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Önsöz

Türkiye Biyoetik Derne¤i 2007-2009 Dönemi Yönetim Kurulu,

“Kök Hücre Araflt›rmalar› ve Uygulamalar›” alan›nda disiplinleraras›

çal›flmak ve bu konuda Dernek görüflünü üretmek üzere fiubat 2008

tarihinde üyelerimiz aras›ndan bir kurul oluflturulmas›na karar vermifl

ve bu karar›n› uygulamaya koymufltur.

Prof. Dr. fiefik Görkey baflkanl›¤›nda, Yrd. Doç Dr. Nüket Kut-

lay, Yrd. Doç Dr. R. Tamay Bafla¤aç Gül, Ö¤r. Gör. Dr. Tolga Gü-

ven, Ö¤r. Gör. Dr. Gürkan Sert, Uzm. Mukadder Gün, Ö¤r. Gör. Dr.

Can Erzik’ten oluflan Kurul; t›p, hukuk, genetik, t›p eti¤i, veteriner he-

kimlik disiplinlerinin ortak emek ürünü çal›flmalar›n› yaklafl›k bir y›l

sürdürmüfllerdir. 

Kurul üyeleri, 13-15 Kas›m 2008 tarihinde Ankara’da düzenle-

nen, Türkiye Biyoetik Derne¤i V. T›p Eti¤i Kongresi’ndeki özel bir

oturumda, çal›flmalar›n›, alan›n araflt›rmac›lar›n›n görüfl ve de¤erlen-

dirmelerine sunarak, örnek bir demokratik, bilimsel ve akademik tu-

tum sergilemifllerdir. 

Kongre oturumundaki de¤erlendirmeleri ve görüflleri de dikkate

alarak, metni yeniden gözden geçiren Kurul üyeleri, “Kök Hücre

Araflt›rmalar›n›n Etik ve Hukuk Boyutuna ‹liflkin Rapor”u Türkiye Bi-

yoetik Derne¤i Yönetim Kurulu’na sunmufllard›r. Yönetim Kurulu ta-

raf›ndan incelenerek, 27 fiubat 2009 tarihli toplant›s›nda onaylanan

Raporun, Dernek görüflü olarak web sayfam›zda yer almas›na, arafl-

t›rmac›lar›n yararlanabilmesi yönünden de Dernek yay›n› olarak bas›l-

mas›na karar verilmifltir. 

21. yüzy›l›n ilk y›llar›n› yaflad›¤›m›z, bilimsel alanda bafl döndürü-

cü h›zla yeniliklerin uygulamaya geçti¤i dünyam›zda, Kök Hücre Arafl-
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t›rmalar› ve Uygulamalar› gibi, t›p teknolojisinin ufuk aç›c› bir alan›n-

daki araflt›rmalara dair etik ve hukuki görüflün üretilerek, ülkemiz bi-

limsel, akademik çevrelerine Derne¤imizin bir hizmeti olarak sunul-

mas›ndan k›vanç duyuyoruz. 

Kurul üyelerimize kapsaml›, özenli, sistemli çal›flmalar› ve emek-

leri için tek tek teflekkür eder; bu de¤erli çal›flman›n Derne¤imizin di-

¤er kurul çal›flmalar›na örnek olmas›n› diler, Türkiye’de biyoetik ala-

n›ndaki çal›flmalara katk› getirmesini ümit ederiz. 

Sayg›lar›m›zla.

Doç. Dr. Yeflim Ifl›l Ülman
Türkiye Biyoetik Derne¤i
Yönetim Kurulu Baflkan› 

‹stanbul, Mart 2009
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Sunufl

Türkiye Biyoetik Derne¤i kuruluflundan günümüze, kendi alan›n-

da farkl› konularda sürekli etkinlik göstermifl, bu çerçevede zaman za-

man t›p eti¤i alan›nda çeflitli raporlar da haz›rlam›flt›r. Bu faaliyetler

çerçevesinde 2007 – 2009 dönemi Yönetim Kurulunun flahs›m bafl-

kanl›¤›nda, kök hücre araflt›rmalar›n›n etik boyutu konusunda bir

rapor haz›rlama talebini memnuniyetle kabul ettim. Bu göreceli ola-

rak daha geç üyeleri aras›na kat›ld›¤›m Biyoetik Derne¤inin benden

ilk resmi talebi idi. Derne¤in 15 Ocak 2008 tarihli yaz›s›nda flahs›m

baflkanl›¤›nda Yard. Doç. Dr. Nükhet Kutlay ve Uzm. Mukadder

Gün’den oluflan bir komisyon ile söz konusu raporu haz›rlamam›z is-

teniyordu. Görevi üstlendikten sonra çal›flmalar› daha genifl bir komis-

yon ile yürütmeyi uygun gördüm. Amac›m; farkl› Anabilim dallar›

bünyesinde akademik çal›flmalar›n› sürdüren arkadafllar›m›z›, özellikle

de alan›m›zdaki genç kuflaklar›, akademik bir çal›flma kapsam›nda bir

araya getirmek, onlarla birlikte çal›flmak ve üretmek idi. Bu ba¤lam-

da; uzmanl›k alan› olmas› nedeniyle konunun deney hayvanlar› boyu-

tunu incelemesi ve katk›da bulunmas› için Yard. Doç. Dr. Tamay Ba-

fla¤aç Gül’ün, alan›m›zda Doktora yapan ilk Hukukçu olmas› nedeni

ile rapor flekillendikten sonra konunun hukuk boyutunu incelemesi

amac›yla Ö¤r. Gör. Gürkan Sert’in ve alan›m›zdaki uzmanl›¤› ile de-

neyiminin yan›s›ra özellikle yabanc› literatüre de hakim bir hekim ol-

mas› nedeniyle Ö¤r. Gör. Tolga Güven’in komisyonumuzda yer alma-

lar›n› önemli buldum. Son olarak, Anabilim dal›m›zda doktora çal›fl-

mas›na bafllayan ve Fakültemiz T›bbi Biyoloji AD görev yapan Ö¤r.

Gör. Dr. Can Erzik’in de bizim için oldukça karmafl›k olan konunun

t›p ve biyoloji boyutunu, ayn› kurumda olmam›z ve kendisine s›k s›k

dan›flabilmemiz nedeni ile kat›lmas›n› uygun buldum. Bu önerim Bi-

yoetik Derne¤i Yönetim Kurulu taraf›ndan da uygun görülerek onay-

land›. Kendilerine bu konuda da teflekkür borçluyum. 
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Raporun haz›rl›k sürecinde, önceki y›llarda AB 6. Çerçeve prog-

ram› projelerinde kazand›¤›m deneyimi uygulamaya çal›flt›m. Projemi-

zin herhangi bir bütçesi olmamas› biz üyelerin zaman zaman bir ara-

ya gelerek tart›flma ortam› oluflturmam›z› engelledi Ancak Ö¤r. Gör.

Dr. Tolga Güven’in oluflturdu¤u “e-grup” ortam›nda konuyu tart›flma-

ya çal›flt›k. Haz›rlanan raporlar› bu ortamda paylaflt›k. Üyelerin gön-

derdikleri raporlar›n toplan›p tek metne indirgenmesini yine Dr. Tol-

ga Güven üstlendi. Son metni birkaç kez gözden geçirdikten sonra yi-

ne elektronik ortamda, raporun oluflumunda sorumlulu¤u ve eme¤i

olan tüm üyelerle paylaflt›k. Rapor Biyoetik Derne¤i ad›na haz›rland›-

¤› için oluflturdu¤umuz metnin derne¤in tüm üyelerinin görüfl ve tar-

t›flmas›na aç›lmas›n›n gerekli oldu¤unu düflündük. 13–15 Kas›m

2008 tarihinde Ankara’da gerçeklefltirilen Uluslararas› Kat›l›ml› V.

T›p Eti¤i Kongresi –Kongre Düzenleme Kurulu Baflkan› Doç. Dr. Ye-

flim Ifl›l Ülman’›n da deste¤i ile– bize bu f›rsat› verdi. Doç. Dr. Serap

fiahino¤lu’nun baflkanl›¤›nda gerçeklefltirilen yar›m günlük bir otu-

rumda raporun taslak metni tüm üyelerimizin görüfl ve tart›flmalar›na

aç›ld›. Bu oturumdaki katk›lar Yard. Doç. Dr. Tamay Bafla¤aç Gül ve

Uzm. Mukadder Gün taraf›ndan kaydedildi. Titizlikle incelendi ve ra-

porun son metninin oluflturulmas›nda kullan›ld›. Günümüzde bilim

çok h›zl› bir flekilde ilerliyor. Rapor son halini ald›ktan sonra ve bas›m

aflamas›nda, ABD Baflkan› Obama’n›n göreve bafllamas›ndan sonra,

ABD’de kök hücre araflt›rmalar›na deste¤in önü aç›ld›. Bu nedenle bu

konu rapor içinde yer alamad›. Bir baflka deyiflle, bu rapor flimdiden

eskimeye bafllad›. Bu, belki de günümüz bilim ortam›nda kaç›n›lmaz

bir süreç. Ancak raporun oluflturulma süreci benim için çok keyifli bir

deneyim oldu. San›r›m di¤er üyeler de benzer duygular› paylafl›yorlar.

