müdahaleyi reddetmiştir. Çünkü ameliyat olması 
eşinin bakımsız kalmasına neden olacaktır. Cerraha bu konuyu gelecek 
kontrolünde tartışabileceklerini söylemiştir. Böyle bir kontrol 
gerçekleşemeden Ahmet Bey acil servise karın ağrısı ile düşme 
nedeniyle getirildiğinde acıyla inlemektedir ve bilinci neredeyse 
kapalıdır. Cerrah rüptüre AAA tanısı koyar. Acil cerrahi müdahale 
olmazsa hasta yaşamını kaybedecektir ve herhangi bir yakınına 
ulaşılamamaktadır.  



Tedaviyi Ret 

• Sonucunda ölüm dahi olsa karar verme 
kapasitesine sahip her bir kişi önerilen tedavi 
yöntemini ya da girişimi reddetme hakkına 
sahiptir ve bu hak yasalarla güvence altına 
alınmıştır. 

• Ancak ret kararının bilgi eksikliğinden, yanlış 
anlamadan kaynaklanmaması ve gönüllülükle 
verilmiş olması önemlidir. 



Temel kaynaklar 

• Beauchamp & Childress. Principles of Biomedical Ethics, 2009 

• Jonsen AR, Siegler M, Winslade WJ. Clinical Ethics: A Practical Approach 

to Ethical Decisions in Clinical Medicine, 2006 

• Etchells E, Sharpe G, Walsh P et al. Bioethics for Clinicians: Consent. CMAJ 

1996;155(2):177-180.  
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Hekim Hasta İlişkisi 

• Uzmanlık dalı 

• Benimsenen hastalık kavramı 

• Tıbbın yapısı ve tedavi biçimi 

• Eğitimin neden olduğu bilgi, inanç ve 
tutumlar 

• İlişkiden beklentiler 
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Hekim Hasta İlişkisi 

• İletişim becerileri 

• Parasal ilişki 

• Fiziksel mekan 

• Hekim başına düşen hasta sayısı 

• Toplumun hekim hasta ilişkisine bakışı 
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Güven 
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Hekim Hasta İlişkisi Modelleri 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
• Emanuel, E.J. & Emanuel, L.L. (1992). Four models of the physician-patient relationship. Journal of the American Medical 
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Hekim Hasta 
İlişkisi 
Modelleri 

Bilgilendirici 
 

Yorumlayıcı 
 

Tartışmacı Otoriter 
(Babacıl) 
 

Hastanın 
değerleri 

Tanımlanmış, sabit 
ve hasta tarafından 
biliniyor 

Karışık ve çelişkili, 
ortaya çıkarılması 
gerekli 

Ahlaki tartışma 
yoluyla 
gelişmeye ve 
incelenmeye açık 

Nesnel ve hasta 
ile hekimin her 
ikisi tarafından 
paylaşılır 

Hekimin 
zorunlulukları 

İlgili bilgileri sağlar 
ve seçilen girişimi 
uygular 

Hastayı 
bilgilendirir, 
hastanın ilişkili 
değerlerini ortaya 
çıkarır, yorumlar, 
hastanın seçtiği 
girişimi yürütür. 

Hastayı 
bilgilendirir, 
seçtiği girişimi 
yürütür, en iyi 
değerleri dile 
getirir ve hastayı 
ikna eder. 

Hastanın o 
andaki 
tercihlerinden 
bağımsız olarak 
hastanın iyiliğini 
teşvik eder. 

Hastanın 
özerkliği 
 

Tıbbi bakımın 
seçimi ve kontrolü 

Tıbbi bakıma 
ilişkin kendini 
anlama 

Tıbbi bakıma 
ilişkin kendi 
ahlaki değerlerini 
geliştirme 

Nesnel değerleri 
olumlama 

Hekimin rolü Yetkin teknik 
uzman 

Danışman Arkadaş Koruyucu 



Hekim Hasta İlişkisi Modelleri 

Model Hekim rolü Hastanın rolü Klinik 
uygulama 

Örnek  

Etkinlik-
edilginlik  

Hasta için bir şey 
yapar 

Alıcı 
konumundadır 

Anestezi, koma Ebeveyn-
yenidoğan 

Yol gösterme-
işbirliği 

Hastaya ne 
yapacağını 
söyler 

İşbirliği yapar Akut 
enfeksiyon 

Ebeveyn-çocuk 
(ergen) 

Karşılıklı 
katılım 

Hastaya yardım 
eder 

Ortak 
konumundadır 

Kronik 
hastalıklar 

Yetişkin-
yetişkin 
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• Szasz and Hollender, three basic models of the doctor-patient relationship, 
     Arch. Intern. Med. 1956, 585-92.  



Paternalizm (Babacıl Tutum) 

• Başkalarının hayatını onların iyiliği için 
onların isteklerine ve düşüncelerine 
bakmaksızın düzenlemenin doğru 
olabileceği inancıdır. 

• Sağlık mesleğindekiler ilk görevlerinin 
daima hastanın yararını en iyi biçimde 
gözetmek olduğunu kabul ederler. 
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Paternalizm (Babacıl Tutum) 

• Savunuları: 

• Hasta tıbbi konularda karar vermek için 
yetersizdir. 

• Hastalığı nedeniyle bilgileri algılamakta zorluk 
çeker, bilgi vererek hastanın sıkıntıları, 
belirsizliği arttırılır. 
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Karşılıklı Katılım 

• Hekimin, hastanın kendisine yararlı olmasında 
yardımcı olduğu durumlardaki ilişki 

• Hekim ve hasta karar verme süreçlerine aktif 
olarak katılırlar. 
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Klinik Etik Karar Verme Süreçleri 
TIBBİ BELİRLEYİCİLER HASTA TERCİHLERİ 

Yararlı olma/ Zarar vermeme ilkeleri Özerkliğe saygı ilkesi 

 Hastanın tıbbi sorunu  nedir? Bu sorun akut, kronik, 

kritik, acil ve ya geri dönüşümlü müdür? Tedavinin 

hedefleri nedir? Başarı şansı nedir? Tedavi başarısız 

olursa ne yapılacaktır? Bu hastaya nasıl yararlı olunur, 

nasıl zarar görmesi engellenir? 

 Hastanın karar verme yeterliliği var mıdır? Hastanın yeterliliği 

söz konusu ise tedavi hakkındaki kararı nedir? 

 Hasta aydınlatılmış onamını vermiş midir? Hasta yeterli 

değilse yerine kim karar verecektir? Yetkilendirme bildirimi 

(Advance Directive) var mı? Hastanın hakları etik ve yasal 

olarak korunuyor mu? 

YAŞAM KALİTESİ ÇEVRESEL ÖZELLİKLER 

Yararlı olma/ Zarar vermeme/ 

Özerkliğe saygı ilkeleri 

Adalet İlkesi 

 Tedavi ile veya tedavisiz normal yaşama dönme 

beklentisi nedir?  Tedavi başarılı olsa bile olası 

fiziksel, sosyal ve mental yetersizlik riski var mı? 

Hastanın yaşam kalitesini değerlendirmede önyargı söz 

konusu mu? Tedaviyi kesmek için bir plan veya 

mantıksal açıklama var mı? Hastanın rahatı ve palyatif 

bakımı için plan var mı? 

  

 Ailenin, sağlık çalışanlarının tedavi kararlarını etkileyen 

konular var mıdır? Dini veya kültürel etkenler var mıdır? 

 Ekonomik nedenler tedavi kararlarını etkilemekte midir? 

 Kaynaklara ulaşım sorunu var mıdır? Çıkar çatışması var 

mıdır? Hukuk tedavi kararlarını nasıl etkiler? 
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Mahremiyet 

• Mahremiyet, “girilemez” bir alanı belirtir. Bu, 
başkalarının birinin beden, duygu, 
düşüncesine veya bilgi ya da özel ilişkilerine 
girmesinin sınırlandırılması anlamına 
gelmektedir.  
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Mahremiyet 

• Özel yaşamın dokunulmazlığı temel insan 
haklarından biridir. 

• Hekim hasta ilişkisinin özel yapısı nedeniyle 
ortaya çıkan olası sorunlar: 

– Elde edilen bilgilerin paylaşımı 

– Bilgi paylaşımının zorunlu olduğu durumlar 

– Sadece ilgili bilgilerin edinimi-sınırlama 
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Mahremiyet 

• Hasta Hakları Yönetmeliği  

• Mad. 21: …Eğitim verilen sağlık kurum ve 
kuruluşlarında, hastanın tedavisi ile doğrudan 
ilgili olmayanların tıbbi müdahale sırasında 
bulunması gerekli ise; önceden veya tedavi 
sırasında bunun için hastanın ayrıca rızası 
alınır. 
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Sır Saklama 

• Hipokrat Andı’nda, “Tedavi sırasında ya da 
hatta tedavi dışında, insanların yaşamlarına 
ilişkin, dışarıya yayılmaması gereken şeyler 
görür ya da işitirsem, bunları kendime  
saklayacağım ve sözünü etmeyi ayıp 
sayacağım.” sözü yer alır. 
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Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları 
Bildirgesi 

• Bir hastanın sağlık durumu, tıbbi durumu, 
tanısı, prognozu ve tedavisi hakkındaki tüm 
tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel 
bilgileri, ölümünden sonra bile gizli 
tutulmalıdır. 

• Bununla beraber, hastanın ailesi kendi 
sağlıklarıyla ilgili riskleri öğrenmek üzere bu 
bilgilere erişme hakkına sahip olabilirler. 
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Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları 
Bildirgesi 

• Gizli bilgiler, ancak hasta onam verirse ya da 
yasa tarafından açık biçimde istenirse 
açıklanabilir.  Hasta açık bir onam vermedikçe 
kendisi hakkındaki bilgiler ancak ‘bilmesi 
gereken’ sağlık çalışanlarına açıklanabilir. 
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Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları 
Bildirgesi 

• Hastaya ait tanımlanabilen tüm bilgiler 
korunmalıdır. Verilerin korunması depolanma 
biçiminin uygunluğunu da kapsar. İnsanlardan 
alınan kimlik belirtici veri üretilebilecek her 
türlü örnek de aynı biçimde korunmalıdır. 
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TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 

• Sır Saklama Yükümlülüğü 

• Madde 9-Hekim, hastasından mesleğini uygularken 
öğrendiği sırları açıklayamaz. Hastanın ölmesi ya da o 
hekimle ilişkisinin sona ermesi, hekimin bu 
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

• Hastanın onam vermesi ya da sırrın saklanmasının 
hasta ya da öteki insanların yaşamını tehlikeye 
sokması durumunda, hastanın kişilik haklarının 
zedelenmemesi koşuluyla, hekim bu sırrı saklamakla 
yükümlü değildir. 
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TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 

• Yasal zorunluluk durumlarında hekimin rapor 
düzenlemesi de, meslek sırrının açıklanması 
anlamına gelmez. 

• Hekim, tanık ya da bilirkişi olarak mahkemeye 
çağrıldığında olayın meslek sırrı olduğunu ileri 
sürerek bu görevlerinden çekilebilir.  
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TTB Etik Bildirgeleri 

• Özel Yaşama Saygı ve Mesleki Gizliliğin Korunması 
Bildirgesi 

• Hekim mesleği dolayısıyla öğrendiği sırları 
açıklamamalıdır. Hekimin hasta-hekim ilişkisinde 
edindiği her türlü bilgi, mesleki sır kapsamına girer. 
Hekimin bu yükümlülüğü hastanın ölmesi ya da 
hekimle ilişkisinin sona ermesi durumunda da devam 
eder. Hekim; ancak, hastanın açık izni olması veya bu 
konuda yasal zorunluluk bulunması durumunda 
hastanın kişilik haklarını zedelememeye özen 
göstermek koşuluyla mesleki gizliliği korumayabilir. 
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TDB Diş Hekimliği Meslek Etiği Kuralları 

• Özel Yaşama Saygı 
• Diş hekimi hastanın özel yaşamına saygı gösterir. Diş hekimi, 

hastanın kendi isteği ile verdiği ya da tedavi sürecinde 
edindiği yaşamı, sağlık durumu ve beden özellikleri ile ilgili 
tüm bilgileri gizli, dokunulamaz ve ulaşılamaz bilgiler olarak 
saklar. Diş hekimi, hastanın ölümünden sonra dahi bu 
bilgilerin gizlilik ve ulaşılmazlık özelliklerini korur. 

• Diş hekimi, çalıştığı ortamda bulunan diğer yardımcı 
personelin, görev ve sorumluluk alanı dışındaki bilgi 
belgelere ve materyallere ulaşımını engellemek, hastaların 
özel yaşamına saygılı yaklaşım göstermesini sağlamak için 
gerekli önlemleri alır. 
 

16-17 Nisan 2013 Asistan Etik Eğitimi 21 



TDB Diş Hekimliği Meslek Etiği Kuralları 

• Diş hekimi, yasal çerçevede hastaya ait bilgi ve 
belgeleri paylaşmak durumunda kalırsa, hastanın 
zarar görmemesi için gerekli önlemleri alır. 

• Diş hekimi, hastanın tanı ve tedavisi ile ilgili 
uygulamaları bilimsel çalışmalarda veya 
yayınlarda kullanmak için hastanın iznini alır. 
Hastanın iznine rağmen hastanın kimliği 
konusunda fikir ya da bilgi verebilecek bedensel 
özellikler bilimsel açıdan zorunlu olmadıkça diş 
hekimi tarafından kullanılamaz. 
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Türk Ceza Kanunu 

• TCK Madde 280: Sağlık mesleği mensuplarının 
suçu bildirmemesi 

• (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği 
yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, 
durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya 
bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği 
mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
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Sır Saklama 

• (2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, 
diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık 
hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır. 
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Tıbbi Gerçeğin Söylenmesi 

• Eski etik kodlarda genelde yok 

• Ancak günümüzde önemli 

• Kişiye saygı, aydınlatılmış onam, için şart 

• Sadakat, bağlılık  

• Güven ilişkisinin bir parçası 
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Neden hastaya 
gerçeği söylemeyiz? 
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Tıbbi Gerçeğin Söylenmesi 

• İyiliksever Aldatma  
(benevolent deception) 

1. Anksiyeteye neden olur 

2. Tedavinin sonuçlarını kötü etkiler 

3. Hastanın umutlarını tüketir 

4. İntihara sebep olur 
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Gerçeği Söylemenin İstisnası 

• Kanıtlar  

• Kültürel faktörler 

• Hastanın bilgilenmeyi istememesi 
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Hasta Hakları Yönetmeliği 

• Madde 19- Hastanın manevi yapısı üzerinde fena 
tesir yapmak suretiyle hastalığın artması 
ihtimalinin bulunması ve hastalığın seyrinin ve 
sonucunun vahim görülmesi hallerinde, teşhisin 
saklanması caizdir.  
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Hasta Hakları Yönetmeliği 

• Hastaya veya yakınlarına, hastanın sağlık durumu 
hakkında bilgi verilip verilmemesi, yukarıdaki fıkrada 
belirtilen şartlar çerçevesinde tabibinin takdirine 
bağlıdır. Tedavisi olmayan bir teşhis, ancak bir tabip 
tarafından ve tam bir ihtiyat içinde hastaya 
hissettirilebilir veya bildirilebilir. Hastanın aksi yönde 
bir talebinin bulunmaması veya açıklanacağı şahsın 
önceden belirlenmemesi halinde, böyle bir teşhis 
ailesine bildirilir. 
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Hasta Hakları Yönetmeliği 

• Madde 20- İlgili mevzuat hükümlerine ve 
hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce 
alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; 
hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya 
ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini 
isteyebilir.  

• Madde 24- Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası 
gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden 
veya vasisinden izin alınır.  

16-17 Nisan 2013 Asistan Etik Eğitimi 31 



Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları 
Bildirgesi  

• 7-b Ender olarak, verilecek bilginin hastanın yaşamı 
veya sağlığı üzerinde ciddi zararlara neden 
olacağına inanmak için iyi bir neden varsa, bu bilgi 
hastadan gizlenebilir. 
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BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN 
HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİNİN 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN  

• Madde 5. (Genel Kural) 
Sağlık alanında herhangi bir müdahale, ilgili kişinin 
bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir 
şekilde muvafakat etmesinden sonra yapılabilir. 

 

• Madde 10. (Özel yaşam ve bilgilendirilme hakkı) 
… bireylerin, bilgilendirilmeme istekleri de 
gözetilecektir. 
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TTB Hekim Meslek Etiği Kuralları 

• Bilgilendirilmeme Hakkı 

• Madde 27-Hasta hastalığı konusunda 
bilgilendirilmek istemediğini belirtmişse, 
hekimin bilgi vermesi gerekmez. Ailenin 
haberdar edilmesi hastayla görüş birliğine 
varılarak yapılmalıdır. Bilinçsiz durumdaki 
hastalar için, yakınlarının bilgilendirilip 
bilgilendirilmemesine hekim karar verir. 
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Tıbbi Gerçeğin Söylenmesi 

• İstisnalar dışında gerçek her zaman 
söylenmelidir. 

• Gerçeğin söylenmemesi için geçerli kanıtlar 
olmalıdır. 

• Kültürel faktörler göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

• Gerçeği söylemenin bir yolu, yöntemi vardır. 
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Bu vaka beni gerçekten rahatsız 
ediyor. Kendimi 
kaygılanmaktan 
alıkoyamıyorum. Ne yapsam 
doğru olur emin 
olamıyorum…??? 



 Etik ikilemler yaşanan vakalar hekimlerin 
kafasını karıştırabilir.  

 Herhangi bir eylem ikna edici argümanlarla 
desteklenebilir.  

 Sağduyu, klinik deneyim, iyi bir insan olmak, iyi 
niyetli olmak sorunu uygun şekilde çözümlemeyi 
garanti etmez.  

 Etik ikilemler genellikle güçlü duygular ve 
sağlam kişisel görüşler çağrıştırabilir ancak 
duygular ve görüşler tek başına etik ikilemleri 
çözmek için uygun yol değildir.  



Klinikten neyi anlamalıyız?  

 Bedside  

 Hekimin bir hastaya bakım-tedavi verirken 
gerçekleşen (muayenehane /poliklinikte veya yatak / 
başında) hasta-hekim karşılaşmasıdır. 

 Burada öncelik doktorun hasta ile etkileşimi olsa da 
aile, diğer sağlık çalışanları, tıp kuruluşları, SGK 
vs.de ilgilidir. 



TOPLUM 
BÖLGE 
YEREL 

TOPLULUK 

KLİNİK 
ETİK 
•Eğitim 

•Araştırma 
•Hizmet 

 

AKADEMİK 
•Biyoetik 

•Tıpta insan 
Bilimleri 

KLİNİK 
•Akut 

•Uzun Dönem 
•Evde Bakım 



Klinik etiğin evrimi 

 Yatakbaşı etik eğitim ihtiyacı  

 Tekil klinik ortamlar için en uygun etik çözümleme 
yöntemi ihtiyacı 

 Akademik biyoetik dünyası ile klinik (klinisyen ve 
hastaların dünyası) arasında köprü kurma ihtiyacı  



Diğer disiplinlerden farkı ve tarihi? 

MEDLINE, 2013 

 Medical ethics 1847’den itibaren 44890 adet  

 Bioethics 1972’den itibaren 4362 adet  

 Biomedical ethics 1974’ten itibaren 373 adet 

 Clinical ethics 1978’den itibaren 690 adet 



Klinik etik nedir? 

 Klinik etik klinik tıpta etik konuların belirlenmesi, 

analiz edilmesi ve çözümlenmesi için yapılandırılmış 

bir yaklaşım sağlayan pratik bir disiplindir.  



Klinik etiğe neden ihtiyaç duyulur? 

 En teknik ve bilimsel açıdan dahi tıp insanlar 
arasında bir karılaşmadır. Hekimin hastalık tanısı 
koyma, öneri sunma, tedavi sağlama görevleri ahlaki 
bir bağlamda gerçekleşir.  

 Hekim ve hastanın karşılıklı saygı, dürüstlük, 
güvenilirlik, şefkat gibi ahlaki değerleri destekleme 
istekliliği ve ortak amaçları sürdürme sorumluluğu 
genellikle sağlam bir etik hasta – hekim ilişkisinin 
gerçekleşmesini sağlar.  



Klinik etik neyle ilgilenir? 

 Zaman zaman hastalar ve hekimler değerler 
hakkında uzlaşamayabilir veya kendi değerlerine 
aykırı seçimlerle yüzyüze gelebilirler. Bu durumlarda 
etik sorun ortaya çıkar.  

 Klinik etik hem (1) her klinik karşılaşmada bulunan 
etik özelliklerle hem de (2) bu karşılaşmalarda 
zaman zaman ortaya çıkan etik sorunlarla ilgilenir.  



Aşağıdaki bir etik vaka örneği midir? 

 Bir hasta sık ve yangılı idrar yakınmasıyla başvurur. 
Hekim idrar yolu enfeksiyonundan şüphelenir, 
doğrulamak için kültür alır, ardından antibiyotik 
reçete eder. Hekim, hastaya idrar yolu 
enfeksiyonunun doğasını ve antibiyotik yazmasının 
nedenlerini açıklar. Hasta reçeteyi alır, ilaçları 
kullanır ve enfeksiyonu tedavi edilir.   



Neden? 

 Bir etik sorun ortaya çıktığından dolayı değil, etik 
değerlerin ve tedavi amaçlarının tıbbi açıdan doğru 
olması ve hem hekim hem de hasta tarafından 
paylaşılması nedeniyle etik vaka örneğidir.  



Klinik etiğin dayandığı temel inanç!!! 

 Kafa karışıklığı ne kadar büyük ve duygular ne kadar 
şiddetli olursa olsun hekimler, hemşireler, hastalar 
ve hasta yakınlarının klinik tıpta ortaya çıkan 
sorunların çoğunu belirlemek, analiz etek ve çözmek 
için yapıcı bir şekilde birlikte çalışabileceğidir.  



Klinik etiğin amacı  

 İlkin klinik bakımda etik sorunların karmaşıklığı 
içinde düşünmeyi kolaylaştırmak için bir yaklaşım 
sunmak, 

 İkinci olarak tıp pratiğinde ortaya çıkan tipik etik 
sorunlar hakkında örnek görüşleri toparlamak  

 Nihai amaç: Hasta bakımın kalitesini yükseltmektir 



Karar Verme Sürecinin Evreleri 

Amaç Belirleme veya Sorun Tanımlama  

Amaç ve Sorunları İrdeleme, Öncelikleri 
Belirleme,  

 Seçeneklerin (Alternatiflerin) 
Belirlenmesi, 

 Seçeneklerin İrdelenmesi ve 
Değerlendirilmesi,  

 Seçim Kriterlerinin Tespiti ve Seçim 
Yapma  
 



Klinikte etik vaka yapmak 

 Gerçekler ışığında çeşitli düşüncelerin sistematik şekilde 

değerlendirilmesidir. Özellikle sonuçlar, olasılıklar ve 

örnekler gözden geçirilerek değerlendirilir.  

 Bu değerlendirme sırasında temel tıp etiği ilkelerinin -

özerkliğe saygı-bireye saygı; yararlılık; kötü davranmama - 

zarar vermeme ve adalet ilkeleri- etik gereklerinin 

(aydınlatılmış onam…); meslek etiği kod, kural ve 

maksimlerinin (kendileri risk altında olda bile hekimler 

tedavi etme ödevine sahiptir, yararlı olma, zarar vermeme 

ya da en azından yarar ve zararı dengelemiş olma gibi etik 

ödevleri, vb. ) vaka içindeki görünüşleri ele alınır 



4 adımlık karar verme süreci 

 Tıbbi endikasyonlar 

 Hastanın tercihleri 

 Yaşam kalitesi 

 Diğer etkenler  

Her bir vakadaki gerçekler değişse de bu dört adım her 
zaman uygundur.  



