TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

TIP ET‹⁄‹NDEN
B‹YOET‹⁄E
EXPANDING MEDICAL ETHICS
TO BIOETHICS
Editörler / Editors
Yeﬂim Iﬂ›l Ülman, Tamay Baﬂa¤aç Gül,
Funda G. Kad›o¤lu, Gülay Y›ld›r›m, Zehra Edisan

Türkiye Biyoetik Derne¤i Yay›n›
No: XII
Published by the Turkish Bioethics Association

Ankara 2009

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹


Birinci Bask›, Eylül 2009, Ankara


TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹N‹N
13-15 Kas›m 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleﬂtirdi¤i
V. TIP ET‹⁄‹ KONGRES‹
bildirilerinin bilimsel makale halinde geliﬂtirilmiﬂ kitab›d›r.


Destekleyen Kurumlar / Sponsors

Klinik Araﬂt›rmalar Derne¤i


Bask› Haz›rl›k:
Mucize Reklam
Matbaac›l›k Tasar›m Hizmetleri
Tel: (0312) 417 10 56


Bask› :
RULO Matbaac›l›k San. Tic. Ltd. ﬁti.
Tel: (0312) 312 50 75


ISBN : 978-975-7041-09-2


TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹
tbd@biyoetik.org.tr • www.biyoetik.org.tr

‹Ç‹NDEK‹LER
ÖNSÖZ ve TEﬁEKKÜRLER........................................................................................... XI
PREFACE AND ACKNOWLEDGEMENTS ................................................................... XIII
TIP ET‹⁄‹NDEN B‹YOET‹⁄E / EXPANDING MEDICAL ETHICS TO BIOETHICS
Yeﬂim Iﬂ›l ÜLMAN ...........................................................................................................................1
TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹ V. TIP ET‹⁄‹ KONGRES‹ AÇIﬁ KONUﬁMASI
Yaman ÖRS ....................................................................................................................................3
KONFERANSLAR / PLENARY LECTURES ..................................................................... 5
THE CONCEPT OF DIGNITY / Lennart NORDENFELT ...................................................................7
GLOBAL BIOETHICS and UNESCO / Henk ten HAVE ..................................................................15
CDBI, STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS / Ergun ÖZSUNAY..............................................22
VETER‹NER HEK‹ML‹⁄‹ ve B‹YOET‹K / VETERINARY MEDICINE and BIOETHICS
Ferruh D‹NÇER .............................................................................................................................30
"1987'den 2008'e TIBB‹ ET‹⁄‹N TÜRK‹YE SERÜVEN‹" ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹
TIP FAKÜLTES‹ PERSPEKT‹F‹NDEN / “THE ADVENTURE of MEDICAL ETHICS in
TURKEY from 1987 to 2008” A PERSONAL APPROACH
Berna ARDA .................................................................................................................................39
HEMﬁ‹REL‹K ve ET‹K / NURSING and ETHICS
Leyla D‹NÇ ...................................................................................................................................45
MAKALELER / ARTICLES
ET‹K, B‹YOET‹K, TIP ET‹⁄‹ / ETHICS, BIOETHICS, MEDICAL ETHICS ........................................53
TIP ET‹⁄‹NDEN B‹YOET‹⁄E ‹LERLERKEN B‹YOET‹K UZMANI: SORUN KÜMES‹ M‹
ÇÖZÜM MÜ? / THE EXPERT of BIOETHICS on the ROAD LEADING FROM MEDICAL
ETHICS to BIOETHICS: A NEW SET of PROBLEMS or A SOLUTION
‹lke Bezen AYDO⁄DU, Nesrin ÇOBANO⁄LU ................................................................................55
ET‹K ve AHLAK; SINIRLAR, KAPSAM, FARKLILIKLAR ve ‹L‹ﬁK‹LER
ETHICS and MORALITY; LIMITS, SCOPE, DIFFERENCES and CONNECTIONS
Abdulkadir MAHMUTO⁄LU, Nesrin ÇOBANO⁄LU ........................................................................63
FELSEF‹ BAKIﬁLA B‹R MESLEK ET‹⁄‹ OLARAK “TIP ET‹⁄‹”
MEDICAL ETHICS AS A PROFESSIONAL ETHICS WITH PHILOSOPHICAL APPROACH
Berfin KART, Nesrin ÇOBANO⁄LU...............................................................................................71
SA⁄LIK PROFESYONELLER‹N ET‹K KAVRAMINDAN ANLADIKLARI ve KURAMSAL
ET‹K ÇALIﬁMASI YAPANLARDAN BEKLED‹KLER‹
THE CONCEPT of “ETHICS” ACCORDING to HEALTH PROFESSIONALS and THEIR
DEMANDS from THEORETICAL MEDICAL ETHICISTS
Gülay YILDIRIM, Selim KADIO⁄LU, Haldun SÜMER ......................................................................76

IV

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

FELSEF‹ BAKIﬁLA TIP ET‹⁄‹ SORUN KÜMELER‹N‹N SANAT ESERLER‹NDE YANSIMASI
THE REFLECTION of DILEMMAS of MEDICAL ETHICS ›n the WORKS of ART,
EVALUATED from A PHILOSOPHICAL POINT of VIEW
Berfin KART, Nesrin ÇOBANO⁄LU...............................................................................................88
TÜRK‹YE’DE TIP TAR‹H‹ ve TIP ET‹⁄‹ ALANLARININ B‹RL‹KTEL‹⁄‹NE ‹L‹ﬁK‹N B‹R
GRUP UZMANIN GÖRÜﬁLER‹ / VIEWS of A GROUP of EXPERTS on the UNION of THE
FIELDS of HISTORY of MEDICINE AND MEDICAL ETHICS in TURKEY
Z. G. BAYKARA, C. ‹ZG‹, M. GÜN, M. ÇOBAN, M. KAHVEC‹, Y. AYDINTU⁄,
S. B‹LG‹C‹, S. ﬁAH‹NO⁄LU .........................................................................................................92
HAYVAN HAKLARI, VETER‹NER HEK‹ML‹⁄‹ ve ET‹K
ANIMAL RIGHTS, VETERINARY MEDICINE and ETHICS ...........................................97
HESIODOS’UN HAYVANLARI (B‹R ‹L‹ﬁK‹YE TAR‹HTEN ve YEN‹DEN BAKIﬁ)
HESIODOS’ ANIMALS
Savaﬂ Volkan GENÇ ......................................................................................................................99
YAﬁAM – HAYVAN – ‹NSAN / LIFE-ANIMAL-HUMAN
Atilla ÖZGÜR ..............................................................................................................................106
VETER‹NER HEK‹ML‹⁄‹ ve EMPAT‹ / VETERINARY MEDICINE and EMPATHY
Emine TÜRKMENO⁄LU..............................................................................................................114
HAYVAN DENEYLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N YASAL DÜZENLEMELER NEDEN GEREKL‹D‹R?
WHY ARE LEGAL REGULATIONS on ANIMAL EXPERIMENTS NECESSARY?
Esin KARLIKAYA, ‹nci HOT, Ça¤atay ÜSTÜN..............................................................................118
TIBB‹ B‹L‹MSEL ARAﬁTIRMALARDA HAYVAN DENEYLER‹N‹N ve HAYVAN DENEYLER‹
ET‹K KURULLARININ B‹YOET‹K AÇIDAN ‹NCELENMES‹
THE ROLE of ANIMAL EXPERIMENTS and the ANIMAL EXPERIMENTS ETHICS
COMMITTEES in MEDICALSCIENTIFIC RESEARCH in A BIOETHICAL POINT of VIEW
Nesrin ÇOBANO⁄LU, ‹lke Bezen AYDO⁄DU, Güzin Yasemin TUNÇAY..........................................126
TIBB‹ UYGULAMALARIN SINIRLARI / BORDERS of MEDICAL PRACTICE ................................135
TIBB‹ B‹R KÖTÜYE KULLANIM ALANI OLARAK D‹YET: ET‹K B‹R YAKLAﬁIM
DIET AS A MEDICAL PRACTICE OPEN to MALPRACTICE: AN ETHICAL APPROACH
Hakan ERT‹N ..............................................................................................................................137
TEKNOLOJ‹ VE ET‹K / TECHNOLOGY and ETHICS ..................................................................143
TELERADYOLOJ‹ UYGULAMALARINDA ET‹K SORUNLAR
ETHICAL ISSUES IN TELERADIOLOGY
Mahmut GÜRGAN.......................................................................................................................145
ÇEVRE ET‹⁄‹ / ENVIRONMENTAL ETHICS................................................................151
B‹YOET‹K ÇERÇEVES‹NDE ÇEVRE POL‹T‹KALARI ve KATILIMCILIK
ENVIRONMENTAL POLICIES and PUBLIC PARTICIPATION WITHIN THE
FRAMEWORK of BIOETHICS / Nesrin ÇOBANO⁄LU, Arzu ÖZYOL............................................153

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

V

B‹YOET‹K B‹R DE⁄ER OLARAK KENT KÜLTÜRÜ ÖGELER‹N‹N SA⁄LIKLI KENTLERDE YANSIMASI
THE REFLECTION of THE ELEMENTS of URBAN CULTURE
AS A BIOETHICAL VALUE on “HEALTHY” CITIES
Sibel GAZ‹, Nesrin ÇOBANO⁄LU ................................................................................................163
B‹YOET‹K B‹R MESELE OLARAK SUYA ER‹ﬁ‹M HAKKI
THE RIGHT of ACCESS (ABILITY) to WATER AS A BIOETHICAL PROBLEM
Hakan REYHAN, Nesrin ÇOBANO⁄LU .......................................................................................175
ÖZERKL‹K / AUTONOMY ..........................................................................................187
“B‹LG‹LEND‹R‹LM‹ﬁ RIZA YÖNETMEL‹⁄‹ TASLA⁄I”: TIP ET‹⁄‹ VE HUKUK AÇISINDAN
B‹R DE⁄ERLEND‹RME / A MEDICAL ETHICAL and LEGAL EVALUATION of THE
“INFORMED CONSENT REGULATION DRAFT
Murat Civaner, Ümit Erdem ..........................................................................................................189
TEDAV‹Y‹ SÜRDÜRME ÖDEV‹ M‹, TEDAV‹Y‹ RED HAKKI MI ? TÜRK‹YE’DE TEDAV‹Y‹
RED HAKKINA ‹L‹ﬁK‹N YASAL ÇERÇEVES‹N‹N TIP ET‹⁄‹ AÇISINDAN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
THE DUTY of CONTINUING THE THERAPY or THE RIGHT of REFUSING THE THERAPY?
AN EVALUATION of THE LEGAL FRAMEWORK in TURKEY CONCERNING THE
RIGHT of REFUSING THE THERAPY from A MEDICAL ETHICS PERSPECTIVE
Tolga GÜVEN, Gürkan SERT .......................................................................................................201
AYDINLATILMIﬁ ONAMIN OSMANLI DEVLET‹’NDEK‹ ÖNCÜLLER‹ ve 1897 TÜRK-YUNAN
SAVAﬁI YARALILARINA A‹T ONAM BELGELER‹: HÜSN-‹ RIZA SENETLER‹
THE FORERUNNERS of INFORMED CONSENT in the OTTOMAN EMPIRE and the CONSENT
DOCUMENTS of the WOUNDED from the GRECO-TURKISH WAR of 1897: THE
CERTIFICATES of VOLUNTARY CONSENT
Nuran Y›ld›r›m .............................................................................................................................206
SA⁄LIK ET‹⁄‹ ve HUKUKU / HEALTH CARE ETHICS and LAW .................................221
ULUSLARARASI EBEL‹K ET‹K KODLARI
INTERNATIONAL MIDWEFERY ETHICS CODES
Gülvin KUTBAY, Sultan ALAN, Filiz ATIﬁ, Gülay HAL‹D‹..............................................................223
SA⁄LIK MESLEKLER‹NDE ET‹K KODLAR: BENZERL‹KLER‹ ve FARKLILIKLARI
CODES of ETHICS in HEALTH PROFESSIONS: SIMILARITIES and DIFFERENCES
Selda OKUYAZ, Funda Gülay KADIO⁄LU ....................................................................................232
HASTA HAKLARI / PATIENT RIGHTS........................................................................241
DEMANSLI HASTALAR, HAKLAR ve ET‹K ‹K‹LEMLER
DEMENTED PATIENTS, RIGHTS and ETHICAL DILEMMAS
‹nci HOT, Esin KARLIKAYA, Ça¤atay ÜSTÜN..............................................................................243
CEZAEVLER‹NDE HASTA HAKLARI / RIGHTS of PATIENTS in PRISON
Gülsüm ÖNAL.............................................................................................................................248

VI

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

ERKEK ÇOCUK SÜNNET‹ ve ‹Ç‹NDE BARINDIRDI⁄I ET‹K SORUNLAR
THE CIRCUMCISION of BOYS and the ETHICAL ISSUES INHERENT to THIS PRACTICE
Murat AKSU, ‹lhan ÇET‹N, Ali YILDIRIM......................................................................................256
HASTA HAKLARI ve HEK‹M HAKLARI
PATINT RIGHTS PHYSICIAN RIGHTS and RESPONSIBILITIES ................................263
EVLENME MUAYENELER‹ ve ET‹K SORUNLAR
ETHICAL PROBLEMS RELATED with MARRIAGE EXAMINATIONS
Muhtar ÇOKAR, Do¤an Güneﬂ TOMRUK, Gürkan SERT...............................................................265
HASTA MAHREM‹YET‹ / PATIENTS’ PRIVACY
Nesrin ÇOBANO⁄LU, Güzin Yasemin TUNÇAY...........................................................................273
ÖZEL HASTANE – ÖZEL SA⁄LIK S‹GORTASI ‹L‹ﬁK‹S‹NDE
HASTANIN ÖZEL HAYATIN G‹ZL‹L‹⁄‹ HAKKI AÇISINDAN ET‹K SORUNLAR
THE PRIVATE HOSPITAL – HEALTH INSURANCE RELATIONSHIP and PATIENTS’ RIGHTS
Ahmet YÜKSEL, Gürkan SERT ....................................................................................................282
HEK‹M‹N TEDAV‹ ETMEY‹ REDDETME(ME) ÖDEV‹
THE DUTY OF THE PHYSICIAN NOT TO REFUSE TREATING PATIENTS
Gürkan SERT, Tolga Güven .........................................................................................................295
YAﬁAMIN BAﬁLANGICI ve SONU / BEGINNING and END of LIFE ISSUES .................301
TÜRK‹YE’DE ÜREME HAKLARI ile ‹LG‹L‹ ET‹K SORUNLAR
ETHICAL PROBLEMS ABOUT REPRODUCTIVE RIGHTS in TURKEY
Mehmet KARATAﬁ, Gürkan SERT, Muhtar ÇOKAR......................................................................303
GÜNÜMÜZDE PRENATAL TANININ ET‹K AÇIDAN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
EVALUATION of PRENATAL DIAGNOSIS from THE ETHICAL VIEWPOINT
Engin KURT................................................................................................................................306
ÇALIﬁMA YAﬁAMI ve ET‹K / PROFESSIONAL LIFE and ETHICS ...............................315
BELED‹YELERDE ET‹K KÜLTÜRÜNÜN GEL‹ﬁT‹R‹LMES‹NE YÖNEL‹K
UYGULAMALAR ve ÖNER‹LER
APPLICATIONS and SOME SUGGESTIONS REGARDING THE
DEVELOPMENT OF AN ETHICAL CULTURE AT MUNICIPALITIES
Kas›m TURGUT ..........................................................................................................................317
BAﬁBAKANLIK KAMU GÖREVL‹LER‹ ET‹K KURULU’NUN KURULUﬁ ve ‹ﬁLEY‹ﬁ‹NE
‹L‹ﬁK‹N MEVZUATIN EVRENSEL ET‹K ‹LKELER BA⁄LAMINDA DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
EVALUATION of THE REGULATIONS on FORMATION and FUNCTIONING of
PRIME MINISTRY ETHICS COMMITTEE for PUBLIC OFFICIALS in THE CONTEXT of
UNIVERSAL ETHICAL PRINCIPLES
Ça¤atay ÜSTÜN, Esin KARLIKAYA, ‹nci HOT..............................................................................326
TIP ET‹⁄‹ E⁄‹T‹M‹ / MEDICAL ETHICS EDUCATION.................................................349