Henüz tüm T›p Fakültelerinde bile Deontoloji ve T›p Eti¤i AD mevcut

de¤il iken, veya bir baflka deyiflle, t›p fakültelerinin aç›lma h›z›na De-

ontoloji ve T›p Eti¤i Anabilim Dallar›n›n kuruluflu yetiflemez iken, tüm
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olumsuzluklara karfl›n son yirmi y›l içinde disiplinimizdeki geliflimi yad-

s›mamak gerek. Deontoloji ve T›p Tarihi disiplininin T›pta uzmanl›k

alan›ndan ç›kar›lmas›na ra¤men genç meslektafllar›m›z›n bu alanda

uzmanl›k kazanmay› tercih etmeye devam etmeleri alan›m›z için umut

verici. Bu ba¤lamda ülkemizdeki Deontoloji, T›p Tarihi ve T›p Eti¤i

Anabilim Dallar›n›n bilimsel faaliyetlerini ve bilimsel üretimlerini kü-

çümsememek gerek. Ancak, kan›mca her anabilim dal›n›n kendi için-

de gerçeklefltirdi¤i araflt›rmalar›n yan›s›ra bu çal›flmalar› biraz daha ge-

lifltirerek farkl› anabilim dallar›ndaki ö¤retim üyelerinin yetiflen genç

meslektafllar›m›z› da içine alan, “anabilim dallar› aras›” kapsaml› bi-

limsel projeleri gerçeklefltirmenin zaman› geldi. Türkiye Biyoetik Der-

ne¤i’ne bana bu f›rsat› verdi¤i için bir kez daha teflekkür ediyorum. Di-

lerim farkl› konulardaki projelerde, di¤er ö¤retim üyesi arkadafllar›m

da benzer sorumluluklar üstlenerek, kiflisel deneyim ve birikimlerini

yetiflmekte olan genç meslektafllar›m›zla benzer raporlar ve projeler

kapsam›nda paylaflarak, ulusal literatürümüze kazand›r›rlar.  

Prof. Dr. fiefik Görkey 

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi

Deontoloji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi 

Haydarpafla, ‹stanbul,  Mart 2009 
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I. KÖK HÜCRELERE VE KÖK HÜCRE ARAfiTIRMALA-
RINA ‹L‹fiK‹N GENEL B‹LG‹LER

A. Kök Hücrenin Tan›m›

Kök hücreler, teorik olarak sonsuz bölünme ve birçok de¤iflik

hücre türüne farkl›laflabilme yeteneklerine sahip, özelleflmifl hücreler-

dir. Bir kök hücre (KH) bölündü¤ünde oluflan yavru hücreler ya bir

KH olarak kalabilme ya da daha özelleflmifl bir ifllevi olan yeni bir hüc-

reye farkl›laflabilme yetene¤ine sahip olur.

B. Kök Hücre Türleri

Farkl› KH türleri, elde edildikleri dokulara göre tan›mlanabilir.

Ancak daha önemli bir ay›rt etme ölçütü olarak KH’lerin farkl›laflabil-

me yeteneklerinin de¤iflkenli¤i kullan›lmaktad›r.

KH’lerin de¤iflik hücre türlerine farkl›laflabilme özelli¤ine plasti-

site ad› verilmektedir. KH’nin plastisitesi ya da farkl›laflabilme kapasi-

tesi, elde edildi¤i kayna¤a göre de¤iflmektedir. Döllenmifl yumurta

hücresi, en fazla farkl›laflma kapasitesine sahip hücredir; bedenin tüm

hücreleri ondan köken almaktad›r. Döllenmifl yumurta hücresi bu

özelli¤ine dayan›larak totipotent olarak nitelendirilmektedir. 

Döllenmifl yumurta hücresinden ancak birkaç bölünme ile elde

edilen hücreler totipotent nitelik tafl›r; sonras›nda yine bölünmeyle

oluflan hücrelerin plastisitesi azalmaktad›r. Totipotent hücrelerden

pluripotent hücreler türer. Bu tür hücreler plasenta hariç, vücudun

herhangi bir tür hücresine dönüflme yetene¤ine sahiptir. Embriyo

KH’lerinin elde edildi¤i blastosist adl› yap› ve fetüsten elde edilen em-

briyonik üreme hücreleri (embryonic germ cells) pluripotent nitelik-

tedir.
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Embriyo gelifliminde blastosisti izleyen dönemde multipotent

hücreler oluflur. Bunlar, birkaç hücre türüne farkl›laflabilme yetene¤i-

ne sahiptir ve dokuda bir nevi onar›m düzene¤i olarak görev yapmak-

tad›r. Eriflkin KH’leri multipotent nitelikte hücrelerdir.

C. Kök Hücrelerin Kaynaklar› 

KH’ler embriyolardan, göbek kordonundan ya da eriflkin doku-

lardan elde edilebilir. Elde edildikleri dokuya göre KH’lerin türleri ve

farkl›laflabilme özellikleri de de¤iflkenlik gösterir.

1. Embriyonik kök hücreler

Embriyonik KH’ler, dört-befl günlük embriyolardan, blastosist ad-

l› yap›daki iç hücre kütlesinden (inner cell mass) elde edilir. ‹ç hücre

kütlesi ve blastosistin di¤er bir önemli bileflenini oluflturan trofoblast-

lar, embriyonik KH eldesi için birbirinden ayr›ld›¤›nda, embriyonun

hayat› sona erer. Bu hücreler, kültüre kondu¤unda sonsuza dek ço-

¤alma ve uygun koflullar alt›nda her üç embriyonik tabakadan (ekto-

derm, endoderm ve mezoderm) köken alacak hücrelere farkl›laflma

kapasitesine sahiptirler.

Embriyonik KH’ler, in vitro fertilizasyon (IVF) kliniklerinde döl-

lenmifl ve araflt›rma amaçl› olarak ba¤›fllanm›fl yumurtalardan geliflen

embriyolardan elde edilir. Alt› ay veya daha uzun bir süre boyunca la-

boratuarda kültür ortam›nda farkl›laflmadan ço¤alt›lan embriyonik

KH’ler, embriyonik KH soyuna dönüflmüfl olur. Bu hücre soylar› don-

durularak saklanabilir ve baflka laboratuarlara araflt›rma amaçl› olarak

gönderilebilir.

Pluripotent embriyonik KH elde etmenin bir di¤er yolu, somatik

hücre çekirdek naklidir (SCNT - somatic cell nuclear transfer). Bu
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ifllemde, bireyin somatik hücre çekirde¤i, çekirde¤i ç›kar›lm›fl ve döl-

lenmemifl olan bir yumurta hücresine aktar›l›r. Bu hücreden elde edi-

lecek blastosist, birbirinin kopyas› olan pluripotent KH’lere sahip ola-

cakt›r. Somatik hücre çekirde¤inin al›nd›¤› hastaya bu pluripotent

hücrelerin nakli, herhangi bir red reaksiyonuna yol açmayacakt›r.

Yaflama potansiyeli olan insan embriyosunun kullan›lmamas›,

yeni insan embriyonik KH serileri oluflturmada farkl› yollar›n araflt›-

r›lmas›na neden olmufltur. Bugün araflt›r›lmakta olan alt› farkl› yön-

temde amaç, yaflayan insan embriyosuna zarar verilmesinden kaç›n-

makt›r. 

“Altered nuclear transfer (ANT)” yönteminde, genetik

olarak embriyo geliflme kapasitesi hasarlanm›fl somatik hücre nukleu-

su, nukleusu ç›kart›lm›fl bir yumurtaya aktar›l›r. Söz konusu uygulama,

bir tür SCNT olarak tan›mlanabilir. Bu yolla elde edilen embriyonun

yaflama potansiyeli olmayaca¤›ndan, blastokistin iç hücrelerinin al›n›p

KH gelifltirilmesi, “embriyonun yaflam hakk›n›n elinden al›nmas›” an-

lam›na gelmeyecektir. Ancak, etik aç›dan de¤erlendirildi¤inde, embri-

yoya zarar vermek için bafltan hatal› bir embriyo yaratmak, “bir do¤-

ruyu yapabilmek için iki yanl›fl› kullanmak” olarak yorumlanabilmek-

tedir. Farkl› memelilerin yumurta vericisi olarak kullan›m› ise insan-

hayvan kimerik yap›s›n›n oluflumu ve buradan elde edilecek insan em-

briyonik KH serilerinin güvenirli¤i gibi farkl› etik sorunlar› gündeme

getirecektir.

Spermle fertilizasyon yap›lmaks›z›n yumurtadan do¤rudan em-

briyo geliflimini tan›mlayan partenogenezis yoluyla, partogenetik

embriyonik KH (pES) elde edilmifltir. Bugün için bu teknikte homozi-

gotluk nedeniyle yaflanabilecek sorunlar ve “imprinting” gibi teknik

olarak yan›tlanmas› gereken baflka sorular vard›r. Burada, bilerek ge-
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liflimi etkileyecek bir hasar meydana getirilmemekle birlikte, paternal

olarak “imprint” olan genlerin bulunmamas› trofoblast geliflimini et-

kilemekte ve tam geliflim gerçekleflmemektedir. Di¤er yandan, do¤ru-

dan embriyo yerine gamet hücresinin kullan›lmas›, insan embriyonik

KH araflt›rmalar› için öne sürülen birçok tart›flmay› önlemekteyse de

hassas bir konu olan geleneksel dini yaklafl›mlar aç›s›ndan tart›flmala-

ra yol açmaktad›r. Bununla birlikte bu çal›flmalar, ileriye yönelik en

fazla kabul görebilecek insan embriyonik KH araflt›rmalar› olarak gös-

terilmektedir.

Organizma olarak ölmüfl olan embriyolar›n, insan em-

briyonik KH serileri elde etmek amac›yla kullan›lmas› önerilen bir bafl-

ka yöntemdir. Belli markerlarla hücre bölünmesi geri dönüflümsüz

olarak durmufl olan embriyolar, bu tan›mlaman›n içinde yer almakta-

d›r. Etik aç›dan yap›lan de¤erlendirmelerde, bu durumun, kadavran›n

organ verici olarak kullan›lmas› ile ayn› düzeyde de¤erlendirilebilece-

¤i öne sürülebilmektedir. Bu embriyolarda ileri derecede morfolojik

bozukluk olmakla birlikte, az say›da blastomerin normal geliflime de-

vam etti¤i gösterilmifltir. Bu durumda, embriyonun kesin olarak öldü-

¤ünün söylenmesi güçleflebilmektedir. 