Klinikte olgu sunumu  

 Hastanın asıl şikayeti 

 Mevcut rahatsızlığın öyküsü 

 Geçmiş tıbbi öyküsü 

 Aile ve sosyal öykü 

 Fiziksel bulgular 

 Laboratuar verileri 

Deneyimli bir klinisyen tanıya ulaşma ve tedavi planı 
oluşturmak için bu adımları kullanır. Gereksiz 
adımlar atlanır ama akılda tutulur.  



KLİNİK ETİK/TIP KARAR VERME SÜRECİ 

Tıbbi Girişimin Endikasyonları 
Yararlılık ve Kötü Davranmama 
İlkeleri 
 Hastanın tıbbi durumu nedir? (öykü, tanı, 

prognoz)  
 Problem akut?, kronik?, kritik?, acil?, geri 

dönüşlü? 
 Tedavi etkin?, palyatif?, külfetli? 
 Tedavinin amaçları (tıbbın amaçları) nedir? 
 Başarı şansı nedir? 
 Tedavi başarısız olursa ne yapılacak? 

Hastanın Tercihleri 
Özerkliğe Saygı İlkesi  
 Hasta karara katılabilecek kapasitede mi? 

Yetersizlik şüphesi var mı? 
 Yeterliyse tercihleri neler? 
 Yarar ve riskler anlatılmış, anlaşılmış ve onam 

verilmiş mi? 
 Yetersizse vekil kim? Yeterli mi? uygun 

standartları kullanıyor mu?  
 Önceden bildirilmiş istekler var mı? 
 Hasta tedaviye uyumsuz mu? Neden? 

Yaşamın Kalitesi 
Yararlılık, zarar vermeme ve özerkliğe 
saygı ilkeleri  
 Tedavili ve tedavisiz normal yaşama dönme 

olasılığı nedir? 
 Tedavi başarılı olduğunda hastanın yaşayacağı 

fiziksel, zihinsel ve sosyal engeller nelerdir? 
 Bakım vericinin hasta yaşam kalitesi 

değerlendirmesini gölgeleyecek önyargılar olabilir 
mi? 

 Hastanın mevcut ve gelecekteki YK katlanılamaz 
mıdır? 

 Tedaviden vazgeçme planı veya nedeni var mıdır? 
 Palyatif bakım planı var mıdır? 

Çevresel Etkenler  
Sadakat ve Hakkaniyet ilkeleri  
 Tedavi kararlarını etkileyecek ailevi sorunlar var 

mı? 
 Tedavi kararlarını etkileyecek bakım ekibinde 

yaşanan sorunlar var mı?  
 Ekonomik faktörler var mı? 
 Dini ve kültürel faktörler var mı? 
 Mahremiyete saygının sınırları var mı? 
 Kaynakların paylaşımıyla ilgili sorunlar var mı? 
 Yasalar tedavi kararlarını etkiliyor mu? 
 Klinik araştırma veya eğitim söz konusu mu? 
 Bakım ekibi veya kurum için çıkar çatışması var 

mı? 



KLİNİK ETİK/TIP KARAR VERME SÜRECİ 

 4 adımda gerçekleri belirle 

 Karar seçeneklerini sırala 

 Baskın etik konuları belirle 

 Karar ver ve temellendir 

 Yap – eylemini değerlendir 

 



Hastane Etik Kurulları  
Etik Konsültasyon  

 



Life, November 9 1962 



Tanrılar Kurulu - God Committee 

 Belding Scribner – 1960 – Scribner şantı 

 1963 – diyaliz merkezi – 17 hasta kapasiteli  

 SORU: Herkes yaşayamayacaksa kim yaşamalıdır? 

 ÇÖZÜM «kimin tedavi alacağına karar verme sorumluluğu olan bir komisyon» 

 ÜYELER: Papaz, avukat, ev hanımı, işçi lideri, devlet memuru, banker ve cerrah.  

 İki hekim tıbbi açıdan uygunsuzları seçer, ardından kurul adayları belirler 

 Washington’da yaşayan, 45 yaşından genç, diyaliz tedavisini ödeyecek gücü veya 

sigortası bulunan adaylar! – YETMEZ!! –  

 İşgücü, ebeveynliği, eğitimi, motivasyonu, başarıları, başkalarına yardım etme 

istekliliği – YETMEZ!! –  

 Anksiyeteyle başa çıkma becerisi, tıbbi bakımını bağımsız olarak sürdürebilme 

yeterliği  



Dax Cowart, 1973 

 Texas’ta 1973’te 29 yaşındaki Dax’ın 

vücudunun üçte ikisi yanar ve 14 ay boyunca 

isteğine aykırı olarak tedavi edilir.  

 Kör, biçim bozukluğu ve parmaklarını kısmen 

kullanabilir halde taburcu olur. 



Karen Ann Quinlan, 1975  

 Nisan 1975 - 21 yaşına giren Karen 52 kilodur ve sıkı diyettedir. 
Barbitürat ya da benzodiazepinin ardından alkol alımı sonrası 
komaya girer. Ventilatöre bağlanır, pnömoni gelişir.  

 Bir süre sonra daha büyük bir respiratöre bağlanması gerekir 
bunun için gereken trakeostomiye aile gönülsüzce onam verir. 

 Önce iv beslenir, beş ay sonra nazogastrik sonda takılır 

 Kalıcı bitkisel hayat (PVS)  

 1975 sonunda aile Karen’ın bilincinin açılmayacağına karar 
verir ve tedavileri sonlandırmak ister  

 Hekimler normal tıbbi standartlardan sapma olarak 
cezalandırılmaktan korkar 

 Esirgeme X Sonlandırma 

 Ocak 1976’da New Jersey Temyiz Mahkemesi oy birliğiyle 
Quinlanlar lehine karar verir 

 Mahremiyet hakkı (özgürlüğü) ölmekte olan yetersiz bir 
hastanın ailesinin yaşam desteğini sonlandırarak ölmesine izin 
vermeye karar vermesine olanak tanır.  



Nancy Cruzan, 1983 

 24 yaşındaki Nancy bir gece trafik kazası geçirir, paramedikler 

arabadan 1m ötede bir sulama kanalına yüzüstü çarpmış halde bulurlar, 

kalbi durmuştur. Kalbe bir stimülan enjekte edip canlandırırlar ama 15 

dakikalık beyin anoksisi Nancy’nin bilincinin kalıcı kaybıyla sonuçlanır 

 Nancy 7 yıl bu halde kalır, yıllık maliyeti 130.000 dolardır. 

 Aile beslenme tüpünün çekilmesini talep eder. İlk mahkeme lehte 

sonuçlanır. Ancak temyiz mahkemesi Nancy’nin istekleri konusunda 

açık ve ikna edici kanıtlar olmadığından kararı reddeder.  

 14 Aralık 1990’da beslenme tüpü çekildi.  



İlk Etik kurullar (ABD-Mart 1983)  

 Yetersiz, terminal dönem hastalar adına verilen tedavi kararlarının 

gözden geçirilmesi 

 Mahkemeye verilen ve etik yansımaları olan tıbbi kararların gözden 

geçirilmesi 

 Hasta, hasta yakını, hekim veya diğer hastane personeline yönelik 

sosyal, psikolojik, manevi vb danışmanlık verme 

 Tedavi veya diğer tıbbi kararlara yönelik rehberler oluşturmak 

 Tıpta etik konular hakkında toplum da dahil olmak üzere ilgili herkesi 

aydınlatmak amacıyla eğitim programları yürütmek veya 

yürütülmesini sağlamak  



Beyin ölümü gerçekleşmiş annenin bebeği için yaşam desteği sürdürülüyor  

12 Aralık 1999 - 'Bitirin artik bu isi'  

 

Karnındaki 14 haftalık bebeğin kurtarılması amacıyla koma halinde yaşatılan Bursalı genç 
annenin yakınları, doktorlara böyle seslendi.  

Karnındaki bebeğin kurtarılması amacıyla koma halinde yaşatılmaya çalışılan Bursalı N.Y.nin 
durumu tip otoritelerini ikiye boldu. Beyin olumu gerçeklesen annenin karnındaki bebeğin 
'tıbbi tahliye' yoluyla alınması istenirken, bir bolum doktor da bu yolla bebeğin yaşamına son 
vermeyi tip ahlakına aykırı buluyor.  
N.Y.‘nin ailesi ise, doktorlar arasında yaşanan ahlak tartışmasından çok, öldüğü açıklanan 
annenin bir an once defnedilmesini istiyor. Eş K.Y. 'Ne olacaksa bir an önce olsun. Cesedimizi 
alıp defnedelim. Beyin ölmüşse vücut da olmuştur. Yaşatmak için direnmenin bir anlamı yok' 
dedi.  

Doktor reddetti 
Hastane başhekimi Prof. Dr. A.Ö. ise, 'Bebeğin ölümüne neden olacak 3 cihazın fişini çekecek 
kadar vicdansız değilim. Bu bebeği yaşatmaya çalışıyorum' diyerek bu isteğe karsı cıktı. 
Ders konusu olacak 
Beyin olumu gerçekleştiği için cihaz desteğiyle yaşatılmaya çalışılan N.Y.`nin durumu sorulan 
Sağlık Bakanı Osman Durmuş da 'Etik kurul' toplanmasını istedi. Bakan Durmuş, 'Dünyada 
bütün ülkelerde tartışılan bir konu bu. Ama bizim ülkemizde kurallar daha net. Bursa Yüksek 
İhtisas Hastanesi'nde nörolog, anestezist, kardiyolog gibi uzmanlardan oluşan bir kurul 
oluşturulmalı. Ve etik kurul toplanarak bu konuyu görüşmeli' dedi. 
 
 



Hastane Etik Kurulu Modelleri 

 Konsültasyon yoktur yalnızca HEK çalışır 

 Yapıldıktan sonra konsültasyonu gözden geçiren 
HEK modeli 

 Bir komite üyesi konsültasyon yapar, HEK sistematik 
olarak gözden geçirir 

 HEK yoktur yalnızca konsültasyon yapılır 



ABD ve Avrupa’da etik konsültasyon  

 Amerika’daki hastanelerin %80’den fazlasında etik 

konsültasyon servisi var 

 İngiltere’de en az 100, Almanya’da 300 sağlık 

kuruluşunda HEK ve / veya etik konsültasyon servisi 

bulunuyor (Fox, 2007) 

 



Türkiye’deki Hastane Etik Kurulları 

 Ankara GATA HEK (1997) 

 Ege Üniversitesi HEK (1999) 

 Kocaeli Üniversitesi HEK (1999) – Aktif 
Klinik Etik Konsültasyon Hizmeti  

 Marmara Üniversitesi HEK (2000) 

 Akdeniz Üniversitesi HEK (2001–2009) 

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi HEK (2005) 

 Uludağ Üniversitesi HEK (2005) 

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi HEK 
(2005) 

 Düzce Üniversitesi HEK (2008) 



Hastane etik kurulları ve 
konsültasyonun işlevleri 

 Klinisyenlerin eğitimi 

 Kurumsal politikalar geliştirmek 

 Vaka konsültasyonu  
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to Ethical Decisions in Clinical Medicine, 2006. 
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KLİNİK ARAŞTIRMALAR 

 -ETİK ve HUKUK YÖNÜNDEN- 



Neden Araştırma? 
Neden Araştırma Etiği? 

 
 Binlerce araştırmacı ve idareci, yüz binlerce gönüllü katılımcı, 

milyarlarca dolar, promosyonlar, kârlar ve verilen sözler, 
umutlar...  

 Araştırmacı-hekimlerin akademik kariyerleri ve mesleki ünleri, 
onların kuvvetli finans kaynaklarına erişimleri, yaptıkları 
araştırmalar ve yayınlarla ilişkilidir.  

 Tıbbi araştırma enstitülerinin ve araştırıcılarının tanınmışlıkları; 
önemli araştırma programları geliştirme ve en üst düzeyde 
araştırmacıları çekebilme konusundaki yeteneklerinden ve artan 
oranda da ilaç sanayi ile ticari, teknoloji transferi ortaklıklarına 
girişebilmelerinden kaynaklanmaktadır.  

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



 

 Bunları bütünleyen şekilde, farmasötik, ilaç-cihaz ve 
biyoteknoloji şirketlerinin uzun dönemli ihtiyaçları, tıp 
merkezlerinin 5 unsuruna bağlıdır: hastalar, prestij, 
patentler, yayınlar ve elemanlar.  

 Bu döngüyü tamamlamak için başta ABD olmak üzere 
gelişmiş ülke hükümetleri tıbbi teknolojiyi ve güçlü 
biyomedikal  endüstriyi; ticaret dengelerini 
iyileştirmek, ekonomik rekabet gücünü artırmak ve 
vatandaşları için yaşamı daha kolay hale getirmek için 
önemli birer unsur olarak görmektedir. 

Neden Araştırma? 
Neden Araştırma Etiği? 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



 Araştırma etiği son yıllarda neden bu kadar 

önem kazandı?  

 Etiğin doğası ve kapsamı nedir? 

  Etiğin biyomedikal araştırmalarda oynadığı 

ya da oynaması gereken rol nedir?  

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



 Kavramlar - Değerler - Tartışmalar 

 Etik 

 Biyoetik 

 Tıp Etiği 

 Araştırma Etiği 

 Etik ve Hukuki Haklar 

 Etik Bildirgelerin Anlamı 

 Farkındalık ve Duyarlılık 

kazanmak 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 

Küreselleşen Dünyada 21. YY’ da  Neler 

Oluyor? 
 Kapitalizm? 

 Erk ? 

 İktidar ? 

 Eşitsizlikler? 

 İnsan Onuru ? 

 İnsan Gönenci ? 

 Haklar ? 

 Bildirgeler? 

 Yaptırımlar? 

 

 



 

 “İnsanoğlu örgütlenme ve teknoloji sanatı 

ile doğaya boyun eğdirme konusunda her 

yeni adım atışında, önce kendi etik 

felsefesini derinleştirmek için kendi içinde 

iki önemli adım atmış olmalıdır”. 

Olanaklı olan- İzin verilen! 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



Biyoetik, Tıp Etiği, Araştırma Etiği 

 Deneklerle araştırma yürütmenin belirgin / 
belirgin olmayan nedenlerini değerlendirir ve 
bunları anlamak için gerekli ortamı sağlar.  

 Araştırmanın yürütüldüğü ortamda araştırmacı-
denek ilişkilerinin ya da endüstri-araştırmacı  
ilişkisinin ahlaki yönü konusunda yargılara 
varmamıza olanak tanır.  

 Etik değerlendirme bir içgörüş sağlar, algılamaya 
yardımcı olur ve öngörüşe zemin hazırlar.  

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



Biyomedikal Etiğin dört temel ilkesi 

 

 Yarar sağlama ilkesi 

 Zarar vermeme ilkesi “primum non nocere” 

(“önce zarar verme”) 

 Özerkliğe saygı ilkesi (Aydınlatılmış Onam 

uygulaması ) 

 Adalet ilkesi 

 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



ARAŞTIRMA ETİĞİNİN TEMEL 

İLKELERİ 

 Özerklik - Aydınlatılmış Onam  

 

 Yararlılık - Risk / Yarar Değerlendirmesi 

 

 Adalet - Adaletin Gözetilmesi, denek 

yeterliliği ve denek seçimi, örselenebilir 

deneklerin durumu. 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



İnsan üzerinde yapılan araştırmaların 

tarihçesine baktığımızda ortaya atılmış üç ayrı 

görüşle karşılaşırız 

 19 ve 20. yüzyıllardaki biyomedikal 

araştırmacıların insanlar üzerinde 

yürüttükleri sistematik araştırmaların tarihi; 

 Deneyler üzerindeki kontrolleri sağlayan 

yol gösterici etik ilkelerin evrimi; 

 Araştırmacıların etik davranışla ilgili 

görüşlerini etkileyen etkenler. 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



 
Araştırma Etiğinin tarihsel köşetaşları 

Tetikleyen olaylar   Etik köşetaşları 

 
  

  Sifiliz çalışmasının başlaması-    1932 

             Nazi Deneyleri                                        Nuremberg Kodu 1947 

            Thalidomide Trajedisi                     Helsinki Bildirgesi 1964 

                      

 

       

 Beecher’ın makalesi 1966 

 Alabama Sifiliz Çalışmasının sonu 

        (1932-1972)  

Belmont Raporu 1979 

CIOMS’un ilkeleri 

 1982 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



Nuremberg Denemeleri 

                                                                             

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



Dr. Josef Mengele 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 
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http://www.amazon.com/dp/1559702028?tag=holocaust-20&camp=14573&creative=327641&linkCode=as1&creativeASIN=1559702028&adid=06PF2S1202TRSFTCMA4Q&


ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 

Tıbbın yeni yüzü, Satılık hastalıklar, 

Hastalıklara ilaç mı ilaca hastalık mı? 



Nuremberg kodları (1947) 

 Nuremberg Mahkemesinin insan bedenine 

müdahalede etik yönden büyük önemi olan 

“onamı” temel alan on ilkesinde yararlandığı ve 

geliştirdiği üç nokta önemlidir: 

 Gönüllü onam, 

 Her bir denemenin tehlikelerini belirlemede 

öncelikle hayvan deneyleri, 

 Tıbbi sorumlu olarak görev alacak bir yönetim. 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



Helsinki Bildirgesi  

(1964, 1975, 1983,1989,1996, 2000, 2002, 2004, 2008) 

İnsan Gönüllüler Üzerindeki Tıbbi Araştırmalarda Etik 

İlkeler 

 

 

 Klinik araştırmalar etiğinin temel taşıdır. 

  İnsan Denekler Üzerindeki Biyomedikal Araştırmalar 
İçin Hekimlere Yol gösterici Öneriler sunar. 

 Tüm Tıbbi Araştırmalarda Temel İlkeleri ve Tıbbi 
Bakımla  Birleşik  Tıbbi Araştırmalara  İlişkin Ek 
İlkeleri Tanımlar. 

 

 

   

 
ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



Tuskegee çalışması (1932-1972)  

 ABD’de Halk Sağlığı Servisi’nin, Alabama’da 

400’e yakın frengili siyah tarım işçisiyle 

yürüttüğü araştırmadır. 

  Penilisin’in hastalığı tedavi ettiği bilindiği 

yıllarda da sürdürülmüştür. 

  1972 yılında Jean Heller tarafından olay 

“Amerikan araştırmasında sifiliz 40 yıldır 

tedavisiz bırakıldı” başlıklı yazı  ile New York 

Times’da yayınlanır.  

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 
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Amerika’daki Tuskegee tartışmaları iki 

anlamlı gelişmeye yol açtı  

 Biyomedikal ve İnsan Davranışları 
Araştırmalarında İnsan Deneklerin Korunması 
Hakkında Ulusal Komisyon  

  Belmont Raporu (1979) 

  özerkliğin / aydınlatılmış onam uygulaması 
 yararın / risk-yarar değerlendirmesi   

  adaletin / adil seçim süreci   

  gözetilmesi  

   

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



 1966 yılında New England Journal of Medicine  

 dergisinde çıkan bir makalede Henry K. Beecher,  

 1948 - 1965 yılları arasında yapılmış etik olmayan 

  22 araştırmayı örnek olarak gösterir.  

 

 Söz konusu deneylerden sadece 2 tanesinde  

 “onam”dan söz edilmektedir.  

 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



New England Journal of Medicine 

Henry K. Beecher 

 23 hastanın tifodan 
ölmesiyle sonuçlanan 
araştırma 

 
 Değersiz cerrahi 

denemeler için hastalara 
anestezi sırasında    
karbondioksit gazı 
verilerek kalp aritmisine 
yol açan araştırma 

  

 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



•New York’da Yahudi Kronik Hastalıklar 

Hastanesi’ndeki bilinçsiz hastaların deri altlarına 

canlı kanser hücrelerinin enjekte edilmesi.   

 

•Staten Island’daki Willowbrook Devlet 

Okulu’nda mental geriliği olan çocukların 

mikrobik hepatit ile enfekte edilmesi.  

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



DENEK - Araştırma Materyali, 

Gönüllü katılımcı 

 Kesin tedavisi bilinmeyen hastalıklarda 

tedavide etkili olabileceği yolunda güçlü 

kanıtlar bulunan bir ilacın ya da 

yöntemin denendiği kişi. 

 Yerleşik tedavisi bulunmasına karşılık 

yeni ve daha olumlu özellikleri olan bir 

tedavi yönteminin  üzerinde deneneceği 

kişidir.   

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



GÖNÜLLÜLÜK 

Kişinin kendi isteğiyle hareketi 

Serbestlik hali 

Özgür iradesi ile karar vermesi 



Denek için Risk/Yarar 

Değerlendirmesi 

 Minimal Risk: Araştırmadan beklenen 

zararın ya da rahatsızlığın olasılığının ve 

büyüklüğünün, kendi başına günlük 

yaşamda veya rutin fiziksel ya da 

psikolojik inceleme ya da testler sırasında 

olağan şekilde karşılaşılanlardan daha 

büyük olmadığını anlatır. 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



RİSK / YARAR 

DEĞERLENDİRMESİ 

 Denekler için risk onlar için beklenen 

yararlara göre ve ortaya çıkması 

beklenebilen bilginin önemine göre kabul 

edilebilir olmalıdır. 

 Minimal riskten fazla risk içeren tüm 

araştırmalar özel olarak 

değerlendirilmelidir. 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



Amaç - Araç Ayrımı 

 

 Tedavi edici (tedavi amaçlı) klinik  

araştırmalar 

 Salt bilimsel amaçlı araştırmalar 

 Helsinki Bildirgesinde yapılan ayrım  

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



Helsinki Bildirgesi düzeltilmiş 5. Versiyonu 

Dünya Hekimler Birliğinin 52. Genel 

Kurulu Ekim 2000    Edinburg- İskoçya  

 
 Bildirgenin 29.maddesi klinik denemelerde plasebo 

kullanılması ile ilgilidir: yeni tedaviler plasebo ile 

değil, “günümüzde mevcut en iyi” tedavi ile 

karşılaştırılarak sınanmalıdır; plasebo sadece 

kanıtlanmış herhangi bir tedavi bulunmadığında 

kullanılabilir. 

 

 Bildirgenin 30. Maddesi denemenin sonunda 

katılanlara “kanıtlanmış en iyi tedaviyi" sunmak 

zorunluluğu ile ilgilidir.  

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



DÜNYA TIP BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ 29. 

MADDESİNİN AÇIKLAMA NOTU  

(Washington-2002) 

 Kanıtlanmış bir tedavi mevcut olsa bile plasebo-

kontrollü denemeler aşağıdaki koşullarda etik yönden 

kabul edilebilir  

 Bir profilaktik, diagnostik ya da terapötik yöntemin, 

güvenilirliği ve etkinliliğini belirlemek için gerekli, 

zorunlu ve bilimsel olarak doğru metodolojik 

nedenlerle kullanımında; ya da  

 Profilaktik, diagnostik ya da terapötik yöntem, çok 

önemli olmayan ve plasebo alan hastanın ciddi ek bir 

riske ya da dönüşü olmayan bir zarara uğratmadığı 

durumlarda araştırılmalıdır.  

 
ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



DÜNYA TIP BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ 

30. MADDESİ ÜZERİNE AÇIKLAMA NOTU  

(Tokyo-2004) 

  Dünya Tıp Birliği bu vesile ile, yararlı olarak tanımlanan 

profilaktik, diagnostik ve terapötik prosedürlere veya diğer 

uygun bakım şekillerine deneme-sonrasında katılımcıların 

ulaşabilmesi işlemlerinin, çalışmanın planlanması 

aşamasında tanımlanması gerekliliğini tekrar onaylar.  

 Etik değerlendirme kurulunun, değerlendirme sırasında 

göz önünde bulundurabilmesi için, deneme-sonrası 

düzenlemelerin veya diğer bakım şekillerinin çalışma 

protokolünde tanımlanmış olması gerekir.  

 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



DENEK YETERLİĞİ 

 Deneğin karar verme sürecine katılma 

yeteneğini ve yetisini tanımlar. 