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

VII

TIP FAKÜLTES‹ Ö⁄RET‹M ELEMANLARININ TIP ET‹⁄‹ E⁄‹T‹M‹NE BAKIﬁLARI;
(Gazi Üniversitesi Özelinde)
VIEWS of MEDICINE FACULTY ACADEMIC STAFF to MEDICAL ETHICS EDUCATION
(Gazi University Case)
Nesrin ÇOBANO⁄LU, Güzin Yasemin TUNÇAY, ‹lke Bezen AYDO⁄DU ..........................................351
SA⁄LIK ÇALIﬁANLARININ MESLEK‹ GÜN FARKINDALI⁄INDA ET‹K E⁄‹T‹M‹N‹N ROLÜ
THE ROLE OF ETHICS EDUCATION in THE AWARENESS of PROFESSIONAL DAY
of HEALTH PROFESSIONALS
Sad›k NAZ‹K, Funda Gülay KADIO⁄LU ........................................................................................362
HEMﬁ‹REL‹K BÖLÜMÜ 3. ve 4. SINIF Ö⁄RENC‹LER‹N ET‹K PROBLEMLER KARﬁISINDAK‹
YAKLAﬁIMLARININ BEL‹RLENMES‹
DETERMINING THE APPROACHES of NURSERY DEPARTMENT 3. and 4. GRADE STUDENTS
TOWARDS ETHICAL PROBLEMS
Dilek ÖZDEN, Hat›ra D‹REK, Gonca D‹LEK, Saniye GÖKGÖZ ......................................................372
TIP FAKÜLTES‹ B‹R‹NC‹ SINIF Ö⁄RENC‹LER‹ ‹LE ‹Y‹ HEK‹M‹N N‹TEL‹KLER‹
HAKKINDA B‹R UYGULAMA VE SONUÇLARI
A SAMPLE APPLICATION STUDY CARRIED OUT WITH THE 1ST GRADE MEDICAL
STUDENTS REGARDING THE QUALITIES of A GOOD PHYSICIAN: FINAL RESULTS
Mine ﬁEH‹RALTI, Asl›han AKPINAR, Nermin ERSOY ...................................................................382
TIP ET‹⁄‹ ve TIP TAR‹H‹ E⁄‹T‹M‹: Ö⁄RET‹M ÜYES‹ ve DÖNEM 1 Ö⁄RENC‹ DE⁄ERLEND‹RMES‹
MEDICAL ETHICS AND MEDICAL HISTORY EDUCATION: EVALUATION of
TEACHER and 1st SEMESTER STUDENTS
Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN, An›l AKTAﬁ SAMUR .......................................................................392
B‹L‹MSEL ARAﬁTIRMALAR / RESEARCH and ETHICS...............................................403
TIBB‹ ARAﬁTIRMALARDA ET‹K KURULLAR / CLINICAL RESEARCH ETHICS COMMITTEES
Nesrin ÇOBANO⁄LU ..................................................................................................................405
KL‹N‹K ARAﬁTIRMADA ET‹K ‹HLALLER / ETHICAL MISCONDUCT in CLINICAL RESEARCH
Hamdi AKAN ..............................................................................................................................416
KARAR VERME YETERL‹⁄‹ OLMAYAN HASTALAR ÜZER‹NDE YAPILAN PS‹KOFARMAKOLOJ‹K
ARAﬁTIRMALARIN ET‹K AÇIDAN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
ETHICAL ASSESSMENT in PSYCHOPAHRMACOLOGICAL RESEARCH PARTICIPATING DECISIONALLY IMPAIRED SUBJECTS
Müge DEM‹R, Hasan Basri ÇAKMAK, Bilgehan C‹HANG‹RO⁄LU, Özlem ‹NAN ELÇ‹N,
Nüket ÖRNEK BÜKEN ................................................................................................................422
B‹R YÖNTEM TARTIﬁMASI: ANKET ÇALIﬁMALARI NASIL OLMAMALI?
A DISCUSSION of METHOD: THE NOT-TO-DO’S OF SURVEY WORK
K›z›lca YÜRÜR ............................................................................................................................432
ÇEﬁ‹TL‹ KONULAR / VARIA ......................................................................................437
ENGELL‹ B‹REYLER‹N YAﬁAMA HAKKI: PETER SINGER’IN YAKLAﬁIMINA ELEﬁT‹REL BAKIﬁ
RIGHT TO LIFE of DISABLED PEOPLE: A CRITICAL VIEW of PETER SINGER’S APPROACH
Zehra ED‹SAN, Funda Gülay KADIO⁄LU .....................................................................................439

VIII

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

KEM‹K ÖLÇÜMÜNDEN YAﬁ TAY‹N‹N‹N ET‹K BOYUTLARI
ETHICAL DIMENSIONS of SKELETAL AGE DIAGNOSIS
Rüstem Ertu¤ ALTINAY ...............................................................................................................445
TÜRK‹YE’DE AMBULANS H‹ZMETLER‹NDE TIP ET‹⁄‹
MEDICAL ETHICS PROBLEMS of AMBULANCE SERVICES in TURKEY
Hasan ERBAY, Sultan ALAN .......................................................................................................451
POSTERLER / POSTERS ...........................................................................................463
ANKARA ‹L MERKEZ‹NDEK‹ SERBEST ECZANE ECZACILARININ SUNDU⁄U
DANIﬁMANLIK H‹ZMET‹ ve ET‹K BOYUTLARI
ETHICAL DIMENSION of THE CONSULTATION SERVICE RENDERED BY
THE PRIVATE PHARMACISTS in ANKARA
Emel AﬁKIN, Sevgi ﬁAR ..............................................................................................................465
SERBEST ECZANELERDEN ‹LACA ER‹ﬁ‹MDE ADALET KAYGISI: UYGULAMADAK‹
B‹R SORUNUN KURAMSAL ÇERÇEVEDE ‹NCELENMES‹*
THE CONCERN for JUSTICE IN DRUG ACCESS from PHARMACIES: EXAMINING AN
ISSUE in PRACTICE in A THEORETICAL FRAMEWORK
Sidar D‹KEN, Tolga GÜVEN ........................................................................................................474
SA⁄LIK ALANINDA BASININ ÖNEM‹ / ROLE of the MEDIA in HEALTH AFFAIRS
Sezer ERER.................................................................................................................................479
YEN‹DO⁄AN YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹NDE ÇALIﬁAN HEMﬁ‹RELER‹N KARAR
VERME SÜREC‹NE KATILIMI
PARTICIPATION of NURSES in THE ETHICAL DECISION-MAKING PROCESS AT
THE NEWBORN INTENSIVE CARE UNITS
Ayﬂe Sonay KURT, Nejla CANBULAT, Suzan YILDIZ, Diler AYDIN...............................................482
TÜRK ECZACILARI DEONTOLOJ‹ TÜZÜ⁄ÜNÜN ET‹K KURALLAR AÇISINDAN
BAZI ÜLKE ÖRNEKLER‹YLE KARﬁILAﬁTIRILMASI
COMPARING TURKISH PHARMACISTS DEONTOLOGY RULES with SOME
OTHER COUNTRIES in TERMS of ETHICAL CODES
Gülbin ÖZÇEL‹KAY, Selen YE⁄ENO⁄LU.....................................................................................488
TÜRK ECZACILARI DEONTOLOJ‹ TÜZÜ⁄ÜNÜN ET‹K KURALLAR AÇISINDAN BAZI
ÜLKE ÖRNEKLER‹YLE KARﬁILAﬁTIRILMASI ECZANE ECZACILI⁄I ve G‹ZL‹L‹K
COMMUNITY PHARMACY and PRIVACY
Halil TEK‹NER, Gülbin ÖZÇEL‹KAY .............................................................................................495
HASTA HAKLARI AÇISINDAN YO⁄UN BAKIM ÜN‹TELER‹N‹N ÇEVRESEL ÖZELL‹KLER‹
ENVIRONMENTAL FACTORS in INTENSIVE CARE UNITS CONSIDERED FROM
THE PERSPECTIVE of PATIENTS’ RIGHTS
Güzin Yasemin TUNÇAY, Nesrin ÇOBANO⁄LU...........................................................................501
GER‹ATR‹ ve ET‹K KURSU / GERIATRICS and ETHICS COURSE...............................505
YAﬁLI AYRIMCILI⁄I ve ‹ST‹SMARI / AGEISM and ELDERLY ABUSE
Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN ........................................................................................................507

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

IX

YAﬁLILIK DÖNEM‹NDE HALK SA⁄LI⁄I YAKLAﬁIMI NE ANLAMA GELMEKTED‹R?
WHAT DOES PUBLIC HEALTH PERSPECTIVE MEAN in ELDERLY?
Dilek ASLAN...............................................................................................................................515
YAﬁLIDA ÜREME SA⁄LI⁄I ve ET‹K
REPRODUCTIVE HEALTH and ETHICS
M. Murad BAﬁAR........................................................................................................................520
YAﬁLANAN DÜNYANIN YAﬁLANAN ‹NSANLARI
THE AGING PEOPLE of THE AGING WORLD
Yeﬂim GÖKÇE KUTSAL..............................................................................................................529
KONFERAS: KIRK YILIN ARDINDAN
AFTER FOURTY YEARS’ EXPERIENCE
Eriﬂ AS‹L.....................................................................................................................................538
KONU BAﬁLI⁄INA GÖRE ‹NDEKS ..............................................................................541
YAZAR ADINA GÖRE ‹NDEKS ...................................................................................544