Kromozomal olarak anormal olan embriyolar›n KH

kayna¤› olarak kullan›m› da söz konusudur. IVF kliniklerinde anöploi-

dik embriyolar da bulunmaktad›r. Anormal kromozomal yap›lar› ne-

deni ile bu embriyolar›n insan embriyonik KH kayna¤› olarak kullan›-

lamayaca¤› düflünülmüfltür. Ancak son y›llarda yap›lan çal›flmalarda,

bu anormal embriyolar›n önemli bir k›sm›n›n kendili¤inden normal

yap›ya döndü¤ü gösterilmifltir. Di¤er taraftan, bu embriyolar›n insan

embriyonik KH serisi oluflturmak amac›yla kullan›lmalar›n›n ne kadar

güvenilir oldu¤u tart›fl›lmaktad›r. 
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Tek blastomer biopsisi (single-blastomere biopsy), preimp-

lantasyon genetik tan› uygulamalar›ndan gelifltirilmifl bir yöntemdir.

Bu uygulama s›ras›nda embriyo bir zarar görmemektedir. Ancak er-

ken dönem blastomerlerden gelifltirilecek hESC serileri totipotent ola-

bilmektedir. Bu durumda, ikinci bir embriyo gelifltirebilme potansiyel-

leri olabilir ki bu da embriyonun ahlaki statüsüne iliflkin tüm etik tar-

t›flmalar›n bafltan bafllamas› anlam›na gelebilmektedir.

Somatik hücre dediferansiasyonu, insan embriyonik KH

çal›flmalar›nda ulafl›labilecek son nokta olarak tan›mlanabilir. K›saca

söylemek gerekirse bu süreç, diferansiye olmufl herhangi bir olgun

hücreden, pluripotent hücreye geri dönüflümün sa¤lanmas›n› amaç-

lar. Bu yolla doku uygunlu¤u ve at›l›m problemleri gibi teknik birçok

sorun afl›labilir. Ayr›ca insan embriyonik KH serileri ile ilgili çal›flma-

larda öne sürülen etik sorunlar da bu yöntemle ortadan kalkacakt›r.

Ancak bu yöntemde geliflme sa¤lanabilmesi için, yukar›da say›lan tüm

yöntemlerle ilgili çal›flmalar›n gelifltirilmesi gereklidir. Bu durumda

tüm etik sorunlar tekrar gündeme gelmektedir. Di¤er yandan, bir has-

tal›¤a genetik yatk›nl›¤› olan ya da kusurlu geni tafl›yan diferansiye

hücrenin dediferansiye edilerek ayn› hastal›¤› düzeltmek için kullan›l-

mas›, bilimsel olarak da tart›fl›lmas› gereken bir durumdur.

2. Fötal kök hücreler

Göbek kordon kan›ndan multipotent nitelikli hematopoietik, ya-

ni kan hücrelerinin yap›m›n› sa¤layan KH elde edilebilir. Gebeli¤in is-

temli ya da istemsiz olarak sonlanmas›yla elde edilen fötal dokudan,

yine multipotent özellikte KH’lerin ayr›flt›r›lmas› mümkündür. Sinir

(nöral) KH’leri buna örnektir. Fötal dokudan pluripotent özellik tafl›-

yan embriyonik üreme hücreleri de ayr›flt›r›labilmektedir.
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3. Eriflkin kök hücreleri

Embriyo, yaklafl›k sekizinci haftada fetüs halini ald›ktan sonra,

eriflkin KH’leri geliflmeye bafllar. Araflt›rmalar, bu hücrelerin birçok

eriflkin dokuda varoldu¤unu ortaya koymufltur. Eriflkin KH’leri farkl›-

laflmam›fl halde bulunur; ancak plastisiteleri embriyonik KH’lere göre

daha düflüktür. Bafll›ca görevleri, bulunduklar› dokunun onar›m›n› ve

devaml›l›¤›n› sa¤lamakt›r. Embriyonik KH’lerinin aksine eriflkin

KH’lerinin kayna¤›n› tan›mlamak güçtür.

Eriflkin KH’leri, uzun y›llard›r transplantasyon amac›yla kullan›la-

bilmektedir. Kemik ili¤i ve göbek kordon kan›ndan bol miktarda elde

edilebilen kan üretiminden sorumlu (hematopoietik) KH’ler, lösemi

hastal›¤›n›n tedavisinde kullan›labilmektedir. Son y›llarda yap›lan baz›

çal›flmalarda, multipotent nitelikteki eriflkin KH’lerinin tamamen fark-

l› bir dokunun hücrelerine de köken olabilece¤i gösterilmifltir. Bu plas-

tisiteye örnek olarak, kan hücresine farkl›laflmaya yönlendirilmifl olan

KH’lerden sinir hücrelerinin, insülin üreten karaci¤er hücrelerinin ve

kalp kas hücresine dönüflen hematopoietik KH’lerinin elde edilmifl ol-

mas› gösterilebilir. Bu nedenle, eriflkin KH’lerinin hücre tedavisi için

kullan›lmas›, KH alan›ndaki önemli araflt›rma konular›ndan biri duru-

mundad›r.

Partogenez ve SBB etik aç›dan daha az sorun içermektedir. De-

diferansiasyonun gelifltirilmesi en ideal yöntem gibi görülse de daha

detayl› çal›flmalar gereklidir. hESC çal›flmalar›nda embriyo kullan›ld›¤›

sürece etik tart›flmalar eksik olmayacakt›r. Bu yöntemlerin gelifltiril-

mesi ise daha önce de belirtildi¤i gibi tedavisiz birçok hastan›n büyük

bir beklentisidir.
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D. Kök Hücrelerin Özellikleri

KH’ler bedenin geri kalan hücrelerinden farkl›d›r. Kayna¤› ne

olursa olsun, tüm KH’lerin üç genel özelli¤i vard›r:

1. Neredeyse sonsuza dek bölünme ve ço¤alma yetene¤ine sa-
hip olma,

2. Özelleflmemifl (farkl›laflmam›fl) olma,

3. Özelleflmifl (farkl›laflm›fl) hücrelere dönüflebilme.

Araflt›rmac›lar, KH’lerin uzun süreli kendini yenileyebilme yete-

ne¤ini aç›klayabilmek için embriyo KH’lerinin laboratuarda, kültür ko-

flullar›nda nas›l farkl›laflmadan kalabildiklerini ve KH’nin ço¤almas›n›

düzenleyen etkenlerin neler oldu¤unu aç›klamaya çal›flmaktad›rlar.

Genel olarak embriyo KH’lerinin farkl›laflma kapasiteleri, di¤er KH

türlerinden fazlad›r. Embriyonik KH’lerin s›çan, maymun ve insandan

elde edildi¤i araflt›rmalar yürütülmektedir. Bu hücre türü hakk›nda bi-

linenlerin ço¤u, fare KH’leri çal›flmalar›ndan elde edilmifltir.

KH’lerin en temel özelliklerinden biri, herhangi bir dokuya özgü
yap›lara sahip olmamalar› ve bunun sa¤lad›¤› özelleflmifl ifllevleri yeri-
ne getirmemeleridir. Örne¤in, KH çevresindeki benzerleriyle efl za-

manl› kas›lan bir kas hücresi gibi ya da elektrokimyasal sinyalleri ile-

ten bir sinir hücresi gibi davranmaz. Ancak KH uygun koflullar alt›n-
da kas, sinir ya da baflka bir dokuyu oluflturan de¤iflik hücre tiplerine
farkl›laflabilir. Baflka bir deyiflle, özelleflmifl iflleve sahip doku hücrele-

ri, farkl›laflmam›fl KH’lerden elde edilebilir.

KH’ler sonsuz bölünme ve ço¤alma yetene¤ine sahiptir. Normal-

de bölünerek ço¤alamayan sinir, kas, kan hücrelerinin aksine KH’ler

bu özelli¤i tafl›maktad›r.
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E. Kök Hücrelerin Kullan›m Alanlar›

KH araflt›rmalar›, temel ve klinik bilimler çat›s› alt›nda yer alan

birçok alanda yürütülmektedir. Bilim adamlar›n›n KH’lere ilgi duyma-

lar›n›n bafll›ca nedenlerinden biri, totipotentlik ve plastisite nitelikleri-

ni aç›klayarak, embriyonik geliflim dönemine ›fl›k tutmakt›r. Bu nite-

liklerin düzenlenmesinde görevli genlerin ve hücre farkl›laflmas›n› ön-

cüleyen yönlendirmenin moleküler düzeneklerinin belirlenmesi, KH

araflt›rmalar›ndan temel biyolojik bilimlere sa¤lanacak yararlar aras›n-

da bafll›calar›d›r. Farkl›laflma sürecindeki hatalar›n, do¤umsal kusurlar

ve ilerleyen dönemde kanser gibi ciddi hastal›klar›n gelifliminde belir-

leyici oldu¤u bilinmektedir. Bunu etkileyen moleküler düzeneklerin

aç›klanmas›, yeni sa¤alt›m seçeneklerini de ortaya koyabilecektir.

KH’lerden hayvanlarda insana özgü hastal›klar›n modellerinin

oluflturulmas›nda yararlanmak, hedef kullan›m alanlar›ndan biridir.

Embriyonik hücre çal›flmalar›na iliflkin sonuçlar›n ço¤unun elde edildi-

¤i fare embriyonik KH’lerinde, mutasyon tafl›yan insan genlerinin ifa-

de edilmesi sa¤lanabilirse, gen aktar›m› yap›lm›fl fare soylar›n›n olufl-

turulmas› mümkün olacakt›r. Bu tip çal›flmalar, özellikle sinir sistemi

hastal›klar›n›n modellenmesi için kullan›lmaktad›r.