 

 Bilişsel ve istençsel yetiler sağlam 

olmalıdır. 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



Onam verme yeterliğinde olmayanlar üzerinde 

araştırma yapma koşulları - Üç Model 

 Onam Modeli - Deneğin amaçlaştırılmasının 
ancak deneğin özerk kararıyla olabileceğini 
ileri sürerek, onun onamının her tür deneyin 
vazgeçilmez koşulu sayar (Nuremberg kodu) 

 Yarar Modeli - Hasta için bir yarar söz konusu 
ise onam eksikliği etik açıdan savunulabilir 
(Helsinki Bildirgesi) 

 Riski Asgarileştirme Modeli - Bireysel olayda 
riskin yararla orantısının sınanması (Belmont 
Raporu, Biyoetik sözleşmesi) 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



Aydınlatılmış Onam verme yeterliğine sahip olmayan 

kişiler üzerindeki araştırmalar şu koşullar altında 

yapılabilir: 

 
 Araştırma, onam verme yeterliğine sahip 

olmayan kişinin sağlığına potansiyel 

olarak yarar sağlamalıdır; 

 Söz konusu yarar gerçek olmalı ve 

araştırmanın öngörülebilen sonuçlarını 

takip etmelidir; 

 Risk, beklenen yarar ile orantısız 

olmamalıdır; 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



 Araştırma, katılan birey için minimum 

risk ve minimum sıkıntı içermelidir; 

 Tam yeterliğe sahip başka bir alternatif 

denek bulunmamalıdır; 

 Gerekli onam özel ve yazılı olarak 

verilmelidir;  

 Araştırmaya katılacak ilgili denek itiraz 

etmemelidir.  

 

 
ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



Hassas - kolay etkilenebilir (örselenebilir) 

katılımcılar 

 İnsanlar üzerinde yürütülen araştırmalar ile ilgili temel 
düşünceler ve düzenlemeler birtakım skandallarla oluştuğu için, 
korumacılıkla desteklenmiştir.  

 Sosyal güçten yoksun gruplara dahil oldukları ya da bireysel 
özellikleri yüzünden özerklikten yoksun oldukları için hassas - 
kolay etkilenebilir (örselenebilir) olarak görülen denekler bu 
düşüncenin odak noktasını oluşturmaktadır.  

 Bu araştırmaların ilgili tarafları ve araştırma etik kurulları risk-
yarar değerlendirmesi ve aydınlatılmış onam alınması 
konusundaki gereklilikleri yerine getirirken, adil olmak açısından 
deneklerin seçimi ve etkilenebilir hassas grupların denek olarak 
kötü kullanımı konuları önemle ele alınan konulardır  

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



KLİNİK ARAŞTIRMALARDA KADIN OLMAK!. 
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Araştırma katılımcısı olmak açısından kadının 

değişen durumu… 

 

 Günümüzde artık pek çok araştırmacı ve etik kurul üyesi, 
başlıca etik gerekliliğin araştırma katılımcılarının zararlardan 
korunması değil, potansiyel katılımcıların çalışmaların dışında 
tutulması adaletsizliğinin önlenmesi olduğunu düşünmektedir.  

 Kadınların biyomedikal araştırmalara eşit düzeyde 
ulaşmalarını sağlayacak yollar bulmak da dikkatlerden kaçan 
bir konudur. Deneklerin klinik ilaç araştırmaları için seçimi 
konusunda deneklerin yararını önde tutan mevcut sistem, 
çoğunlukla hekimin kararına bırakılmıştır.  

 Bu bağlamda kadınları etik ya da bilimsel nedenler olmaksızın, 
araştırma dışı bırakan politikaların sebep olduğu dengesizliği 
gidermek gerekmektedir . 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



Thalidomide Felaketi 
Gebe Kadınların Klinik İlaç Araştırmalarından Uzak 

Tutulmasını Başlatan Deneyim… 

 

 Thalidomide, 1954 yılında Batı Almanya’da sentezlendi ve 1958’de 
piyasaya sürülmek üzere onaylandı.  

 İlaç öncelikle bir sedatif ve gebelikte bulantı için bir antidot olarak 
kullanıldı . ABD hariç Kanada, İngiltere, Avustralya ve İsviçre 
dahil olmak üzere en az 20 ülke ilacın reçetesiz satışını onayladı.  

 Thalidomide’in bu bozukluklara neden olduğunu ispat eden 
yeterli istatistik veri toplandıktan sonra, 1962 yılına kadar 
yaklaşık 8000 çocuk bu ilaçtan etkilendi.  

 Bu ilacı alan kadınların yüzde 35’i, tek bir dozla bile erken gebelik 
dönemlerinde deformiteye sahip bebekler doğurdular.  

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



Thalidomide Felaketi 

 İlacın kadınlara ve bebeklere 
zararı,, yeterli olmayan 
araştırma standartları, firmanın 
açgözlülüğü, doktorların ilacı 
dikkatsizce kabul etmeleriydi.  

 İlaca karşı çıkan raporları, 
savunanlarla değiştirmek için 
para ve güç harcadılar. 
Doktorlar da geçmişi bilinen ve 
yeterli biçimde denenmiş 
olanlar dururken, bu yeni ilaçla 
ilgili “promosyon” çabalarına 
karışarak hata yaptılar . 

 

 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 

http://irishthalidomidesurvivorssociety.webs.com/apps/photos/photo?photoid=81906090
http://www.google.com.tr/url?q=http://www.youtube.com/watch?v=FKo0GUrM1mQ&sa=U&ei=6fVkTZ2VBYL98Ab-ru3hBg&ved=0CCAQtwIwCDgK&usg=AFQjCNGXwBvVCQ-sC3HYTrkmh4XNN5lqxQ
http://www.google.com.tr/url?q=http://www.youtube.com/watch?v=XtaMVmhXxt8&sa=U&ei=W_ZkTb31GMSb8QOq2ZChBg&ved=0CBoQtwIwADgK&usg=AFQjCNE3G1HOyArnXkYCMroM0TO8RS03EA


 Bazı araştırma protokolleri, belki de pek çok protokol, fetüse bilinen 
ya da öngörülebilen riskler taşımazlar. Bu tür protokollerde, kadınları, 
özellikle de gebe olmayan ya da gebe kalma olasılığı bulunmayanları 
araştırma dışı bırakmanın hiç bir nedeni olamaz.  

 Bazı HIV/AIDS protokolleri fetüse minimal ya da makul ölçüde risk 
olasılığı taşırlar, öte yandan da kadınlara büyük yarar sağlama 
olasılıkları vardır. Bilinen bir örnek, yaşam kurtaran ilaç veya başkaca 
tedavidir. Bir diğer örnek de, başka bir tedavi seçeneğinin olmadığı 
durumlarda, direnci azaltan fırsatçı bir enfeksiyona karşı bir ilacın 
denendiği araştırma olabilir.  

 Bu gibi durumlarda kadınlar otomatik olarak deney dışı tutulmamalı, 
riskler ve yararlar dikkatle anlatılarak kararı kendilerinin vermelerine 
olanak tanınmalıdır. 

HIV/AIDS Deneyimi 

 Gebe Kadınların Klinik İlaç Araştırmalarına Yeniden 

Katılımını  Başlatan Deneyim… 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



 Kanıta dayalı tıbbi bilgiler göstermektedir ki artrit, depresyon, 
kalp hastalıkları, infeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve hastalık 
prognozu açısından erkek ve kadın arasında önemli farklılıklar 
bulunmaktadır.  

 Bu farklılıklar kadın ve erkekler arasındaki biyolojik (cinsiyet) ve 
sosyal (toplumsal cinsiyet) farklılıkları nedeniyle vardır. Örneğin, 
araştırmalara göre antihistaminikler, antibiyotikler, 
antiaritmikler ve antipsikotiklerin yan etkileri kadınlarda 
erkeklere göre daha fazla, daha şiddetli ve/veya daha yaygındır.  

 Kardiyovasküler hastalığın birincil korunmasında aspirinin 
etkinliği önemli bir cinsiyet farkı olduğunu gösterir bir diğer 
örnektir. 

Tıpta Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyet 
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 Geleneksel tıbbi araştırma modeli cinsiyet kördür ve beyaz 
erkek katılımcılar üzerinde elde edilen araştırma 
sonuçlarının kolaylıkla kadınlara uyarlanabileceğini 
düşünür.  

 Açık kanıtlar göstermektedir ki kadınlar tarihsel süreç 
içerisinde araştırma alanının dışında tutulmuşlardır; son 
yapılan değerlendirmeler 65 yaş üstü kadınların 
çalışmalarda yeterince temsil edilmediğini, erkeklerin ise 
kalp hastalıkları, kolorektal ve akciğer kanseri 
çalışmalarında aşırı temsil edildiğini göstermektedir.  

 Kadınlarla yürütülen araştırmalar sıklıkla onların üreme 
kapasitesi ve işlevlerine yönelik olarak odaklanmıştır.  

Kadınların Klinik Araştırmalardan Dışlanması 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



 Kadınların araştırma dışında bırakılması, onların 
potansiyel terapötik yararını engellerken, araştırma 
sonuçlarının klinik yararını da baltalamaktadır.  

 Önleme, tanı testleri ve kardiyovasküler hastalıklar için 
tıbbi ve cerrahi tedaviler için en modern klavuzlar ağırlıklı 
olarak orta yaşlı erkekler üzerinde yapılan çalışmalara 
dayanmaktadır.  

 Kadınlarda tıbbi müdahalelerin etkinliği hakkında kanıt 
eksikliği yararlı tedavilerin kesilmesine ve zararlı 
olabilecek tedavilerin de sürdürülmesine neden olabilir. 

 

Kadınların Klinik Araştırmalardan Dışlanması 
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Kadınları Araştırmalara Dahil 

Etme 
 

 Cinsiyete bağlı hariç tutma engelleri tamamen 
ortadan kalksa da, kadınlar primer sağlık bakımı 
alamadıklarından ve çocuk bakımı, yaşlı bakımı 
ve aile sorumlulukları yüzünden özel yardıma 
muhtaç olduklarından araştırmalara katılmakta 
hala sorunlarla karşılaşacaklardır.  

 Araştırmaya dahil etme çabaları, kadınların 
ailenin bakıcıları ve çalışanları olarak (genellikle 
esnekliğe çok az olanak tanıyan “marjinal” işler) 
çoklu rollerini dikkate almak zorundadır.  
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Ülkemizde Klinik Araştırmalar ile İlgili Yasa ve 

YÖNETMELİKLER 

 

 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 

 TCK Madde 90- İnsan Üzerinde Deney 

 

 Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik  

 (13 Nisan 2013, Resmi Gazete sayı: 28617) 

 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği  

 (93/42/EEC) (7 Haziran 2011 Tarih ve 27957 Sayılı Resmi Gazete) 

 Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği  

 (90/385/EEC) (7 Haziran 2011 Tarih ve  27957 Sayılı Resmi 
Gazete) 

 Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları 
Yönetmeliği 

  (98/79/EC) (09 Ocak 2007 Tarih ve 26398 Sayılı Resmi Gazete) 



 

KILAVUZ VE REHBERLER 

 
 

 İlaçlarla Yapılan Gözlemsel Çalışmalar Kılavuzu 

 Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Rehberi 

 Tıbbi Cihazlar ile Yapılan Gözlemsel Çalışmalar 

Başvuru Rehberi 

 Uzmanlık Tezleri ve/veya Akademik Amaçlı Yapılacak 

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Rehberi 

 Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi Esasları 
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 Araştırmacının Deneklere Karşı  

 Tutum ve Davranışları 

 Araştırmacı-hekim araştırmaya katılan tüm 

deneklerden yazılı aydınlatılmış onam 

almalıdır 

 Araştırmacı deneğe saygılı olmalıdır 

 Deneklere maddi/manevi baskı yapılmamalıdır 

 Araştırmacı araştırma verilerinin gizliliğinin 

korunmasına özen göstermelidir.  
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Onam Formunun Düzenlenmesi 

  Katılınan çalışmanın bir araştırma 

olduğu, 

 Araştırmanın amacı, 

 Araştırmadaki tedaviler, 

 Araştırma sırasında uygulanacak olan ve 

invasif işlemleri de içeren yöntemler, 

 Gönüllünün sorumlulukları, 

 Araştırmanın deneysel kısımları                
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Onam Formunun Düzenlenmesi 

 Gönüllü için söz konusu olabilecek riskler 
ve beklenen yararlar  

 Gönüllüye uygulanabilecek alternatif  
tedaviler, bunların olası yararları ve 
riskleri, 

 Araştırmaya bağlı bir zarar söz konusu 
olduğunda bunun nasıl tazmin edileceği,  

 Gönüllüler için araştırmada yer almaları 
nedeniyle, öngörülüyorsa, yapılacak 
ödeme 
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 Gönüllüler için araştırmada yer almaları 
nedeniyle öngörülüyorsa, karşılanacak 
masraflar, 

 Gönüllünün araştırmada yer almasının 
isteğine bağlı olduğu, araştırmada yer 
almayı reddedebileceği veya herhangi bir 
aşamada araştırmadan ayrılabileceği, bu 
durumun bir cezayı veya gönüllünün 
yararlarına engel duruma yol 
açmayacağı, 
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Onam Formunun Düzenlenmesi 

 İzleyicilerin, yoklama yapanların, etik 
kurulların, resmi makamların gönüllüye 
ait tıbbi bilgilere ulaşabileceği, ancak bu 
bilgilerin gizli tutulacağı,  

 Gönüllünün kimliğini ortaya koyacak 
kayıtların gizli tutulacağı, 

 Araştırma sırasında ortaya çıkan, 
gönüllüleri ilgilendirebilecek bir bilgi söz 
konusu olduğunda, bunun gönüllüye veya 
yasal temsilcisine derhal bildirileceği, 

 
ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



 Araştırma hakkında ek bilgi alınabilecek 
kişiler, gönüllülerin hakları ve 
araştırmaya bağlı bir zarar olduğu 
taktirde başvurulacak kişiler, 

 Gönüllünün isteği dışında araştırmadan 
çıkarılacağı durumlar, 

 Gönüllünün araştırmada yer alması 
öngörülen süre, 

 Araştırmada yer alacak gönüllülerin 
sayısı. 
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Tedavi Yanılsaması Kavramı 

 Hasta deneğin zihin düzeneğinde araştırmacı 
ile hekim rollerinin kavramsal olarak 
ayrışmamış olması durumudur. 

 Appelbaum ve ekibinin araştırma etiğine 
tanıttıkları bir kavramdır. 

 Bir üniversite kliniğinde araştırma yapan her 
hekim de bilinçli ya da bilinçsizce bu çatışmayı 
yaşar. 

 Hekimsel davranışın normu ile araştırmacı 
davranışının normu birbiriyle çelişir. 
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  ETİK KURULLAR 
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ETİK  KURULLARI 

AKADEMİK ETİK  

KURULU 

HÜ ETİK KURULU 

KLİNİK  

ARAŞTIRMALAR  

ETİK KURULU 

GiRİŞİMSEL  

OLMAYAN KLİNİK  

ARAŞTIRMALAR 

ETİK KURULU 

 

HAYVAN DENEYLERİ  

YEREL ETİK KURULU 

 



BAŞVURU 

 Tez ve Akademik Çalışma 

Klinik İlaç Araştırması 

 İlaç Dışı Klinik Araştırma 

Tıbbi Cihazla Yapılacak Klinik Araştırma 

Tıbbi Cihazla Yapılacak Gözlemsel Çalışma 
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Tez ve Akademik Çalışma Dışı 

  İlaç Araştırmaları 

 İlaç Klinik Araştırmaları 

• Faz I,II,III,IV 

• Biyobenzer ürünler 

 Gözlemsel İlaç Araştırmaları 

 Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları 

 İlaç Dışı Araştırmalar 

 İleri Tıbbi Ürünlerle Yapılan Klinik Araştırmalar 

 Endüstriyel İleri Tıbbi Ürünler 

 Endüstriyel Olmayan İleri Tıbbi Ürünler 

 Tıbbi Cihazla Yapılacak Araştırmalar 

 Tıbbi Cihazla Yapılacak Klinik Araştırmalar 

 Gözlemsel Tıbbi Cihaz Araştırması 

 İleri Tedavi Tıbbi Ürünler 

 Nakiller 

 Kök hücre Nakli 

 Organ/Doku Nakli 

 Gen 
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Klinik araştırmalarda ödeme 

çeşitli kaynaklardan gelir. 

 

TEMEL İLİŞKİ  

DENEK/HASTAARAŞTIRICI/HEKİM  

MALİ KONULAR  

1.   Pay (denek için) 

2. Araştırmacıya ödeme (hastalar için) 
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       DESTEKLEYİCİLER 
  Kâr amacı taşıyan kurumlar: 

 A. İlaçları ve tıbbi gereçleri imal edenler ve 

 B. Kâr amaçlı hastaneler, tedavi merkezleri. 

 Kâr amacı olmayan kurumlar ve organizasyonlar: 

 A. Ulusal Sağlık Kurumları ve Enstitüleri, 

 B. Üniversiteler, tıp merkezleri, 

 Sigorta şirketleri: 

 A. Bilerek ya da 

 B. Bilmeyerek 

 Hastalar 
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Denek Haklarına Saygılı ve Araştırma Etiğine 

Uygun  Araştırmalar Yapılması Dileğiyle ! 

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ,  NÖB 



YAYIN ETİĞİ ve İSİM 

HAKKI 

Prof. Dr. Nüket Örnek Büken  

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Deontoloji Tıp Etiği ve Tarihi AD 
1 Nüket Örnek Büken 

http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/images/web_links_icons/ethic.gif


Neden Yayın yapıyoruz? Şöhret, Ün/ Eğlence, zevk 

Egoistik güdüler 

Yayında ismini görmek 

Akademik Yükselme 

Finansal Kazanç 

Bilgiyi geliştirmek 

Bağlantılar kurmak 

Alturistik güdüler  

Genellenebilir 

Bilginin elde 

edilmesi 

2 Nüket Örnek Büken 



 Yazmak yaratıcı 
mantıksal ve kritik 
düşüncenin en iyi 
anlatımıdır. 

 Yazmak bazen bir 
gereksinimdir. 

 Bazı yazılar merak 
güdüsünü tatmin eder.  

 Bazı yazılar heyecan 
ve keyif verir. 

 

 
Neden Yazıyoruz? 

 

3 Nüket Örnek Büken 



Neden Yayınlıyoruz? 

 Yayınlamak yazılı 

materyalin değerlendirme 

sürecinin son aşamasıdır. 

  Yayınlamak bazen bir 

gereksinimdir. 

 Merak güdüsünü 

tatmin eder 

 Yayınlamak heyecan 

ve keyif verir.  

4 Nüket Örnek Büken 



Bilimsel Yanıltma 

 Özensiz Araştırma, Disiplinsiz Araştırma 

 

 Bilimsel Sahtekarlık, Bilimsel Yalancılık, 

Bilimsel Saptırma 

5 Nüket Örnek Büken 



Bilimsel Yanıltma Biçimleri 

 Yazarlık Hakkı Sorunları 

 Korsanlık ( plajerizm) 

 Uydurmacılık ( fabrikasyon) 

 Çoklu yayın (duplikasyon) 

 Bölerek yayınlama (salamizasyon) 

 İnsan ve hayvan etiğine saygısızlık 

 Taraflı yayın ( çıkar çatışması) 

6 Nüket Örnek Büken 



Korsanlık ( Plajerizm) 

    Daha önce yayınlanmış bir yayının tümünü 

veya bir kısmını kaynak göstermeden alarak 

kendi yayını gibi yeniden yayınlamak. 

7 Nüket Örnek Büken 



‘Eğer bir 

yazardan alıntı 

yaparsanız bu 

korsanlıktır. Eğer 

iki yazardan 

alıntı yaparsanız 

bu araştırmadır’. 

8 Nüket Örnek Büken 



Uydurmacılık (Fabrikasyon) 

    

 

   Gerçekte var olmayan verileri ve sonuçları 

yayınlamak (dry-lab). 

 

 

9 Nüket Örnek Büken 



Çoklu yayın (Duplikasyon) 
    

 

 Aynı sonuç ve verilerin birden fazla 

yayında kullanılması. 

  Aynı makaleyi değişik dillerde yayınlamak. 

 “Telif Hakkı İhlali”dir ve yasal sorumluluk 

getirir. 

10 Nüket Örnek Büken 



Bölerek Yayınlama 

(Salamizasyon) 

     

    Tek bir çalışmadan çıkan sonuçları yapay 

olarak bölerek birden fazla yayın çıkartmak. 

11 Nüket Örnek Büken 



Salamizasyon 

En iyi salam bile kesme işlemi 

sırasında lezzetini kaybeder. Salamı ne 

kadar ince dilimlerseniz lezzetinden o 

kadar kaybeder. 

12 Nüket Örnek Büken 



İnsan-hayvan etiğine 

saygısızlık 

 

   Araştırma Etik kurullarından ve Hayvan etik 

kurullarından onay almadan araştırma 

yapmak veya yayınlamaya çalışmak 

13 Nüket Örnek Büken 



Taraflı Yayın 

 ( Çıkar Çatışması) 

 

 Araştırmaların ticari firmalar tarafından 

desteklenmesi nedeniyle ortaya çıkabilen 

çıkar çatışmaları. 

14 Nüket Örnek Büken 



    

 

   Büyük dergiler editörlerin elinde doğar ve iş 

adamlarının elinde ölür. 

                                           B. DeVoto 

15 Nüket Örnek Büken 



Bilimsel Yanıltmanın Olası 

Nedenleri 
 Akademik kariyer basamaklarını hızlı 

çıkma isteği. 

 Bu süreçte bilimsel etik kavramının 
yeterince öğretilmemiş olması. 

 Çok sayıda yayının itibar göreceği anlayışı. 

 Durum ortaya çıktığında uyarılma ve 
cezalandırılma süreçlerinin işlememesi, 
işletilmemesi. 

 
16 Nüket Örnek Büken 



Hayalet Yazarlar 

Yazarlar arasında 

adı olmayan  ama 

makalenin 

hazırlığında hatırı 

sayılır ölçüde 

katkı sunmuş kişi. 

17 Nüket Örnek Büken 



Yazarlık Hakkı ve Sırası 

   Yazarlık hakkı ve sırasının belirlenmesi 
daha çok sayıda araştırmacının yayın 
yapmak üzere işbirliği yapmaya başlaması 
ile zorlaşmıştır. 

 Araştırmalar giderek daha büyük ölçekli ve 
kapsamlı hale gelmiştir. 

 İnterdisipliner çalışmalar artmıştır. 

18 Nüket Örnek Büken 



Yazarlık Hakkı Sorunları 

Yazar Kimdir? 
 Fikir Oluşturma ve ifade etmede ya da verilerin 

çözümlenmesi ve yorumlanmasında katkıda 

bulunan, 

 Makale taslağının çıkarılmasında ya da içeriğinin 

düzenlenmesinde önemli oranda düşünsel katkı 

sağlayan, 

 Makaleye yayınlanmadan önce son şeklini veren 

                                   kişidir. 

 

19 Nüket Örnek Büken 



İsim Sıralaması 

Kim ilk sırada olacak? 
 İlk yazar çalışmaya en çok katkıda bulunan 

ve makale yazımını gerçekleştiren kişidir.  

 Yazarların sıralanmasında makaleye katkıda 
bulunan herkes katkı derecesine göre 
sıralanmalıdır. 

 Yazar sırası göreli bir uzmanlık ve katkı 
göstergesi olduğu için kişilerin statüsünden 
bağımsız olarak değerlendirilmelidir. 

20 Nüket Örnek Büken 



Yazarlık Hakkı 

 Yazarlık hakkının gerçekte hak etmeyen 

kişilere verilmesinin, “ikram yazarlığının” 

önüne geçilmelidir. Bunların nedenleri 

sorgulanmalıdır: akademik yükseltilmelerde 

ve diğer faaliyetlerde yardım beklentisi, 

önemli isimlerin yazarlar arasına 

katılmasının yayının kabul şansını arttırması 

gibi... 
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Yazarlık Hakkı 

 Yazarlar yayın ve atıf sayılarını arttırmak 

için karşılıklı anlaşmalarla birbirlerini yazar 

listesine eklemekten kaçınmalıdırlar. 