X

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

ÖNSÖZ ve TEﬁEKKÜR
Bu kitap, Türkiye Biyoetik Derne¤i’nin, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji Anabilim Dal› iﬂbirli¤inde 13-15 Kas›m 2009 tarihlerinde gerçekleﬂtirdi¤i V. T›p
Eti¤i Kongresi’nde yap›lm›ﬂ sunumlardan yola ç›karak geliﬂtirilmiﬂ makalelerden oluﬂmaktad›r. Her bir bildiri sunuma kabul edilmeden önce, Kongre Bilim Kurulu üyeleri
taraf›ndan bilimsel ve eleﬂtirel incelemeden geçirilerek de¤erlendirilmiﬂ, bildiriler hakem görüﬂleri do¤rultusunda toplant›ya kabul edilmiﬂtir. Kongre sonras›nda ise, bilimsel yay›n ölçütleri ve kurallar› çerçevesinde her bir bildirinin yazarlar taraf›ndan bilimsel makale biçimine dönüﬂtürülmesi sa¤lanm›ﬂt›r.
Türkiye Biyoetik Derne¤i’nin XII yay›n› olarak sundu¤umuz bu kitap Türkiye’deki biyoetik araﬂt›rmalar› literatürüne katk› getirmeyi hedeflemektedir. Kitapta ele al›nan konular›n, dünyada bu disiplindeki tart›ﬂma konular›n›n ülkemizdeki izdüﬂümünü
belgelemesi dikkat çekicidir. Makalelerinin, ana konu baﬂl›klar›n›n, makale özetlerinin
‹ngilizce yay›nlanmas› ile kitab›m›z›n uluslararas› eriﬂime aç›k olmas›n› sa¤lamay› hedefledik.
Bu süreç zarf›nda, derinli¤i, nezaketi, çal›ﬂma arkadaﬂlar›n› yüreklendiren yaklaﬂ›m› ile felsefeyi ve eti¤i yaﬂama biçimi olarak özümseyerek bizlere her zaman model olmuﬂ, alan›m›z›n lider hocas› ve V. T›p Eti¤i Kongresi Baﬂkan› Say›n Prof. Dr. Yaman
Örs’e ﬂükranlar›m›z› sunar›z.
Kitab›m›z›n oluﬂum evresinde, öncelikle, yurt d›ﬂ›ndan gelerek bilimsel ürünlerini
ülkemiz biyoetikçileri ile paylaﬂan de¤erli akademisyenler Prof. Dr. Lennart Nordenfelt’e, Prof. Dr. Henk ten Have’ye; bir aya¤› devaml› yurt d›ﬂ›nda olup küreselleﬂerek
bütünleﬂen dünyam›z›n Türkiye’den temsilcisi Hocam›z Prof. Dr. Ergun Özsunay’a;
Prof. Dr. Ferruh Dinçer’e, Prof. Dr. Berna Arda’ya, Doç. Dr. Leyla Dinç’e teﬂekkürlerimizi sunar›z. Elinizdeki kitaba eriﬂme yolculu¤unun baﬂlang›c›nda, V. T›p Eti¤i Kongresi bildiri özetlerini inceleyip de¤erlendirerek hakemli bir bilimsel toplant› yapmam›z› sa¤layan Kongre Bilim Kurulu üyelerine, katk›lar›yla Düzenleme Kurulu üyelerine,
sunular›n› bilimsel makaleye çevirerek kitapta yer alan yazarlar›m›za teﬂekkür ederiz.
Editörler Kurulu üyeleri de¤erli çal›ﬂma arkadaﬂlar›m Yrd. Doç. Dr. Tamay Baﬂa¤aç
Gül, Yrd. Doç. Dr. Funda G. Kad›o¤lu, Yrd. Doç. Dr. Gülay Y›ld›r›m, Uzm. Zehra Edisan’a tek tek teﬂekkür ederim.
Ankara Üniversitesi Rektörlü¤ü ve T›p Fakültesi Dekanl›¤›’na, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji Anabilim Dal›’na, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontolojisi Anabilim Dal›’na, Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Eczac›l›k Tarihi ve ‹ﬂletmecili¤i Anabilim Dal›’na, Akdeniz Üniversitesi
T›p Fakültesi Dekanl›¤›’na, Gazi Üniversitesi’ne, Geriatri Derne¤i’ne, Ankara ve ‹stanbul Tabip Odalar›na, TEB 2. Bölge Ankara Eczac› Odas›’na, Novartis Klinik Araﬂt›rmalar Departman›’na, Mustafa Nevzat ‹laç firmas›na kongremize verdikleri kurumsal
ve akademik destek için müteﬂekkiriz. Klinik Araﬂt›rmalar Derne¤i’ne; Bay›nd›r Hastanesi’ne kitab›m›z›n bas›m› için verdikleri destek için teﬂekkür borçluyuz. Kitab›n düzelti aﬂamas›nda, k›vrak zekas› ve çal›ﬂkanl›¤› ile bir editör gibi katk›da bulunan veteriner hekim arkadaﬂ›m›z Arﬂ. Gör. Savaﬂ Volkan Genç’e ayr›ca teﬂekkür ediyoruz. Kitab› yay›na haz›rlayan Mucize Reklâm Matbaac›l›k ve Tasar›m Hizmetleri firmas› sahibi Ahmet Argun’a ve yard›mc›s› Murat Argun’a özenli ve incelikli çal›ﬂmalar›ndan dolay› teﬂekkür ederiz.
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Son olarak, hep yan›m›zda olan Türkiye Biyoetik Derne¤i üyelerine, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaﬂlar›ma, Derne¤imizin dünyaya aç›lan kap›s› internet sayfas›n›n usta
yöneticisi Uzm. Dr. Murat Civaner’e, Seyreylem Belgeseli Film Ekibi - Dr. Volkan Kavas ve arkadaﬂlar›na teﬂekkür etmeyi borç biliyorum.
Hep birlikte yap›c›, üretken, düzeyli bir tart›ﬂma zeminini sa¤lad›¤›m›z V. T›p Eti¤i Kongresi’nin ard›ndan; katk›lar›n›z› akademik bir kitap biçiminde araﬂt›rmac›lar›n
hizmetine ve yarar›na sunarak görevimizi tamamlaman›n sevincini ve huzurunu yaﬂ›yoruz.
Doç. Dr. Yeﬂim Iﬂ›l Ülman
Türkiye Biyoetik Derne¤i Baﬂkan›
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TIP ET‹⁄‹NDEN B‹YOET‹⁄E
EXPANDING MEDICAL ETHICS TO BIOETHICS
Yeﬂim Iﬂ›l ÜLMAN*
1994 y›l›nda kuruluﬂundan beri genç ve dinamik bir dernek olarak bilimsel akademik çal›ﬂmalar›n› kararl›l›kla sürdüren Türkiye Biyoetik Derne¤i’nin1 son kongresine sunulan bildiriler, konu çeﬂitlili¤i aç›s›ndan T›p Eti¤inden Biyoeti¤e yönelen bir
ufuk geniﬂli¤i ve perspektif ile gerçekleﬂmiﬂti. Bu olgu, haz›rlanan kitaba da en uygun
baﬂl›¤› do¤al olarak yaratm›ﬂt›r. Kitap, biyoetik alan›nda konferans metinlerinin yan›
s›ra, Biyoetik, Temel T›p Eti¤i Konular›, Araﬂt›rma Eti¤i, Sa¤l›k Eti¤i, Etik ve Felsefe,
T›p ile Sa¤l›k, Diﬂ Hekimli¤i Eti¤i, Eczac›l›k Eti¤i, Veteriner Hekimli¤i Eti¤i, Hemﬂirelik Eti¤i, T›p Eti¤i Tarihi, Sa¤l›k Hukuku gibi ana baﬂl›klar alt›nda makalelerden oluﬂmaktad›r.
T›p Eti¤inden Biyoeti¤e perspektifini çizebilmek ve içeri¤ini oluﬂturabilmek
için kavramlar ve yönelimlere k›saca de¤inmek gerekir. T›p eti¤i temel olarak ahlaki
de¤er ve yarg›lar›n t›p alan›na uygulanmas›n› inceleyen bir disiplindir. Ancak Hipokratik ahlak yaklaﬂ›m›n›n da üzerinde, klinik ortamda ortaya ç›kan de¤er sorunlar›n› saptama, inceleme, çözüm önerileri sunarak, karar üretme sürecini ele alan klinik eti¤i de
kapsayan uygulamal› bir meslek eti¤idir2.
Biyoetik kavram› ise biyoloji ve t›p alanlar›ndaki teknolojik geliﬂmelerin ve ilerlemelerin beraberinde getirdi¤i etik çat›ﬂmalar, sorunlar üzerine tart›ﬂmak, çözüm bulmakla u¤raﬂan felsefi ve uygulamal› bir çal›ﬂma alan›n› niteler. Dünya üzerindeki canl› varl›klar›n tümünü ilgilendiren bu tür sorunlar üzerinde düﬂünmeyi, tart›ﬂmay› temel
u¤raﬂ alan› edindi¤i için t›p eti¤inden ayr›l›r ve onu da içine alarak tüm canl› varl›klar›
ilgilendiren etik sorunsallarla meﬂgul olur. Biyoetikçi, yaﬂam ve sa¤l›k bilimlerinde, biyoteknoloji, t›p, felsefe, siyaset bilimi, hukuk, sosyoloji, tarih alanlar›ndan araﬂt›rmac›lar›n›n iﬂbirli¤iyle ve onlar›n bak›ﬂ aç›lar› ve yöntemlerinden de yararlanan, disiplinlearas›3 zengin bir çal›ﬂma alan›n› temsil eder.
T›p eti¤inden daha fazla olarak, biyoetik, bilim felsefesinden yararlanarak, biyoteknolojiye eleﬂtirel gözlükle bakmak gibi daha geniﬂ kapsaml› bir alan› iﬂaret eder. Günümüzde uluslararas› arenada da t›p eti¤inin meslek içi dar alan›ndan ç›k›larak, biyoeti¤in geniﬂ kamusal, toplumsal platformlara do¤ru uzanan dünyas›na geçiﬂ süreci tart›ﬂ›lmaktad›r4. Önümüzdeki on y›ll›k dönemde t›p eti¤inden biyoeti¤e evrilen de¤iﬂim
sürecinin verimli sonuçlar›n›n ortaya ç›kaca¤› öngörülmektedir.
Bu geliﬂim çizgisi iki temel nitelikte kendini gösterir. ‹lk olarak, biyoetik perspektifle karar verme süreci giderek daha fazla benimsenmektedir. Profesyoneller ve akademisyenler tart›ﬂma - çözüm yollar› önerme ve karara ulaﬂma aﬂamalar›nda biyoeti¤in zenginli¤inden daha çok yararlanma gayretindedirler. Örne¤in Dünya Sa¤l›k Örgütü Helsinki Bildirgesi’nin gözden geçirilmesi sürecinde bu yöntemi uygulanm›ﬂt›r.
Kurumlar giderek daha fazla ölçüde bu yönteme baﬂvurmaktad›rlar5.
Bu sürecin ikinci önemli yönü insan haklar› hukuku ve dilini biyoeti¤e yeniden eklemlemektir. Ça¤daﬂ biyoeti¤in Nuremberg Kodu ile baﬂlam›ﬂ oldu¤u düﬂünüldü¤ünde
* Doç. Dr. Türkiye Biyoetik Derne¤i Baﬂkan›, ‹.Ü. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Deontoloji ve T›p Tarihi A.D.
/ yesimul@yahoo.com
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insan haklar› kavram›n›n temel dinamiklerinin akademik ve profesyonel tart›ﬂmalara
daha çok nüfuz etmesi ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. ‹nsan haklar› hukuku Britanya yasalar›na eklenmiﬂ, Avrupa Konseyi kararlar›nda daha çok etkili olmaya baﬂlam›ﬂ; BM AIDS insiyatifi, BM küresel sa¤l›k politikalar›, uluslararas› t›bbi yard›mlar gibi global programlarda daha fazla etkili hale gelmiﬂtir. ‹nsan Haklar› perspektifinin yak›n gelecekte biyoetik alan›nda karar ve siyasa üretme sürecinde güçlü bir rol oynayaca¤› öngörülmektedir6.
Günümüzde biyoetik, çevre bilimleri, cinsellik, üreme, genetik, nüfus, iﬂsizlik, yoksulluk, ayr›mc›l›k, suç, savaﬂ ve iﬂkence gibi insan sa¤l›¤›n› olumsuz etkileyen çeﬂitli
sosyopolitik ahlaki konular› da kapsayarak tan›mlanmaktad›r7. Buradan hareketle ülkemiz yazarlar›nca biyoetik araﬂt›rmalar›n›n, sa¤l›k hizmetleri, beslenme, bar›nma, çal›ﬂma koﬂullar›, iﬂsizlik, ö¤renim düzeyi, toplumsal eﬂitsizlikler, insana yönelik ﬂiddet,
çevre koﬂular›n›n bileﬂenleri ile tüm sa¤l›k düzeyini kavrayan bütüncü yaklaﬂ›mla ele
al›nmas› de¤erli görülmektedir8. Yeni bir ayd›nlanma ça¤› eﬂi¤inde tüm bu bileﬂenlerin alan araﬂt›rmac›lar›na yön verici ve ›ﬂ›k tutucu olmas› önemlidir. Dünyada biyoetik
araﬂt›rmalar›n›n izledi¤i yönelim ve yeni ufuklar›n, ülkemiz biyoetik araﬂt›rmac›lar›nca
da paylaﬂ›lmas› dikkat çekicidir.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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Türkiye Biyoetik Derne¤i
V. T›p Eti¤i Kongresi Aç›ﬂ Konuﬂmas›
Yaman ÖRS*
Üniversitemizin ve Fakültemizin Say›n Yeni Yöneticileri, De¤erli Kat›l›mc›lar ve
Toplant›n›n Çal›ﬂkan Düzenleyicileri, Hepinize Günayd›n, Herkes Hoﬂ Geldi...
Kuruluﬂundaki yaklaﬂ›ma göre Derne¤imiz, “Biyoetik” teriminin en geniﬂ, en kapsaml› anlam›n›n ›ﬂ›¤›nda çal›ﬂacak; insan›n, kendisi de içinde olmak üzere tüm canl›larla olan iliﬂkilerindeki ahlaki de¤er sorunlar›yla ilgilenecekti. Buradan yola ç›karak ve
dünya genelinde gözledi¤imiz gibi, bu alanda bir yandan felsefe etkinli¤inin bir dal› olarak etik’in gelenekselleﬂmiﬂ diyebilece¤imiz konular› tart›ﬂ›labilecek; öte yandan çok
de¤iﬂik u¤raﬂlar›n etikleri de ele al›nabilecekti. Ancak bu amaç, yine genelde gözlenen
bir durum ve Derne¤in kurucular›n›n baﬂta t›p olmak üzere ilkece sa¤l›k u¤raﬂlar›ndan
gelmesinin bir sonucu olarak, pek gerçekleﬂmedi. Sonuçta da Derne¤imiz, daha çok
bir t›p ya da biyot›p eti¤i derne¤inin etkinlik biçimini üstlendi.
Ancak bu, kuﬂkusuz “mutlak” bir durum de¤ildi. Derne¤in de¤iﬂik etkinliklerine ve
yay›nlar›na bak›lacak olursa, bunlarda yaln›zca t›bbi etik sorunlar›n›n de¤il, “biyoetik”
teriminin ilk ç›k›ﬂ noktas›na uygun biçimde “do¤al çevre ve öteki canl›lar”la iliﬂkilerimizin ortaya ç›kard›¤› ahlaki de¤er sorunlar› ile diﬂ hekimli¤i, veteriner hekimlik vb.
sa¤l›k u¤raﬂlar›n›n etik konular›n›n da gündeme geldi¤ini görüyoruz. Öte yandan bu etkinliklerde, toplumbilimcilerin, hukukçular›n, felsefecilerin ve ilgili baﬂka alanlardan
olanlar›n da yer ald›¤›n› gözlüyoruz.
Gözleyebildi¤im ve ç›karabildi¤im ölçüde diyebilirim ki, Biyoetik alan›n›n dünyadaki geliﬂmesinde de genel görünüm bundan de¤iﬂik de¤ildir. Bu kongreye ise, bu alan›n çok yönlü ya da boyutlu, çok “disiplinli” niteli¤i, “T›p Eti¤inden Biyoeti¤e” baﬂl›¤›n›n, toplant›n›n ana konular›n›n ve yap›lacak sunuﬂlar›n baﬂl›klar›n›n gösterdi¤i gibi
önemli ölçüde yans›m›ﬂt›r. Bu aç›dan yine bu kongrenin, Derne¤in bundan sonraki çal›ﬂmalar›na, etkinliklerine etkisi aç›s›ndan önemli ve genelde istenen bir de¤iﬂikli¤in
baﬂlang›c› olaca¤› düﬂünülebilir.
T›p etkinli¤i ba¤lam›nda da Biyoeti¤e yöneliﬂ, kongre çantalar›n›zdaki bir ça¤r›da
sözü edilen ve UNESCO’nun katk›s›yla gelecek y›l ‹srail’de gerçekleﬂtirilecek olan bir
toplant›n›n baﬂl›¤›nda da kendini göstermektedir: “Hastanelerdeki Biyoetik Kurullar›”.
Biliyoruz ki, ﬂu anda da yayg›n olarak kullan›ld›¤›n› söyleyebilece¤imiz “Etik Kurullar›”
terimindeki “etik” terimi, ilkece “T›bbi Etik”i anlatmaktad›r. Bu ça¤r›da dile getirilen
aç›klamalarda ayr›ca, biyoetik kurullar› ba¤lam›nda “sa¤l›k bilimleri, canl›l›k bilimleri ve
yeni sa¤l›k siyasalar›n›n etik boyutlar›”ndan söz aç›lmaktad›r; ancak bu tan›msal anlat›m, kuﬂkusuz bu kurullarla ilgili daha geniﬂ bir tan›md›r ve ba¤lam olarak hastanelerle
s›n›rl› de¤ildir.
Kongre baﬂkanl›¤›ma de¤inmem gerekirse, bu benim böyle bir konumu ilk üstlenmem olacak ki bu da “baﬂkan›n›z” için kuﬂkusuz anlaml› bir durumdur. Böyle bir seçimi yapt›klar› için Dernek Yönetim Kurulumuza çok teﬂekkür ederim. Bir önceki yönetim kuruluna da, beni, Ankara Tabip Odas›’n›n Füsun Sayek Bilim ve Hizmet ödülüne
aday göstermiﬂ olduklar› için burada teﬂekkür etmeliyim. Ve daha önceki yönetim ku* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji AD / y.ors@tr.net
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rulu üyelerimize de içten teﬂekkürlerimi sunmal›y›m. Çünkü o zamanki Dernek Baﬂkan›m›z Porf. Dr. ‹lter Uzel, Derne¤in benim için bir arma¤an kitab›n› ç›karmas›n› önermiﬂ; bu kitap da, Sevgili Selim, Serap ve Nüket’in zaman içinde yo¤un çabalar› ve çal›ﬂmalar› sonucu haz›rlanm›ﬂt›. Görmüﬂ oldu¤unuz gibi, çantalar›n›zdaki a¤›rl›k büyük
ölçüde onlar›n içinde bu kitab›n bulunmas›ndan ileri gelmektedir!
Burada kendilerine gerçekten teﬂekkür edece¤im arkadaﬂlar›m aras›nda kuﬂkusuz
baﬂta Yönetim ve Düzenleme Kurullar›n›n Baﬂkan› Doç. Dr. Yeﬂim Iﬂ›l Ülman’la enel
Sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. Tamay Baﬂa¤aç Gül olmak üzere özverili çal›ﬂmalar›ndan
dolay› bu kurullar›n üyelerine ve de¤erli katk›lar›ndan dolay› Bilim Kurulunun üyelerine, bu arada katk›lar› bulunan gençlere kendi ad›ma ve izin verirseniz sizlerin ad›na da
çok teﬂekkür ediyorum. Bunun yan›nda, Kongremizin Onursal Baﬂkan› olan Üniversitemiz yeni Rektörü Say›n Prof. Dr. Cemal Talu¤ ile burada onu temsil eden, alan›m›zdan gelen üyemiz ve yeni Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Yasemin O¤uz’a; onlarla birlikte, kongreye T›p Fakültesi’nin kap›lar›n› açan ve elindeki olanaklar› bize sunan, Fakültemizin üç gün önce görevini devreden bir önceki dekan› ve yine onursal baﬂkan Prof.
Dr. ‹lhan Erden’e teﬂekkürlerimi, teﬂekkürlerimizi sunuyorum. Bu arada, toplant›n›n,
oturumlar›n gerçekleﬂmesinde emekleri geçen Fakültemiz çal›ﬂanlar›na da teﬂekkürlerimizi bildiriyorum.
Toplant›m›z› ses ve görüntü boyutlar›nda vars›llaﬂt›ran tüm de¤erli sanatç›lar›m›za, burada ayr›ca takdir ve teﬂekkürlerimi bildirmek istiyorum.
Eldeki “verilere” bak›nca, kongremizin baﬂar›l› geçece¤inden kuﬂkum bulunmuyor. Bunun yan›nda, bu kongreyle iliﬂkilendirilerek dün gerçekleﬂtirilen ve çok baﬂar›l› oldu¤unu duydu¤umuz “Geriatri ve Etik” kursunun düzenleyicilerine ve konular› iﬂleyen ö¤retim üyelerimize kutlamalar›m› ve teﬂekkürlerimi iletmek isterim.
Kongrenin son gününde bize birer konuﬂma yapacak de¤erli üç konuk konuﬂmac›m›z, s›ras›yla Prof. Dr. Lennart Nordenfelt, Prof. Dr. Henk ten Have ve Prof. Dr.
Ergun Sunay’a da yine hepimizin ad›na içten teﬂekkür ederim. Bu üç konu¤umuzdan
Profesör Nordenfelt ﬂu anda aram›zda bulunmaktad›r. Avrupa T›p ve Sa¤l›k Felsefesi
Derne¤i (European Society for Philosophy of Medicine and Health Care)’in 1999 y›l›nda Linköping’de yap›lan y›ll›k toplant›s›nda, ilk akﬂamki aç›l›ﬂta kat›l›mc›lar› geldikleri ülkelerin dillerindeki “hoﬂ geldiniz”le karﬂ›layan bu de¤erli konu¤umuza ben de ‹sveç’çe (do¤ru söylemeye çal›ﬂarak) “Välkomna” (okunuﬂu: “vEElkOmna”) diyorum.
Herkese içten baﬂar› dileklerimle...
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THE CONCEPT OF DIGNITY
Lennart NORDENFELT*