KH çal›flmalar›n›n klinik bilimler aç›s›ndan en fazla ilgi uyand›ran

alan›, hiç flüphesiz, bu hücrelerin ve uyar›lm›fl farkl›laflmayla elde edi-

lecek pluripotent/multipotent KH’lerin hastal›kl› ya da hasarl› dokula-

r›n yedeklenmesinde kullan›lmas›n› kapsayan hücre tedavileridir. Gü-

nümüzde bu ifllevi, ba¤›fllanan organ ve dokular görmektedir; ancak

nakil bekleyen hasta say›s› nakledilebilecek organ say›s›n›n çok üze-

rindedir. Araflt›rmac›lar, y›llard›r KH’leri, hasar gören ya da hastal›kl›

hücre ve dokular› yedekleyebilmek amac›yla kullanman›n yollar›n›

aramaktad›rlar.
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Bu hastal›klar›n önemli bir k›sm› için gen tedavisi deneyleri de uy-

gulanmaktad›r. Burada amaç, genetik bir bozuklu¤un, etkilenen genin

normal bir kopyas› kullan›larak yedeklenmesidir. Teorik olarak çok

güçlü olan bu tedavi flekli, ifllevsel genin aktar›m›nda yaflanabilecek

sorunlardan kaynaklanacak baflar›s›zl›klara ve risklere aç›kt›r.

KH tedavisi de gen tedavisi gibi gelifliminin erken dönemlerinde-

dir. Hücrelerin ayr›flt›r›lmas›, kültürde ço¤alt›l›rken hedeflenen doku-

ya farkl›laflt›r›lmas› ve hastaya verilmesi aflamalar›,  bu tedavinin ifl yo-

¤unlu¤unu oluflturmaktad›r. Gen tedavisinde oldu¤u gibi, KH tedavi-

sinde de immun red reaksiyonu önemli bir sorundur. E¤er tedavide

kullan›lan hücreler hasta d›fl›nda bir bireyden al›nm›flsa (allojenik na-

kil), KH’ler al›c›n›n ba¤›fl›kl›k sistemi taraf›ndan parçalanabilir. Bu

noktada, somatik hücre çekirdek nakliyle elde edilecek KH’lerin kul-

lan›m› önemli bir avantaj sa¤layacakt›r.

Yeni ilaç üretimi çal›flmalar›na, ilaçlar›n olas› etkilerinin belirli

özelleflmifl hücrelerde ortaya konmas› da hücre farkl›laflmas›n›n ayd›n-

lat›lmas› ve denenmek istenen hücrelerin pluripotent hücrelerin fark-

l›laflt›r›lmas› sonucunda elde edilmesiyle mümkün olabilecektir.

1. Yak›n geçmiflteki kök hücre araflt›rmalar›ndan
örnekler

‹nsan eriflkin deri hücrelerinin, insan embriyonik KH’si gibi dav-

ranmaya programland›¤› gösterilmifltir. Deri hücrelerinin, KH’lerde

ifade edilen karakteristik genleri ifade ettikleri iki farkl› laboratuar ta-

raf›ndan ortaya konmufltur. Ayr›ca hücrelerin her üç embriyonik ta-

bakadan hücreye farkl›laflabilme potansiyeli de gösterilmifltir. Bu ge-

liflme bilim adamlar›na, hastaya ve hastal›¤a özgün KH soylar› elde et-

me ve bunlar üzerinde olas› ilaçlar› deneme flans› sa¤layabilecektir.
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a. Kalp-damar ve akci¤er hastal›klar›

‹nsan embriyonik KH’lerinden kardiyovasküler öncü (progenitor)

hücreler elde edilmifltir. L. Yang ve ark., kalp kas hücresine, damar

düz kas hücresine ve endotel hücresine dönüflebilen hücreleri tan›m-

lad›klar›n› bildirmifllerdir.

‹nsan embriyonik KH’lerinden tip 2 alveol benzeri akci¤er hüc-

releri elde edilmifl; bu hücrelerde tip 2 alveollere özgü proteinler

üretilmifl ve hücrelerin fleklen tip 2 alveollere benzedi¤i ortaya kon-

mufltur.

b. Sinir sistemi hastal›klar›

‹nsan embriyo KH’lerinden sinir KH’leri elde edilmifltir. Daadi ve

ark., elde ettikleri bu KH’leri inme geçirmifl s›çanlara nakletmifller ve

iyileflme gördüklerini bildirmifllerdir. Benzer flekilde elde edilecek hüc-

relerin, insanlarda tedavi amaçl› kullan›m› umulmaktad›r.

‹nsan fötal omurilik hücrelerinin normal ve hasar görmüfl s›çan

omurili¤ine aktar›ld›¤›nda ço¤ald›¤›, yerleflime ba¤l› olarak olgun sinir

hücrelerine farkl›laflabildi¤i gösterilmifltir. Hücrelerin ço¤al›p farkl›lafl-

mas›n›n yan› s›ra ifllevsel hale gelmesi, omurilik hasar›nda tedavi

amaçl› kullan›m için umut do¤uracakt›r.

Parkinson hastal›¤›n›n tedavisinde, hastalarda yitirilen dopamin

üreten nöronlar›n yedeklenmesi tam sa¤alt›m› sa¤layabilir. ‹nsan em-

briyonik KH’lerinden dopamin salg›layan sinir hücresinin elde edildi-

¤i bildirilmifltir. Bu hücreler, Parkinson modeli s›çanlara aktar›lm›fl ve

motor ifllevde iyileflme görüldü¤ü kaydedilmifltir. Ancak çal›flmalar,

ilerleyen zaman içinde nakledilen doku kaynakl› malign tümörlerin ge-

liflebildi¤ini ortaya koymufltur.
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c. Kas-iskelet sistemi hastal›klar› 

Fare embriyonik KH’lerinden elde edilmifl olan çizgili kas hücre-

lerinin kas distrofisi benzeri hastal›¤› olan hayvanlar›n tedavisinde kul-

lan›ld›¤› ve kas ifllevinde iyileflme sa¤lad›¤› bildirilmifltir. ‹skelet kas›

kan damarlar›n›n yap›s›nda yer alan perivasküler hücrelerin civar›n-

dan ayr›flt›r›lan KH’lerin, Duchenne kas distrofi hastal›¤›n›n modellen-

di¤i farelerin kas dokusuna aktar›ld›ktan sonra, hayvanlar›n iskelet ka-

s› ifllevlerinde belirgin iyileflme sa¤land›¤› ortaya konmufltur.

d. Endokrin sistem hastal›klar›

Diyabet tedavisinde, KH çal›flmalar›n›n getirdi¤i umut, pankreas-

ta insülin salg›lama görevi yapan beta-adac›k hücrelerinin yedeklene-

bilmesidir. Bu konuda çal›flan araflt›rmac›lar, insan embriyonik KH’le-

rinden insülin sentezleyen hücreler elde etmeyi baflard›klar›n› bildir-

mifllerdir. Ancak bu hücreler fötal beta hücreleri gibi, glikoz ile uyar›l-

d›klar›nda çok düflük düzeyde yan›t vermekte ve yetersiz insülin salg›-

lamaktad›r. Baflka bir çal›flmada ise araflt›rmac›lar insan pankreas

adac›klar›ndaki epitel hücrelerinden uygun kültür koflullar› alt›nda ön-

ce mezenkim KH’leri ve bu hücrelerden insülin ve glukagon üreten

adac›k benzeri hücre gruplar› elde etmeyi baflarm›fllard›r. Diyabetik fa-

relere aktar›lan bu hücrelerin, kan flekeri düzeyini normale döndüre-

cek kadar insülin salg›lad›¤› bildirilmifltir.
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II. KÖK HÜCRE ARAfiTIRMALARINA ‹L‹fiK‹N ET‹K
SORUNLARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

KH araflt›rmalar›ndaki etik sorunlar›n temelinde, KH’nin elde

edildi¤i farkl› kaynaklara (eriflkinler, kordon kan›, fötal doku ve embri-

yonik doku) iliflkin kayg›lar yer almaktad›r. Embriyonik KH’lerin teda-

vi amaçl› kullan›m aç›s›ndan en iyi kaynak olabilece¤i düflünülmektey-

se de bu durum, zaman içerisinde bilimsel çal›flmalar›n gösterece¤i so-

nuçlar do¤rultusunda de¤iflebilecektir. Ancak flu an için ek s›k günde-

me getirilen nokta, in vitro fertilizasyon süreçleri sonucunda oluflan

art›k/fazlal›k embriyolar›n veya düflükler yoluyla ortaya ç›kan fetüsle-

rin, KH elde etmek amac›yla kullan›l›p kullan›lamayaca¤› sorusudur.

Bu soruya olumlu yan›t verilmesi halinde ise sadece KH araflt›rmas›

amac›yla kullan›lmak üzere embriyo üretiminin yaratabilece¤i etik so-

runlar gündeme gelmektedir. 

Di¤er taraftan, tart›flmalar embriyolar›n KH eldesi için kullan›l-

mas›na iliflkin konulara odaklanmakla birlikte, bu durum eriflkinlerden

KH elde edilmesi ve üzerinde araflt›rma yap›lmas›na iliflkin etik sorun-

lar olmad›¤› anlam›na da gelmemelidir. Ayr›ca Avrupa Komisyonuna

tavsiyede bulunan European Group on Ethics (EGE), KH araflt›rma-

lar›nda kad›n haklar›n›n önemine dikkat çekmekte ve kad›nlar›n has-

sas bir konumu oldu¤unu vurgulamaktad›r; çünkü, embriyonik ve fö-

tal dokunun en yak›n kayna¤› olmalar› nedeniyle, söz konusu araflt›r-

malarda kad›nlar bask› ve risk alt›nda kalabilir.