 Her ne amaçla olursa olsun, hakkı olmayan 

kişilerin yazarlar arasına katılması ve 

yayında hakkı olan kişilerin de katılmaması 

    uygulamaları engellenmelidir. 
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Yazarlık hakkı ve sırasının 

belirlenmesinde yazarlara düşen 

görevler 

 Katkı her yazar için saptanmalıdır. Yazarlık 
hakkı saptanırken öğrenci de dahil olmak 
üzere her yazar için yayına yapılan katkı 
değerlendirilmelidir. 

 Karşılıklı güven, dürüstlük, iyi niyet 
önemlidir. 

 Yazarlık hakkı ve sırasının ortak bir kararla 
önceden belirlenmesi önemlidir. 
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Yazar katkılarının saptanmasında 

kullanılabilecek ölçütler 

  Kişinin makaleye “hatırı sayılır ölçüde” yaratıcı ve 
düşünsel katkıda bulunması 

 Araştırma desenini geliştirmek, 

 Birbirinden farklı kuramsal yaklaşımları 
birleştirmek, 

 Yeni kavramsal modeller geliştirmek, 

 Ölçümleri tasarlamak, 

 Veri analizine ve analiz sonuçlarının 
yorumlanmasına katkıda bulunmak, 

 Makalenin belli bölümlerini yazmak. 
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Yazarlık hakkı ve sırası ile ilgili olarak 

ortaya çıkan sorunlar nasıl çözülebilir? 

 Sorunun çözümü kurum içinde resmi olmayan 
yollarla ( ilgili tarafları tanıyan bölümün diğer 
elemanları) veya daha resmi yollarla ( sorunu 
bölüm yönetim kuruluna, bölüm etik kuruluna, 
dekanlık makamına taşımak gibi) mümkün 
olabilir. 

 Kurum bünyesinde çeşitli nedenlerle 
çözümlenememesi durumunda taraflar meslek 
örgütlerinden yardım isteyebilirler. 

 Ancak pek çok mesleki örgüt yazarlık hakkı ve 
sırası ile ilgili bir danışma veya sorun çözücü 
mekanizmayı henüz oluşturamamıştır. 
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 İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, 

yapıtlarını ve şekillerini sahiplerine, bilimsel kurallara ve mevzuata uygun 

biçimde atıf yapmadan, kısmen veya tamamen, cümle yapısını 

değiştirmeksizin ya da değiştirerek kendisininmiş gibi sunmak; yabancı dildeki 

kitap, makale vb kaynaktaki yazılı ya da görsel unsurları tercüme ederek 

kendisine aitmiş gibi basmak.  

Sahtecilik: Sunulan veya yayınlanan belgeyi gerçeğe aykırı olarak 

düzenlemek veya değiştirmek veya gerçeğe aykırı belgeyi bilerek kullanmak, 

araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, bunları rapor etmek veya 

yayımlamak; yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek.  

Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek; araştırmada 

kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek; 

araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak; 

yetersiz, yanlış veya aldatıcı nitelikte kaynak göstermek; ilgili teori veya 

varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak.  
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HÜ. YAYIN ETİĞİ KOMİSYONU 

Yayın etiğine aykırı eylemler (etik ihlali)şunlardır: 

 



HÜ. YAYIN ETİĞİ KOMİSYONU 

Yayın etiğine aykırı eylemler (etik ihlali)şunlardır: 

 

Tekrar yayım: Kişinin daha önce yayımlanmış bir eserinin önceki ve 

sonraki telif sahiplerinin bilgi ve onayı olmaksızın aynen ya da kısmen 

değiştirilerek yeniden yayımlanması.  

 Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü 

bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak birden 

fazla sayıda yayın yapmak.  

Haksız Yazarlık: Yayına temel oluşturan çalışmaya aktif katkısı 

olmayan kişileri yazarlar arasına dahil etmek, aktif katkısı bulunan 

kişileri yazarlar arasına katmamak, yazar sıralamasını gerekçesiz ve 

uygun olmayan bir biçimde değiştirmek.  
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 Destekleyenleri Belirtmeme: Yayına temel oluşturan 

çalışmaya destek veren kişi, kurum veya kuruluşların 

katkılarının belirtilmemesi.  

 Diğer Yayın Etiği İhlalleri: Yayınlarında hasta haklarına 

saygı göstermemek, hakem, danışman, editör, panelist, 

raportör, izleyici vb görevler kapsamında incelediği bir 

eserde/tezde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce, 

sahibinin izni olmadan ve atıfta bulunmaksızın kullanmak; 

yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak. 
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HÜ. YAYIN ETİĞİ KOMİSYONU 

Yayın etiğine aykırı eylemler (etik ihlali)şunlardır: 

 



Çözüm ve Öneriler 

 Seçkin bilim insanları bilim üretirken ve 
yayınlarken dürüst olmalıdır. 

 Araştırmacılar araştırma metodolojisi ve araştırma 
etiği konusunda bilgi ve duyarlılık kazanmalıdır. 
Bu konularda sürekli ve zorunlu eğitimler 
planlanmalıdır. 

 Araştırmacı, yazar, editör, danışman ve 
yayınevinin sorumlulukları belirlenmeli, görev 
tanımları yapılmalıdır. 

 Denetleme mekanizmaları geliştirilmelidir. 
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    Bir tıbbi araştırmanın bilimsel ve etik 

yönden geçerli ve güvenilir olması sadece 

editörleri ve bilim toplumunu değil, tüm 

toplumu ilgilendirir. Sorumluluk paylaşılan 

sorumluluktur. 
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            TEŞEKKÜR EDERİM 
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HAYVAN DENEYLERİNDE 
ETİK KURUL 
BAŞVURUSU

Doç. Dr. İlyas Onbaşılar



Etik Kurul Onayı Neden Gerekli ?

 Proje desteği
 Yayınlanma şartı
 Yaptırımlar
 Yasa ve yönetmelikler 

 Kurumsal destek
 Ahlaki - vicdani sebepler

İlyas Onbaşılar



Ülkemizde Hayvan Deneyleri İle İlgili 
Mevzuat
1 Temmuz 2004

Hayvanları  Koruma  Kanunu
Orman ve Su İşleri Bakanlığı

16 Mayıs 2004
Deneysel ve Diğer Bilimsel  Amaçlar  İçin  Kullanılan Deney Hayvanlarının 
Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney  Yapacak 

Olan    Laboratuarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına
Dair Yönetmelik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

6 Temmuz 2006
Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İlyas Onbaşılar
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OrmanOrman ve Su İşlerive Su İşleri BakanlığıBakanlığı

Hayvan Deneyleri Merkezi 
Etik Kurulu

Yönerge
(taslak)

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı

(Sekretarya)

Yönerge 
(onay)İl Çevre ve Orman Md.lüğü

(Denetim) 

Deney hayvanı 
üretici kuruluş

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulları

 Üniversiteler
 Sağlık Bakanlığı 
 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 Milli Eğitim Bakanlığı 

Deney hayvanı 
tedarikçi krlş.

İlyas Onbaşılar



Üniversitemizde 
HADYEK Başvuru Koşulları

 Deneylerde canlı omurgalı hayvan 
kullanılması

 Sertifika
 Deneylerin Hacettepe’de yapılacak olması
 Yürütücünün Hacettepeden olması
 Yürütücünün en az Doktora/Uzman ünvanlı 

olması

İlyas Onbaşılar
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HADMEK’çe yayınlanan;

“Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim
Programına Dair 12.12.2007 tarih ve 2007/11
sayılı Genelge”

Araştırmacılar için AB mevzuatına uyumlu 80 saatlik
Sertifika eğitim programı şartı getiriyor

İlyas Onbaşılar
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Laboratuar işletmesi

Temel laboratuar güvenliği ve temizlik
(Çevre, ekipman, kafesler ve
hayvanlarla ilgili her türlü yardımcı
materyal: tanım, kullanım ve bakım,
temizlik, hijyen, atıkların kontrolü)

Hayvan refahı ve davran özellikleri

Deney hayvanlarının üretimi

Deney hayvanlarının beslenmesi

Hayvan hastalıkları (mikrobiyolojik,
virolojik, parazitolojik)

İş sağlığı ve güvenliği

Deney hayvanlarının anatomisi, 
fizyolojisi, histolojisi ve biyokimyası

Mevzuat   (2 saat)

Hayvan deneyleri etiği 

Alternatif yöntemler

Tutuş teknikleri

İlaç verme ve enjeksiyon teknikleri

Kan ve örnek alma teknikleri

Anestezi – ötenazi teknikleri

Sertifika ders konuları

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim ProgramıDeney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı

İlyas Onbaşılar



Uygun Hazırlanmış Dosya

 Başvuru çeşidine uygun başvuru formu 
 Araştırma
 Eğitim
 Test

 Kullanıcı sertifikaları
 Taahhütname
 Eksiksiz imzalar

İlyas Onbaşılar



Başvurularda Nelere Dikkat Edilmeli?

 Başvuru Zamanlaması
 Proje başvurunuzdan önce
 Toplantı tarihinden en az 2 hafta önce
 Onaylar 4 yıl süreyle geçerli

 Formu doldurmadan önce web sayfasındaki 
açıklamalar dikkatlice okunmalı
 http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/hdek/basvuru.

php

İlyas Onbaşılar



PROTOKOL NO. 
 
TARİH 
 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
ARAŞTIRMA AMACIYLA CANLI VERTEBRALI DENEY HAYVANI KULLANMAK İÇİN UYGULANAN 

PROTOKOL 

FORM 1: İDARİ BİLGİ FORMU 

1. TARİH 
      

2. ARAŞTIRMA YÜRÜTÜCÜSÜ 
      

İMZASI: 

3. ARAŞTIRMADA GÖREV ALACAK PERSONEL (Canlı hayvan ile birebir uğraşacak olanlar yandaki kutucuğu 
işaretlemelidir): 
HAYVAN DENEYLERİNDEN SORUMLU ARAŞTIRICI:       
 
DİĞER ARAŞTIRICILAR: 
 
A.       
B.       
C.       

 
 
 

D.       
E.       
F.       

 
 
 

4. ARAŞTIRMANIN BAŞLIĞI:       

5. ARAŞTIRMA YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ANABİLİM DALI: 
      

6. ARAŞTIRMANIN YAPILACAĞI LABORATUVAR: 
      

7. TELEFON:       8. TELEFON:       

9. KULLANILACAK HAYVAN TÜRLERİ VE SAYILARI:       

10. ARAŞTIRMA DESTEĞİ ALINAN/İSTENEN KURULUŞ(LAR) 

 YOKTUR 

 HÜBAB BAŞVURU TARİHİ:       
 TÜBİTAK BAŞVURU TARİHİ:       

DİĞER (BELİRTİNİZ):  
      BAŞVURU TARİHİ:       
      BAŞVURU TARİHİ:       
11. ARAŞTIRMANIN NİTELİĞİ 

 TEMEL BİYOLOJİK ARAŞTIRMA 
 TIBBİ ÜRÜN VE/VEYA CİHAZ KEŞFİ, GELİŞTİRİLMESİ 

VE KALİTE KONTROLÜ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA 
 TANI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA 
 KİMYASAL-BİYOLOJİK MADDELERİN TOKSİKOLOJİSİ 

VEYA GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA 
 BAŞLICA ZİRAİ ALANDA KULLANILAN MADDE 
 BAŞLICA SANAYİDE KULLANILAN MADDE 
 BAŞLICA EVLERDE KULLANILAN MADDE 
 KİŞİSEL KOZMETİK-TEMİZLİK MADDESİ 
 GIDA KATKI MADDELERİ 

12. HAYVANLARIN MARUZ KALACAĞI AĞRI-
EZİYET VE ZARARIN DERECESİ 

 GİRİŞİMDEN ÖNCE/SONRA ÖTANAZİ 
 HAFİF 
 ORTA 
 ŞİDDETLİ 

13. BAŞVURU TİPİ 

 YENİ BAŞVURU 
 DEĞİŞİKLİK (Eski Protokol No.:      ) 

14. BU ÇALIŞMA BİR DİPLOMA DERECESİNE YÖNELİK 
MİDİR? 

 HAYIR 
 EVET 

 YÜKSEK LİSANS 
 TIPTA UZMANLIK 
 DOKTORA 
 DİĞER:       

15. EKLER 
 DENEY HAYVANI KULLANIM 

SERTİFİKASI 
 PROJE METNİ 
 ÖN ÇALIŞMA VERİLERİ 

 

 

FORM 2: DENEY PROTOKOLÜ 

PROTOKOL NO.: ONAY TARİHİ: ARAŞTIRMA YÜRÜTÜCÜSÜ: 
      

İMZASI 

 

BÖLÜM A: PROJE TANIMI 

PROJE NİTELİĞİ (Uygun seçeneği işaretleyiniz. Bilgi 
için ekteki tabloya bakınız) 

 PİLOT (ÖN ÇALIŞMA) 
 KEŞİF (TETKİK) AMAÇLI 

 DOĞRULAYICI-HİPOTEZ TESTİ 
 PARAMETRE BELİRLEYİCİ 
 OPTİMİZASYON 
 GÖZLEMSEL-HİPOTEZ TESTİ 

A1. PROJENİN AMAÇLARI (Herkesin anlayabileceği bir dilde, bilgi edinme hakları çerçevesinde 
başkalarının görebileceğini öngörerek projenin amaçlarını kısaca yazınız)        

A2. DENEY HAYVANLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER (Kronolojik sıra içinde hayvanlar üzerinde yapılacak 
işlemleri açıklayınız)       

A3. DENEYLERİN SONLANDIRILMASI (Deney hayvanı için deneyin bitiş şekli-İnsani son noktalar) 
 HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADAN YA DA TEDAVİ UYGULAMADAN ÖNCE ÖTANAZİ YAPILACAKTIR 
 BELLİ BİR SÜRE YAŞATILDIKTAN SONRA ÖTANAZİ YAPILACAKTIR:       (SAAT/GÜN/AY) 
 DENEY PROTOKOLÜ TAMAMLANDIKTAN SONRA ÖTANAZİ YAPILACAKTIR 
 ÖZGÜL BELİRTİLERİN ORTAYA ÇIKMASINDAN SONRA ÖTANAZİ YAPILACAKTIR. AÇIKLAYINIZ:       
 %15’TEN FAZLA KİLO KAYBI OLURSA ÖTANAZİ YAPILACAKTIR 
 GENEL DURUM KÖTÜLEŞİRSE ÖTANAZİ YAPILACAKTIR. TANIMLAYINIZ:       
 DENEYSEL İŞLEMLERDEN SONRA HAYVAN ÖLEBİLİR. OLASI NEDENLERİ AÇIKLAYINIZ:       
 DENEY SONUNDA ÖTANAZİ YAPILMAYACAKTIR. NE YAPILACAĞINI AÇIKLAYINIZ:       

 

İlyas Onbaşılar



PROJE TİPİ AMAÇ Hipot
ez

DENEK 
SAYISI

ÖRNEK

Pilot “Lojistik”, 
yapılabilirlik

? + Yöntem geliştirme, 
uygulama

Keşif-tetkik Hipotez 
oluşturmak

YOK ++ DNA mikro-aray

Doğrulayıcı Hipotez test 
etmek

VAR +++ Alfa reseptörler G-
proteinleri ile 
kenetlidir

Parametre 
belirleyici

Yanıt 
büyüklüğünü 
tahmin etmek

YOK ++(+) Doz-yanıt eğrileri, 
toksik doz 
belirleme

Optimizasyon Tekrar ? ++(+) Etkin madde 
tarama

Gözlemsel Denekler 
farklı gruplara 
“random”
atanamıyorsa

VAR +++ Tür, cinsiyet vb. 
bağımlı öğrenme

İlyas Onbaşılar



DİKKAT: EĞER BİRDEN ÇOK HAYVAN TÜRÜ KULLANILACAKSA HER TÜR İÇİN AYRI BİR 
SAYFA DOLDURULMALIDIR. Bu amaçla EK SAYFA 1’i kullanınız. 
A4. DENEY HAYVANI KİMLİĞİ 
TÜR 
      

SOY/IRK 
      

CİNSİYET 
 E  D 

YAŞ/AĞIRLIK SINIRI 
      

A5. DENEY GRUPLARI VE SAYILARI 

DENEY VE KONTROL GRUPLARI 
GRUP BAŞINA 

HAYVAN 
ADEDİ (A) 

TEKRAR 
SAYISI 

(B) 

KULLANILAN 
TOPLAM HAYVAN 

SAYISI (AXB) 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
A5.1. DENEYDE KULLANILACAK TOPLAM HAYVAN SAYISI:       ADET 
 
A5.2 HER GRUPTAKİ HAYVAN SAYISININ NEYE GÖRE HESAPLANDIĞINI AÇIKLAYINIZ 
      

A5.3. HER GRUPTAKİ DENEY TEKRARI SAYISI NEYE ÖRE HESAPLANMIŞTIR? AÇIKLAYINIZ: 
      

 

A6. CANLI DENEY HAYVANINDA KULLANILACAK KİMYASAL/BİYOLOJİK AJANLAR 
 PROTOKOLE UYGULANMASI OLANAKLI DEĞİLDİR 

AJAN DOZ VERİLİŞ 
YOLU 

HACİM VERİLİŞ 
SIKLIĞI 

ETKİ 
SÜRESİ 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

A7. CANLI HAYVANDA KULLANILACAK NÖROMÜSKÜLER BLOKE EDİCİ AJANLAR 
 YOKTUR 

AJAN DOZ VERİLİŞ 
YOLU 

HACİM VERİLİŞ 
SIKLIĞI 

ETKİ 
SÜRESİ 

                                    
                                    

A8. ORTAYA ÇIKABİLECEK TEHLİKELİ MADDE VE/VEYA DURUMLAR 

 MİKROBİYOLOJİK KONTAMİNASYON RİSKİ. TANIMLAYINIZ:      
 KANSEROJEN MADDELER. SIRALAYINIZ:       
 RADYOİZOTOPLAR. SIRALAYINIZ:       
 BİYOLOJİK TOKSİNLER. SIRALAYINIZ:       
 ANTİNEOPLASTİK/SİTOTOKSİK AJANLAR. SIRALAYINIZ:       
 DİĞER AJANLAR. SIRALAYINIZ (YOKSA BELİRTİNİZ):       
 DİĞER RİSK FAKTÖRLERİ. SIRALAYINIZ (YOKSA BELİRTİNİZ):       

A9. OLUŞACAK TIBBİ ATIKLAR VE BUNLAR İÇİN ALINAN ÖNLEMLER NELERDİR? AÇIKLAYINIZ: 
      

BÖLÜM B. ANESTEZİ VE ANALJEZİ 
 PROTOKOLE UYGULANMASI OLANAKLI DEĞİLDİR 

B1. PREANESTEZİK-ANALJEZİK YA DA SEDATİF İLAÇLAR 
AJAN DOZ VERİLİŞ 

YOLU 
HACİM VERİLİŞ 

SIKLIĞI 
ETKİ 

SÜRESİ 
                                    
                                    

B2. ANESTEZİK AJANLAR 
AJAN DOZ VERİLİŞ 

YOLU 
HACİM VERİLİŞ 

SIKLIĞI 
ETKİ 

SÜRESİ 
                                    
                                    
 
B3. ANESTEZİ DERİNLİĞİNİN İZLENMESİ B4. İZLENME SIKLIĞI 

 PROTOKOLE UYGULANMASI OLANAKLI DEĞİLDİR 
 CİLT YA DA PARMAK KISTIRMA YANITLARI 
 PALPEBRA YA DA KORNEA REFLEKSİ 
(KEMİRGENLER İÇİN UYGUN DEĞİLDİR)  

 ÇENE YA DA İSKELET KASI TONUSU İZLENMESİ 
 FİZYOLOJİK YANITIN İZLENMESİ 
 DİĞER. AÇIKLAYINIZ:       

 PROTOKOLE UYGULANMASI OLANAKLI 
DEĞİLDİR 

 HER 2-3 DAKİKADA BİR 
 HER 4-5 DAKİKADA BİR 
 DİĞER.       DAKİKA. AÇIKLAYINIZ:       

B5. İŞLEM SONRASI (POST-OP) VERİLECEK ANALJEZİK VE TRANKİLİZAN İLAÇLAR 
AJAN DOZ VERİLİŞ 

YOLU 
HACİM VERİLİŞ 

SIKLIĞI 
ETKİ 

SÜRESİ 
                                    
                                    
 

İlyas Onbaşılar



BÖLÜM C: SAĞLIK PARAMETRELERİ 
 PROTOKOLE UYGULANMASI OLANAKLI DEĞİLDİR 

C1. DENEY PROTOKOLÜNE BAĞLI İZLENECEK OLASI DEĞİŞİKLİKLER 
 VÜCUT AĞIRLIĞININ %     ’İ KADAR KİLO 

KAYBI 
 ÖLÜM 
 DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ:       
 GIDA VE SU ALIMINDA AZALMA 
 ENFEKSİYON 
 ABSE 
 DEHİDRATATASYON 
 MALNÜTRİSYON 
 GENEL GÜÇSÜZLÜK 
 DİYARE 
 KONSTİPASYON YA DA İLEUS 
 KONVÜLSİYON 
 KOMA 

 SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ 
 HİPOTERMİ 
 CİLT-KÜRK DEĞİŞİKLİKLERİ 
 PAREZİ/PARALİZİ 
 ATAKSİ 
 İNKONTİNANS 
 DİÜREZ 
 DİĞER:       
 HİÇBİRİ 

 
C2. SAĞLIK DEĞİŞİKLİKLERİNİ TAKİP ETME YÖNTEMLERİ 
(UYGUN ŞIKLARIN TÜMÜNÜ İŞARETLEYİNİZ) 

 TARTI. SIKLIĞINI YAZINIZ:       
 DAVRANIŞ, AKTİVİTE VE POSTÜR KONTROLÜ 
 LOKALİZE AĞRI YA DA RHATSIZLIK AÇISINDAN GÖZLEM 
 İŞLEM YAPILAN BÖLGENİN YAPIŞIKLIK, AKINTI, KIZARIKLIK VE ŞİŞME AÇISINDAN İZLENMESİ 
 HAREKET KABİLİYETİNDE MEYDANA GELEN AZALMALAR 
 GÜNLÜK GIDA VE SU TÜKETİMİNİN İZLENMESİ 
 DİĞER:       

 
C3. SAĞLIK DEĞİŞİKLİKLERİNİ SAPTAYACAK GÖZLEMLERİN SIKLIĞI 
(SADECE BİR ŞIKKI İŞARETLEYİNİZ) 

 GÜNDE BİR DEFA 
 GÜNDE İKİ DEFA 
 İKİ GÜNDE BİR 
 HAFTADA İKİ DEFA 

 HAFTADA BİR DEFA 
 DİĞER:       
 PROTOKOLE UYGULANMASI OLANAKLI DEĞİLDİR 

 
C4. HAYVANLARIN DENEY PROTOKLÜNDEN ÇIKARILMA ÖLÇÜTLERİ 
(UYGUN ŞIKLARIN TÜMÜNÜ İŞARETLEYİNİZ) 

 VETERİNERİN UYGUN GÖRMESİ (İNSANİ NEDENLER) 
 VÜCUT AĞIRLIĞININ %15’İNDEN FAZLA KİLO KAYBI 
 DÜZGÜN YÜRÜYEMEME 
 DÜZGÜN GIDA VE SU ALAMAMA 
 UYARANLARA BELİRGİN DERECEDE AZALMIŞ YANIT 
 DİĞER:       

 
C5. DENEY PROTOKOLÜNDEN ÇIKARILAN HAYVANLARIN AKİBETİ 

 ÖTANAZİ 
 DİĞER:       

 