1. Introduction
The notion of dignity has gradually received a more central place in ethical
debate about health care and the care of the elderly. The concept has entered international conventions in the bioethical area, for instance the Council of Europe’s
Bioethics Convention (1997) and Unesco’s Universal Declaration on the Genome
and Human Rights (1997). Dignity has also entered national legislation in the area
of health care. An example is the most recent version of the Swedish Health and
Medical Services Act (1997). In § 2 of the Act it says: “Care shall be given with
respect for the equal value of all human beings and for the dignity of the individual.”
However, the word dignity is not used much in daily life. Some people hold it
even to be a solemn word, a word for priests. Moreover, the concept of dignity refers
to an extremely abstract property.
When I think about it [dignity], I find it’s not an ordinary word. It
might have a connection to the church and things like that. I talked
to someone who said a funeral director must have dignity. He should
show dignity, it’s linked to that kind of situation. (a Swedish man, 34
years old, Sweden, Dignity and Older Europeans/Young and Middleaged People, p. 14)
Why do you return to dignity? It is an issue for priests. (an old Slovak
woman, Slovakia, Dignity and Older Europeans/Older People, p. 23)
Given the fact that the word dignity is not much used in ordinary speech one can
wonder what role it could play in ethical codes, such as the European codes mentioned in the introduction. Is there any substantial content or does the word only have
a rhetorical function? Although I agree that there probably is an element of rhetoric,
I claim that the use of the term is not empty. In the ethical documents mentioned in
the introduction the reference is mostly to the basic dignity common to all human
beings. This is the dignity often referred to by the German word Menschenwürde.
And this is the kind of dignity that has received most attention from contemporary
ethicists. Menschenwürde, however, is not the only concept of dignity. In our ordinary speech we refer to at least three more variants of dignity. In the following I will
give an introduction to all these four types: Menschenwürde, the dignity of merit, the
dignity of moral stature and the dignity of identity. I wish to show that they all play a
role in our ethical understanding of health care.
2. Dignity in dictionaries
In order to ascertain that there is a point in international communication about
dignity we made in our project a linguistic study of the term “dignity” and its alleged
synonyms in other languages. I will here summarize some of our most crucial findings.
According to the dictionaries the following connotations were salient and they could
all be detected in almost all consulted dictionaries.

* Prof. Dr., Dept. of Health and Society, Linköping University, Sweden.
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a. High office, honourable post or job
This is probably the oldest use of the word dignity mentioned in classical texts
(the Latin dignitas).
b. Person holding a high office
In English also the word “dignitary” exists (in Swedish the old word dignitär has
the same sense), which perhaps more precisely denotes a person holding a high
office, especially in government and Church. The term dignidad in Spanish can have
very special connotations in this direction, such as archbishop or bishop and Grand
Master of a religious order.
c. The quality of being worthy
There are various similar expressions for this notion. “Worthiness” or “the state
or quality of being worthy of honour” as well as “excellence” are common synonyms.
d. Respect
Respect is an important but also difficult notion. Respect was mentioned as a synonym for dignity in some of the languages. But more precisely one meant that dignity is the object of respect. The same holds for:
e. Self-respect
which was also mentioned as a synonym of dignity in several of the dictionaries.
f. Seriousness in behaviour
This is an idea common to many of the languages. The expressions can vary a
little: “befitting elevation of aspect, manner or style” (Oxford English Dictionary) “a
formal, stately or grave bearing” (Collins English Dictionary) and “seriousness and
propriety in behaviour” (the Spanish dictionary).
It appears, therefore, that there is a great overlap in the senses of the European
words that are traditionally translated into the English “dignity”. On the whole, therefore, we can find a common ground for performing a reconstruction of the notion of
dignity in the directions of high office, the quality of being worthy, respect and selfrespect.
In proceeding to a further analysis and explication of the concept of dignity I will
have these different lexical entries in mind. Most of the senses of dignity mentioned
in this list will influence this analysis. An exception will be the sense where dignity
stands for a person holding an office. The underlying abstract connotation, dignity as
a high office or rank, however, is the prototype for what we call the dignity of merit.
In the general analysis I have not limited myself to any specific office or rank. The
idea has been generalized to all kinds of ranks, formal as well as informal. I have particularly stressed the value of a position rather than the position itself.
3. Dignity: Towards an analysis
3.1 Introduction
In the following analysis I will distinguish four concepts of dignity and spell out
their differences. This analysis is partly inspired by the linguistic analysis just presented, but partly also by observations in the scholarly literature on dignity. The four concepts are: the dignity of merit, the dignity of moral or existential stature, the dignity
of identity and the universal human dignity (Menschenwürde). The dignity of merit
depends on social rank and position. There are many species of this kind of dignity
and it is very unevenly distributed among human beings. The dignity of moral stature
is the result of the moral deeds of the subject; it can be reduced or lost through his or
her immoral deeds. This kind of dignity is tied to the idea of a dignified character and
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of dignity as a virtue. The dignity of identity is tied to the integrity of the subject’s body
and mind, and in many instances, although not always, also dependent on the subject’s self-image. Menschenwürde pertains to all human beings to the same extent
and cannot be lost as long as the persons exist.
3.2 The common core
The four types of dignity have some important properties in common. Consider
the following:
1. “Dignity” refers to a special dimension of value. In the case of
Menschenwürde there is only one position on that scale, but with the other
kinds people can have different positions on the scale; they can be either
more or less dignified.
2. The dignity of a person is worthy of respect from others and from the person
him or herself.
3. The dignity has a ground, normally a set of properties, belonging to the subject.
In many cases the dignity of a person confers a set of rights on him or her.
Paying respect to the dignity then means respecting the rights of the subject. In some
cases paying respect can also be expressed simply by thinking highly of the person or
of the qualities of the person.
3.3 The four concepts of dignity
1. Dignity as merit
I think you deserve dignity if you have done something good or in a way
worked your way up for it. (a Swedish woman, 18 years old, Sweden,
Dignity and Older Europeans/Young and Middle-aged People, p.15)
A person who has a rank or holds an office that entails a set of rights has a special dignity. This is probably the oldest sense of the Latin dignitas, which was used
for referring to excellence and distinction, properties typically pertaining to senators
and other people of high rank in the Roman republic and the later empire. This is a
sense that is still flourishing in the Romance languages. The Spanish dignidad can
refer to a person of a high rank, in particular in the clerical hierarchy, such as an archbishop.
We may refer to this dignity as dignity of merit, although in some cases a person
may be born with such a dignity. Consider the case of a hereditary monarchy. Thus,
for example, a king, a cabinet minister, a bishop and a doctor have special dignities
of merit that come with their positions. These are the formal dignities of merit.
Typically, as the term implies, these dignities of merit are bestowed upon people
through some formal act, for instance an appointment.
The dignity of merit is also related to the notions of rights and respect. The cabinet minister, the bishop and the doctor have rights attached to their positions. These
rights should be respected by those who approach the people in question.
We may also acknowledge some informal dignities of merit. It is a question of
the cases where people have earned general merit through their deeds and deserve
respect for this. The achievements of artists, scientists and athletes are often acknowledged and looked highly upon. Normally, the persons in question cannot claim any
formal rights but they are often treated as if they had such rights.
It is significant that the dignities of merit can come and go. People can be promoted but they can also be demoted. People can for some time have an informal
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fame and a great reputation, but this can suddenly be gone. Another feature of the
dignities of merit is that they admit of degrees. Most positions, professional or otherwise, are ordered in hierarchies. A general is higher on the military scale than a
sergeant; a bishop is higher on the clerical scale than a prior.
2. Dignity as moral stature. A dignity tied to self-respect
Dignified behaviour is when you don’t try to be superior to others …
not patronising other people. (a Swedish woman, 18 years old, Sweden,
Dignity and Older Europeans/Young and Middle-aged People, p. 18)
You can say that you get dignity by treating others with respect. (a
Swedish woman, 18 years old, Sweden, Dignity and Older
Europeans/Young and Middle-aged People, p. 16)
Dignity is to respect the convictions of the person. The religious convictions, they are part of our life and it’s important. (a French nurse,
France, Dignity and Older Europeans/Professionals, p. 25)
I shall now turn to a type of dignity that has some features in common with the
general dignity of merit. It is, one might say, a dignity of quite a special kind of merit,
viz. the dignity of moral stature. This is a dignity that is very much dependent upon
the thoughts and deeds of the subject. We sometimes talk about a dignified character
as a personality disposed to respect the moral law. Related to this is the idea that dignified conduct is action in accordance with the moral law.
Sometimes the idea of dignified conduct is tied to actions of exceptional moral
value, for instance in the face of extreme adversities and where the price paid is high.
In extreme circumstances the price can be one’s own life. Some famous historical persons did actually sacrifice their lives in order to preserve their dignity. One of these
was the philosopher Socrates, who was sentenced to death for the alleged crime of
having seduced the youth of Athens. In the prison Socrates emptied the cup of poison and died in the company of some of his pupils. He thought that he would not
have retained his dignity if he had fled from the prison, which in fact was quite possible for him.
Like most ordinary dignities of merit, the dignity of moral stature is dimensional
in that it can vary from an extremely high position to an extremely low one.
Depending upon the moral value of one’s actions, the degree of dignity is high or low.
There is an important difference, however, between the dignities of merit and the dignity of moral stature in that the latter does not provide the subject with any rights. A
prime minister has certain rights attached to the position held, so has the general. But
the extremely moral person has not acquired any rights through his or her deeds. It
is an interesting feature of morality that the moral value of an action would be lost or
at least diminished if the action were to result in certain rights or privileges for the
subject.
This observation has consequences for the notion of respect as tied to moral
stature. Respect is related to morality in several ways. First the moral agent pays
respect to others. This is a central feature of morality itself. Part of the sense of being
moral is to respect other people’s rights, either the special rights bestowed upon them
by legal authorities or the specifically human rights that all people have (to be discussed below). But, second, there is a special respect that the moral agent deserves,
but a respect that is not tied to any of his or her rights. We ought to pay respect to
the moral agent in the sense of thinking highly of and speaking well of him or her.
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A third way in which respect enters the dignity of moral stature is as self-respect.
In order to be able to show other people respect I think you have to
learn to respect yourself first. (a Swedish man, 19 years old, Sweden,
Dignity and Older Europeans/Young and Middle-aged People, p. 21)
In our way of talking about this we usually use the negative mode. We say that
we cannot respect ourselves if we betray our country or let our people down. Socrates
could not keep his self-respect if he did not choose the moral route. I think this indicates that self-respect is a threshold notion. If one remains a moral agent then one
can keep one’s self-respect. One will not end up despising oneself. It is not, however, a feature of the moral agent to think very highly of him or herself as a result of a
particular moral “achievement”. This would turn the self-respect into pride or self-satisfaction, attitudes which are alien to the moral stance.
I have suggested that self-respect is a threshold concept. From this does not follow, however, that it is not dimensional. On the negative side one can respect oneself less and less, depending on the varying degrees of negative value that one’s
actions have.
To have dignity, then, could mean possessing a certain moral standard. This kind
of dignity, it can be observed, is a dignity that can have degrees. One’s moral standard can be high or low, or it may not even reach the minimal threshold.
3. The dignity of identity
I will now turn to a kind of dignity that is not dependent on the subject’s merits,
be they formal or informal or having to do with the person’s moral status. This kind
of dignity is quite difficult to define. On the other hand this sense of dignity is probably the most important sense in the context of dignity and illness as well as the context of dignity and ageing. It is significant of this kind of dignity that it can be taken
from us by external events, by the acts of other people as well as by injury, illness and
old age.
If someone is sat on the commode and they are completely naked, you
don’t leave the door wide open. You might have a woman on the commode and you have got a man next door and you don’t know when they
are going to come out of their rooms. I certainly wouldn’t want to be
seen by my neighbour. (a British care assistant, UK, Dignity and Older
Europeans/Professionals, p.32).
I will tentatively call this the dignity of identity. It is the dignity that we attach to
ourselves as integrated and autonomous persons, persons with a history and persons
with a future, with all our relationships to other human beings. Most of us have a basic
respect for our own identity, although it need not be at all remarkable from a moral
or other point of view. But this self-respect can easily be shattered, for instance by
nature itself, in illness and the disability of illness and old age but also by the cruel acts
of other people.
Humiliation can be even more profound when it is the result of intentionally cruel
acts. Statman (2000 p. 528) has reflected on this phenomenon in an insightful way:
That other people can hit me, put me in jail and ridicule me publicly is
beyond question. But why should such behaviors be taken as constituting a reason for me to respect myself less? How could it ever be rational to consider my self-respect injured because of the disrespect other
people express toward me?
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And he goes on to say (p. 534):
Though the victim of humiliation often does not value the standards of
worthiness and of social success assumed by the humiliator, the humiliator manages to shatter the victim’s self-respect, to make her feel
unworthy, diminished in stature, devalued.
There is some kind of paradox here. How can humiliation rob me of my dignity? How can I lose my dignity when I am attacked by people whose moral views I
despise? The humiliation is not (normally) a case of formal demotion. The perpetrators cannot (normally) do anything about my formal or informal merits. Nor can they
by their immoral acts rob me of my moral stature. This can only happen if they succeed in provoking me to react in an immoral way.
So if there is a case of dignity here it is neither the dignity of merit nor the dignity of moral stature. It must be a dignity attached to the person’s integrity and identity as a human being.
The interesting psychological truth here is that people’s feeling of worth is to a
great extent tied to how they are looked upon by other people, irrespective of the
nature of the values held by these people. The inhuman treatment entails some kind
of social exclusion — the SS officer by his brutal acts tells the prisoner: you do not
belong to us, we are the elite — and this social exclusion is humiliating even if one
does not in the least adhere to the values of (in the given example) the SS officer.
This psychological fact has to be accepted, despite the long tradition of the Stoics and
the long religious traditions that have taught us to ignore the unjust acts directed
against us.
But is dignity in this sense, then, identical with a feeling or sense of worthiness?
If we are only talking about a psychological fact, i.e. the self-confidence or self-respect
of the person, then there is perhaps no need of a special concept of dignity.
I will here argue the case for an objective (or at least inter-subjective) dignity of
identity. The cruel person can succeed in certain things apart from humiliating us. He
or she can intrude into our private sphere, can physically hurt us, and can restrict our
autonomy in many ways, for instance by putting us in jail. All these changes are extrapsychological. They do not just entail feelings of worthlessness or of humiliation.
Intrusion in the private sphere is a violation of the person’s integrity. Hurting a person
is not only violation of integrity; it also entails a change in the person’s identity. The
person is after this a person with a trauma; he or she has in a salient sense a new physical identity. The person’s autonomy can be tampered with, when the person is prevented from doing what he or she wants to do or is entitled to do. Finally, insulting,
hurting or hindering somebody entails excluding this person from one’s community.
Thus the factors that ground the dignity of identity are the subject’s integrity and
autonomy, including his or her social relations. These factors are typically associated
with a sense of integrity and autonomy. And when a person’s integrity and autonomy are tampered with this is typically associated with a feeling of humiliation or loss
of self-respect on his or her part. Self-respect is thus an important concept in connection also with the dignity of identity.
Thus, as in the case of dignity of moral stature, self-respect is often tied to the
dignity of identity. One can respect the fact that one’s identity is undamaged or even
improved, and one can lose one’s self-respect when one’s identity has been broken
down. Again, as in the case of moral stature, this self-respect does not entail the
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respect of any special rights pertaining to the individual. There are, for instance, no
rights that have been violated by Nature when the elderly person gradually loses his
or her autonomy or when a car accident deforms his or her body.
Consider further the case of the unconscious or the late-stage senile. These persons are not aware of what happens around them. Nevertheless, we would say that
their dignity could be violated. They could be, and unfortunately often are, treated disrespectfully. This disrespect is not noticed by the client. The client does not suffer for
this reason. The assumption of an objective identity allows us to explain why the dignity of the client is still violated. The carer may have left the client naked for some
time when others could observe him or her. Then the client’s privacy and integrity
have been tampered with.
We may pursue this line of thought even to the dead. It is possible, I think, to violate the dignity of the dead, by slandering the dead person or by spitting on his or her
grave. In this case the violation cannot be understood unless there is an objective
ground for the dignity.
And dignity does not just concern living human beings but also when
you’re dead. (a Swedish professional, Sweden, Dignity and Older
Europeans/ Professionals, p. 16)
Indeed, in an obvious sense the dead person does not exist as a person. There
is, however, still something to be revered and respected. There is a dead body and
there is a memory of the live person that we wish to respect.
3.6 The dignity of Menschenwürde
4. The dignity of Menschenwürde
It defines humanity, it’s a universal value. (a French nurse, France,
Dignity and older Europeans/Professionals, p. 24)
So far I have introduced three notions of dignity, which are quite different but
have two important features in common. First, people can have these types of dignity to various extents. Some people have high degrees of dignity, have a high rank in
some hierarchy, have a high moral standard and have an undamaged identity. Others
score low along these dimensions and we can have combinations where a person has
a high degree of dignity along one scale and a low one along another. Second, all the
three dignities can come and go. One can move from one position on a scale to
another. One can be promoted at one time and demoted at another. One’s moral status can rise and decline. And one’s identity can be shattered and restored. In particular with regard to the dignity of merit, one can even be completely removed from a
scale and have no merit whatsoever.
In these important respects there is one kind of dignity that is completely different. The German word Menschenwürde refers to a kind of dignity that we all as
humans have, or are assumed to have, just because we are humans. This is the specifically human value. We have this value to the same degree, i.e. we are equal with
respect to this kind of dignity. And it is significant that Menschenwürde cannot be
taken from the human being as long as he or she is alive.
Given our equal Menschenwürde, nobody may be treated with less respect than
anybody else with regard to basic human rights. The respect entails at least a fulfilment of the rights that are attached to the dignity in question. It is the duty of all of
us to respect all these rights. In particular, an elderly person has the same basic
human rights as a young person.
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The idea of an equal human value is now common and accepted in the civilized
world. It is a cornerstone in most religions and it has a strong place in Western secular ideology. The United Nations has attempted to capture this notion in its declaration of human rights. Let me quote from the Universal Declaration of Human
Rights (1948). The first article states: “All human beings are born free, equal in dignity and human rights. They are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.”
In philosophical discussions about human rights it is common to regard a few of
these rights as basic and the others as derived. Birnbacher (1996) gives the following
four as the minimal human rights: 1. provision of the necessary means of existence,
2. freedom from strong and continued pain, 3. minimal liberty, and 4. minimal selfrespect. The UN declaration, however, provides a more comprehensive list and
includes, for instance, the right to a nationality, the right to own property and the
right to education.
But what is the ground for Menschenwürde? What is it about humans as a
species that renders them a high dignity? One answer is the traditional Christian one:
humans were created in God’s image. The common modern answer refers instead to
capacities crucial to humans. The first is the human being’s consciousness and ability
to think, i.e. his or her reason. This includes the power of self-consciousness. Human
beings can reflect upon themselves. Second, human beings are different from other
creatures in the world through not being fixed. Human beings are free to decide their
own way of life. Pico della Mirandola from the 16th century described how God the
Father gave man an indeterminate nature (1948, p. 227).
But if there is no predetermined goal in Nature, then the human being must also
be the creator of norms and values. This is the third element in human dignity, viz.
autonomy, most clearly explicated by Kant: “Autonomy is thus the basis of the dignity of both human nature and of every rational nature” (Groundwork of the
Metaphysics of Morals (1997), p. 53).
In short, Menschenwürde is a dignity belonging to every human being to the
same degree all through his or her life. It cannot be taken away from any person and
it cannot be attributed to any creature by fiat. The dignity of Menschenwürde is the
ground for the specifically human rights.
3.7 Concluding remarks
I have hereby concluded my brief presentation of four kinds of dignity: 1)
Menschenwürde pertains to all human beings to the same extent and cannot be lost
as long as the persons exist; 2) The dignity of merit depends on social rank and formal positions in life. There are many species of this kind of dignity and it is very
unevenly distributed among human beings. The dignity of merit exists in degrees and
it can come and go; 3) The dignity of moral stature is the result of the moral deeds of
the subject; likewise it can be reduced or lost through his or her immoral deeds. This
kind of dignity is tied to the idea of a dignified character and of dignity as a virtue.
The dignity of moral stature is a dignity of degree and it is also unevenly distributed
among humans; 4) The dignity of identity is tied to the integrity of the subject’s body
and mind, and in many instances, although not always, also dependent on the subject’s self-image. This dignity can come and go as a result of the deeds of fellow
human beings and also as a result of changes in the subject’s body and mind.
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GLOBAL BIOETHICS and UNESCO
Henk ten HAVE*