A. Kök Hücre Kayna¤› Olarak Embriyolar›n Kullan›m›-
na ‹liflkin Etik Sorunlar 

Embriyolar›n KH elde edilmesi için kullan›lmas›na iliflkin en temel

etik sorunlar›ndan biri, embriyoya birbirinden farkl› ahlaki statülerin

atfedilebiliyor olmas›d›r. Embriyodan KH elde edilmesi için uygulanan
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süreçte embriyonun “hayat›” sona ermektedir; bu nedenle, embriyo-

nun oluflumundan itibaren eriflkin bir insan gibi sayg› görmesi gerek-

ti¤ini düflünenler için embriyo üzerinde KH araflt›rmas› yap›lmas› ka-

bul edilemez bir uygulama olmaktad›r. Di¤er taraftan, anne rahminde

olmayan bir embriyonun art›k büyüme ve eriflkin bir kifli haline gelme

potansiyelinin bulunmad›¤›n› ileri süren di¤er bak›fl aç›s›na göre, em-

briyonik KH araflt›rmalar› en az›ndan kuramsal boyutta bir etik soru-

nu bar›nd›rmamaktad›r. Bu nedenle, embriyolar›n KH elde edilmesi

amac›yla kullan›m›na iliflkin yayg›n biçimde benimsenmifl ortak bir gö-

rüflten bahsetmek güçtür. 

Embriyoya atfedilen ahlaki de¤er ya da statü, dinlerin sundu¤u

bak›fl aç›lar›ndan önemli ölçüde etkilenmektedir. Özellikle Bat›l› kay-

naklarda yer alan ve kürtaj› -hatta kimi zaman in vitro fertilizasyon uy-

gulamalar›n› da- ahlaki aç›dan kabul edilemez bulan din temelli görüfl-

ler, do¤al olarak embriyonik KH araflt›rmalar›na da olumsuz bakmak-

ta ve eriflkin KH’lerine iliflkin araflt›rmalara a¤›rl›k verilmesi gerekti¤i-

ni savunmaktad›rlar. Ayr›ca, teolojik temelli tart›flmalardan ba¤›ms›z

olarak, seküler düflünce zeminlerinde yap›lan de¤erlendirmelerde de

benzer sonuçlar›n savunulmas›n›n ya da kiflilerin kendi de¤er yarg›la-

r› do¤rultusunda insan embriyosuna farkl› düzeyde de¤er atfedebilme-

sinin mümkün oldu¤u da vurgulanmal›d›r. Ancak, bu durum, konuya

iliflkin etik tart›flmalar›n da kolayl›kla ç›kmaza saplanmas›na yol aça-

bilmektedir. Öyle ki embriyonun söz konusu statüsüne iliflkin herkesin

üzerinde uzlaflmaya varaca¤› bir fikir birli¤i sa¤lanmas›n›n çok güç ol-

du¤una dikkat çeken baz› yazarlar, bu sorun yerine embriyoya iliflkin

di¤er noktalara odaklan›lmas› ve embriyonik KH araflt›rmalar›n›n bu

do¤rultuda savunulmas› yönünde bir yaklafl›m› benimsemifltir. Bu yak-

lafl›mda belki de en önemli nokta, in vitro fertilizasyon uygulamalar›

sonucunda veya düflükler nedeniyle ortaya ç›kan fazlal›k embriyo ya

da fetüs materyalinin ziyan edilmesi yerine, insanl›¤›n yarar›na olacak
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bir flekilde kullan›lmas›n›n daha iyi olaca¤› iddias›d›r. John Harris ve

arkadafllar›, bu yaklafl›m› “israf›n önlenmesi ilkesi” bafll›¤› alt›nda sa-

vunmaktad›rlar. KH araflt›rmalar›n›n Parkinson hastal›¤›, diabetes

mellitus gibi insan sa¤l›¤› ve yaflam› için çok ciddi sorun teflkil eden

pek çok hastal›¤›n tedavisinde umut vadeden bir konumda olmas› da

insanl›¤›n faydas›n› temel alarak embriyonik KH araflt›rmalar›n› savu-

nan bu bak›fl aç›s›n› desteklemektedir. Ek olarak, KH çal›flmalar› sa-

yesinde ileride “kifliye özel üretilmifl”  (tailor-made) organ veya doku-

lar›n kullan›ma girmesi gibi olas›l›klar da bulunmaktad›r. Bu gibi olas›-

l›klar›n daha somut hale gelmesi durumunda, KH çal›flmalar›n›n özel-

likle canl› vericiden organ nakline iliflkin etik sorunlar› ortadan kald›-

rabilecek tedavi seçenekleri sunabilece¤i de düflünülmelidir. 

Embriyonik KH çal›flmalar›ndaki bir sonraki basamak olarak da
nitelenebilecek olan “sadece KH elde edilmesi amac›yla embriyo üre-
tilmesi” fikri, flu an için çözümü daha güç bir sorun olarak gözükmek-
tedir. ‹sraf›n önlenmesine iliflkin ilke de, sadece araflt›rma amaçl› ola-
rak embriyo üretilmesi fikrinin savunulmas›nda geçersiz hale gelmek-
tedir. Bu konuya iliflkin kesin bir de¤erlendirme yap›lmas›n›n ne dere-
ce güç oldu¤u, k›saca “Oviedo Sözleflmesi” olarak da bilinen Sözlefl-
menin 18’inci maddesinde belirtilen ifadede de görülmektedir. Embri-
yo üzerinde araflt›rmay› yasaklamad›¤›, söz konusu maddesinin ilk pa-
ragraf›ndan da anlafl›lan bu Sözleflme, sadece araflt›rma amac›yla em-
briyo üretilmesi fikrine ise son derece kat› bir bak›fl› aç›s› ile yaklaflm›fl
ve kesin bir biçimde yasak getirmifltir. Bu nedenle, kimi ülkeler Söz-
leflme’yi imzalamama yoluna giderek (baz› ülkeler Sözleflmenin embri-
yo üzerinde araflt›rmay› tümden yasaklam›yor olmas› nedeniyle, baz›
ülkeler ise tam tersi nedenden, yani araflt›rma amaçl› embriyo üretil-
mesine izin verilmiyor olmas› nedeniyle) kendi düzenlemelerini olufl-
turmay› seçmifltir. Gelecekte KH çal›flmalar›ndan elde edilecek sonuç-
lar do¤rultusunda, konuya iliflkin bak›fl aç›s›n›n daha kat›  ya da daha
›l›ml› hale gelmesi beklenmektedir.
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B. Eriflkinlerden Elde Edilen Kök Hücreler ve Araflt›rma
Eti¤i

Embriyolar›n ahlaki statüsüne iliflkin belirsizlik nedeniyle yaflanan

sorunlara k›yasla, eriflkinlerden KH elde edilmesi ve bu hücreler ile

araflt›rma yap›lmas›n›n etik aç›dan daha az sorun içerdi¤i düflünülebi-

lir. Ancak, eriflkinlerden KH al›nmas› söz konusu oldu¤unda da biyo-

medikal araflt›rmalara iliflkin temel etik ilkelerin geçerli olmas› gerek-

ti¤i unutulmamal›d›r. ‹nsan gönüllüler ile yap›lan tüm araflt›rmalarda

oldu¤u gibi bu alanda da ayd›nlat›lm›fl onam ilk ve en önemli koflul-

dur. Bu nedenle potansiyel gönüllülerin do¤ru ve yeterli bir biçimde

bilgilendirilmeleri ve gönüllülüklerinin sa¤lanmas› esast›r. Ek olarak,

bireylerin mahremiyetine sayg› çerçevesinde gönüllülerin kiflisel bilgi-

lerinin gizlili¤inin sa¤lanmas› ve kiflilerin izinleri do¤rultusunda, uygun

bir biçimde kullan›lmas›n›n zorunlu oldu¤u da unutulmamal›d›r. Bir

baflka deyiflle, embriyo kökenli olmayan KH araflt›rmalar›nda da arafl-

t›rma eti¤inin tüm gerekleri yerine getirilmelidir. 

C. Kök Hücre Araflt›rmalar› ve Bilim ‹nsanlar›n›n So-
rumluluklar› 

KH araflt›rmalar›, sa¤l›k çal›flanlar› için bile anlafl›lmas› kolay ol-

mayan pek çok karmafl›k detay içermektedir. Bu durum, KH araflt›r-

malar›n›n kolayl›kla kötüye kullan›labilece¤i anlam›na da gelmektedir.

Örne¤in, bu araflt›rmalar›n “mucizevi bir tedavi” fleklinde tan›t›lmas›

söz konusu olabilmektedir. Bu gibi olaylar, Türkiye’de de bas›na yan-

s›m›fl ve kimi hastalar, üzerlerinde deney yap›ld›¤› gerekçesi ile yarg›

yoluna baflvurmufltur. Benzer sorunlar, bugün kordon kan› kökenli

KH’ler için de gündeme gelmekte, çeflitli sa¤l›k kurulufllar›, kiflilere bu

hücrelerin saklanmas› gerekti¤i yönünde mesajlar vererek, bu do¤rul-

tuda ticari kazanç sa¤lamay› hedeflemektedirler.
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Tüm bu sorunlar, KH araflt›rmalar› ile ilgilenen bilim insanlar›n›n

topluma karfl› sorumluluklar›n›n ne kadar önemli oldu¤unu da göster-

mektedir. Henüz tedavi olarak onaylanmam›fl ve araflt›rma evresinde

olan giriflimlerin “tedavi edici” olarak lanse edilmesi, etik aç›dan ka-

bul edilemez bir yaklafl›md›r. KH araflt›rmalar›na iliflkin kaynaklarda

“tedavi amaçl› araflt›rma” teriminin tercih edilmesi de bu konuda du-

yarl› davran›lmas› gerekti¤ine iflaret etmektedir. Ancak, bu gibi sorun-

lar›n önlenmesinin öncelikle bilim insanlar›n›n toplumu do¤ru ve ye-

terli bir biçimde bilgilendirmesi sayesinde mümkün olabilece¤i vurgu-

lanmal›d›r. 