BÖLÜM E: HAYVAN SAĞLAMA VE BARINDIRMA BİLGİLERİ 
E1. DENEY HAYVANLARININ KAYNAĞI 

 HÜTF DENEY HAYVANALARI ARAŞTIRMA VE YETİŞTİRME ÜNİTESİNDEN SAĞLANACAKTIR 
 DİĞER BİR YASAL SATICIDAN ALINACAKTIR. BELİRTİNİZ:       
 BİR BAŞKA ÇALIŞMADAN ARTMIŞTIR. BELİRTİNİZ:       
 YABAN ORTAMDAN İZOLE EDİLECEKTİR 
 BAĞIŞ OLARAK YASAL BİR KAYNAKTAN ALINACAKTIR. KAYNAK:       
 DİĞER:       

E2. DENEY HAYVANLARININ BARINDIRILMASI 
 HUTF DENEY HAYVANLARI LABORATUVARI 
 HU HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU TARAFINDAN UYGUN BULUNAN BİR BAŞKA BARINAK. 
BELİRTİNİZ:       
 DİĞER:       

E3. HAYVAN, HUTF DENEY HAYVANLARI LABORATUVARININ BULUNDUĞU BİNADAN DIŞARI 
ÇIKARILACAKTIR 

 HAYIR 
 EVET 
(EĞER YANIT EVET İSE AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ) 

 TÜM HAYVANLAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN LABORATUVAR/BİRİME GÖTÜRÜLECEKTİR. 
ADRES:       

 LABORATUVARDA YAPILACAK İŞLEMLER ŞUNLARDIR (EĞER BÖLÜM B’DE BELİRTİLEN TÜM 
İŞLEMLER BURADA YAPILACAKSA “TÜMÜ” ŞEKLİNDE BELİRTİLMELİDİR):       
DENEY HAYVANININ CANLI OLARAK LABORATUVAR/BİRİMDE TUTULACAĞI SÜRE YAKLAŞIK 
OLARAK NE KADARDIR:       

BÖLÜM F: DENEY HAYVANI KULLANIMININ GEREKÇELERİ VE SEÇİLEN TÜRÜN VE SAYININ 
UYGUNLUĞU 
F1. BU ÇALIŞMADA CANLI HAYVAN KULLANMAK GEREKLİDİR, ÇÜNKÜ: 

 İNCELENEN SÜREÇLERİN KARMAŞIKLIĞI NEDENİYLE DAHA BASİT SİSTEMLERDE 
OLUŞTURULMASI VE MODEL KURULMASI OLANAKSIZDIR 
 İNCELENECEK SİSTEMİN CANLI OLMAYAN MODELLERDE TAKLİT EDİLEBİLMESİ İÇİN YETERLİ 
BİLGİ BİRİKİMİ YOKTUR 
 PREKLİNİK ÇALIŞMALARDA İNSAN ÜZERİNDE DENENMEDEN ÖNCE CANLI HAYVAN ÜZERİNDE 
DENEY YAPMAK ZORUNLUDUR 
 DİĞER:       

F2. BU HAYVAN TÜRÜ SEÇİLMİŞTİR, ÇÜNKÜ: 
 DAHA ÖNCE ELDE EDİLEN VERİLERLE KARŞILAŞTIRMA YAPMAYI OLANAKLI KILAN GENİŞ 
VERİTABANLARI BULUNMAKTADIR 
 AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE, ÖNERİLEN TÜRÜN ANATOMİK VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ 
YAPILACAK ÇALIŞMA İÇİN YEGANE UYGUN MODELDİR. AÇIKLAYINIZ:       
 ÖNERİLEN TÜR, BU PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN UYGUN DOKU, BOYUT VE 
ANATOMİYE SAHİP VE FİLOGENETİK BAKIMDAN EN DÜŞÜK OLANIDIR 
 BU TÜR İNSANDAKİ DURUMU SİMÜLE ETMEK İÇİN UYGUN BİR FİZYOLOJİK MODEL 
OLUŞTURMAKTADIR 
 BU PROJENİN KÖKEN ALDIĞI ÖNCEKİ ÇALIŞMALARDA DA AYNI TÜR KULLANILMIŞTIR 
 BU TÜRÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÖZELLİKLERİ PROJE İÇİN EN UYGUN SEÇİM OLMAKTADIR: 
      
 DİĞER:       

F3. BU PROJENİN BİYOLOJİ VE TIP BİLİMİNE YAPABİLECEĞİ POTANSİYEL KATKILAR 
ŞUNLARDIR: 
      

İlyas Onbaşılar



HADYEK Değerlendirme Süreci

 Dosya Kayıt – Kabul
 Raportör tayini
 Dosyanın raportör tarafından değerlendirilmesi

 Başvuru koşullarına uygunluk
 Konu ve hipotez değerlendirme
 Literatür inceleme
 Araştırmacılarla görüşme

 Kurula raportör tarafından sunum ve değerlendirme
 Oylama / Kurula davet

İlyas Onbaşılar



HADYEK Karar Çeşitleri

 Kabul
 Oy birliği
 Oy çokluğu

 Şartlı onay
 Pilot çalışma sonucuna göre
 Düzeltme koşuluyla

 Red
 Gerekçeli karar

İlyas Onbaşılar
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Hayvanları Koruma Kanunundaki Hayvanları Koruma Kanunundaki Cezai Cezai 
HHükümlerükümler
Madde 28Madde 28

• Yönetmeliklerde belirtilen hususlara uymayanlara,
hayvan başına 343 TL.

Örn: Deneylerde sokak köpeği kullananlar

• Yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara,
hayvan başına 1.374 TL.

Örn: Eğitim sertifikası olmadan hayvanlarla araştırma yapanlar

Madde 30

Ceza hükmü altına alınmış fiillerin tekrarı halinde para cezalarının bir kat, daha
fazla tekrarında ise üç kat artacağı belirtmektedir.

( Cezalar 2010 yılı içindir )
İlyas Onbaşılar



Cezaya maruz kalmamak için ne yapmalı?

 Uygun eğitimi almak 
 Ruhsatlı üreticiden hayvan almak
 Deneyleri ruhsatlı laboratuarlarda 

gerçekleştirmek
 Etik Kurul Onayı

İlyas Onbaşılar



Nurten Akarsu, Tıp Doktoru, Bilim Doktoru 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

nakarsu@hacettepe.edu.tr 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN  

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU 

Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela  

kazandırmaktır 
     Franklin D. Roosevelt 
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KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YÖNETMELİĞİ  

19 Ağustos 2011       Resmi Gazete 28030   

KLİNİK ARAŞTIRMALAR 

ETİK KURULU 

(“trial” studies) 

Madde 2 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK  

ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU 

“Non-interventive studies”  

Madde 4 (o) 

Sorumlu araştırıcı hekim  
ya da diş hekimi 

Sorumlu araştırıcı  

hekim  ya da doktoralı  

araştırıcı 
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 Tıbbi tanı cihazları yönetmeliği  

 Vücuda yerleştirilebilir aktif cihazlar  

Yönetmeliği 

 Vücut dışında kullanılan tıbbi cihazlar  

Yönetmeliği 

Tıbbi Tanı cihazları yönetmeliği  

Kapsamında TSE’nin onaylanmış kuruluş 

olması kapsamında kanun  

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ  

7 Haziran 2011       Resmi Gazete 27957   

Girişimsel olmayan aletler  
bile listede 

 
MD0108 Dezenfeksiyon, temizleme  
               ve Yıkama 
MD0300 Bamdajlar yara sargı bezi 
MD0303 Yara bakımı için diğer  
                medikal cihazlar 
MD1107  Dezenfeksiyon ve  
               sterilizasyon için aktif  
               cihazlar 
MD1109 Hasta Yerleştirme ve taşıma 
MD1111  Yazılım 
MDS 7008 Nanomalzeme içeren cihaz 
IVD0406 Numune kapları,  
 
MD 401 Aktif olmayan dental  
              ekipmanlar ve aletler 
MD 402 Dental Materyaller 
MD 403 Dental İmplantlar 3 



EVET 
ANCAK!... 

ÇALIŞMAMA ETİK KURUL İZNİ  

ALMAM GEREKLİ Mİ?  

Vaka takdimleri  
 

Eğitim amaçlı anket 
araştırma değildir 
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KAN, BİYOPSİ, KEMİK İLİĞİ vs.. 

 ÖRNEKLERİNDEN YAPILAN ÇALIŞMALAR  

HANGİ ETİK KURULDA DEĞERLENDİRİLİR?? 

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar  

Etik Kurulu 

ANCAK!.......  
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ÇALIŞMA PROTOKOLÜ NEDİR ? 

  Projenin adı 

  Projenin Önemi  

  Özgeçmiş  (kısa ve öz) 

  Gereç ve Yöntem 

  Başlangıç- Bitiş Süresi 

  Örneklem (Hasta kontrol, çocuk, gebe??) 

  İstatistik yöntemler 

  Kaynaklar (Metin ile ilkilendirilmiş olmalı) 

  Protokol’de araştırıcı imzaları (son sayfa)  
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ETKİLENEBİLİR ÖZNELER 

Gebe Çocuk Emziren vs.. 

MADDE 5 

Gönüllünün araştırmadan birinci derecede  

  fayda göreceğinin umulması 

Gönüllü sağlığı açısından ciddi bir risk  

   taşımaması 

Etik Kurul onayı 

Bakanlık izni  
MADDE 7 

Çocuklarda yapılacal olan çalışmalarda  

çocuk psikiyatrisi uzmanı veya  

çocuk hekimi müspet görüşü gerekli 
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ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMALAR 

GEREKLİ  İZİN VE İMZALARI  

TAMAMLAYIN  

KONSORSİYUM PROTOKOLÜ  

***Bakanlık izni gerekli olabilir 
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ARAŞTIRMA BÜTÇESİ  

 Beyan önemli  

 Nereden karşılanacağı önemli  

 Proforma eklemeyin 

 Sorumu araştırıcı imzası 
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BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU 

 Ulusal/Uluslar arası biyolojik madde 

 değişimlerinde imzalanması gerekli  

 Danışmanlık isteyin 
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AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 

 Çalışmanın içeriğini düşünün 

  Hastanın nasıl anlayacağını düşünün 

  Riskleri anlatın 

  Riskler karşısında ne yapacağınızı anlatın 

  Sorumlu araşırıcının iletişim numaraları 

  Sorumlu araştırıcı kadrolu eleman değilse yapılacaklar 

  Hasta beyanı sayfası  

  Biyolojik materyal için kademeli onam 

  Klinik Sorumlu/Laboratuvar sorumlusu 
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SÜREÇ  İÇİNDE  DEĞİŞİKLİK 

 Etik Kurulu bilgilendirin   

 Araştırıcı eklenmesi çıkarılması  

 Merkez eklenmesi çıkarılması  

12 



BAŞVURU 

SAYFALAR DOSYAYA ZIMBALI  

OLARAK TAKILMIŞ OLACAK 

İKİ DOSYA HALİNDE  

SORUMLU ARAŞTIRICININ  

MENSUBU OLDUĞU BİRİM  

BAŞKANLIĞI YAZISI İLE 
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Teşekkür ederim… 

 Nurten Akarsu 

 Araştırma bilimsel merakın sistematik düşünme,  

analiz, sentez ve yapılabilirlik ile birleşebildiği  

oranda “araştırma” adını alır   

 

 Etik Kurullar gönüllüleri koruduğu kadar  

araştırmacıyı da koruyan organizasyonlardır!.... 
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Akademik Etik; Kavramlar,Tanım ve 

Tartışmalar 

Prof. Dr. Nüket Örnek Büken 

HÜTF Tıp Etiği AD 

1 



2 

 Yanlışın Eleştirisi Dilin 

Eleştirisi ile Başlar… 

 When Captain Cook arrived 
in Australia, he was in the 
company of a local Aboriginal 
chieftain when he saw his first 
kangaroo. He asked the man,  

 “What is that?” The chieftain, 
not understanding English, 
replied “Kangaroo?” which 
meant” What did he say?” in 
his native tongue. 
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Kavramlar - Değerler 

Tartışmalar 

 Etik 

 Biyoetik 

 Biyomedikal Etik 

 Tıp Etiği 

 Araştırma Etiği 

 Çevre Etiği 

 Akademik Etik 

 Etik Bildirgelerin 
Anlamı 

 Farkındalık ve 
Duyarlılık 
kazanmak 
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ETİK DEĞERLENDİRME 

 İçgörüş sağlar  

 

 Algılamaya 

yardımcı olur 

 

  Öngörüşe 

zemin hazırlar. 
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   ETİK KURULLAR KURMA  

   NEDENLERİ    

  

 

 “Hiçbirimiz hepimiz kadar iyi 

değiliz…”  
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ETİK KURULLAR 



7 

 Çalışma prosedürlerini belirleyin  

 Toplantıların sıklığı  

  Toplantıların resmi raporları  

  Tutanaklar  

  Kararlar 

  Raporların dağıtımı  

  Belgelerin sağlanması  

 Toplantıların hazırlanması  

ETİK KURUL NASIL KURULUR? 



8 

-Etik Kurul bir Danışma Kuruludur- 

 

   Etik Kurulların çalışmasında temel  

  ilke, yaptırıma yol açan bir   

  bildirimde bulunmadan önce söz  

  konusu sorunun, karşılıklı   

  görüşme, iyi bir iletişim yolu   

  kurma,kişileri aydınlatma, eğitme  

  onlara rehberlik sağlama yoluyla  

  çözüme kavuşturulmasıdır.  



Etik Sorumluluk 

9 

 Profesyoneller etik sorumluluklarının 

farkına varmadıkça, hiçbir düzenleyici 

sistem uygun şekilde çalışamaz. 

 Fazladan yapılacak düzenlemelerin bir 

tehlikesi de profesyonellerin kendi 

sorumlulukları yerine, düzenlemelerle 

uyumlu olmaya dikkat sarf etmeleri 

yüzünden, ahlaki sorumluluk duygusunun 

göz ardı edilebilecek olmasıdır. 
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 İdeal üniversitenin 

  “olmazsa olmaz”ları  

 

 Akademik özgürlük  

 Akademik özerklik  

 Akademik etik  

 Akademik liyakat  

 Akademik hareketlilik 
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Akademik özgürlük  

 Öğretim elemanlarının sahip 
olması gereken akademik 
özgürlüğün üç temel boyutu vardır: 

 Araştırma yapmak ve bunların 
sonuçlarını yayınlamak 

 Üniversitede ders verirken neyi 
nasıl anlatacağına karar vermek 

 Araştırma ve düşüncelerinden 
dolayı kurumsal sansüre ve 
baskıya maruz kalmamak 
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Akademik Özerklik 

 Üniversiteler kendi bilim 

politikalarına uygun olarak 

bütçesini yapan, ulusal ve 

uluslararası bilim kuruluşları ile 

organik bağ kurabilen ve 

kararlarında kendi idari-etik 

kurallarına bağımlı kurumlar 

olmalıdır.  
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Akademik Liyakat 

 
 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim 

insanını şöyle tanımlamaktadır: 

 ‘bilim insanı, akademik yaşamının bütün 
evrelerinde ve  öğretim, yönetim ve 
akademik değerlendirmelere ilişkin 

görevlerde bilimsel liyakati temel ölçüt 
olarak kabul eder,  temel etik kurallarının 

dışına çıkmaz ve bu kuralların dışına 
çıkılmasına göz yummaz. Eğitimin eksik 

verilmesi; kopyacılık; akademik ilerleme ve 
ödül  jürilerinde bilimsel liyakat ölçütlerinin 
dışına çıkmak; kişileri kayırmak ve benzer 

davranışlar kabul edilemez’.  
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 Akademik etik 

 

 Üniversite dünyasında 

herkesin bildiği gördüğü ama 

kimilerinin bilmezlikten ve 

görmezlikten geldiği 

kimilerinin ise statükonun 

devam etmesi  uğruna ses 

çıkaramadığı  konuları kapsar  
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Akademik  etik değerlerin geçerli 

olabilmesi üniversitelerde üç temel 

unsurun niteliğinin arttırılması ile 

sağlanır: 

 

 

 

 İnsan Kalitesi  

 Sistem Kalitesi  

 Yönetim Kalitesi  



Özdenetime nereden 

başlayabiliriz? 

 
 Kurumları ayakta tutan, geliştiren, 

saygın kılan, kapıdaki güvenlik 

görevlisinden, en üstteki yöneticisine 

kadar olan kadronun yetkinliğidir. 

 Üniversitedeki kadronun diğer 

kurumlardan çok daha özenle 

seçilmesi gerekir; çünkü bu kurumlar 

insan yetiştiren kurumlardır.  

16 
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Akademik Etiğin İlgili Tarafları 

 

 

 Üniversite Öğretim elemanlarının 

görev ve sorumlulukları / Hakları 

  Üniversite Yöneticilerinin Görev ve 

Sorumlulukları / Hakları 

 Üniversite Öğrencilerinin Görev ve 

Sorumlulukları / Hakları 
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Öğretim üyesinin üç temel 

görevi bulunmaktadır.  

•Eğitim ve öğretim,  

•Bilimsel araştırma  

•Bulunduğu coğrafyadaki toplumun 

 bilinçlenmesini sağlamaktır.  

http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/images/web_links_icons/ethic.gif
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 Üniversite çatısı altında araştırma 
yapanların araştırma etiği açısından 

gereklilikleri yerine getirmesi;  

 Eğitici ve öğrencilerin görev ve 
sorumluluklarının, ayrıca haklarının 

tanımlanmış olması; 

 Üniversite yöneticilerinin görev ve 
sorumluluklarının tanımlanması 



Mobbing- Yıldırma-Bezdiri 

 İngilizce yıldırma (mobbing) kavramı, 

“mob” kökünden gelmektedir. 

 “Mob”sözcüğü, İngilizce’de yasal 

olmayan biçimde şiddet uygulayan 

kalabalık veya“çete” anlamındadır.  

 Bir eylem biçimi olarak mobbing 

sözcüğü ise, psikolojik şiddet, 

kuşatma, topluca saldırma, rahatsız 

etme veya sıkıntı verme anlamına 

gelmektedir. 
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Mobbing Nedenleri 

 

 Mobbing aktörlerinin kişilikleri 

 Mobbing sürecine hedef olan 

mağdurlar 

 Mobbing sürecinin nedeni olarak 

örgütsel sistem 

 Mobbing sürecinin nedeni olarak 

sosyal sistem. 
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Mobbing Aktörü ve Kişilik 

Analizi 

 Mobbing aktörleri olarak zorbaların 

kişilik özellikleri: 

 Antipatik  

 Narsist  

 Tehdit altında ben merkezci 

 Kendi normlarını örgüt politikaları haline 

getirmeye çalışan 

 Önyargılı ve duygusal 
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Mobbing Mağdurunun Kişilik 

Analizi 

 Mobbing araştırmalarından elde edilen 

bulgulara göre, yıldırma mağdurlarının ayırt 

edici özellikleri yoktur, yıldırma herkesin 

başına gelebilir. 

 Hakkını aramaktan ve kendini 

savunmaktan ileri derecede çekinen ve 

çatışmadan şiddetle kaçan, dürüst ve iyi 

niyetli kişilerin yıldırmaya maruz kaldıkları 

görülmektedir.  

 Mağdurların iyi niyetli, içe kapanık olmaları 

yıldırma aktörlerini harekete geçirmektedir. 
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Mobbing mağdurları 

 

 

 Zeki, yetenekli, yaratıcı, başarı 

yönelimli, dürüst, güvenilir, politik 

davranmayan, işini çok iyi yapan, 

çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam 

ve bunlardan ödün vermeyen, 

dürüst, güvenilir ve işleriyle 

özdeşleşen kişilerdir.  
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Mobbinge maruz kalma olasılığını 

artıran özellikler 

 Yaratıcı ve bağımsız düşünme 

ve yeni fikir ve yöntemleri ileri 

sürme yoluyla diğerlerini 

rahatsız etme.  

 Kişinin değiştiremeyeceği 

özellikleri; rengi, cinsiyeti, 

aksanı,temsil ettiği sınıfı… 
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İşyerlerinde yıldırmayı ortaya çıkaran 

dört belirgin özellik 

 

 İş tasarımındaki belirsizlik 

 Lider yetersizliği 

 Mağdurun sosyal açıdan yetersizliği 

 Departmandaki düşük ahlaki 

standartlar 
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Kapitalist kültürün egemen kıldığı 

yeni toplumsal 

değerler mobingi tetikler… 

 

 Aşırı Rekabet 

 Aşırı Verimlilik Baskısı 

 Bencillik ve Egoizm 

 Bireysellik 

 Ahlaki İlke ve Değer Kaybı 

 Devamlı Değişim ve Yenilik 
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 Akademik eğitimde mevcut olan “usta-çırak” 

ilişkisi “ben yaptım oldu” zihniyetinin hakim 

olduğu bir düzeni yaratmaktadır. 

 Akademinin yönetim ve idari yapılanması 

içerisinde usul hukuku bilinmemekte, 

uygulanmamaktadır. 

 Öğretim üyeleri yöneticilikle ilgili bir eğitimden 

geçmeden idareci olmaktadırlar. 

 

 

Akademik Yaşamda Mobbing Neden 

Yaygın? 
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 İdeoloji 

 Türkiye’de ideolojilerin çatıştığı 

alanlardan birisi üniversitelerdir. 

Üniversitelerin düşünce ve ifade 

özgürlüğünün en fazla olması 

gereken yerler olmasına karşın, 

karşıt görüşe tahammülsüzlük, 

ideolojik eksende gruplaşmalara yol 

açmaktadır. İdeolojilerine göre kişiler 

ötekileştirilmektedir. 

Mobbing sebepleri 
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Cinsiyet  
 Üniversitelerde kadına karşı cinsiyet 

ayrımı, kadınların böyle bir ayrımcılıkla 
karşı karşıya kalmaları, hem çalışma 
iklimini hem de psikolojik durumlarını 
olumsuz etkilemektedir.  

 

 Başarılı kadınların mobbing sürecinde 
kolay yıldırılabileceği düşüncesi, 
kadınların duygusal ve fiziksel olarak 
daha zayıf algılanmasından 
kaynaklanmaktadır. 

 

 

Mobbing sebepleri 

30 



 

 Ast-üst ilişkisi 

 
 İlki yönetici ve yönetici olmayanların oluşturduğu ast 

- üst, ikincisi ise akademik  ünvanların ortaya 
çıkardığı ast - üst ilişkileri olmak üzere iki çeşittir. 

 

 Yöneticiler, kanunlar ve yönetmeliklerde açıkça 
belirtilmeyen konularda takdir yetkisi kullanırken keyfi 
uygulamalara girmektedir.  

 

 Kendilerine ideolojik olarak yakın bulduğu kişilere 
aynı kuralı farklı uygularken, ötekileştirdiği kişilere 
daha farklı uygulayabilmektedir. 

Mobbing sebepleri 
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 Karar süreçleri 

 Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, 

Enstitü Kurulu, Üniversite Senatosu 

gibi yönetim organlarında muhalefet 

eden, edebileceği düşünülen, 

sorgulayan üyeler baskılanmakta, 

dışlanmakta, istifaya zorlanmakta ve 

örtülü tehditlerle yıldırılmaktadır.  

Mobbing sebepleri 
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 Ders dağılımlarında adalet ve uzmanlık 
ilkesinden uzaklaşılmaktadır. Yıldırılan 
kişilerin derslerinin ellerinden alınması 
veya olması gerekenden daha az ders 
verilmesi sağlanmaktadır. 

 Alan dışı derslere girmeye zorlanması, 
girdiği derslerin sürekli başka derslerle 
değiştirilmesi gibi akademik kurallara 
uymayan davranışlar sergilenmektedir. 

 Ders saatlerinin keyfiyete göre 
düzenlenmesi ile bazılarının işi 
kolaylaştırılmakta,  yıldırılmak istenen 
kişiler de zor durumda bırakılmaktadır. 

Ders dağılımları 
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 Vize ve final sınav gözetmenlikleri, 

öğrenci danışmanlık görevleri 

dağıtılırken eşit uygulamalardan 

uzaklaşılmakta,  ötekileştirilen 

kişilere daha fazla görev 

verilmektedir. 