Globalisation of bioethics
Many international organizations nowadays have activities and advisory bodies in
the area of bioethics. UNESCO is not an exception. Its ethics program started in
1993 with the establishment of the International Bioethics Committee (IBC), the first
and until now only bioethics committee with a global scope and expert membership.
Following the global dissemination of science and technology, bioethics has
become increasingly international. Medical research is increasingly multi-center and
international, with more and more research subjects recruited in developing countries.
Also healthcare practices are global but guidelines and legal contexts differ and are
sometimes absent. Rules for transplantation and procedures for organ donation, for
example, are varying among countries and these different approaches have led to
abuses such as organ trafficking and commodification of transplantation practices.
Furthermore, the burdens and benefits of scientific and technological advancements
are not equally distributed. Poorer countries risk to be excluded from the benefits of
biomedical progress. There also is a risk that double or at least different moral standards are applied in different regions of the world.
It was in this context that in October 2003, based on preliminary feasibility studies of IBC, UNESCO was mandated by its Member States to draw up a declaration
setting out fundamental principles in the field of bioethics. After two years of intense
work, these same Members States adopted, unanimously and by acclamation on 19
October 2005, the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, thus
solemnly affirming the commitment of the international community to respect a certain number of universal principles for humanity in the development and application
of biomedical science and technology. With this new Declaration, UNESCO strives
to respond in particular to the needs of developing countries, indigenous communities and vulnerable groups or persons. The Declaration reminds the international
community of its duty of solidarity towards all countries.
The Universal Declaration constitutes a non-binding instrument in international
law. However, the unanimous adoption by the member states is not merely symbolic
but gives the Declaration moral authority and creates a moral commitment. For the first
time in the history of bioethics, all States of the international community are solemnly
committed to respect and implement the basic principles of bioethics, set forth within a
single text. The innovative dimension of the Declaration is that it constitutes a commitment of governments to a set of bioethical principles. Previous international declarations, although sometimes very influential (such as the Declaration of Helsinki) have
been adopted by professional organizations (such as the World Medical Association).
The adoption of the Declaration also illustrates that there is now agreement about principles that form the basis of international, multicultural bioethics, itself firmly founded
on international human rights (Thomasma, 1997). After several decades bioethics has
* Director, UNESCO, Division of Ethics of Science and Technology / h.tenhave@unesco.org
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developed into an established and recognized discipline. During this process of maturation consensus has gradually emerged on fundamental principles. It is important to note
that the rather limited core of four principles that are always recited (the so called
‘Georgetown mantra’) has now evolved into a coherent set of fifteen principles, taking
into account not only individual and interpersonal perspectives but also community,
social and even global perspectives. This new constellation of fundamental principles is
not only the outcome of a process of internationalization of bioethics but it will also be
the starting point for a true globalization of bioethics, - a global bioethics that cares
about issues and problems in all areas of the world and that responds to the needs and
concerns of all human beings on this planet.
Capacity building
Many countries only have a limited infrastructure in bioethics, lacking expertise,
educational programs, bioethics committees, public debate and legal frameworks. The
global nature of science and technology implies the need for a global approach to
bioethics. But this presupposes, of course, that countries are able to apply such
approach in practice.
The objective of the UNESCO program is to identify ethical issues that are relevant to the various regions of the world in an effort to determine and implement
appropriate strategies for encouraging ethical reflection at regional and sub-regional
levels, and for strengthening national capacities and international cooperation in
bioethics. For these efforts to be successful, it is essential to take into account the
legal, cultural and religious traditions in the member states. However, standard-setting
activity is only the first step to achieve the objective of the program. The Declarations
adopted will remain paperwork if their provisions are not taken into account by and
in the member states. With the aim to transform the provision of the Declaration into
practical arrangements, UNESCO is undertaking major efforts to assist member states
in building and reinforcing their bioethical infrastructure. In particular three main
activities are aimed at (a) providing factual information, (b) promoting ethics teaching,
and (c) establishing bioethics committees.
a. Global Ethics Observatory
In order to provide Member States with proper tools for reflection and appropriate means for coping with emerging ethical challenges in science and technology,
the Global Ethics Observatory (GEObs) has been launched in December 2005
(www.unesco.org/shs/ethics/geobs). GEObs is constituted at the moment by five
databases. The first (“Who’s who in ethics?”) presents data on experts in various areas
of ethics (not only bioethics). A questionnaire has been developed and mailed to
experts in all regions of the world. The database allows searching for different types
of experts, according to country, area of expertise, experience and keywords. The
second database includes data of institutions such as ethics committees (at different
levels: local, national, regional, international), departments and centers in the area of
ethics, and associations and societies in ethics. The third database presents descriptions of ethics teaching programs developed in the Ethics Education Program, discussed below. The fourth database has been launched more recently. It provides information about legislation, guidelines and policies developed in member states in relation to the ethics of science and technology. It does not merely provide the texts of
such legal regulations, but first of all identifies the structure, set-up and contents which
will be instructive to other countries that are contemplating to draft legislation in the