Ek olarak, araflt›rmac›lar›n tarafs›z ve bilimsel bir bak›fl aç›s›n› ko-

rumalar› da KH araflt›rmalar›n›n gelece¤i aç›s›ndan önem tafl›makta-

d›r. Örne¤in bugün, eriflkin KH’leri ile yap›lan araflt›rmalar›n baflar›ya

ulaflmas›n›n, embriyo kökenli araflt›rmalar› gereksiz hale getirece¤i

yönünde görüfller bildirilmekte ve bu durum kimileri taraf›ndan kayg›

verici bulunmaktad›r. Bunun nedeni, KH araflt›rmalar›n›n çok yeni bir

alan olmas›d›r; farkl› kökeni olan KH’lerin farkl› hastal›klarda tafl›ya-

bilecekleri tedavi etme / yarar sa¤lama potansiyellerinin de farkl› ol-

ma ihtimali göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu nedenle, tarafs›z bir ba-

k›fl aç›s› do¤rultusunda her iki tür araflt›rman›n da kesintisiz sürdürül-

mesi, bilimsel aç›dan daha do¤ru bir alternatif olarak görülmektedir.   

D. Di¤er Etik Sorunlar: Kök Hücre Çal›flmalar›nda Hay-
vanlar›n Kullan›m›  

KH çal›flmalar› bafllad›¤›ndan bu yana çal›flmalar›n büyük bir bö-

lümü deney hayvanlar› ile gerçeklefltirildi¤i halde; etik tart›flmalar›n

merkezinde daha çok insanlar yer alm›fl ve insanlar›n yaflayabilece¤i

olas› sorunlara odaklan›lm›flt›r. Bu durum, hayvanlar›n bu araflt›rma-

lardaki konumuna iliflkin yeterince duyarl› davran›lmad›¤›n› akla getir-
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mektedir. Oysa konunun yaln›zca insana odakl› olmayan daha genifl

bir perspektifte ele al›nmas› gerekmekte; bu gibi bir yaklafl›m›, insan-

lar›n, en az›ndan hayvanlara borçlu oldu¤u düflünülmektedir. Çünkü,

hayvanlar üzerinde yürütülen çal›flmalar, bilim dünyas›na katk› yap-

makla kalmam›fl; düflük baflar› oran›na karfl›n yüksek genetik bozuk-

luklarla sonuçlanan bu tip çal›flmalar›n büyük bir bölümü deney hay-

vanlar› ile gerçeklefltirildi¤inden, söz konusu uygulamalar›n -flimdilik -

insanda tedavi amaçl› olarak dahi kullan›m›n›n k›s›tlanmas›na da hiz-

met etmifltir. Bu nedenle, bu konu, hayvan kullan›m eti¤i çerçevesin-

de ele al›nmal› ve özellikle ne kadar yarar için ne kadar zarar›n kabul

edilebilece¤i sorusunu yan›tlamaya çal›flarak de¤erlendirilmelidir.

Di¤er taraftan, KH çal›flmalar›n›n, uzun vadede, “deney hayvan›

kullan›m eti¤ine” temel oluflturan 3R ilkelerinden (Replacement, Re-

duction, Refinement – yerine koyma, azaltma ve ar›nd›rma) en az›n-

dan ikisinin uygulanabilmesine olanak sa¤lama olas›l›¤› da bulunmak-

tad›r. Tedavi amaçl› klonlama tekni¤i ile insan embriyonik KH’leri el-

de edilmesi yönteminin yayg›n olarak kullan›m›na geçilmesi durumun-

da, çeflitli hastal›klar›n tedavisinde, hastan›n do¤rudan kendi hücrele-

rinden yararlan›lacak olmas›; bu uygulamalar için deney hayvanlar›n›n

kullan›m›n› büyük ölçüde engelleyebilece¤i (yerine koyma ilkesi) gibi,

hayvan kullan›m›n› gerektiren durumlarda, kullan›lacak hayvan say›s›-

n›n daha aza indirgenmesini de (azaltma ilkesi) olanakl› hale getirebi-

lecektir. Bu olas›l›k ise kök hücre çal›flmalar›nda hayvan kullan›m›n›n

gelece¤ine flüpheli bir iyimserlikle yaklafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
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III. KÖK HÜCRE ARAfiTIRMALARINDA YASAL BOYUT

Ülkelerin yasal düzenlemelerinde, KH araflt›rmalar› için birbirin-

den farkl› yaklafl›mlar gözlenmektedir. Kimi ülkeler, araflt›rmalar ile il-

gili oldukça s›n›rlay›c› bir yaklafl›m içerisinde iken kimi ülkeler de bu

ülkelere göre, görece daha az s›n›rlay›c› yasal düzenlemelere yer ver-

mifltir. Kimi ülkeler de KH araflt›rmalar›na çok daha serbest bir alan

yaratacak yasal düzenlemelere sahiptir. KH araflt›rmalar›n›n felsefi ve

etik aç›dan tart›fl›ld›¤› biyoetik gibi pek çok alanda embriyonik KH

araflt›rmalar› ile eriflkin KH araflt›rmalar› ayr›m› önem tafl›maktad›r.

Ayn› ayr›m›n hukuk aç›s›ndan da önem tafl›d›¤›n› belirtmek gerekir.

KH araflt›rmalar› ile ilgili yasal düzenlemelerin oluflturulmas›nda “em-

briyonun statüsü” nedeniyle embriyonik KH araflt›rmalar› ile ilgili tar-

t›flmalar›n yo¤unlu¤u dikkat çekicidir. Bu durum, Avrupa Birli¤i ülke-

lerinin yasal düzenlemelerinde de kendini göstermektedir. 

A. Avrupa Birli¤inde Yasal Durum

Embriyolar›n araflt›rma amaçl› kullan›m›nda, Avrupa Birli¤i’nin

ço¤ulculuk anlay›fl› do¤rultusunda, bu uygulaman›n yasaklanmas› ya

da belirli ilkeler çerçevesinde serbest b›rak›lmas›, üye ülkelerin karar›-

na b›rak›lm›flt›r. Bu ba¤lamda, Birlik üyeleri embriyoya tan›d›klar› sta-

tü çerçevesinde, konu ile ilgili farkl› yaklafl›mlar› içeren yasal düzenle-

melere sahiptir. 

Avrupa Birli¤i Komisyonu’nda embriyo üzerindeki araflt›rmalar›n

s›n›r›n›n nerede oldu¤u ve koflullar›n›n neler olmas› gerekti¤i konu-

sunda henüz bir görüfl birli¤i yoktur. Ancak bu alandaki h›zl› geliflme-

ler, yak›n zamanda üye ülkelerdeki uygulamalar aras›nda bir uyum ça-

l›flmas› yap›lmas›n› gündeme getirecek gibi görünmektedir. 
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AB’ye üye ülkeler aras›nda, embriyoyu bir laboratuar ürünü ola-

rak gören bir e¤ilim yoktur. Ancak embriyoya, geliflimine paralel ola-

rak daha çok koruma sa¤lanmaktad›r. Baflka bir deyiflle, AB’ye üye

ülkeler aras›nda embriyoya, genellikle döllenme an›ndan itibaren “ya-

flama hakk›” tan›nmamakla beraber; belli koflullar›n sa¤lanmas› duru-

munda “bir insan olarak geliflme potansiyeline sahip” olarak görülen

embriyoya bu ba¤lamda bir “de¤er” yüklenmektedir.

Yaln›zca araflt›rma amac› ile embriyo oluflturulmas›n› planlayan

araflt›rmalar›n yasaklanmas› konusunda bir e¤ilim bulunmaktad›r. Av-

rupa Birli¤i’nde embriyo araflt›rmalar›n›n öjenik, yani genetik seçicilik

yönünde kullan›lmas› yasaklanm›flt›r. EGE, embriyo araflt›rmalar›na

izin verilen ülkelerde her araflt›rma talebinin ayr›nt›l› olarak, fleffaf fle-

kilde, tek tek incelenece¤i etkin bir toplumsal kontrol düzeninin olma-

s› gerekti¤ini vurgulamaktad›r. 

Avrupa Birli¤i Ülkelerindeki yasal durum afla¤›daki gibi özetlene-

bilir: 

1. Üremeye yard›mc› teknoloji uygulamalar› s›ras›nda elde edilen

fazla embriyolardan (supernumerary embryo) KH elde edil-

mesine baz› koflullarda izin veren ülkeler (Finlandiya, Hollan-

da, ‹ngiltere, ‹sveç, Yunanistan) (Belçika, Danimarka, Fransa,

‹spanya’da bu e¤ilimi tafl›yan yasa taslaklar› bulunmaktad›r), 

2. Üremeye yard›mc› teknoloji uygulamalar› s›ras›nda elde edi-

len fazla embriyolardan (supernumerary embryo) KH elde

edilmesini yasaklayan ülkeler (Almanya, Avusturya, Danimar-

ka, Fransa, ‹rlanda),

3. Embriyo üzerinde araflt›rma yap›lmas›n› yasaklayan ülkeler

(Polonya, Slovak Cumhuriyeti),  

Türkiye Biyoetik Derneği Kök Hücre Araştırmaları ve Uygulamaları Kurulu 
Kök Hücre Araştırmalarının Etik ve Hukuk Boyutu 31



4. Embriyo üzerindeki araflt›rmalara s›n›rl› olarak izin veren ülke-

ler (‹zlanda, Letonya, Litvanya, Macaristan),

5. Embriyo araflt›rmalar› ve insan KH’leri ile ilgili –henüz- yasal

düzenlemesi bulunmayan ülkeler (Belçika, Çek Cumhuriyeti,

‹talya, K›br›s Rum Kesimi, Lüksemburg, Malta, Portekiz),

6. KH elde etmek için insan embriyosu oluflturulmas›na izin ve-

ren ülkeler (‹ngiltere).

B. Türkiye’de Yasal Durum

Türk hukukunda KH ile ilgili uygulamalar› düzenleyen yasa düze-

yinde bir düzenleme bulunmamaktad›r. KH araflt›rmalar› konusunda,

Türkiye’deki yasal çerçeveyi belirlemek için genel içerikli hükümler-

den hareket edilmesi ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n konu ile ilgili olarak

2005 y›l›nda yay›mlad›¤› bir Genelge ve 2006 y›l›nda yay›mlad›¤› K›-

lavuzun incelenmesi gerekmektedir.