 

Menfaat çıkar ilişkileri 
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 Öğretim üyelerinin atanması ve 

yükseltilmesinde, dosyalarının, yayınlarının 

incelenmesi sürecinde, doçentlik sınavının 

ilk aşamasını oluşturan yayın 

değerlendirmesi ve ikinci aşaması olan 

sözlü sınav aşamasında görevlendirilen 

jürilere baskı yapılması, jüri üyelerinin 

tehdit edilmesi yoluyla yıldırılan/bezdirilen 

kişinin haklarının ve başarısının 

engellenmesi söz konusudur. Bu 

yıldırma/bezdirme uygulamaları kimi 

zaman yıllarca sürmektedir. 

Akademik Jüriler 

35 



Taciz 

 Irk, etnik köken, din, cinsel tercih, 

cinsiyet ve kişisel özelliklere yönelik, 

kişi ya da kişileri küçük düşürücü, 

güç kullanımı içeren/ içermeyen her 

türlü görsel/sözel veya fiziksel 

davranışlar taciz tanımına girer.  

 Tacizi belirleyen unsur niyet değil, 

diğer kişinin üstünde bıraktığı etkidir. 
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Cinsel Taciz 

 Taciz içeren davranışlar arasında 

tanımlanması en zor olanı cinsel tacizdir.  

 Cinsel tacizi temelde olayın öznel koşulları 

belirler.  

 Cinsel tacizin açık ya da örtülü birçok 

çeşidi vardır; genelde ast-üst ilişkileri veya 

kadın-erkek ilişkileri içinde görülmesine 

karşın, aynı konumdaki bireyler ve 

hemcinsler arasında da rastlanılmaktadır. 
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Cinsel Taciz 

 Bireyin, istemediği halde cinsel şakalara, tekliflere, 

cinsel içerikli görsel, sözel ya da fiziksel bir harekete 

maruz kalması aşağıdaki koşullar altında cinsel 

taciz olarak tanımlanır: 

 Cinsel içerikli teklife uymadığı takdirde kişinin 

akademik ya da iş hayatıyla ilgili bedeller 

ödeyeceği, uyduğu takdirde ise hak etmediği 

kazançlar sağlayacağının açık olarak söylendiği 

veya ima yoluyla belirtildiği durumlar 

 Kişinin korkutulduğu, sindirildiği ve düşmanca bir 

ortam yaratılması sonucu akademik ya da iş 

performansının etkilendiği durumlar 
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 Eşit Statüde Olmayan Bireyler Arasında 

Gönüllü Cinsel ve Romantik İlişkilerle İlgili 

Etik Sorunlar 

 Eşit statüde olmayan bireylerin (öğretim elemanı ile 

öğrenci, araştırma görevlisi ile öğrenci) gönüllü cinsel ve 

romantik ilişkilere girmeleri, her iki taraf için yıpratıcı 

riskler içerebilir.  

 Bu tür ilişkilerin çıkar çatışması, istismar, kayırma 

potansiyeli taşıma olasılığı yüksek olup, bundan 

özgür ve liyakata dayalı çalışma ortamı zarar görür.  

 Gönüllü ilişkilerde esas sorumluluk hiyerarşik sıralamada 

daha üst konumda olan kişinin üzerindedir. Özellikle 

öğretim elemanı ile öğrenci ilişkisi söz konusu olduğunda 

çok daha ciddi boyutlarda bir sorun ortaya çıkar.  

 Bu tür ilişkiler kabul edilemez çünkü öğretim üyesinin 

rolü sadece sınıf içindeki konumuyla sınırlı değildir. O 

aynı zamanda bir danışman ve entelektüel yol 

göstericidir.  
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Mobbing ve Tacizin yol açtığı 

psikolojik sonuçlar 

 

 Psikosomatik şikâyetler 

 Depresyon 

 Anksiyete (endişe) 

 Post-travmatik stres bozukluğu 

 Saplantı 
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YALNIZ DEĞİLSİNİZ… 

HÜ AKADEMİK ETİK KURULU 

 
http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr  

http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/akademik 

akademiketikkurul@hacettepe.edu.tr 
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HÜ Akademik Etik Kurul Kılavuzları  
 http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/akademik/basvuru.php  

 
 Akademik Etik Kurul Başvuru Kılavuzu  

 Hacettepe Üniversitesinin Etik Değer ve 

İlkeleri 

 Hacettepe Üniversitesi Senatosunda 

Kabul Edilmiş Etiğe Aykırı Davranışlar 

 Hacettepe Üniversitesi Tacizden 

Korunma ve Koruma Kılavuzu 
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ÖLENLE YAŞAYAN!.. 

 

 BİYOETİK AÇISINDAN ÖLÜ VERİCİDEN 
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Tıp / Teknoloji İlişkisi 

 “Tıp tarihinin incelenmesinin bize öğrettiği en 

önemli şey, bilimsel açıdan kontrol edilmeyen 

klasik hükümlerin, oldukça sık yanılgıya neden 

olan pusulalar olduğudur. 

  Erken dönemde başlatılıp sürdürülen teknoloji 

uygulamaları, toplumsal değerler açısından 

irdelenmediğinde, tıbbi yaklaşım pusulasız ya da 

dümensiz bir gemiye dönüşebilmektedir”.  

2 NÜKET ÖRNEK BÜKEN 



Yeni ve Deneysel Uygulamalar 

 Bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin olanaklı kıldığı tüm 

yeniliklerin bir an önce yaşama geçirilmesi? 

 Yeniliğin çekiciliği, yeni şeyler görme ve deneme isteği, 

yeni ve bilinmeyen yöntemler konusunda bir düzenlemenin 

olmaması… 

 “Bu yeni alanda yerleşmiş normların olmaması”, “tam 

eylem özgürlüğü”ne kapı açabilmektedir. Bu durum da 

bilim ve teknolojiyi istenmeyen, tehlikeli olabilecek,  kimi 

zaman etik-dışı bir yöne doğru sürükleyebilmektedir.  

3 NÜKET ÖRNEK BÜKEN 



 

Kanıta Dayalı Tıbbi Uygulamalar 

Otorite Tarafından Yanıltılma Olgusu 

 
 Dünyada kanıta dayalı tıbbi yaklaşıma duyulan gereksinim 

gün geçtikçe artmakla birlikte, tıbbi teknolojilerin eleştirel 

açıdan değerlendirilmesinin önünde ki engeller de 

artmaktadır.  

 Bu engellerin başında tıp tarihinde de yüzyıllar boyu etkin 

olan “otoriteye boyun eğme, olanı değil otoritenin işaret 

ettiğini görme” tutumu gelmektedir. 

 Yeni bir teknolojiyle ilgili kararlar, bu yeniliği 

destekleyenlerin prestijine göre değil, bilimsel ve etik 

verilerin ağırlığına dayanılarak alınmalıdır 

4 NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Tıbbi Belirleyiciler 

 Mevcut tıbbi durum,  

 Acil bir durum mu, kronik ve geri 

dönüşümsüz bir durum mu?  

 Önerilen tedavi,  amacı, riskleri, 

alternatifleri, başarı şansı 

 Hastanın hekiminin ve  konsültan 

hekimlerin görüşleri  

Hastanın Tercihleri 

 Hastanın kişiliği, değerleri 

 Hastanın istediği seçenekler, 

 Özel öneriler, talimatlar 

 Verilen bilgi ve bu bilgiyi 

anlama kapasitesi 

 Karar verme kapasitesi 

 Yetersiz ise vasisi kim? 

Yaşam Kalitesi 

 Hasta nasıl tanımlıyor? 

 Tıbbi ekibin görüşleri 

 Hastanın yakınları bu konuda neler 

düşünüyor? 

 Tedavi başarılı olsa bile  olası fiziksel, 

sosyal ve mental   yetersizlikler riski  

var mı? 

 Hastanın palyatif tedavisi için planlar  

 

Vakayı Çevreleyen Dış unsurlar 

 Aile? Durumu anlıyorlar  mı?  

 Dini inanışlara dayanan  

yasaklamalar  

 Bakımın maliyeti kararda 

baskı yaratıyor mu? 

 Mahkeme kararları  

 Toplumun konuya  yaklaşımı 

 Yasalar, kurum politikaları  

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Olanaklı olan- İzin verilen! 

 

 “İnsanoğlu örgütlenme 
ve teknoloji sanatı ile 
doğaya boyun eğdirme 
konusunda her yeni adım 
atışında, önce kendi etik 
felsefesini derinleştirmek 
için kendi içinde iki 
önemli adım atmış 
olmalıdır”. 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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“Hukuk etik temellendirmeden yoksun 

kalamaz” 

 
 Amaç-araç ilişkisi 

 Etik İkilemler 

 Etik kararlar 

 Paylaşılan sorumluluk 

 Etik İlkeler/Etik Teoriler 

 Etik temellendirme 

 Etik-Hukuk ilişkisi-  

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 



8 

Kardiopulmoner Ölümden               Beyin Ölümüne 

Harward komitesinin beyin ölümü tanı ölçütleri  
   

•Hastanın dıştan uygulanan stimuluslara yanıt vermemesi 

 

•Spontan solunumun olmaması 

 

•Pupillar, korneal, yutma refleksleri gibi sefalik reflekslerin 

 olmayışı  

  

•Düz ya da -elektrik  EEG. 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard  

Medical School to Examine the Definition of  Brain 

Death (JAMA, Aug 5,1968-Vol 205, No:6) 

  

 “Beynin tüm bölümlerinde, geri dönüşsüz fonksiyon 

kaybı yerleşmesi durumunda, hukuki ölümün 

gerçekleştiği kabul edilmelidir. Çünkü, bu durumda, 

uygulanan tüm tıbbi girişimlere (solunum ve 

dolaşım desteği) rağmen, koma durumu kalıcıdır.” 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Harvard komitesi,  

“Beyin ölüm sendromu” tanımına 

 neden gereksinim duydu ? 

1. Koma durumunun kalıcı olması ve uygulanan tüm tıbbi 

girişimlerin başarısız kalması, 

2. Hasta yakınlarını gereksiz umutlandırmamak ve uzamış 

stresten kurtarma amacı, 

3. Başka hastalar için, yaşamı destekleyen cihazların bir an 

önce boşaltılması,  

4. Gereksiz maddi harcamaların kesilmesi,  

5. Organ nakli için en erken dönemde organ teminine olanak 

veren, erken ölüm tanı kriterlerine duyulan gereksinim. 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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 Yapılan araştırmalar, beyin 

ölümüne tanık olmuş hekim ve 

hemşirelerin 1/3’ünün, beyin 

ölümünün gerçek ölüm 

olmadığını düşündüğünü 

göstermiştir.” 

 

 “Eğer anestezi yapılmazsa 

beyin ölümü gerçekleşen 

hastalar neşter darbelerine 

tepki vermekte ve kan basıncı 

ile kalp atımı belirgin şekilde 

yükselmektedir.”  

  

 Bu bilgiler hasta yakınlarına ve 

halka söylenmemektedir. 

Yakınlarının organlarını 

bağışlayan insanlar bu bilgiye 

sahip olsalardı fikirlerini 

değiştirebileceklerini ifade 

etmişlerdir. 

 Tüm beyin ölümü standardını kabul 

edenler de, ölüm için nörolojik kriterlerin 

ve ilgili testlerin keyfi olduğunu itiraf 

etmektedir. Bu keyfilik küresel düzeyde de 

yaygındır ve özellikle, ölümün teknik 

olarak saptanmasının yasal gereklilikleri 

ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.  

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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 “Artık açık olarak anlaşıldı ki ‘beyin ölümü’, 

aslında ölmemiş  olan insanların ölü ilan edildiği 

kocaman bir ‘hile’den ibarettir.” 

 

 Peter Singer in: Rethinking Life and Death  

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Batıdaki kanunlar şu durumlarda ölüden 

vericiliğe izin verir: 

 Verici sağlığında bu konuda irade ve arzusunu 

bildirmişse, gönüllü ise, 

 Ölen kişinin iradesi belirlenemiyor ise de ölenin 

yakınları karşı çıkmıyorsa, 

 Ölen kişi sağlığında bağışa karşı olduğunu 

bildirmemiş ise (varsayılan onam- presumed 

consent)  

 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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DTB  ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ ÜZERİNE RAPOR 
Edinburgh, İskoçya, Ekim 2000 52. Genel Kurul tarafından benimsenmiş ve 

Güney Afrika, Ekim 2006 DTB Genel Kurulu tarafından gözden  geçirilmiştir. 

 DTB bilgilendirilmiş donör seçimini 

desteklemektedir.  

 “Varsayılan Onam” politikasına DTB’nin 

bakışı  temkinli olup, “aksine bir kanıt veya 

zorunlu seçim olmadıkça  izin verilmiştir” 

varsayımının; bilgilendirilmiş gönüllü vericiliği 

etkileyebileceği söylenmiştir.  

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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DTB  ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ ÜZERİNE RAPOR 

 

 Hekimlerin topluma karşı, kaynakların adil 
kullanımını, zararın önlenmesini, herkes için sağlık 
faydalarının geliştirilmesini kapsayan sorumlulukları 

bulunmaktadır; bu organ bağışına teşviki de 
içerebilir. 

 Organ nakli cerrahları, nakil ettikleri organların bu 
politikanın koşullarına uygun olarak sağlandığından 

emin olmaya çalışmalıdır ve yasal ve etik 
koşullarda temin edilmediğini bildiği veya bundan 
şüphelendiği organların naklinden kaçınmalıdır. 

 
 

 

 
NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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DTB ORGANI BAĞIŞI VE NAKLİ ÜZERİNE 

BİLDİRGESİ 

ÖLÜM SONRASI ORGAN BAĞIŞI  
 

 Organların bağışı konusunda karar vericilerin 
veya hastayla görüşen herkesin bu görüşmelerde 
yer almak için yeterli bilgi, beceri ve duyarlılığın 
birleşimine sahip olması gerektiği bildirilmiştir. 

 Tıp öğrencileri ve hekimler bu görev için gerekli 
eğitimi almalıdır ve uygun yetkililer bu eğitimi 
güvence altına almak için gerekli kaynakları 
sağlamalıdır. 
 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 



 Bir çıkar çatışmasını önlemek için, 

potansiyel donörün ölümüne karar veren ve 

/veya doğrulayan hekim, organın 

alınmasında veya sonradan gelen organ 

nakli süreçlerinde yer almamalı veya bu 

organların potansiyel alıcıları bakımından 

sorumlu olmamalıdır. 

 

17 NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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ORGAN BAĞIŞINDA ÖZGÜR VE 

AYDINLATILMIŞ KARAR VERME SÜRECI 

 Potansiyel donörün isteklerinin oldukça önemli olduğu 
göz ardı edilmemelidir. Potansiyel donörün, organ bağışı 
hakkındaki isteklerinin bilinmediği ve organ bağışı 
hakkında açık bir şekilde isteğini belirtmeden öldüğü 
durumlarda, aile ve belirli diğer bir kişi hastayı temsilen 
karar verebilir ve daha önceden aksini belirten istekler 
olmadığı sürece organ bağışı için izin verme veya bağışı 
reddetme yetkisine sahip olabilir. 

 Organ tedarikinin başlayabilmesi için önce, potansiyel 
donörün veya yasal olarak ilgili olduğunda uygun temsili 
karar verici kişinin özgür ve bilgilendirilmiş kararının 
doğruluğunun kesinleştirilmesi gerekir.  

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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 Nakil için organ teminindeki başarı, özgür ve 

bilgilendirilmiş karar alma sürecinin başarısını ölçmekte 

bir ölçüt olarak yorumlanmamalıdır. Bu sürecin başarısı, 

sonucun organ bağışını kabul etme kararı olup olmamasına 

değil, seçimin yeterince AYDINLATILMIŞ ve özgür olup 

olmamasına bağlıdır. 

 Özgür ve bilgilendirilmiş karar alma, bilginin paylaşımı ve 

kavranışını içeren ancak tehditin ve zorlamanın yer 

almadığı bir süreçtir.  

 

 

ORGAN BAĞIŞINDA ÖZGÜR VE 

AYDINLATILMIŞ KARAR VERME SÜRECI 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Organ bağışında bulunma kararının gerektiği gibi 

bilgilendirilmiş olması için, muhtemel donörler ve 

onların vekillerine yapılacak bilgilendirme şu 

konuları içerecektir 

 
– Ölen donörler için, ölüm kararında yer alan 

prosedürler ve açıklamalar, 

– Ölüme karar verilene ve organ nakli yapılana 
kadar organların işlevlerini korumak için gerekli 
olabilecek önlemler,   

– Ölüm açıklandığında bedene ne olacağı, 

– Hangi organları bağışlamayı kabul ettikleri, 

– Aile organ bağışına itiraz ettiği takdirde aileyi 
ilgilendiren takip edilecek protokol 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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ORGANLARA ERİŞİMDE ADALET  
 DTB, adil ve uygun erişimi garanti altına almak için organ 

bekleyenlerin listelerinin idaresini kapsayan, organ bağışının 
ve naklinin bütün yönlerini yöneten, halkın incelemesine açık 
politikaların olması gerektiğini düşünür. 

 Bekleyenlerin listelerinin yönetimini idare eden politikalarda 
adalet sağlanmalıdır.  

 Organların dağıtılmasında değerlendirilmesi gereken ölçüt; 
tıbbi ihtiyacın ciddiyeti, bekleyen listelerindeki zamanın 
uzunluğu, tıbbi başarı olasılığı, diğer komplikasyonlar ve doku 
uyumunu kapsar.   

 Sosyal statüye, hayat tarzına ya da davranışa dayalı hiçbir 
ayrım olmamalıdır.  

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Sır saklama ilkesi 

 

 Hekim bu ilkeyi  ölü vericilerin kimliğinin gizli 

tutulmasıyla ilgili olarak dikkatlice uygulamalıdır. 

 Ölü vericinin saklı tutulması, alıcının vericinin 

yakınlarına karşı zaman içinde manevi bir bağlılık 

geliştirmemesi, alıcıda suçluluk duygusu 

uyandırmaması açısından önemlidir.  

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Kadavra bağışının reddedilmesinin 

gerekçeleri 

 

Cerrahi ensizyon cesette bir bozmadır. 

Ceset artık bir şahsiyet değildir. 

Dini inançlar post-mortem devrede her türlü 

cerrahiye engel teşkil edebilirler. 

Beyin ölümü ölçütleri güvenilir midir? 

 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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TÜRK CEZA KANUNU 

Kanun No. 5237   

      MADDE 91. Organ veya doku ticareti  

  
 

 (1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan 

kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

 (2) Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan kimse, bir yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır.    

 (3) Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi 

hakkında, birinci fıkrada belirtilen cezalara hükmolunur.  

 (4) Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti 

çerçevesinde işlenmesi hâlinde, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis ve 

on bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.  

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Beyin Ölümünde Felsefi/ Dini Boyutlar  

 Beyin ölümü gerçekleşmiş kişide onun dünyada 
varoluşunu karakterize eden 2 önemli anlayış 
ortadan kalkmıştır; bunlar kendisine varoluşta 
olağanüstü güçler olarak verilmiş olan akıl ve 
inançtır (inanış kapasitesi).  

 Kişi  beyin ölümü ile birlikte bu dünyada var 
oluşunu simgeleyen inanış ve akıl kapasitelerinden 
yoksun kalacaktır.   

 Ölümün anlamıyla ilgili bu sorun, yaşamın hangi 
noktada başladığı, embriyonun ne zaman kişilik 
kazandığı sorunuyla aynı niteliktedir  

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Beyin Ölümünün  Teolojik Yönleri 

  

 

 Beyin ölümü oluşmuş bir kişi “yaşayan bir vücut”, 

“antropoid”, “insanımsı” veya “subhuman” 

değildir. Onun için yapılabilecek tek tanımlama 

“ölü bir insan” tanımlamasıdır.  

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Din 

İşleri Yüksek Kurulu 6.3.1980 tarih ve 396 sayılı kararı 

 Hastanın hayatını kurtarmak için organ naklinden  
başka bir yol olmamalıdır. 

 Doku ve organı alınacak kişinin bu işlemin 
yapılmış olduğu sırada ölmüş olması 
gerekmektedir. 

 Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine 
yapılacak olan bu nakle onam vermesi 
gerekmektedir. 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Maide suresi, ayet 32  

 

“Kim bir insana hayat verirse, onun tüm 

insanlara hayat vermişçesine sevap 

kazanacağı”  

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Kıyame Suresi, 3-4. ayet  

 

“İnsan kendisinin kemiklerini bir araya 

getiremiyeceğimizi mi sanıyor? Evet, bizim 

onun parmak uçlarını bile aynen eski 

haline getirmeye gücümüz yeter”  

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Ailelerin Organ Bağışını 

Reddetmelerindeki Sebepler  

  Beyin ölümü kavramını anlamama 

 Donör görünüşünün ve vücut bütünlüğünün 
bozulacağı endişesi 

 Ailenin organ bağışının ve naklinin dinimizce 
uygun olmadığını düşünüyor olması 

 Ailenin Organların kimlere takılacağı 
konusundaki tereddütleri 

  Cenazeyi almakta gecikme olmasından endişe 
etmeleri 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Aile ile Görüşme,  İzin ve Destek Alma 

 Aileye beyin ölümünü ve özellikle bitkisel hayatla olan 

farkı tekrar anlatılmalıdır. Beyin ölümü raporunun nasıl ve 

kimler tarafından hazırlandığı konusunda aile 

aydınlatılmalıdır. Ailenin konuyu tam olarak anladığından 

emin olunmalı, bu konuda öğrenmek istedikleri herhangi 

bir şey olup olmadığı tekrar  sorulmalıdır. 

 Aile yapmaları gereken her şeyi yaptıkları konusunda ikna 

edilmelidir. Diyalog kurulduktan sonra organ bağışı ve 

nakli konusunda bilgi verip organ bağışı sorusu 

sorulmalıdır.  

 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Kişi ölümünde beyin ölümünün ölçüt olarak 

alınmasında tıbbi, ahlaki  ve kültürel yönden 

sağlanan avantajlar  

 Tanımlanan beyin ölümü kriteri, uzun süreli koma 
hastalarını, bitkisel hayata girmiş kişileri ve neo - kortikal 
fonksiyonları kaybolan kişileri bu tanımdan ayırır. 

 Ahlaki açıdan; kişilere duyulan acıma hisleri bakımından, 
kültürel sosyal ve ekonomik açıdan, beyin ölümü oluşmuş 
ve geri dönülemez yoldaki kişiler için yapay hayatı uzatıcı 
girişimlere yoğun bakım ünitelerinde son verilebilir. 

 Hiçbir zaman kullanılamayacak ve başkalarının hayatını 
kurtarmaya yaramayacak organlar kullanılabilir hale gelir. 

 Tek bir tıbbi ölçüt, "tüm beyin fonksiyonlarının sona 
ermesi" insan hayatının sona erdiğini gösteren biyoetik 
anlaşma olarak her yerde kullanılabilir. 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Organ bağışında başarı için 

gereklilikler 

 

Donörün erken fark edilmesi 

Beyin ölüm tanısı için hızlı ve kesin işlemler 

Donörün ailesi ile iyi koordinasyon 

Beyin ölümü tanısı almış donör adayına 

uygun yoğun bakım desteği 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Ölü vericiden organ bağışında ortaya 

çıkan problemlerin nedenleri  

 

 Eğitimsizlik,  

 Ölüye yapılan törenler (kutsal olan ölüye eziyet 
edildiği fikri),  

 Yoğun bakım ünitelerinin eksikliği,  

 Tıbbi personelin bilgi eksikliği,  

 Halkın tıbbi yaklaşımlara güven duymaması 

 Medyanın  kimi zaman negatif olan etkisidir. 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Mevcut yasal düzenlemelere göre, adli ölüm 

olgularından organ veya doku alınabilir mi ? 