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

17

domain of ethics, e.g. in connection to research with human beings or to the ethical
principles of science in general, for instance informed consent. If somebody wants to
know what is in the legislation in a particular country in regard to, for example, Article
6 (Consent) of the Declaration, a search can be done with this criterion, and all relevant factual information in existing legal documents will be presented. In this way, it
will be possible to examine whether and how the principles of the Declaration have
been incorporated into legislation in the Member States. Data are now available for
the first group of countries (Australia, Brazil, Ethiopia, Hungary, Japan, Jordan) but
gradually legal experts will provide data on legislation in many other Member States.
We hope that data concerning other countries can be made available soon. The fifth
database of the Global Ethics Observatory concerns codes of conduct, again in different areas of ethics.
Since the launch of GEOBs, the number of data entered is gradually increasing,
allowing better assessment of available expertise in various member states. Most data
are now also available in the six official languages of the Organization: Arabic,
Chinese, English, French, Spanish and Russian. Currently we are working to develop
a sixth database with ethics resources, including an overview of all existing journals
and websites in the area of bioethics, cases and videos used in teaching programs, as
well as other accessible resources.
b. Ethics education
The Framework for Action of the World Conference on Science, adopted in
Budapest in 1999 states that ethics and the responsibility of science should be an integral part of the education and training of all scientists and that they should be encouraged to respect and adhere to basic ethical principles and responsibilities of science
(UNESCO, 1999). In 2003, UNESCO’s World Commission for the Ethics of
Scientific Knowledge and Technology (COMEST) has published a report on the teaching of ethics. The report includes a survey of existing programs, an analysis of their
structure and contents, and detailed curriculum advice on how to integrate ethics, history, philosophy and the cultural impact of science, into scientific education
(COMEST, 2003). This report has been the basis for the Ethics Education Program
of UNESCO launched in 2004.
Ethics teaching varies greatly between regions and countries, and requires that
attention be given to moral issues that are relevant to specific regions. As a first step,
data on ethics teaching are collected. In order to establish a database of ethics teaching programs, standardized forms have been developed to describe teaching programs, so that the substance of each program can be examined and various programs
analyzed and compared. Within a group of countries, experts are identified who actually are teaching within a university setting. The experts are invited to take part in a
regional meeting; in advance they are invited to provide data on their programs and
to return the forms so that these can be discussed during the meeting. Often, it is the
first time that experts have insight into the programs taught by their colleagues. In the
meeting data can be clarified, difficulties identified and problems discussed with colleagues. With the empirical data obtained and clarified, the next step can be taken:
exploring what will be necessary for the future, and how UNESCO can help to promote ethics teaching. Until now, expert meetings have been organized in Budapest
(October 2004), Moscow (January 2005), Split (November 2005), Muscat (November
2006), Istanbul (March 2007) and Marrakesh (June 2008). A next meeting of ethics
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teaching experts will take place in Abidjan, Ivory Coast in December 2008.
Approximately 170 teaching programs have been validated and entered into the
Global Ethics Observatory database. In 2009 further meetings are planned in Africa
and the Arab region. One common finding so far is the vulnerability of ethics teaching programs. Often, the programs are taught by enthusiastic teachers but there is no
firm institutional basis, nor any systematic effort to create a future generation of ethics
teachers. An ethics teacher training course, organized by UNESCO and the UNESCO
Chair in Bioethics in Haifa, Israel, has been set up to remedy these problems. This
course has taken place in Bucharest, Romania (November 2006), Egerton University,
Kenya (July 2007), Bratislava, Slovak Republic (September 2007) and Riyadh, Saudi
Arabia (November 2007). A new training course, especially for participants from the
CIS countries, will take place in Minsk, Belarus in November 2008.
Another dimension of the Ethics Education Program is the Advisory Expert
Committee on the Teaching of Ethics. This ad hoc Committee composed of members of IBC and COMEST as well as representatives of the UNESCO Chairs in
Bioethics, the Academy of Sciences for the Developing World (TWAS) and the World
Medical Association (WMA) is assisting UNESCO in the area of ethics teaching. One
of its first projects has been the development of a proposal for a core curriculum in
bioethics, on the basis of the recently adopted Universal Declaration on Bioethics
and Human Rights. Because there is consensus on the fundamental principles of
bioethics in the Declaration, this can be considered as a basis for what should be minimally included in a bioethics course. The Committee therefore based its proposal on
teaching units related to the principles of the Declaration. For each unit, the possible
objectives and contents have been identified, proposals for teaching materials,
resources and assessment methods are provided. The draft proposal, developed during the last two years, has been examined in a consultation meeting with 30 experts,
mainly from developing countries, in July 2007 in Paris. The recommendations of the
experts have been taken into account in the finalization of the proposal that has taken
place in the summer of 2008. The proposal is currently in translation into Arabic,
French, Russian and Spanish. From next year, it will be tested in a limited number of
medical schools all over the world.
Now that the proposal for the core bioethics course is ready, multimedia
resources will be constructed in order to assist scholars who want to establish teaching programs in bioethics in various cultures and regions. In future, similar efforts can
be made for other areas of applied ethics, such as environmental ethics, science
ethics, engineering ethics (examples of which can be found in GEObs).
Developing proposals for core curricula by UNESCO will of course require that
all perspectives are included. In order to be useful, the proposals should address problems that are relevant in different regions, they should pay attention to various ethical traditions and schools of thought without favoring any in particular, and they
should includes examples and practices that will scientists and health professionals will
face in diverse practices. For bioethics, the advantage is that such global approach is
facilitated by the fact that the Declaration identifies the fundamental principles that
have been agreed upon by all member states of the Organization.
This global approach does not exclude in any way that efforts are undertaken at
a regional level to promote ethics education. The UNESCO Network in Latin America
for example has developed a successful virtual ethics teaching program, while the Asia
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Pacific School of Ethics takes a wide variety of initiatives adapted to the conditions in
different member states.
c. Assisting Bioethics Committees
The Universal Declaration on Bioethics and Human Rights advocates the
establishment of independent, multidisciplinary and pluralist ethics committees at
national, regional, local or institutional levels. National Bioethics Committees exist in
different modalities. In UNESCO there is no official definition of a National Bioethics
Committee. Member States have chosen different models and approaches. The system of addressing bioethical issues in relation to the governmental structure is different from country to country. However, Article 19 of the Universal Declaration on
Bioethics and Human Rights mentions the roles of ethics committees:
(a) assess the relevant ethical, legal, scientific and social issues related to research
projects involving human beings;
(b) provide advice on ethical problems in clinical settings;
(c) assess scientific and technological developments, formulate recommendations
and contribute to the preparation of guidelines on issues within the scope of
this Declaration;
(d) foster debate, education and public awareness of, and engagement in,
bioethics.
The purpose of these committees is to foster the exchange of ideas and information, support decision-making, develop tools for standard setting, and strengthen
coordination and contacts among experts and institutions (e.g. through databases).
They reinforce the role of UNESCO as an international clearing house for ethical
issues. Ethics committees will furthermore be one of the most important intermediary
bodies for the implementation of the normative instruments adopted by the member
states.
In many countries, experiences exist with bioethics committees at various levels
of government. In most cases, countries will have a research committee at national
level that reviews research protocols, including the ethical aspects. However, what
UNESCO has in mind are national bioethics committees with a wider mandate. In the
majority of member states, such committees do not exist at the moment. UNESCO
has initiated a program to support the establishment and operations of bioethics committees (ABC program – Assisting Bioethics Committees). Through a series of practical guidebooks, information is provided about how to establish such committees,
how to function when a committee has been established, and how to educate committee members in the field of ethics (UNESCO 2005a, 2005b, 2007). Task forces
of experienced committee members in Member States with operational committees
will assist those countries that are in process of establishing committees; they will also
provide training of committee members in working procedures and ethical analysis.
During 2007 and 2008, technical missions have been undertaken to Gabon, Ghana,
Guinea, Jamaica, Togo, Madagascar, Malawi, Mauritius and Cape Verde, to examine
how national bioethics committees can be established. Togo and Madagascar have
now officially inaugurated such committee, and the hope is that the other countries
will do this soon. When the committee is officially established, UNESCO will make an
agreement in order to provide technical assistance for the next three years so that a
sustainable, operational and effective committee can be created.
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Challenges
Although ethics of science and technology has always had an international
dimension, nowadays many international organizations have programs and activities
in this area. This illustrates that ethics, and bioethics in particular, has evolved from
academic discipline into a field of public debate and global policy making. The member states of UNESCO have decided that ethics is one of the five priorities of the
Organization. The activities have focused on three categories of activities: (1) standard
setting, i.e. developing internationally agreed normative frameworks to guide policymaking in member states, (2) capacity building, i.e. enhancing the ethics infrastructure in member states so that they will be able to better cope with the ethical issues
emerging from the application and development of science and technology, and (3)
awareness raising, i.e. supporting public debate on ethical issues and promoting that
many stakeholders will have a better understanding of the moral choices at stake in
globalised world.
The role of UNESCO in these areas is not free from difficulties. First, the time
frame of activities is short. Although ethics is one of the five priorities of the
Organization in the current program period, but in a political perspective, priorities
can shift quickly. In the past period, emphasis has been on standard setting. The drafting and adoption of Declarations had a high profile. Currently, the focus is on implementation activities; these have a larger span of time and are less visible at a global
level. Second, the intercultural context makes ethics in the context of UNESCO challenging because of the diversity of approaches and the pluralism of values. At the
same time, the Declarations identify shared values and common principles. The formulation of these values and principles, however, is very general, allowing for various
interpretations. This raises the question how the generalized language of normative
statements can be translated into practical applications. One approach is to incorporate the framework of principles into teaching programs for young professionals and
scientists. Another is to practically assist governments to draft regulations and legal
provisions on the basis of the general principles. The third difficulty relates to the
political context. Although it is characteristic for present-day bioethics to be interconnected with politics, in an intergovernmental Organization it is an unavoidable connection. It is precisely its political relevance that has made member states to decide
that ethics is a work area in UNESCO. The challenge is to make clear that (bio)ethics
is a scientific discipline with knowledge and methods so that member states may really benefit from exchange of expertise. This is a continuous effort since it is not clear
who are experts. As an established discipline, bioethics has a body of knowledge, validated experiences, textbooks, journals, and best practices. In this sense, there is distinctive bioethics expertise. At the same time, as a public and policy-making discourse, bioethics is also a more general approach to particular issues, expressing, for
example, political views on moral issues. Governments can therefore delegate scientists, medical doctors, lawyers or government officials to bioethics debates or they can
nominate them for ethics committees. This is inherent in the nature of bioethics as an
interdisciplinary discourse. The challenge here is to bring together policy-makers, scientists, health professionals and citizens, so that they engage in dialogue and debate
in order to determine what is in the best interest of all. It is only by situating itself in
a really global perspective that bioethics can be translated into practical activities that
contribute to improving the condition of everyone.
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CDBI
STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS
Ergun ÖZSUNAY*