KH araflt›rmalar› ile eriflkin KH araflt›rmalar› aras›ndaki ayr›m,

Türk hukuku aç›s›ndan da önem tafl›maktad›r. Türkiye’de konu ile il-

gili olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n yay›mlad›¤› Genelgede ve K›lavuzda da

bu ayr›ma yer verilmifltir. Bu nedenle, Türkiye’de KH araflt›rmalar›n›n

yasal boyutunun tart›fl›lmas›nda bu ayr›mdan hareket edilmesi, konu

ile ilgili tespitleri kolaylaflt›racakt›r.

1. Eriflkin kök hücreleri araflt›rmalar›

Ülkemizde eriflkin KH araflt›rmalar›n›n yap›lmas›n› düzenleyen

herhangi bir yasal düzenleme bulunmad›¤› gibi, eriflkin KH araflt›rma-

lar›n›n yap›lmas›n› engelleyen herhangi bir düzenleme veya hüküm de

mevcut de¤ildir. 
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Eriflkin KH çal›flmalar›n›n yap›labilmesi için t›bbi araflt›rmalar için

gereken koflullar›n yan›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 2006 y›l›nda yay›m-

lad›¤› Embriyonik Olmayan Kök Hücre Çal›flmalar› K›lavuzunda1 yer

alan kurallara da uyulmas› gerekir.

Söz konusu K›lavuz, klinik amaçl› ve embriyonik olmayan KH

“çal›flma”lar›n› (deneysel tedavi giriflimlerini) düzenlemektedir. K›la-

vuz, bu çal›flmalar›n yap›labilece¤i yerler ve bu çal›flmalar›n yap›labil-

mesi için al›nmas› gereken onaylar konular›na da yer vermifltir. K›la-

vuzda, KH çal›flmalar›n›n yap›labilece¤i yerlerin belirlenmesi ve haz›r-

lanan çal›flmalar›n de¤erlendirilmesi için bir merkezi kurulun (Kök

Hücre Nakilleri Bilimsel Dan›flma Kurulu) kurulmas› öngörülmektedir.

Bununla beraber, KH çal›flmas› yapmaya izin verilmifl merkezlerde

KH çal›flmalar›n› de¤erlendirmek amac› ile etik kurullar›n oluflturulma-

s› da öngörülmektedir. 

2. Embriyonik kök hücre çal›flmalar›

Türk hukukunda embriyonik KH çal›flmalar› konusunda herhan-

gi bir düzenleme bulunmamaktad›r. Ancak, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n 2005

tarihli “Embriyonik Kök Hücreler Genelgesinde”2 embriyonik KH ile

ilgili araflt›rmalar›n durdurulmas› karar› bildirilmifltir. Bu ba¤lamda, ko-

nu ile ilgili çal›flmalar sonuçlanana kadar embriyonik KH çal›flmalar›

durdurulmufltur. 

Embriyonik KH çal›flmalar›n›n ülkemizdeki yasal çerçevesinin

oluflturulmas›nda baz› önemli konular›n yasal aç›dan belirlenmesi

gerekir: 
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• Ana rahmi içerisindeki döllenmifl insan yumurtas›n›n (embri-

yo/fetüsün) konumu, 

• Ana rahmi d›fl›ndaki embriyolar›n araflt›rma amaçl› kullan›labil-

mesi,  

• Do¤al olmayan yöntemler ile araflt›rma amaçl› embriyolar›n

oluflturulmas›. 

a. Ana rahmindeki embriyo/fetüsün konumu/korunmas›
ve embriyonik kök hücre çal›flmalar›

Do¤mam›fl insan›n yasal statüsü konusunda ‹nsan Haklar› Avru-

pa Sözleflmesi’nde aç›k bir ifade bulunmamaktad›r. Ayn› flekilde, Türk

Anayasas› (1982) da konu ile ilgili aç›k bir hüküm içermemektedir. 

Türk hukukunun döllenmifl insan yumurtas›na yaklafl›m› ile ilgili

önemli bilgiler, Medeni Kanun, Nüfus Planlamas› Kanunu ile buna

ba¤l› ç›kar›lan yasal düzenlemelerde ve Ceza Yasas›nda yer almakta-

d›r. Bu düzenlemeler, do¤mam›fl insan› kifli olarak kabul etmemekte-

dir. Ancak, yine bu yasal düzenlemeler çerçevesinde, do¤mam›fl insa-

na s›n›rl› da olsa bir koruma sa¤lanm›flt›r. Örne¤in Ceza Yasas›nda

10’uncu haftadan itibaren annenin çocu¤u düflürmesi, annenin ona-

m›n›n bulunmas›na ra¤men baflkas›n›n çocu¤u düflürtmesi suç olarak

tan›mlanm›flt›r. Medeni Yasa da sa¤ do¤mas› koflulu ile ana rahmin-

de bulundu¤u süre içinde ceninin hak sahibi olaca¤› konusunda hü-

küm içermektedir.

Döllenmifl insan yumurtas›n›n ana rahminden ayr›ld›ktan sonra-

ki hukuki niteli¤i de¤erlendirildi¤inde ise, yasal düzenlemelerde yine

kiflili¤in varl›¤›n›n kabul edilmedi¤i yönünde hükümler dikkat çek-

mektedir. 
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b. Ana rahmi d›fl›ndaki embriyo/fetüsün konumu/korun-
mas›, araflt›rma amaçl› embriyo oluflturulmas› ve
embriyonik kök hücre çal›flmalar›

Ana rahmi d›fl›nda bulunan embriyolar konusunda, Üremeye

Yard›mc› Tedavi Merkezleri Yönetmeli¤i’nde (ÜYTMY) hükümler bu-

lunmaktad›r. Yönetmelik, al›nd›¤› adaylar taraf›ndan kullan›lma-

yan/kullan›lamayan/kullan›lmak istenmeyen embriyolar›n belli bir

prosedüre göre imha edilmesi gerekti¤ini belirtmektedir. Burada em-

briyonun yaflam hakk› anlam›nda bir korumaya sahip olmad›¤› görül-

mektedir. ÜYTMY’de, fazla embriyolar›n üremeye yard›mc› tedavi

yöntemi uygulamas› d›fl›nda kullan›lamayaca¤› aç›kça ifade edilmifltir.

“Biyoloji ve T›bb›n Uygulanmas› Bak›m›ndan ‹nsan Haklar› ve ‹n-

san Haysiyetinin Korunmas› ‹nsan Haklar› ve Biyot›p Sözleflmesi” (Bi-

yot›p Sözleflmesi), tüpte embriyo üzerinde araflt›rmay› yasaklamamak-

la beraber, yasalar›n buna izin vermesi halinde embriyo için yeterli ko-

ruman›n sa¤lanmas› gerekti¤ini belirtmektedir. Ancak Sözleflme, bu

araflt›rmalar›n yasalar çerçevesinde yap›lmas› gerekti¤ine de iflaret et-

mektedir. Türkiye’de ise konu ile ilgili bir yasal düzenleme bulunma-

maktad›r. Bu konuda ülkemizin bir yasal düzenlemeye ihtiyac› bulun-

maktad›r.

Araflt›rma amac›yla embriyo oluflturulmas› ise, Biyot›p Sözleflme-

sinde yasaklanm›flt›r. Bu durumda, Türkiye’de sadece araflt›rma

amaçl› olarak embriyo oluflturulmas› mümkün de¤ildir. Aksi durum,

Biyot›p Sözleflmesine ayk›r›l›k oluflturacakt›r.

Türkiye’de KH araflt›rmalar› konusunda ceza gerektiren herhan-

gi bir düzenleme bulunmamaktad›r. Yasaklay›c› hükümlere ayk›r›l›k,

sadece idari yapt›r›mlar› gerektirecektir. Ancak, KH’lerin organ ve
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doku aktar›m›na iliflkin yasal düzenleme ba¤lam›nda organ olarak ka-

bul edilebilece¤i ve KH aktar›mlar›n›n organ aktar›m› ile ilgili hüküm-

lere tabi olaca¤› da belirtilmelidir.  

C. Sonuç 

Türkiye’de eriflkin KH çal›flmalar› ile embriyonik KH çal›flmalar›

konusunda aç›k hükümler içeren yasal düzenlemeler bulunmamakta-

d›r. Bakanl›¤›n yay›nlad›¤› Genelge ile K›lavuz bir arada de¤erlendiril-

di¤inde, eriflkin KH araflt›rmalar› konusunda yeterli olmasa da belir-

ginleflmifl bir yaklafl›m›n oldu¤u söylenebilir. Ancak embriyonik KH

çal›flmalar› konusunda, araflt›rmalar›n durdurulmas› d›fl›nda herhangi

bir kural yer almamaktad›r. Bu anlamda eriflkin KH araflt›rmalar› ko-

nusunda, uygulamalar›n kurallar›n›n belirginlefltirilmesi yönünde öne-

rilerin getirilmesi mümkündür.

Embriyonik KH çal›flmalar› konusunda ise getirilebilecek yasal

düzenlemenin ana hatlar›na iliflkin önerilerde bulunmak gereklidir.