 

 

39 

 
Adli olgularda, Savcı izni ve yakınlarının onamı olması 

durumunda, organ alınmasında yasal bir engel 
kalmamaktadır.  

Ancak; Organ çıkarılması işlemi esnasında bir adli tıp 
uzmanının da hazır bulunması ve adli tıp açısından 

önem taşıyan bulguları bir rapor haline 
dönüştürmesi, sonradan yapılacak otopsi 
işlemlerinde hatalı bir değerlendirmeyi 

engelleyecektir. 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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ETİK KURULLAR 

Hiçbirimiz hepimiz kadar iyi değiliz !.. 

 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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Hekim/Profesyonel Sorumluluğu 

 Profesyoneller etik sorumluluklarının farkına 

varmadıkça, hiçbir düzenleyici sistem uygun 

şekilde çalışamaz. 

 Fazladan yapılacak düzenlemelerin bir tehlikesi de 

profesyonellerin kendi sorumlulukları yerine, 

düzenlemelerle uyumlu olmaya dikkat sarf 

etmeleri yüzünden, ahlaki sorumluluk duygusunun 

göz ardı edilebilecek olmasıdır. 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 
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TEŞEKKÜR EDERİM… 

 
 

If you have integrity, nothing else matters.  

If you don't have integrity, nothing else 

matters. 

 

NÜKET ÖRNEK BÜKEN 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=www.bsipublicaffairs.com/images/ethics.jpg&imgrefurl=http://www.bsipublicaffairs.com/bsi_contents.html&h=230&w=168&prev=/images%3Fq%3DEthics%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26safe%3Doff%26sa%3DN


Hekimlikte  
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı 
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Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi 
(HÜKSAM) 
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Neden önemli? 
Çünkü; 
• Tıbbın tarihi temel olarak erkekler ve onların sağlığına dairdir.  
 Batıda ‘beyaz erkek’ 
• Tıp geçmişte büyük ölçüde ‘cinsiyet kör’ olarak gelişmiştir. 
• Toplumsal cinsiyet konusunda artan farkındalığın kadınlara sunulan 

hizmetleri gözden geçirme gereksinimi doğurması 
• Risk faktörlerindeki ve müdahalelere verilen yanıtlardaki farklılıklar 
• Kadınlarla erkeklerin örneğin yoksulluğu, şiddeti ve cinsel tacizi 

deneyimleme biçimleri ve bunlara bağlı yaşadıkları sağlık sonuçları farklı 
• Belirli hastalıkların sıklıkları kadar gidişatları da her bir cinsiyette farklılık 

gösteriyor… 
• Kadınlar daha fazla kronik sağlık sorunları ile karşılaşıyor, erkekler daha 

fazla sağlığı riske eden davranışlar sergiliyor ve daha az yaşıyor 
• ‘Normal’ in sınırları erkeğe göre çiziliyor diğerleri norm dışı 
• … 

CAN MED ASSOC J • 1 MAI 1997; 156 (9) 



Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği 

indekslerindeki yeri, 2011 

1) TCEİ = 68. sıra      Değeri= 0.366 (186 ülke içinde) 
 
2) TCUI=124. sıra     Değeri= 0.6015 (135 ülke içinde) 
 
 

1) UNDP HDR 2011; Toplumsal cinsiyet eşitsizliği indeksi 

(TCEI) 

2) WEF Gender Gap Report;  Toplumsal cinsiyet uçurumu 

indeksi (TCUI) 



Cinsiyet (sex) 

 
Canlı türlerinin neredeyse 

tamamının, özellikle üreme 
organları ve sistemleri üzerinden 
kadın ve erkek olarak iki temel 
biçimde farklılaşması “cinsiyet” 
olarak tanımlanır.  

 
Cinsiyet, aynı zamanda canlıların 

gametlerinin birleşimi, 
sonrasında erkek ve dişi olarak 
ayrımlanmalarıyla oluşan ve 
üreme işlevi içerisinde yer alan 
yapısal, işlevsel ve davranışsal 
özelliklerin bütünüdür. 

Merriam Webster Online Dictionary; “Sex”. http://www.m-w.com/dictionary/gender.  

Erişim Tarihi: 03.01.2008. 

http://www.m-w.com/dictionary/gender
http://www.m-w.com/dictionary/gender
http://www.m-w.com/dictionary/gender


 

Toplumun kadın ve erkeği 
nasıl gördüğü, nasıl algıladığı 
ve onlardan beklentileri ile 

ilgili bir kavramdır. 

Toplumsal Cinsiyet 



Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet  

Sadece kadınlar yapabilir 

• Gebelik, doğum 

• Emzirme 

 

Sadece erkekler yapabilir 

• Spermatogenez 

 

Hem kadın hem erkek yapabilir 
• Çocuk sahibi olmak isteyebilir 

• Beslenmeyi sağlayabilir 

• Bakım verebilir 

• Doktora götürebilir 

• Çocuklarla oynayabilir 

• Yemek yapabilir 

• Çalışabilir 

• Para kazanabilir 

• Oy verebilir 

• Milletvekili olabilir 

• Bakan olabilir 

• Başbakan olabilir 

• Cumhurbaşkanı olabilir 

• … 

 



 

Toplumsal cinsiyet 
kavramının içeriği 
toplum tarafından 

kurgulanan normlarla 
belirlenir.  

Toplumsal Cinsiyet 

Kore Savaşı'na katılan kahraman 

Türk askerleri /Genç Türk Haber 



 

 

Kadın ve erkekler 
bu kavramın 

içindeki normları 
sosyalleşme süreci 
içinde öğrenirler. 

 

Toplumsal Cinsiyet 

Harun Gülsün/Sansarak’ta çocuk 



Toplumsal cinsiyet 
kavramının içeriği 

zaman içinde, 
toplumdan topluma, 

kültürden kültüre 
değişim gösterir. 

Toplumsal Cinsiyet 



Kadının ve erkeğin 
rollerini, 

sorumluluklarını, güç 
ilişkilerini ve toplumsal 

konumlarını belirler. 

Toplumsal Cinsiyet 

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/GaleriDetay.aspx?cid=10183&p=4&rid=2


 
Toplumsal cinsiyet eşitliği 

(Gender equality) 
 

Fırsatları kullanmada, 

kaynakların ayrılması ve 

kullanımında, hizmetlere 

ulaşmada bireyin 

cinsiyeti nedeni ile 

ayrımcılığa maruz 

kalmaması, ayrımcılık 

yapılmamasıdır. 

 



 
Toplumsal cinsiyette hakkaniyet  

(gender equity) 
 

Kadın ve erkek arasında sorumlulukların 

ve gelirin dağılımında adalet ve 

hakkaniyet olmasıdır. 

Bu kavram çerçevesinde kadın ve 

erkeğin farklı gereksinimlerinin ve 

gücünün olduğu kabul edilmektedir. Bu 

farklılığın belirlenerek, iki cinsiyet 

arasındaki dengeyi düzeltecek şekilde, 

gerekenlerin yapılması 

benimsenmektedir. 
Photo: WHO/Marko Kokic  

http://www.unifem.org/img/partnerships/ManAndDaughter_WHO_MarkoKokic.jpg


Pozitif ayrımcılık 

Bir gruba 
koşullarındaki 
olumsuzluklar 

nedeniyle 
diğerlerinden özel 

yaklaşımlar 
geliştirilmesidir. 



Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı 

(Gender discrimination) 

Toplumsal olarak 
kurgulanan toplumsal 

cinsiyet rolleri ve 
normlarından 

kaynaklanan, kişinin 
insan haklarını ihlal 

eden her türlü 
ayrımcılık, dışlanma ve 

engellenme 
durumudur. 



Madalyonun iki yüzü var! 



Sağlık çalışanları açısından 
durum 



Seçilmiş bazı ülkelerde sağlık insangücü içinde kadın 
çalışanların payı, 1989-1997 



Isparta-Burdur Tabip Odası araştırması, 2008 

• Son bir yıl içerisinde Isparta Burdur’da çalışan 
sağlık çalışanlarının %45’i sözel veya fiziki 
şiddete maruz kalmış.  

• Kadınlar arasında bu oran %58   

• Erkekler arasında ise %26 

 

P<0,01 



Sağlık hizmeti alanlar açısından 
durum 





Maternal causes  5.4 

CYBE  0.9 

HIV  4.1 

Serviks Ca 0.5 

Anemi 1.3 

Üreme  hastalıklarına  bağlı  yük 

HIV  3.6 

CYBE  0.4 

Anemi 0.9 

ERKEK %4.9 

KADIN  %12.2 

The Global Burden of Disease 2004 Update, World Health Organization Geneva, 2008,  p. 60, 62 



Olgu çalışmaları 



 

Doktor benim 
neyim var? 

  
 Olgu çalışması I 



Doktor benim neyim var? 
        Pazar gecesi saat sekiz sıralarında acil servise eşiyle birlikte gelen Nazik Koç’u 

acil servis asistanı Dr. Arzu Karaman görür. Kadın ağzını katladığı bir havluyla 
kapatmıştır ve havluda dışarıdan da görülen geniş bir kan lekesi vardır. Dr. Arzu 
Karaman hastayı muayene odasına alır. Bu sırada kadının eşi de içeri girer. Doktor 
hanım hastaya kendini tanıtır ve hastanın ismini öğrenir.  

     Dr. Arzu Karaman hastanın öykü ve muayenesine geçmeden önce hastanın 
eşini uygun bir dille muayene odasından çıkartarak, hastanın kaydını yaptırmak 
üzere servis sekreterliğine gönderir. 

     Dr. Arzu Karaman “Nazik hanım, nasıl oldu bu? diye sorar. Kadın ağzında havlu 
olduğu halde “evde ayağım halıya takıldı, düştüm, ağzımı masaya çarptım” der.  

    Dr. Arzu Karaman kadının ağzındaki havluyu dikkatle kaldırır ve kadının ağzını 
serum fizyolojikle yıkar. Kadının alt dudak mukozasında 5-6 santimetre 
genişliğinde 2-3 santimetre derinliğinde bir kesik olduğunu, üst dudak 
mukozasında ise ön altı dişin oluşturduğu bir sıra morluk bulunduğunu görür. 
Oluşan bu yaralanma için dikiş atmanın uygun olmadığını söyleyerek yaranın kendi 
kendine iyileşmeye bırakılmasının uygun olacağını ve ağrısı olursa ağrı kesici 
almasını söyler. Muayene odasının dışını kontrol ettikten sonra hastasının 
karşısına oturur. “Nazik hanım, çiftler arasında zaman zaman anlaşmazlıklar olur. 
Bazı çiftler arasında ise bu anlaşmazlıklar sırasında birbirine kötü muamele etme 
durumu da söz konusu olabilir. Acaba eşinizle sizin aranızda da böyle bir durum 
olmuş olabilir mi? Bunu benimle konuşmak ister misiniz?” diye sorar. 

 

 



  

Hatice Taş neden 
öldü? 

 Olgu çalışması II 
 



Hatice Taş neden öldü? 
  Hatice Taş 32 yaşındadır. Mardin’in Dargeçit 

ilçesinde yaşamaktadır. 17 yaşında amcasının oğlu ile 
evlenmiştir. On beş yıllık evlilik hayatında 7 çocuk doğurmuş, 
hiç aile planlaması yöntemi kullanmamıştır. Bütün 
doğumlarını evde yapmıştır. Eşi inşaat işçisi olan Hatice 
eşinin yaptığı tek odalı evde çocukları ile birlikte 
yaşamaktadır ve sekizinci çocuğuna gebedir. Ancak diğer 
gebeliklerinde de olduğu gibi bu gebeliğinde de hiç bir sağlık 
kuruluşuna başvurmamış, gebe izlemi almamıştır. 
 Eşi Sivas’a inşaatta çalışmaya giden Hatice’nin bir 
gece doğum sancıları başlar. Evde 20 saat boyunca doğum 
sancısı çeken kadının bir türlü doğum yapamaması üzerine 
çocukları mahalleli kadınlardan yardım ister. Kadınlar 
bebeğin başının göründüğünü ancak bebek çok iri olduğu için 
doğumun ilerlemediğini fark ederler. Sabaha kadar sancısı 
süren ve kan kaybeden kadın nihayetinde mahalleli 
tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırılır. Hastanede 
bebeğin ölmüş olduğu saptanır, anne acil olarak sezaryene 
alınır ve 6,5 kg ağırlığındaki bebek sezaryenle alınır, kan kaybı 
için anneye kan verilir. Ancak hastanede yapılan müdahaleler 
yetersiz kalır ve anne de bebeği gibi kaybedilir. 
 Hatice Taş’ın tedavisini üstlenen hastane 
çalışanlarından Dr. Necati Arslan bir hastalarını kaybetmenin 
üzüntüsü içindedir. Hatice hanım ve bebeğinin ölümünün 
esas NEDENİNİ ve bu ölümlerin NASIL ÖNLENEBİLECEĞİNİ 
düşünmeye başlar.  
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HIV enfeksiyonu ve AIDS, tıbbi anlamda neredeyse bütün temel 

etik prensiplerin değerlendirilebilmesine imkân sağlayan bir 

model olmuştur. 

 Bireysel özgürlüklere karşılık toplum sağlığı 

 Yeni ilaç geliştirilmesi için teşviklere karşılık kısıtlı kaynakların adil 
dağıtılması 

 Mahremiyete karşılık doğrunun ifşa edilmesi  

 Ayırımcılık, dışlama 

 Hekimin tedavi etme ödevi,  

 Gizlilik, 

 Aydınlatılmış onam,  

 Sağlık bakımı alma hakkı,  

 Tedaviyi sınırlandırma kararları,  

 Örselenebilir gruplarda araştırma yapma 

Nüket Örnek Büken 
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Küreselleşen Dünyada 21. YY’ da  Neler 

Oluyor? 

 Kapitalizm? 

 Erk ? 

 İktidar ? 

 Eşitsizlikler? 

 İnsan Onuru ? 

 İnsan Gönenci ? 

 Amaç-Araç ilişkisi? 

 Haklar ? 

 Bildirgeler? 

 Yaptırımlar? 

 

 Nüket Örnek Büken 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biyomedikal Etiğin Temel İlkeleriyle Konuya 

Baktığımızda Neler Söyleyebiliriz? 

  

 Bireyin özerkliğine saygı ilkesi bağlamında; sağlık 

çalışanının  

 HIV/AIDS hastasının mahremiyetine, gizliliğine saygı 

göstermesi,  

 bilgilendirmeden tanı testi uygulamaması,  

 dürüst davranması,  

 hastanın yararına olduğunu düşünse dahi aydınlatılmış 

onamını almadan tanı ve tedaviyi yürütmemesi önemlidir.  

Nüket Örnek Büken 
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Tıbbi gizlilik ilkesi- Mahremiyet 

 

 Tıbbın en eski ve en hassas ahlaksal yükümlülüklerinden 

birine temel oluşturan tıbbi gizlilik ilkesi, hekimin 

hastasının sırlarını -kişinin izni olmaksızın başkasına 

açıklanmasını istemediği bilgi anlamında- mutlak 

koruması değil, saygı göstermesi yönünde etik gereklilik 

yaratmaktadır. 

Nüket Örnek Büken 
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Tıbbi kayıtları açıklamanın etik açıdan 

temellendirilebilmesi için şu koşullar 

bulunmalıdır:  
 

Cinsel eş yüksek risk altındaysa ve bunu 

öğrenebileceği başka bir yol yoksa, 

Hasta partnerine bilgi vermeyi reddediyorsa, 

Hasta onun adına açıklama yapmayı teklif eden 

hekimin yardımını reddediyorsa, hekim hastanın 

partnerini uyarma ödevi olduğu konusunda 

hastayı önceden bilgilendirmişse. 

 
Nüket Örnek Büken 
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Yararlılık ilkesi 

 Sağlık çalışanlarına bazı ödevler yüklenmesine temel oluşturan 
yararlılık ilkesi, HIV/AIDS hastasının elde edebileceği yarar ile 
görebileceği olası zararın dengelenmesini gerektirmektedir.  

 Bu hastalıkla ilgili olarak devletlerin yükümlülüğü; eğitim, önleme, 
test ve tedavi olanakları sağlama, hastalığın tedavisi için etkin 
yöntem geliştirme ve önleyici aşı elde etme amaçlı klinik 
araştırmalara kaynak aktarmadır.  

 Sınırlı sayıda ve pahalı olan kaynakların diğer ciddi hastalıklar için 
ayrılan kaynaklarla eşitlenmesi önemlidir.  

 Bu arada, devletin genelin-toplumun yararını gözeterek 
kaynaklarını eğitime ve genel sağlık hizmetlerine aktarmasının 
daha uygun olacağını, kendi hatalı davranışlarının kurbanı olanlara 
aşırı kaynak aktarımının adil olmadığını savunanlar da olacaktır.  

Nüket Örnek Büken 
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Adalet ilkesi 

 HIV/AIDS konusunda bireyi koruyucu ayrıcalıkların, 

bir başkasına ya da halka ciddi zarar vermeye başladığı 

noktada sonlandırılabileceği görüşü tıp etiği tarafından 

da desteklenmektedir.  

 HIV/AIDS hastasının yararları ile risk altında olan 

kişilerin ve toplumun yararlarının birbiriyle çatıştığı 

noktada bu hakların, ödevlerin ve yükümlülüklerin 

önceliklerinin belirlenmesi önem kazanır. Bu öncelikler 

her bir vakanın özelliklerine/belirleyenlerine göre 

değişebilecektir.    

 

 
Nüket Örnek Büken 
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HIV tanısı konulduğu zaman... 

 Kişinin duygusal yaşamı inkardan paniğe, intihar 
düşüncesinden intihara varacak kadar etkilenebilir 

 Kişide endişe korku yanında suçluluk duygusunu da 
artırmaktadır 

 Kendisini yabancılaşmış, terkedilmiş ve reddedilmiş 
hisseder 

 Bir çok insan kendini sınırlanmış hisseder yaşamında 
gelecek artık belirsiz gözükür 

 Hasta kişilerin yaşadığı stresin en büyük bölümü 
ekonomik bağımsızlık ve ailesel görevlerini yerine 

getirmesi konusunda duyulan anksiyetedir 

 Suçluluk, kızgınlık, yalnızlık ve ölüm korkusu, çaresizlik, 
bağımlılık, utanç, huzursuzluk, sinirlilik, içine 
kapanma…. duygu durum bozukluklarıyla baş 

edebilmek gerekir 

 
Nüket Örnek Büken 
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Hekimin Tedavi Etme Ödevi  ve AIDS  

 Bazı sağlık çalışanlarının hastalığın kendilerine 

bulaşabileceği korkusuyla HIV/AIDS enfekte olan 

kişilere bakım vermeyi reddedebildikleri bilinmektedir.  

 Sağlık çalışanının bu hastaları tedavide gösterdiği 

gönülsüzlük; korkuya, risk algılamasına, bilgisine ve 

ölüm korkusuna dayanmaktadır.  

 Yine meslek etiği kodlarına dayanarak pek çok 

profesyonel, AIDS’li hastayı tedavi etmeyi reddetmenin 

meslek etiği kodlarına ters düşmediğini ifade etmektedir.  

Nüket Örnek Büken 
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Bu düşünceler sağlık çalışanlarının tedavi- bakım 

verme yükümlülüğünün, aynı zamanda bireylerin 

sağlık bakımı alma hakkının ihlalidir ! 

 

Hekimlerin ve sağlık kurumlarının hastalığın 

derecesine bakmaksızın tüm hastalara yeterli ve 

insani bakım verme, ayrımcılığa izin vermeme 

yükümlülüğü vardır. 

  Hekimler enfekte olma risklerini 

değerlendirmeli, enfeksiyon kontrol yöntemlerini 

kullanmalıdır. 

 
Nüket Örnek Büken 
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Hekimin tedavi etme ödevini hafifleten 

etkenler 

 

 Gebe hekimin hastasına ve doğmamış çocuğuna karşı 
yükümlülüklerinin çatıştığı bu olgularda gebe hekimin 
hastasını tedaviyle ilgili yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi haklı çıkarılabilmektedir.  

 Özellikle gebe hekimin uzmanlığı yüksek risk içeren bir 
alanda çalışmasını gerektiriyorsa hekim gebeliği boyunca 
doğmamış çocuğa karşı yükümlülüklerinden dolayı 
hastalarına bakım- tedavi vermekten çekilebilir.  

 Tedavi etme ödevini hafifleten bir diğer etken de 
hekimin aşırı enfeksiyon korkusu olabilir, bu durum 
kaliteli hizmet sunumuna da engeldir.  

 
Nüket Örnek Büken 
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Hekimin tedavi etme ödevini sınırlandırmada rol 

oynayan faktörler nelerdir? 

 

 HIV’ in nasıl önleneceği ve tedavi edileceği ile ilgili 

sağlık çalışanlarının ve sağlık kurumları yöneticilerinin 

eğitimi. 

 Hasta-hekim ilişkisi sürecinde risk azaltma ve bulaşmayı 

önleme yöntemlerinin açıklık kazanması. 

 Sağlık çalışanlarının bakım sağlamakla ilgili etik ve yasal 

yükümlülüklerinin tanımlanması. 

 

Nüket Örnek Büken 
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Tedaviyi reddetmenin yaptırımları 

Hekimin hastasını tedavi etme ödevini reddetmesi 

yasal açıdan suç mudur? 

 
 Her ülkenin kendi yasalarına göre bazı farklılıklar 

bulunmasına karşın, genel anlamda hukukun bakış açısı; 

hekimin tedavi etme ödevini reddetmesinin suç sayıldığı 

yönündedir. 

 Ülkemizde 1993 tarihli genelge “HIV/AIDS tanısı 

konulan kişilere verilecek sağlık hizmeti diğer infeksiyon 

hastalıkları gibi tüm sağlık kuruluşlarının ilgili birimlerince 

sağlanacaktır” der. 

Nüket Örnek Büken 
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 Fedakârlık göstererek ve hem kendilerini hem de 
ailelerini riske atarak AIDS ve HIV ile enfekte hastayı 
tedavi etme ödevini yerine getiren hekime karşı, hastanın 
da elbette yükümlülükleri bulunmaktadır.  

 Bu bağlamda cerrahın yüksek risk grubunda olan 
hastasına ameliyattan önce HIV tarama testi 
yaptırmasını önermesi durumunda, hastanın bu öneriyi 
samimiyetle düşünmesi ve hekime/topluma karşı 
ödevlerini yerine getirmesi beklenmektedir.  

 Hastanın durumunu hekiminden ya da yaşamsal risk 
altında olabilen kişilerden gizlemesi, başkalarına zarar 
vermeme ödevinin ihlalidir.  

Bu süreçte Hasta Sorumluluğu Göz Ardı mı 

Edilmektedir? 

 

Nüket Örnek Büken 
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Hekimin hastasını tedavi etme ödevi 

 Hekimin gerekli gördüğü hastasına yeterli açıklama yapmasına 
rağmen hastanın testi kabul etmemesi durumunda, hekimin 
hastanın tedavi ve bakımını başka bir hekime bırakması, hastayı 
nakletmesi uygun görülmektedir.  

 Hastalar durumları bilinirse gereksinim duydukları tedavinin 
kendilerine sunulmayacağından endişe etmektedirler, bu durum 
onların hekimlerine karşı açık ve dürüst olmalarını 
engelleyebilmektedir.  

 Hastanın hizmet alamama ya da damgalanma gibi gerekçelerinin 
haklılığı, tüm hastaların HIV/AIDS hastası gibi tedavi edilmesi 
gereğini yaratmaktadır. Hastanın test yaptırmayı reddetmesi ya da 
durumunu açıklamaması, hekimin tedavi etme ödevini yerine 
getirmemesine dayanak oluşturmamaktadır. 
 

Nüket Örnek Büken 
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HIV Testi ve Aydınlatılmış Onam  

 HIV tarama testi ile birey ve toplumun yararı korunarak bu 
yükümlülük yerine getirilirken, taramalarda birey özgürlüğünün 
sınırlandırılması sorunu ortaya çıkmaktadır.  