I. Structure of the CDBI
The CDBI (Steering Committee on Bioethics) was established in 1992. Following
the Works of CAHBI (Ad hoc Committee of experts on Bioethics) set up under the
authority of the Committee of Ministers of the Council of Europe (CoE) in 1985,
CDBI is responsible for the intergovernmental activities of the CoE in the field of bioethics.
The CDBI is composed of the experts appointed by the 47 member States. In
addition to member States the following countries may send observers: Australia, Canada, Holy See, Israel, Japan, Mexico, U.S.A.
Moreover, the following international organizations may send other participants: UNESCO, OECD, WHO, KEK.
The CDBI has a Bureau (9 members) and a Secretariat.
The Secretariat prepares necessary documentation prior to the meetings of the
CDBI and its Working Parties. The CDBI usually meets twice a year at the headquarters of the CoE.
The CDBI is responsible for the following Working Parties (“WP”):
- WP on organ transplantation (CDBI-CO-GT1) (The additional protocol was
adopted; consequently the WP no longer meets);
- WP on biomedical research (CDBI-CO-GT2) (The additional protocol was
adopted. At present, CDBI-CO-GT2 deal with the Draft Guide for Research Ethics
Committee members);
- WP on research on biological materials of human origin (CDBI-CO-GT2biomat) (no longer meets);
- WP on the protection of the human embryo and foetus (CDBI-CO-GT3): responsible for the preparation of a draft Recommendation on this subject.
- WP on human genetics (CDBI-CO-GT4): responsible for the preparation of a
draft protocol to the Convention on human genetics.
- WP on xenotransplantation (CDBI/CDSP-XENO): The finalized Recommendation on xenotransplantation was approved by the CDBI in June 2002; consequently the WP no longer meets);
- WP on psychiatry and human rights (CDBI-PH): responsible for the preparation of guidelines in this field. The finalized draft Recommendation concerning the
protection of human rights and dignity of persons with mental disorder was approved
by the CDBI in March 2004; consequently the WP no longer meets. Recommendation Rec (2004)10 concerning the protection of the human rights and dignity of
persons with mental disorder was adopted by the Committee of Ministers on 22
September 2004.
- WP on biotechnology (CDBI-Biotech).
* Prof. Dr., ‹stanbul University Law Faculty, ‹stanbul Kültür University Law Faculty, Turkish Delegate at the
CDBI / ergun.ozsunay@ito.org.tr
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II. Activities of the CDBI
1. The Oviedo Convention
The most successful activity of the CDBI was the preparation of the “Convention for Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with
regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human
Rights and Biomedicine” (The Oviedo Convention) signed on 4 April 1997 in
Oviedo, Spain, the first international treaty in this field1.
a) The purpose of Oviedo Convention: The purpose of the Convention
is protection of the dignity and identity of all human beings and guarantee for
everyone respect for their integrity and other rights and fundamental freedoms
with regard to the application of biology and medicine (Art. 1)2.
The Oviedo Convention is composed of .XIV Chapters.
b) General principles: Chapter I contains the “general provisions”. The principles upon which the Oviedo Convention is based are “primacy of human being”,
“equitable access to health care” and ”respect for professional standards”.
“Primacy of human being” is one of the basic principles on which the Convention is based: The interests of the human being shall prevail over the sole interest of
society or science (Art. 2)3.
“Equitable access to health care” is another principle guaranteed by the Convention. (Art. 3).
Access to health care must be equitable. In this context, “equitable” means first
and foremost the absence of unjustified discrimination4.
Another basic principle on which the Convention based is the respect of “professional standards” for intervention in the health field. Any intervention and scientific research can be carried out in accordance with relevant professional obligations
and standards (Art. 4).
c) Consent: Chapter II deals with “consent” as a “conditio sine qua non” for
medical intervention. Any intervention in the health field may only be carried out after the person concerned has given free and informed consent to it upon appropriate information as the purpose and nature of the intervention as well as on its consequences and risks (Art. 5). The consent may be freely withdrawn at any time (Art. 5)5.
Article 6 of the Convention relates to the “protection of persons not able to
consent”. An intervention may only be carried out on a person who does not have
the capacity to consent for his direct benefit (Art. 6.1). An intervention on a minor
or adult who does not have the capacity to consent may be carried out with the authorization of his representative or an authority of a person or body provided for by
law (Art. 6). Under any circumstances the opinion of minor shall be taken into consideration as an increasingly determining factor in proportion to his age and degree of
maturity (Art. 6.2). Likewise, the adult who does not have the capacity to consent to
an intervention shall take part in the authorization procedure (Art. 6.3).
The Convention has provided for a specific protection for persons who have a
mental disorder (Art. 7)6.
According to the Convention, when because of an emergency situation the appropriate consent cannot be obtained, any medically necessary intervention may be carried out immediately for the benefit of the health of the individual concerned (Art. 8)7.
Under the Convention the “previously expressed wishes” of patient are respected. Such wishes relating to a medical intervention by a patient who is not, at
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the time of intervention, in a state to express his wishes shall be taken into account
(Art. 9)8.
d) Private life and right to information: The Oviedo Convention protects
private life and right to information by its provisions under Chapter III.. Everyone has
the right to private life in relation to information about his health. Moreover, everyone is entitled to know any information collected about his health. However, the wishes of individuals not to be so informed shall also be observed (Art. 10.2). In exceptional cases, restrictions may be placed by law on the exercise of these rights in the
interest of the patient (Art. 10.3)9.
e) Human genome: Chapter IV of the Convention is devoted to interventions
on human genome and genetic tests.
Under Oviedo Convention any form of discrimination against a person on grounds of his or her genetic heritage is prohibited (Art. 11). As regards the genetic
tests, predictive genetic tests may be performed only for health purposes or scientific
research linked to health purposes. They are subject to appropriate genetic counseling (Art. 12)10.
Interventions on human genome may only be undertaken for preventive, diagnostic or therapeutic purposes and only if their aims are not to introduce any modification in genome of any descendants (Art. 13)11.
Oviedo Convention prohibits sex selection. The use of techniques of medically
assisted procreation is not allowed for the purposes of choosing a future child’s sex,
except where serious hereditary sex-related disease is to be avoided (Art. 14)12.
f) Scientific research: Under Oviedo Convention scientific research in the field of biology and medicine can be carried out freely. Nevertheless it is subject to the
mandatory rules and legal provisions ensuring the protection of the human being (Art.
15)13.
The Convention distinguishes three types of scientific research: research on a
person with capacity to consent, research on a person without capacity to consent, and research on embryos in vitro.
aa- Research on a person with capacity to consent may only be taken out if the
following conditions are met: (i) there is no alternative of comparable effectiveness to
research on humans; (ii) the risks which may be incurred by that person are not disproportionate to the potential benefits of the research; (iii) the research project has
been approved by the competent body after independent examination of its scientific
merit (ethical acceptability); (iv) the persons undergoing research have been informed
of their rights and the safeguards prescribed by law for their protection; (v) the necessary consent has been given expressly, specifically and documented. Such consent
may be freely withdrawn at any time (Art. 16)14.
bb- Research on a person without the capacity to consent may be undertaken
only if all the following conditions are met: (i) the conditions laid down in Article 16
are fulfilled; (ii) the results of the research have the potential to produce real and direct benefit to his or her health; (iii) research of comparable effectiveness cannot be
carried out on individuals capable of giving consent; (iv) the necessary authorization
has been given by the legal representative specifically and in writing; and (v) the person concerned does not object (Art. 17.1).
Exceptionally and under the protective conditions prescribed by law, where the
research has not the potential to produce results of direct benefit to the health of the
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person concerned, such research may be authorized subject to the following additional conditions: (i) the research has the aim of contributing, through significant improvement in the scientific understanding of the individual’s condition, disease or disorder, to the ultimate attainment of results capable of conferring benefit to the person
concerned or to other persons in the same age category or afflicted with the same disease or having the same condition; (ii) the research entails minimal risk and minimal
burden for the individual concerned (Art. 17.2)15.
cc- Research on embryos in vitro can be carried out under the adequate protection of the embryo. Oviedo Convention prohibits the creation of embryos for research purposes (Art. 18). (See Explanatory Report, Nos. 115-116).
g) Organ and tissue transplantations: According to Oviedo Convention, removal of organs or tissue from a living person for transplantation purposes may be
carried out solely for the therapeutic benefit of the recipient if there is no suitable organ or tissue available from a deceased person and no other alternative therapeutic
method of comparable effectiveness. For organ or tissue removal the informed consent must have been given expressly and specifically either in written form or before
an official body (Art. 19)16.
In principle no organ or tissue removal may be carried out on a person who does not have the capacity to consent (Art. 20.1). Nevertheless, exceptionally and under the protective conditions prescribed by law, the removal of regenerative tissue
from a person who does not have the capacity to consent may be authorized (Art.
20.2). Thus removal of “bone marrow” from a minor for the benefit of his or her brother or sister is allowed17.
This exception to the general rule is qualified by a number of conditions set forth
in Art. 20, designed to protect the person who is incapable of giving consent18.
h) Prohibition of financial gain and disposal of a part of the human
body: Under Article 21 in the Chapter VII the human body and its parts shall not
give rise to financial gain. This article applies the principle of human dignity set forth
in the preamble and in Article 1.
aa- Under this provision organs and tissues proper shall not be bought or sold or
give rise to financial gain for the person from whom they have been removed. Needless to say that the provision does not refer to such products as hair and nails, which
are discarded tissues, and the sale of which is not affront to human dignity. Moreover, technical acts (sampling, testing, pasteurization, fractionation, purification, storage, culture, transport etc.) which are performed on the basis of these items may legitimately give rise to reasonable remuneration19.
bb- Article 22 deals with “disposal of removed part of the human body”. When
in the course of an intervention any part of human body is removed, it may be stored
and used for the purpose other than that for which it was removed, only if this done
in conformity with appropriate information and consent procedures. The aim of this
article is to ensure the protection of individuals with regard to parts of their body
which are removed (for example in surgery) and then stored or used for a purpose different from which they have been removed20.
›) Infringements of the provisions of the Convention: In Chapter VIII Article 23 deals with “infringement of the rights or principles” set forth in the
Convention. According to this Article the Parties shall provide appropriate and proportionate judicial protection to prevent or to put a stop to an unlawful infringement
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of the rights or principles laid down by the Convention. The appropriate protective
machinery must be capable of operating rapidly. Moreover, the judicial protection
must be proportionate to the infringement of the threats of infringement21.
i) Compensation for undue damage: Article 24 sets forth the principle that
any person who has suffered undue damage resulting from an intervention is entitled
to fair compensation. The Convention uses the expression “undue damage” because in medicine some damage, such as amputation, is inherent in the therapeutic intervention itself. On the subject of “fair compensation”, reference can be made to
Article 50 of the European Convention on Human Rights which affords “just satisfaction of the injured party”22.
j) Sanctions: According to Article 25 the Parties shall provide for appropriate
sanctions to be applied in the event of infringement of the provisions contained in the
Convention23.
k) Other Chapters of the Convention: Chapter IX of the Convention involves in “restrictions on the exercise of the rights” (Art. 26) and “wider protection
with regard to the application of biology and medicine than is stipulated in the
Convention” (Art. 27)24.
Chapter X sets forth “appropriate public debate” in the fundamental questions
raised by the developments of biology and medicine25.
l) Interpretation and follow-up of the Convention: Chapter XI lays down
the rules on the interpretation of the Convention. According to Article 29, the European Court of Human Rights may give advisory opinions on legal questions concerning the interpretation of the Convention.
On the other hand, according to the model of Article 57 of the European Convention of Human Rights, Article 30 of the Convention stipulates that any Party, on
the request of the Secretary General of the Council of Europe, shall furnish an explanation of the manner in which its internal law ensures the effective implementation
of any of the provisions of the Convention26.
m) Protocols and Amendments: Chapter XII deals with “protocols” and
Chapter XIII relates to “amendments to the Convention”. Under Article 31, “protocols may be concluded in specific fields”.
As regards “amendments to the Convention”, under Article 32 they shall be
examined by the CDBI, or by any other Committee designated by the Committee of
Ministers. Each member State of the Council of Europe, as well as each Party to the
Convention which is not a member of the Council of Europe, has the right to vote
concerning the proposed amendments.
n) Final clauses: Chapter IV of the Convention contains the “final clauses” relating to signature, ratification and entry into force; reservations, denunciation etc27.
2. Additional Protocols
After Oviedo Convention, the following additional protocols to the “Convention on Human Rights and Biomedicine” were elaborated by the CDBI:
a) Additional Protocol on the Prohibition of Cloning Human Beings (Paris, 12 January 1998): Under this Additional Protocol, any intervention seeking to
create a human being genetically identical to another human being, whether living
or death, is prohibited. The term “human being genetically identical to another human being” means “a human being sharing with another the same nuclear gene
set” (Art. 1)28.
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b) Additional Protocol concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin (Strasbourg, 24 January 2002): This Additional Protocol
aims at protection of dignity and identity of everyone and guarantees everyone respect for their integrity and other rights and fundamental freedoms with regard to
transplantation of organs and tissues of human origin (Art. 1)29.
This Protocol applies to the transplantation of organs and tissues of human
origin carried out for therapeutic purposes (Art. 2.1). It applies also to cells, including “haematopoietic stem cells” (Art. 2.2). It does not apply (i) to reproductive organs and tissue; (ii) to embryonic or foetal organs and tissues; (iii) to blood and blood