Ancak embriyonik KH ile Eriflkin KH araflt›rmalar›n›n ayn› ya da fark-

l› yasal düzenlemeler ile mutlaka düzenlenmesi gerekmektedir. Yasal

düzenlemeler haz›rlan›rken; söz konusu araflt›rmalardaki dinamizmin

de dikkate al›nmas› gerekmektedir. 
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IV. GÖRÜfi VE ÖNER‹LER

KH araflt›rmalar›n›n yak›n gelecekteki baflar›s›n›n ya da baflar›s›z-
l›¤›n›n, konuya iliflkin politikalar›n flekillenmesinde belirleyici olmas›
muhtemeldir. Araflt›rmalar›n sonuçlar› do¤rultusunda, ileride çok da-
ha net politikalar oluflturulmas› gündeme gelebilecektir; ancak, flu an-
ki belirsizlik, olas› fayda ve riskler do¤rultusunda bir de¤erlendirme ya-
p›lmas›n› güçlefltirmektedir. Mevcut bu belirsizlik ortam›nda bizim
önerimiz, araflt›rma eti¤inin tüm ilkelerine s›k› s›k›ya ba¤l› kal›nmas›-
d›r. Bu do¤rultuda, gönüllülerin ayd›nlat›lm›fl onam›n›n elde edilmesi
ve mahremiyetlerinin korunmas›, özellikle ön plana ç›kan iki temel
noktad›r. Embriyo üzerindeki araflt›rmalarda ise embriyonun kendisi
de¤il; baflkalar› (ebeveynler) onam vermek durumundad›r ve söz ko-
nusu araflt›rma süreçleri embriyonun “yaflam›n›n” sona ermesi anla-
m›na gelmektedir. Bu durum, araflt›rmac›lar›n sorumluluklar›n›n öne-
mini de bir kat daha artt›rmaktad›r; bilim insanlar›n›n gönüllü/denek
ya da embriyo ad›na karar verici konumundaki eriflkinlere tarafs›z ve
dürüst flekilde bilgi vermesi, çal›flmalara kamu vicdan›nda verilecek
deste¤i ve sonuçlara duyulacak güveni artt›racakt›r. 

fiu an için, bilimin insanl›¤a sa¤layaca¤› olas› faydalara engel ol-
mayacak, ancak kiflilerin de kendi inançlar› ve de¤er yarg›lar› do¤rul-
tusunda seçimlerini yapabilmelerini sa¤layabilecek bir orta yol bulun-
mas› kolay gözükmemektedir. Di¤er taraftan, embriyo üzerinde arafl-
t›rma yap›lmas›n› kabul edilemez bulan ve bu do¤rultuda embriyonik
KH araflt›rmalar›na da karfl› ç›kan bireylerin itirazlar›n›n, araflt›rma so-
nuçlar›n›n ileride ortaya koyaca¤› fayda/riskler do¤rultusunda denge-
lenebilmesi de mümkün olabilir. 

A. Eriflkin Kök Hücre Araflt›rmalar›na ‹liflkin Öneriler

Ülkemizde eriflkin KH araflt›rmalar›nda, deneysel tedavi uygula-
malar›n›n denetiminin aç›k ve fleffaf koflullarda yürütülmesi için yeter-
lili¤e sahip yasal düzenlemelerin oluflturulmas› gerekli gözükmektedir. 
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Toplumun KH araflt›rmalar› konusundaki bilgi seviyesi düflünül-

dü¤ünde, t›bbi uygulamalar için beklenen ayd›nlatman›n yan›nda, bi-

reylerin gerçeklefltirilecek uygulamalar›n uzak riskleri konusunda ay-

d›nlat›lmas›na duyarl› hükümlerin aç›kça konmas› ve bunun uygulan-

mas›n›n sa¤lanmas› önemlidir.

Bireyler üzerinde gerçeklefltirilen eriflkin KH uygulamalar›n›n de-

netimi ve bu çal›flmalardan elde edilen sonuçlar›n kamu ile paylafl›m›

konusunda etkin kurumlar›n oluflturulmas›, bireylerin yönlendirilme-

mesi ve çal›flmalardan zarar görmemesi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

Bunlara ek olarak kamunun ve bilim dünyas›n›n ilgisi nedeni ile

eriflkin KH araflt›rmalar›na dahil edilen bireylerin, en genifl anlamda

özel hayatlar›n›n korunmas›n› içeren aç›k hükümlerin konmas› ge-

reklidir. Bu hükümler, araflt›rmay› yapan kurulufl veya kiflinin bireyin

özel hayat›n›n en genifl anlam›yla korunaca¤› konusunda taahhütte

bulunmas›n› ve ilgili tedbirleri bildirmesi konusundaki ödevini de içer-

melidir. 

B. Embriyonik Kök Hücre Araflt›rmalar›na ‹liflkin Öneriler 

Türkiye’deki ulusal mevzuat ve uluslararas› anlaflmalar ba¤lam›n-

da embriyoya tan›nan yasal konum çerçevesinde, embriyonik KH ça-

l›flmalar› konusunda bir düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir.

Embriyonik KH araflt›rmalar› ile ilgili olan temel sorunlar›n belir-

lenmesi ve bu sorunlara iliflkin olarak Avrupa Birli¤i ve di¤er uluslara-

ras› platformlarla uyumlu görüfllerin ortaya konulmas› gereklidir. 

Türkiye Biyoetik Derneği Kök Hücre Araştırmaları ve Uygulamaları Kurulu 
Kök Hücre Araştırmalarının Etik ve Hukuk Boyutu38



KAYNAKÇA

A Comparative Approach to the Regulation of Human Embryonic
Stem Cell Research in Europe. Medical Law Review 2004:12(1):52.

Adoption of an Opinion on Ethical Aspects of Human Stem Cell Rese-
arch and Use. Press Dossier. The European Group On Ethics In Science and
New Technologies To The European Commission. November 2000, Paris
(Revised Edition January 2001).

A. Plomer: The Law and Ethics of Medical Research. International Bi-
oethics and Human Rights. Cavendish Publishing Limited, Great Britain,
2005, p. 67-92. 

C. Erzik, G. Sert, fi. Görkey, B. Ç›rako¤lu: Avrupa Birli¤inin ‹nsan Kök
Hücresi Araflt›rmalar› ve Kullan›m Hakk›nda Görüflü. Uluslar aras› Kat›l›ml› 3.
Ulusal T›p Eti¤i Kongresi Kitab›. Cilt 2. Editörler: A.D. Efldemir ve ark. Bur-
sa, 2003, s. 737-743.

Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Hu-
man Being with Regard to the Application of Biology and Medicine: Con-
vention on human rights and Biomedicine. European council Committee of
Ministers, Oviedo, 4 April 1997. 

Ethical Issues in Human Stem Cell Research, Volume I. Reports and
Recommendations of the National Bioethics Advisory Commission. Rockvil-
le, Maryland, September 1999.

F. Saliger: ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin Bir Numaral› Ek Protokolüyle
Üretim Amaçl› Kopyalaman›n Yasaklanmas›. Çev. R. Uzun, H. Hakeri, Ka-
mu Hukuku Arflivi Ed. M. Avc›. Akademik Araflt›rma ve Dayan›flma Derne¤i
Yay›n›, Kas›m 2005, Cilt VIII Say› 2, s.160-166.

H. Hakeri: T›p Hukuku. Seçkin Yay›nlar›, 2007.

H. Rosenau: Avrupa Biyo – Hukuk Sözleflmesine Göre Embriyon Arafl-
t›rmalar› ve Tedavi Amaçl› Klonlama. Çev. H. Hakeri, Kamu Hukuku Arflivi
Ed. M. Avc›. Akademik Araflt›rma ve Dayan›flma Derne¤i Yay›n›.  Kas›m
2005, Cilt VIII Say› 2. s,137-141

Türkiye Biyoetik Derneği Kök Hücre Araştırmaları ve Uygulamaları Kurulu 
Kök Hücre Araştırmalarının Etik ve Hukuk Boyutu 39



International Society For Stem Cell Research (ISSCR) International So-
ciety For Stem Cell Research Guidelines for the Conduct of Human Embryo-
nic Stem Cell Research. Contemporary Issues in Bioethics. (eds) T.L. Beauc-
hamp, L.R. Walters, J.P Kahn, A.C. Mastroianni, 7th edition, Thomson
Wadsworth, USA, 2008, p. 730-740.

J.E.S. Hansen, Embryonic Stem Cell Production through Therapeutic
Cloning has Fewer Ethical Problems than Stem Cell Harvest from Surplus
IVF Embryos. J. Med. Ethics 2002:28:86-88. 

J.M. Harris, D. Morgan, M. Ford: Stem Cell Research and Therapy.
Encyclopedia of Bioethics. (ed) S. Post. 3rd Edition, Macmillan Reference,
USA, 2004, p.722-732.  

J.R. Meyer: Human Embryonic Stem Cells and Respect for Life. J.
Med. Ethics 2000:26:166-170., 

K. Devolder: Creating and Sacrificing Embryos for Stem Cells. J. Med.
Ethics 2005:31:366-370.

M. Cooper: Regenerative Medicine: Stem Cells and the Science of
Monstrosity. J. Med. Ethics Medical Humanities 2004:30:12-22. 

M. G. Green: Embryo and fetal research. The Cambridge Textbook of
Bioethics. (eds) P.A. Singer, A.M. Viens. Cambridge University Press United
Kingdom, 2008, p. 231-237.

R. M. Isasi, B. M. Knoppers, P. A. Singer, A. S. Daar: Legal and Ethi-
cal Approaches to Stem Cell and Cloning Research : A Comparative Analy-
sis of Policies in Latin America, Asia, and Africa J. of Law, Medicine & Et-
hics 2004:32(4):626-640.

Stem Cell Therapy: The Ethical Issues. A Discussion Paper.  Nuffield
Council on Bioethics, April 2000.

The European Group on Ethics in Science and New technologies to the
European Commission, Ethically Speaking 2005:5:26. 

Y. Ünver: Avrupa Biyo - Hukuk Sözleflmesinin Türk Hukukuna Etkileri.
Kamu Hukuku Arflivi Ed. M. Avc›. Akademik Araflt›rma ve Dayan›flma Der-
ne¤i Yay›n›,  Kas›m 2005, Cilt VIII Say› 2, s. 182-198.

Türkiye Biyoetik Derneği Kök Hücre Araştırmaları ve Uygulamaları Kurulu 
Kök Hücre Araştırmalarının Etik ve Hukuk Boyutu40