 Bu testlerin bireyin özerkliğini ve mahremiyetini ihlal edebilme 
tehlikesi içermesi, tarama testlerinin yapılması ile ilgili etik 
gerekçelerin incelenmesini zorunlu kılmaktadır.  

 Öncelikle HIV testinin kendi içinde bir amaç olmaktan öte, 
hastanın HIV enfeksiyon tanısının doğrulanması, uygun sağlık 
bakım ve tedavi olanaklarının sağlanması, enfeksiyonunu 
bulaştırabilecek davranışlardan kaçınması… gibi özel amaçlara 
hizmet eden bir araç olarak görülmesi gerekmektedir. 

 

Nüket Örnek Büken 
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HIV testinin aile ve arkadaşları tarafından 

reddedilme, işten çıkartılma, ayrımcılığa uğrama, 

sağlık ve eğitim hizmeti alamama gibi ciddi 

psikososyal riskler içeriyor olması, onun diğer 

kan testlerinden farkını ortaya koymaktadır.  

Bu nedenle test öncesi “aydınlatılmış onam” 

alınmasının uygun olacağı bildirilmektedir. 

 

HIV Testi ve Aydınlatılmış Onam  

Nüket Örnek Büken 
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Test sonuçlarının gizliliği 

 Hastaya test öncesinde ve HIV test sonuçlarının pozitif olması 
durumunda yapılması zorunlu olan bildirimde açık isminin 
kullanılmayacağı, test sonuçlarının pozitif olması durumunda 
sadece yaşamsal risk altındaki kişilere kendisi tarafından açıklama 
yapılması gerekliliği, özel hayatına ilişkin bilgilerin korunacağı 
konusunda bilgi ve güvence verilmelidir.  

 Hekimin, seropozitif olan kişilerin tehdit altında olan üçüncü 
kişileri tehlikeye attığı konusunda endişesi olması halinde ya da 
hastanın risk altında olan kişilere açıklama yapmayı reddetmesi 
durumunda, hastanın gizliliğinin sınırlandırılmasının söz konusu 
olabileceğini hastaya önceden söylemesi önemlidir.  
 

Nüket Örnek Büken 
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Test sonuçlarının gizliliği 

 Hastanın test sonuçlarının açıklanmasında, mahremiyetin 
korunması konusunda gösterilebilecek özensizlik, sadece bireyin 
sosyal damgalanmasını değil, kişisel ilişkilerini ve sosyal desteği de 
bozabilmektedir.  

 Hekimin üçüncü kişileri uyarma sorumluluğunun; kişinin cinsel 
eşi, aile içindeki diğer yetişkinler, ebeveynleri, sağlık çalışanlarını 
içermesi gerektiği iddia edilmektedir.  

 Ancak bir başkasının zarar görme olasılığı büyük olmadığında 
yapılan açıklama, etik açıdan haklı çıkartılamayan paternalistik bir 
tutumdur.  

 Tehlikede olabilen kişilere açıklama yapmayı reddeden enfekte 
kişinin test öncesi yeterli danışmanlık hizmeti alıp almadığı 
önemlidir ve mutlaka değerlendirilmelidir. 

Nüket Örnek Büken 
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Zorunlu tarama testi 

 Yüksek risk içeren gruplara zorunlu tarama testi 

yapılması yerine, bu kişileri test yaptırmaya 

cesaretlendirmek (test öncesi bireye danışmanlık 

verilmesi, aydınlatılmış onamının alınması, bireyin 

gizliliğinin sınırlarını bilmesi) önerilmektedir.  

 HIV testinin pozitif çıkması durumunda birey, 

doğrulayıcı test yaptırmakla ilgili yasal zorunluluğu 

bulunduğunu ve test sonuçlarının resmi makamlara 

rapor edileceğini (kimlik bilgilerinin yer almayacağı bir 

kod ile) bilmelidir.  

 
Nüket Örnek Büken 
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 Bazı sağlık çalışanları özellikle cerrahi müdahale gereken hastalar 
için, hasta onam vermeyi reddetse bile HIV testi yapılmasını 
gerekli bulabilmektedir.  

 Yine bazı sağlık çalışanlarının kendilerini ve diğer hastalarını 
korumaya yönelik olarak HIV testinin hastaneye yatan her hasta 
için zorunlu- rutin olması gerektiği ile ilgili önerileri olabilir.  

 Ancak hastanın tıbbi gizliliğini bozan onamsız test yapmak 
etik ve yasal gerekliliklerle bağdaşmaz. Sağlık Bakanlığı’nın 
konu ile ilgili genelgesi de; “AIDS/HIV testi yaptırmak isteyenler 
sağlık kurumuna başvurduğunda bilgilendirilir, kişinin isteği olduğunda test 
uygulanır, kişinin rızası olmadığında test uygulanamaz” der.  

 Bu durumda aslında her hastanın HIV enfekte olduğu kabul 
edilerek hastaya yaklaşılmasının ve bu bağlamda gerekli korunma 
önlemlerinin sağlık çalışanları tarafından alınmasının daha uygun 
bir yöntem olduğu da söylenmektedir.  

 

Zorunlu tarama testi 

Nüket Örnek Büken 
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HIV Testinde Aydınlatılmış Onamın İstisnaları 

Var mıdır? 

 
 Etik açıdan bireyin kendisine ve yüksek risk altındaki 

kişiye/kişilere ciddi zarar vermekle ilgili bir durumun olması 
halinde, aydınlatılmış onamı olmadan teste tabi tutulması haklı 
çıkartılabilmektedir.  

 Ülkemizde de toplumsal yararı sağlamak için zorunlu test 
uygulanabilecek kişiler tanımlanmıştır. Örneğin; kan, organ 
vericilerine, paralı seks yaptığı tespit edilenlere, yurt dışında 
yaşayan ve askere alınacak olanlara zorunlu test uygulanması yasal 
açıdan haklı çıkartılabilmektedir. Ayrıca seks suçlarından 
yargılananlara, hapishaneye girecek olanlara ve HIV ile enfekte 
annenin doğurduğu bebeğe zorunlu test yapılması görüşleri destek 
bulmaktadır.  

 

Nüket Örnek Büken 
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AIDS ve Araştırma 

Sorular… Kaygılar… 

 Gelişmiş  ve gelişmekte olan ülkeler için aşıların ve 
tedavilerin küresel ölçüde ve etik bir biçimde 
belirlenmesi ve denenmesi olası mıdır?  

 Deneme aşılarının uygulandığı kişilerin HIV (+) 
olacakları tahmin edilebilir. Buna göre, testleri 
seropozitif sonuç verenlerin hasta oldukları için mi 
yoksa aşılandıkları için mi böyle sonuçlara sahip 
oldukları akılları karıştıracaktır.  

 Eğer aşının etkisiz ya da az oranda etkili olduğu 
gösterilirse böyle bir denemenin AIDS’i tedavi etmedeki 
başarıya katkısı ne olacaktır? 

Nüket Örnek Büken 
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Uluslararası araştırmalar 

 Uluslar arası araştırmaların daha yaygın hale gelmesiyle birlikte iki 
etik sorun oldukça tartışmalı bir hal almıştır. Bunlardan ilki 
aydınlatılmış onamla ilgilidir. Potansiyel katılımcılar, düşük 
okuma yazma oranlarına sahip ve karar verme süreçlerine 
bireylerin dahil edilmediği ülkelerde yaşadıklarından aydınlatılmış 
onam verme konusunda her zaman karar verebilecek durumda 
olmayabilirler. 

  İkinci sorun ise gelişmekte olan devletlerdeki hastaların 
deneylerle elde edilen ilaçları makul fiyattan edinip 
edinemeyecekleridir. İlaç firmaları, yardım dernekleri değil kar 
güdüsüyle hareket eden şirketlerdir. Fakat gelişmekte olan 
devletler kendi insanlarının aldığı riskler sonucunda sağlanan 
faydalardan herhangi bir yarar sağlayamamanın memnuniyetsizliği 
içinde olacaklardır.  
 

Nüket Örnek Büken 
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Uluslararası araştırmalar 

 Değeri gösterilmiş bir aşının dağıtımı gelişmiş ülkelerle 

sınırlandırılırken, henüz bu niteliği olmayan bir aşı 

Üçüncü Dünya Ülkelerinde mi denenecektir?  

 Eğer böyle olmayacaksa, Üçüncü Dünya Ülkelerinde 

aşılama yapmanın inanılmaz maliyeti kimler tarafından 

karşılanacaktır?  

 AEK’larının, Üçüncü Dünya Ülkelerinde yürütülen 

araştırmaların incelenmesi ve onaylanmasındaki rolü ne 

olacaktır? 
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AIDS ve Eşitsizlik 

 Cinsiyet: AIDS’in kadın ve erkek arasında orantısız bir etkisi 
vardır 

 Hassas gruplar 
 Irk ve etnik azınlıklar 

 Kadınlar 

 Madde kullanıcıları 

 Gay/Lezbiyen/Biseksüel/Cinsiyet değiştiren 

 Adolesanlar 

 Kaynaklara erişimde eşitsizlik 
 Bireyler arası 

 Aileler arası 

 Sosyoekonomik gruplar arası 

 Bölgeler arası 

 Ülkelerarası  
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 Erkek ve kadın açısından 

 Farklı prevelans oranları 

 Farklı risk faktörleri 

 Pandemi üzerine farklı etkileri var 

 Erişkin AIDS hastaları arasında kadınların oranı giderek artıyor 

 %41……….1997 

 %47……….2000 

 2000 yılında AIDS ölümlerinin %52 si ve yeni infekte olanların %46’sı 
kadın 

 Kadınlar erkeklere nazaran giderek daha erken yaşlarda infekte 
oluyorlar  

 15-19 yaşları arasındaki kızlar erkeklerden 5-6 kat fazla infekte 
olmaktalar  

 Kadınlar biyolojik, sosyokültürel ve ekonomik açıdan daha hassaslar  

 

AIDS ve cinsiyet boyutu 

Nüket Örnek Büken 
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İş hayatı 

işe girişte HIV taraması yasal değil 

 

Hastalığım öğrenildi işimden atıldım… 

Askerlik muaf belgemde HIV yazdığından işe  

girme imkanım yok gibi… 

Patronuma da arkadaşlarıma da söyledim iş yerim 

değiştirilmek üzere… 

 

Nüket Örnek Büken 
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AIDS ile yaşamak 

 Yaşamı tehdit etmesi yanında HIV/AIDS’ in sosyal 

yükü herhangi bir kronik hastalıkla karşılaştırılamayacak 

kadar ağırdır 

 Hastalığın asıl korkutucu tarafı budur 

 Tek başına kaldırılamayacak bu sosyal yük psikolojik 

sorunları davet eder ve hastalığın topluma maliyeti 

katlanarak artar 

 

Nüket Örnek Büken 
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Hekimlerin Etik Sorumlukları  
ve  

Hekim Hakları  

Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR 

HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD 

mdemir@hacettepe.edu.tr 



Kavramlar 

• Hak, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetki 
olarak tanımlanabilir. 

• Pozitif hak “yapmayı” ve hizmetleri amaçlar. 

• Negatif haklar özgürlük hakkıdır. Yani kişinin 
negatif hakkına saygı göstermek, ona 
müdahale etmemek demektir.  
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Kavramlar 

• İnsan hakları evrensel bir değerdir. Dil, din, 
sınıf, cinsiyet, etnik köken gibi ayrımlar 
gözetilmeksizin herkesin yasalarla korunan 
gereksinim ve çıkarlarını ifade eder. 
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İnsan Hakları 

• Birleşmiş Milletler'in (1948) İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi 

• ….insanın "insan olarak doğmaktan gelen, 
vazgeçilemez ve devredilemez hakları… 

• Kişiseldir. 

• Evrenseldir. 

• Dokunulmazdır. 

• Devredilmezdir. 
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İnsan Hakları 

Üçüncü 
Kuşak İnsan 

Hakları 

İkinci Kuşak 
İnsan Hakları 

Birinci Kuşak 
İnsan Hakları 
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Sağlık Hakkı 

• Sağlıklı yaşama hakkı 

• Sağlık hizmetlerine ulaşma hakkı 
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Hasta Hakları 

• Üçüncü Kuşak İnsan Hakları 

• Barış Hakkı 

• Çevre Hakkı 

• Hasta Hakları 
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2011 Yılı Hasta Hakları İstatistikleri 
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2011 Yılı Hasta Hakları İstatistikleri 
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Hak-Sorumluluk Kavramı 

 

Hasta 

 

Hekim 

10 

Haklar 

Sorumluluklar 
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Hekimlerin Etik Sorumlulukları 

• Herkese eşit hizmet sunma 

• Tıbbi özeni gösterme 

• Hastanın özerkliğine saygı duyma 

– Bilgilendir(me)me, aydınlatılmış onam 

• Özel yaşama ve mahremiyete saygı duyma 

• Tıbbi gizliliği koruma 
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Uluslararası Hasta Hakları Bildirgeleri 

• Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi  
Dünya Tabipler Birliği -1981  

• Avrupa’da Hasta Haklarının Geliştirilmesi 
Bildirgesi  
Amsterdam, 28-30 Mart 1994 

• Bali Bildirgesi 
Eylül 1995, Bali, Endonezya 

• Santiago Bildirgesi 
 Şili, Ekim 2005 

 



Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi 
• Hastanın, hekimini özgürce seçme hakkı vardır.  
• Hasta, hiçbir dış etki altında kalmadan özgürce karar 

verebilen bir hekim tarafından bakılabilme hakkına 
sahiptir.  

• Hasta yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen 
tedaviyi kabul veya reddetme hakkı vardır.  

• Hastanın kendisiyle ilgili tüm tıbbi ve özel hayatına ilişkin 
bilgilerin gizliliğine saygı duyulmasını bekleme hakkı 
vardır.  

• Hastanın onurlu bir şekilde ölmeye hakkı vardır.  
• Hasta, uygun bir dini temsilcinin yardımı da dahil olmak 

üzere ruhsal ve manevi teselliyi kabul veya reddetme 
hakkına sahiptir.   
 



Avrupa’da Hasta Haklarının 
Geliştirilmesi Bildirgesi  

Amsterdam, 1994  
 

 

• Sağlık bakımında (hizmetlerinde) insan hakları ve 
değerleri.  

• Bilgilendirme  
• Onam alma 
• Mahremiyet ve özel hayat  
• Bakım ve Tedavi  
• Başvuru  

 
 

 
 

 



DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ LİZBON HASTA HAKLARI BİLDİRGESİ’NİN  
GÖZDEN GEÇİRİLMİS ŞEKLİ – BALİ BİLDİRGESİ 

Dünya Tabipler Birliği 1995, Bali, Endonezya 
 

 İLKELER  

• Kaliteli tıbbi bakım hakkı 

• Seçim yapma özgürlüğü  

• Kendi kaderini belirleme hakkı 

• Bilinci kapalı hasta 

• Yasal ehliyeti olmayan hasta  

• Hastanın isteğine karşın yapılan girişimler 

• Bilgilendirme hakkı 

• Gizlilik hakkı  

• Sağlık eğitimi hakkı 

• Onuruna ve özel yaşamına saygı talep etme hakkı  

• Dini destek  alma hakkı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uluslararası Hasta Hakları Bildirgeleri  

• Dünya Tabipler Birliği Hasta Hakları 
Bildirgesi’nin 171. konsey oturumunda (Şili, 
Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiş şekli en 
son halidir.  
 



Ulusal Mevzuat 

• Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 

• Hasta Hakları Yönetmeliği 

• İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi 

• TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 

• TTB Etik Bildirgeleri 

• TDB Diş Hekimleri Meslek Etiği Kuralları 
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Hasta Hakları Yönetmeliği (1998) 
  

 Bu Yönetmelik; temel insan haklarının sağlık hizmetleri  sahasındaki 
yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti  Anayasası'nda, diğer 
mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde   kabul edilen "hasta 
hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün 
kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları  dışında sağlık 
hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin 
"hasta hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden  
korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen  
kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacı ile  
hazırlanmıştır.  



Hasta Hakları Yönetmeliği (1998) 

• Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 

• Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı 

• Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı 

• Hasta Haklarının Korunması 

• Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası 

• Tıbbi Araştırmalar 

• Diğer Haklar (güvenlik, refakatçi bulundurma..) 
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Hasta Hakları Yönetmeliği 

• Ötanazi Yasağı 

• Madde 13- Ötanazi yasaktır. Tıbbi gereklerden 
bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat 
hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir 
başkasının talebi olsa dahil, kimsenin hayatına 
son verilemez. 
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Hasta Hakları Yönetmeliği 

• Tedaviyi Reddetme ve Durdurma  

• Madde 25- Kanunen zorunlu olan haller 
dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların 
sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta 
kendisine uygulanması planlanan veya 
uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya 
durdurulmasını istemek hakkına sahiptir.  
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Hasta Hakları Yönetmeliği 

• Bu halde, tedavinin uygulanmamasından 
doğacak sonuçların hastaya veya kanuni 
temsilcilerine veyahut yakınlarına anlatılması 
ve bunu gösteren yazılı belge alınması gerekir. 
Bu hakkın kullanılması, hastanın sağlık 
kuruluşuna tekrar müracaatında hasta 
aleyhine kullanılamaz. 
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TTB Etik Bildirgeleri 

• Hekimlik ve İnsan Hakları Bildirgesi 

• Hekimlerin Toplumsal Sorumlulukları Bildirgesi 

• Hasta Hakları Bildirgesi  

• Aydınlatılmış Onam Bildirgesi  

• Özel Yaşama Saygı ve Mesleki Gizliliğin Korunması 
Bildirgesi  

• Kızlık Zarı Kontrolü ve Onarımında Hekim Tutumu 
Bildirgesi  

• Hekim Hakları Bildirgesi  
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TTB Etik Bildirgeleri 

• İş Bırakma Eylemi Bildirgesi  

• Malpraktis Bildirgesi  

• Yaşamın Başlangıcına İlişkin Bildirge  

• Yaşamın Sonuna İlişkin Etik Bildirge  

• Tıbbi Genetik Veriler Bildirgesi  

• Kök Hücre Araştırmaları ve Tedavilerine İlişkin 
Bildirge  

• Organ Aktarımlarına İlişkin Etik Bildirge  
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TTB Etik Bildirgeleri 

• Sağlık Hizmetlerinde Yüksek Teknoloji 
Kullanımına İlişkin Bildirge  

• Araştırma Etiği Bildirgesi  

• Yayın Etiği Bildirgesi  

• Hekim-Endüstri İlişkisi Bildirgesi  

• Çalışan Sağlığı Bildirgesi  

• Medya ve Sağlık Bildirgesi 
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Hastayı Reddetme 

• Hekim hastasını tedavi etmeyi reddedebilir 
mi? 

• Hangi koşullarda? 
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Hastayı Reddetme 

• Kişinin sağlık durumu acil bir girişim 
gerektirmiyor olmalıdır. 

• Sağlık hizmeti sunulacak kişi erişilebilir ve 
gereksinimle uyumlu nitelikteki bir başka 
hekime yönlendirilebiliyor olmalı ve bu 
yönlendirme kişinin sağlığını tehlikeye atmıyor 
olmalıdır. 

 
• TTB Etik Bildirgeleri- Hekim Hakları Bildirgesi 
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Hastayı Reddetme 

• Hekim hizmet sunduğu kişiyle ilgili edindiği 
tüm tıbbi bilgileri meslektaşına aktarmakla 
yükümlüdür. 

• Hekim hizmet sunmayı reddetme nedeni ve 
diğer hizmet olanakları konusunda hastayı 
bilgilendirmelidir. 
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• TTB Etik Bildirgeleri- Hekim Hakları Bildirgesi 



Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 

• Madde 18 - Tabip ve diş tabibi, âcil yardım, 
resmî veya insani vazifenin ifası halleri hariç 
olmak üzere, mesleki veya şahsi sebeplerle 
hastaya bakmayı reddedebilir. 

 

• Madde 19 - Tabip ve diş tabibi mesleki veya 
şahsi sebeplerle, tedaviyi bitirmeden hastasını 
bırakabilir. 
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Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 

• Ancak, bu gibi hallerde, diğer bir meslektaşın 
tedavi veya müdahalesine imkân verecek zamanı 
evvelden hesaplayarak hastayı vaktinde haberdar 
etmesi şarttır. Hastanın bırakılması halinde 
hayatının tehlikeye düşmesi veya sıhhatinin zarara 
uğraması muhtemel ise, diğer bir meslektaş temin 
edilmedikçe, hastayı terk edemez. 

• Hastayı bu suretle terk eden tabip veya diş tabibi, 
lüzum gördüğü veya hasta tarafından talep 
edildiği takdirde, tedavi zamanına ait müşahade 
notlarını verir. 
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TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 

• Madde 25-Hekim, ancak tıbbi bilgisini gerektiği gibi 
uygulayamayacağına karar verdiğinde ve hastasının 
başvurabileceği başka bir hekim bulunduğu 
durumlarda, hastanın bakımını ve tedavisini 
üstlenmeyebilir veya tedaviyi yarım bırakabilir. 
Yukarıdaki koşullarda tedaviyi bırakacak hekim, bu 
durumu ve hastanın sağlığının tehlikeye düşmeyeceğini 
hastaya veya yakınlarına anlatır ve onları tıbbi yardımla 
ilgili başka olanaklar konusunda bilgilendirir. İkinci 
hekim bulunmadan hekim hastasını bırakamaz. Hekim, 
tedaviyi üstlenen meslektaşına hasta hakkındaki tüm 
bilgileri aktarmakla yükümlüdür. 
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TDB Diş Hekimliği Meslek Etik Kuralları 

• Tedavinin Üstlenilmemesi veya Tamamlanmaması 

• Diş hekimi acil haller dışında yasalar ve mesleki 
ilkeler çerçevesinde olması ve hastaya 
müdahalede bulunabilecek başka hekimin 
bulunması koşulu ile kişisel nedenlerle hastaya 
tedavi vermeyi ret edebilir. Tedavisi devam 
etmekte olan hastayı ise, uygun bir süre önceden 
bilgilendirmek ve zarar görmesini engellemek 
koşuluyla bırakabilir. 
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TDB Diş Hekimliği Meslek Etik Kuralları 

• Ancak diş hekimi, sağlık hizmetinin sürekliliği 
ilkesine özen göstermeli ve ikinci hekim 
bulunmadan hastanın tedavisini hiçbir koşulda 
ret etmemeli veya tedavisi devam eden 
hastayı bırakmamalıdır. 

• Hastasını bırakan diş hekimi hastaya bakacak 
yeni meslektaşına hasta ile ilgili tıbbi bilgileri 
doğru bir şekilde aktarmalıdır. 
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TTB Etik Bildirgeleri 

• Hasta Hakları Bildirgesi 

• Hasta sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin 
sağlanması hakkına sahiptir. Hekim, 
tedavisinin sürdürülmesi tıbben gerekli olan 
hastayı makul destek ve yeni düzenlemeleri 
yapmak için yeterli olanak sağlamadan 
bırakamaz. 
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Hekim Hakları 

• Çalışma koşullarına ilişkin haklar 

• Özlük hakları 

• Demokratik haklar 

• Sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişim 
hakkı 
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Hekim Hakları 

• Hekim, sağlık hizmeti sunulan kişi ve 
yakınlarından gelebilecek istemleri, bilimsel 
bilgiye uyumluluğu temelinde değerlendirerek 
geri çevirme hakkına sahiptir. Ayrıca bu türden 
istemler, toplumsal kaynakları göz önünde 
bulundurarak adil dağılımı sağlamak adına da 
geri çevrilebilir. 
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Hekim Hakları 

• Hekim, hekimlik meslek ahlakına uygun 
olmayan davranışlara ortak olmayı reddetme 
hakkına sahiptir. 

• Hekim; geri ödeme kurumları ya da çalıştığı 
hastane gibi kurumların bilimsel bilgiyle 
gerekçelendirilmeyen istemlerini reddetme / 
uygulamama hakkına sahiptir. 
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