derivatives (Art. 2.3).
Chapter
III of the Protocol sets forth provisions concerning “organ and tissue removal from living persons” (Art. 9-15), and provisions relating to “organ and tissue removal from
deceased persons” (Art. 16-19).
This Protocol emphasizes the prohibitions of “financial gain” and “organ and
tissue trafficking” (Chapter VI, Arts. 21 and 22).
c) Additional Protocol concerning Biomedical Research (Strasbourg, 25
January 2005):
This Protocol aims at the protection of the dignity and identity of all human beings. It guaranties everyone respect for their integrity and other rights and freedoms
with regard to any research involving interventions on human beings in the field of biomedicine (Art.1)30.
The Protocol covers the full range of research activities in the health field involving interventions on human beings (Art. 2.1).
It applies to research on foetus and embryos in vivo; but does not apply to research on embryos in vitro (Art. 2.2).
The Protocol on Biomedical Research sets forth provisions on “ethics committees” (their independence and examinations to be carried out by them) (Arts. 9-12);
on “information and consent to research” (Arts 13-14), and on “protection of persons not able to consent” (Arts. 15-17). Biomedical researches on vulnerable groups (research during pregnancy or breastfeeding, research on persons in emergency
clinical situations, research on persons deprived of liberty) are specifically regulated by
the Protocol (Arts. 18-20).
d) Additional Protocol concerning Genetic Testing for Health Purposes:
This Protocol has been adopted by the 32nd meeting of the CDBI on 2-4 June 2007.
At present it is open for signature of member States.
3. European Conferences and DEBRA Programs
a) European Conferences: The CDBI has organized several European Conferences in the field of bioethics, genetics and medical liability. The last Conference
was held on “The ever-growing challenge of medical liability” that was held in
Strasbourg on 2-3 June 2008.
The CDBI will organize a “Seminar on decisions in relation to medical treatment at the end of life” in 2010.
b) DEBRA Programs: Another activity of the CDBI is the training of experts
in the former East European countries. Under DEBRA Programs, meetings, seminars, colloquia and conferences are organized by the CDBI for the training of experts
in the former East European countries.
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4. Planned Future Activities
As regards the planned future activities of the CDBI, the following themes can be
mentioned:
a) Elaboration of a new additional Protocol to the Oviedo Convention
concerning the protection of human rights and dignity of persons with
mental disorder: The CDBI’s Secretariat has prepared a document on “principles
which could be included in a possible additional Protocol concerning the protection of the dignity and fundamental rights of persons with mental disorder31.
b) Guidelines concerning access to medical files. The Guidelines will deal
with the protection of private life and personal data concerning health, in particular
data held in medical files.
c) Progress of work: The following topics take place in the present agenda
of the CDBI:
- Predictivity, genetic testing and insurances;
- Elaboration of a guide for research ethics committee members;
- Prenatal genetic tests;
- Nuclear transfer.
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VETER‹NER HEK‹ML‹⁄‹ ve B‹YOET‹K
VETERINARY MEDICINE and BIOETHICS
Ferruh D‹NÇER*
Abstract
When I have got an invitation from Dr. Ülman, the President of Turkish Bioethics Association, as one of the keynote speakers of the Congress, I have first hesitated for the theme. Since I have spent all my scientific subsistence in such meetings
during the last 40 years, I had to look for a new artery which might be useful for the
juniors of the field. Then we have agreed to my speech that would not be a new argument, but just a review. Mr. ‹nönü, the Second President of the Republic of Turkey, suggests veterinary medicine as an Ocean in his address in 1943. As a result of
the scientific accumulation occurred in the 2nd half of the 20th century almost all scientific branches are seemed today as if they were oceans. For my presentation I was
requested to across one of these oceans within half an hour! This time I’m enough
lucky in writing what I have said. For this article I have reviewed all my notes and publications. In order to clear the place and role of veterinary ethics the words of “animal, man, medicine, bio, ethics, bioethics” and some concepts such as “public health, comparative medicine, veterinary public health and one health one medicine” have been evaluated in their historical perspectives. Recalling to the conclusions
and comments of medical ethics or bioethics meetings, held in the last 30 years in
Turkey, the present and future of the topic were questioned. As a result, it could be
said that I and my students who are now teachers in their own faculties have been trying to put the name of veterinary ethics on the map of medical ethics and bioethics
with our enthusiastic efforts in the field of education, research and publications.
Key Words: Bioethics, medical ethics, veterinary ethics.
“Denilebilir ki insan hekimli¤i veterinerin
yan›nda okyanusa karﬂ› iç deniz gibidir.”
‹. ‹NÖNÜ (23.01.1943)
Bugüne dek, veteriner hekimli¤i eti¤ini içeren hemen tüm bilimsel toplant›larda
oldu¤u gibi, bu Kongre için de benden bir konuﬂma istediler, “Ne anlat›rsan›z anlat›n” dediler; ancak, programda görülece¤i gibi 30 dakikal›k süre verdiler.
Okyanusu kürekle yar›m saatte geçebilir misiniz? Neden okyanus? ‹nönü’nün yukar›daki cümlesi II. Dünya Savaﬂ› bitmeden, Veteriner Hekimli¤in 100. Y›l›nda yapt›¤› konuﬂmada geçiyor. Günümüzde, sa¤l›k alan›n›n tüm meslekleri birer okyanus; kendisi okyanus olan bir mesle¤in yavrusu, Etik’i de kendisine benzeyecektir.
Dernek ve Kongre Düzenleme Kurulunun Baﬂkan› Ülman, “T›p Eti¤inden Biyoeti¤e”baﬂl›kl› konuﬂmas›nda okyanusa yelken açt›. Arda, “1987’den 2008’e T›bbî
Eti¤in Türkiye’deki Serüveni” adl› sunumu ile son 20 y›lda okyanusun azg›n dalgalar› aras›nda at›lan kulaçlar› anlatacak. Bu ba¤lamda, benden de “bilimsel” anlamda* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimli¤i Tarihi ve Deontoloji AD / dincer@veterinary.ankara.edu.tr
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ki veteriner hekimli¤in Dünyada 246, Türkiye’de 166 y›ll›k geçmiﬂinde biyoetik’e yönelik kulaçlardan bahsetmem bekleniyor diye düﬂünüyorum.
Materyalim ve Yöntem: Resmî akademik yaﬂam›m› noktalad›¤›m 2003 y›l› 2
Nisan gününe dek ve o tarihten sonraki “ikinci bahar›m›n” beﬂ y›ll›k süresinde yaz›psöylediklerim ile bu konuﬂma için okuyup-ö¤rendiklerim materyalimdir. Konuyu ise
“Kavramsal” bir yaklaﬂ›mla özetlemeye çabalayaca¤›m. Böylece, veteriner hekimli¤in hem sa¤l›k bilimleri hem de t›bbi etik ve biyoetik ile iliﬂkisini, daha do¤rusu iç içeli¤ini sergileme olana¤› bulaca¤›ma inan›yorum.
Kavram; “Bir ﬂeyin nitelikleri üzerine taﬂ›d›¤›m›z düﬂünce” olarak tan›mlan›yor sözlüklerde. Buradan, kavrama’ya, anlama-alg›lama’ya uzan›yoruz. Konuﬂmamda geçecek olan biyo, hayvan, insan ve bunlar›n hekimli¤i ile etik-biyoetik gibi terimleri öncelikle kavramsal aç›dan önemsiyorum.
Biyo; sözlüklerde, “Grekçe bios’tan, bitki ve hayvan yaﬂam›, canl›” olarak tan›mlan›yor. TDK Sözlü¤ü 1943 bas›m›nda biyo ve etik sözcükleri yok; sadece dört baﬂl›kbiyojeografi, biyolog, biyoloji, biyolit var. Sözlü¤ün 2. (1955) bask›s›nda da 12 y›l
öncesinin ayn›. Oysa ki Webster’in 1957 bas›m›nda “biyo” ile baﬂlayan 115 baﬂl›k bulunuyor.
TDK Sözlü¤ünün 5. bas›m›nda (1974) “biyo” içeren sözlük say›s› 10’a ç›km›ﬂ; ancak “etik” yok. Nihayet; 1988 bask›s›nda 16 baﬂl›k aras›nda “biyo ve etik” tan›mlar›na yer verilmiﬂ. Buradan bak›nca; Atatürk’ün Dil Devrimindeki amac›n› ve bilime verdi¤i önemin anlam›n› ne düzeyde kavrayabilmiﬂiz? Onu görüyoruz.
Biyoetik; 5 Kas›m 2008 tarihli eriﬂimde ﬂöyle aç›klan›yor: “Sa¤l›k alan›na yönelik etkinlikler ve canl› organizma üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda ortaya ç›kan
de¤er sorunlar›n›n konu edildi¤i, tart›ﬂ›ld›¤›, araﬂt›r›ld›¤› disiplinler aras› alan.”
Bu toplant›ya kat›lanlara tan›d›k bir tan›mlama.
‹nsan, hayvan ve hekimlik kavramlar›n› bu iki canl›n›n var olmas› ve sonras› geliﬂmelerle anlamland›rabiliriz. ‹nsanda Homo habilus-erektus-sapiens evrelerinde; hayvanda evcilleﬂme ve evciltme aﬂamalar›nda hekimlik kavram› da do¤up geliﬂiyor. Tarihin en eski ça¤lar›nda baﬂlayan insan-hayvan iliﬂkisi, sa¤alt›m alan›nda gerçekleﬂtirilen
“tek t›p” uygulamas› ile “yararl›l›k” ilkesinin en somut örneklerini ortaya koyuyor.
“Tek T›p Konsepti” 19. yüzy›lda Virchow, 20. yy. da Osler ve Schwabe ile bilimsel düzeyine ulaﬂ›p, 21. yy. baﬂ›nda, 2006’dan itibaren ABD’de e¤itim alan›nda uygulamaya geçiriliyor. Bu konseptin kesitleri ilginç. “Cellular Patoloji” ‘nin kurucusu
ve patologlar›n en büyü¤ü kabul edilen1 Rudolf Virchow (1821-1902) ayn› zamanda “Veteriner Hekimli¤i Halk Sa¤l›¤› – VHS” n›n öncüsü ve veteriner hekimli¤i e¤itiminin inançl› bir destekleyicisidir. Bir konferans›nda ﬂöyle diyor: “Hayvan ve insan
hekimli¤i aras›nda bir bariyer yoktur. Olmamal›d›r da. Objeler farkl›d›r, fakat ulaﬂ›lan sonuçlar t›bb›n temelini oluﬂturur2,3” .
Louis Pasteur (1822-1895), t›p alan›nda ulaﬂt›¤› ola¤anüstü sonuçlar›yla tan›n›r. Bu nedenle ço¤unluk, hatta hekimler aras›nda bile, kimya profesörü kimli¤i ile de¤il de beﬂerî hekim olarak bilinir. Veteriner hekimli¤i alan›na da ﬂaﬂ›rt›c› düzeyde katk›s› vard›r. Türkiye’de; laboratuar hayat›n›n baﬂlang›c›nda, Kuduz Hastanesi ve Müessesesi’nin kuruluﬂunda, kuduz aﬂ›s›n›n üretiminde, t›bbî ve veteriner mikrobiyolojinin
öncüleri olan Dr. R›fat Hüsamettin ile Veteriner Hekim Adil Mustafa ﬁehzadebaﬂ›’n›n yetiﬂmelerinde, “Bakteriyolojihane-i Osmanî” nin kuruluﬂunda, Nicolle
ve Adil Mustafa’n›n s›¤›r vebas› etkenini bularak uluslararas› literatüre geçiﬂlerinde4,5
Pasteur’ün ortaya koydu¤u ilgi ve katk› bir doktora tezi konusunu dolduracak nicelik
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ve niteliktedir. Pasteur ve ö¤rencilerinin araﬂt›rma ve deney hayvan› kullanma yöntemleri etik ve biyoeti¤in uygulama alan›ndaki ipuçlar›n› vermektedir. Pasteur’ün gangren,
septisemi, do¤um hummas›, antrax, tavuk koleras›, domuz k›z›l› ve kuduz gibi insan ve
hayvanda görülen ve zoonotik karakterli hastal›klar üzerinde yapt›¤› çal›ﬂmalar›nda;
buldu¤u aﬂ›, serum ve biyolojik maddelerin üretim ve uygulamalar›nda hem tek t›p
konsepti hem de etik ve biyoeti¤in kavﬂak noktalar› bulunmaktad›r.
Pasteur’ün 1885’te kuduz aﬂ›s›ndan sonra verdi¤i konferansta ﬂu aç›klamas› dikkat çekicidir: “Veteriner hekim arkadaﬂlar›m›z›n araﬂt›rma ve buluﬂlar› bizim çal›ﬂmalar›m›za ›ﬂ›k tutmakta, ilham kayna¤› olmaktad›r. Biz, sizlerle iﬂ birli¤i yaparak deneysel araﬂt›rmalar›n›zdan yararland›k; tavuk koleras› ve kuduz gibi hastal›klar›n aﬂ›lar›n› keﬂfetmeyi baﬂard›k.”2,3
Alman Hekim Robert Koch (1843-1910), çeﬂitli hayvan hastal›klar› üzerinde
araﬂt›rmalar yapt›. Tüberkülozun etkenini bularak hem “zoonotik” hastal›klara, dolay›s›yla hayvanlar›n insan sa¤l›¤›nda oynad›¤› role dikkat çekti, hem de bu çal›ﬂmas›yla
1905 y›l› Nobel T›p Ödülünü kazand›. Alman Hekimi Löffler (Frederich August Johannes 1852-1915) insanda difteri basili yan›nda, çift t›rnakl› hayvanlarda görülen ﬂap
hastal›¤›n›n etkenini de buldu. Ayr›ca, domuz erizipeli ve zoonotik hastal›klardan ruam
üzerinde çal›ﬂt›6.
T›p alan›nda ünlenen bu otoritelerin hayvanlar üzerindeki araﬂt›rmalar›, veteriner
hekimlerle birlikte çal›ﬂmalar› ya da onlar›n çal›ﬂmalar›ndan yararlanmalar› “Komparatif (Karﬂ›laﬂt›rmal›) T›p” kavram›n›n tarihsel köklerini oluﬂturdu. Di¤er taraftan Virchow ve Pasteur ile bilimsel anlam kazanan tek t›p kavram› 20. yy baﬂ›nda okyanusu
aﬂarak “Yenidünyaya” ulaﬂt›. Kanadal› Hekim Sir William Osler (1849-1919) “Veteriner ve beﬂerî t›p birbirini tamamlar ve bu gerçek tek t›p olarak alg›lanmal›d›r”2,3 diyerek, “TEK TIP - TEK SA⁄LIK” deyiminin t›bbî terminolojiye giriﬂine yol
açt›.
Halk Sa¤l›¤›; 20. yüzy›lda, sa¤l›kl› yaﬂam, dengeli beslenme ve zoonotik hastal›klar ekseninde yeni boyutlar kazand›. Birinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda ve sonras›nda
bulaﬂ›c›, salg›n ve zoonotik karakterli hayvan hastal›klar›n›n uluslararas› düzeyde kontrolü, denetimi ve mücadelesi amac›yla “Uluslararas› Epizootik Hastal›klar Ofisi- OIE”* kuruldu (25 Ocak 1924). K›sa sürede, veteriner hekimlerin yaln›z hayvan
hastal›klar›yla mücadelede bile halk sa¤l›¤›na yapt›¤› katk›lar kan›tland›2,7.
‹kinci Dünya Savaﬂ›nda beslenme ve sa¤l›k alan›nda yaﬂanan global sorunlar iki
örgütün daha oluﬂturulmas›na yol açt›. G›da maddelerinin en iyi koﬂullarda, belirli standartlara uygun biçimde ve g›da güvenli¤i zincirinde üretimini ve tüketimini kontrol alt›na almak, sa¤l›kl› ve dengeli beslenmeyi sa¤lamak ve açl›k sorununa çözüm bulmak
amac›yla 1945’de “G›da-Tar›m Organizasyonu-FAO” kuruldu. Dünyadaki sa¤l›k
sorunlar›yla en üst düzeyde ilgilenmek, teknik iﬂbirli¤ini ve bilgi ak›m›n› gerçekleﬂtirmek üzere de 7 Haziran 1948’de “Dünya Sa¤l›k Teﬂkilat›-WHO” çal›ﬂmalar›na
baﬂlad›; bir y›l sonra (1949) bu örgütün “Veterinary Public Health-VPH (Veteriner
Halk Sa¤l›¤›-VHS) Ünitesi” oluﬂturuldu. Genelde FAO ve WHO bünyesinde, özelde
VPH ünitesinde birçok “uzmanlar komitesi” taraf›ndan hekim-veteriner hekim iﬂbirli¤i ile projeler gerçekleﬂtirdi ve bunlar›n sonuçlar› 1950’li y›llar›n baﬂ›ndan itibaren “
TEKN‹K RAPORLAR SER‹S‹” ad› alt›nda ve yap›lan bilimsel toplant›lar›n kitaplar›nda WHO taraf›ndan yay›mland›8. Avrupa, ABD ve dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde üniversitelerde ya da kamuda VPH birimi, bölümü, enstitüsü gibi üniteler oluﬂturuldu2,8.
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Veteriner hekimli¤in halk sa¤l›¤› alan›na katk›lar›n› disipline edip geliﬂtirmek amac› ile çeﬂitli Bat› ülkelerinde özel birimler ve etkinlikler gerçekleﬂtirildi. Michigan Üniversitesi Halk Sa¤l›¤› Fakültesi taraf›ndan 6-9 Ekim 1958 tarihleri aras›nda düzenlenen toplant›n›n bildirileri 1960’ta yay›mland›9. Bu eserde “Komparatif T›p” kavram› tart›ﬂmaya aç›ld›. Benzeri olarak 1965’te Londra’da“Komparatif T›pta Yeni Geliﬂmeler Üzerine Uluslararas› Sempozyum” düzenlendi; bir y›l sonra bildirilerin kitab› yay›mland›10 .
Veteriner hekimlerin hayvanlar üzerinde sahip olduklar› bilgileri ile komparatif t›pta etkilerini yans›tan en önemli kaynaklardan biri de “Etolojide Konseptler” konulu konferanslar› içeren yap›tt›r11. Öteden beri Etik-Ekoloji-Etoloji (3E) kavram›nda
Etoloji’nin veteriner hekimli¤i eti¤inde ayr› bir özelli¤e büründü¤ünü vurguluyoruz12.
Etik’te oldu¤u gibi, Etik ‹lkeler de insan merkezli: Yararl›l›k, Adalet, Zarar Vermeme, Sayg›, Özerklik; tüm bu ilkelerin temelinde “Özgürlük” var. Özgürlük yoksa, bu ilkeler de etik de “hiçlik” durumuna düﬂer. Etolojinin asl› özgürlüktür. Bu aç›dan bak›nca, hayvan ve çevresi için etik ilkeler daha bir anlaml› görülüyor. Bu nedenle, hayvan özgürlü¤ünün ateﬂli savunucusu Jeremy Bentham daha 1780’li y›larda;
“Hak; yaln›z insanlar için de¤il, ac› ve haz duyabilen bütün canl›lar için geçerlidir” diyebilmiﬂtir13. Hayvan Haklar› Evrensel Bildirgesi içinde geçen “hayvanlara fiziki ya da psikolojik ac› veren her türlü deneyin hayvan haklar›na ayk›r› oldu¤u ve deneylerde alternatif yöntemlerin kullan›lmas›” ifadesi bence, “hak”
ba¤lam›nda etik’in en derin anlam›n› taﬂ›yor. Yaln›z parasal güç ile ulaﬂ›labilen “yaﬂam
standard›” hiçbir ﬂekilde onurlu bir yaﬂam düzeyini yans›tm›yor. As›l olan, aranmas›
gereken “yaﬂam kalitesi” (quality of life) kavram›nda sakl›. E¤itim, sa¤l›k, çevre,
popülasyon dengesi, yerleﬂim ve ulaﬂ›m gibi alanlarda hemcinsine, çevresine ve hayvanlara sayg› duyan, ahlakî de¤erleri sahiplenen ve paylaﬂabilen bireyler ve toplumlar
yüksek düzeyde yaﬂam kalitesine ulaﬂabiliyor13.
‹nan›yorum ki WHO’da VPH biriminin veteriner hekim kurucular› Prof. Dr. Martin Kaplan ile Prof. Dr. Calvin W. Schwabe, insan ve hayvan hakk›n› eﬂit görerek,
“tek t›p, tek sa¤l›k, komparatif t›p” kavramlar›n›n benimsenip, yayg›nlaﬂmas›n› sa¤lad›lar. Schwabe’nin “Veteriner Hekimli¤i ve ‹nsan Sa¤l›¤›” adl› muhteﬂem eserinin2 ilk edisyonu 1964’te yay›mland›, iki y›l sonra yeniden bas›ld›; ikinci edisyonu
1969’da ç›kt› ve 1971,1974’te yeniden bas›ld›; üçüncü edisyonu ise 1984’te yay›mland›. Bu veriler, Schwabe’nin kiﬂisel baﬂar›s›n› ve VPH otoritesi olarak kabul edildi¤ini yans›tmakla birlikte; tek t›p - tek sa¤l›k konseptinin uyand›rd›¤› ilgiyi de kan›tlamaktad›r. Bu ilginin bir sonucudur ki FAO/WHO’nun Müﬂterek Uzmanlar Komitesi 25
Kas›m-2 Aral›k 1974 tarihlerinde Cenevre’de toplanarak “Veteriner Hekimli¤in
Halk Sa¤l›¤›na Katk›lar›” konulu toplant›y› gerçekleﬂtirdiler. Toplant›n›n sonuçlar› 1975’de FAO&WHO taraf›ndan yay›mland›8.
T›p ve veteriner hekimli¤in ortak noktalar›n›n ço¤almas›nda “hayvan” her zaman baﬂrolü kapm›ﬂ; beslenmede, sa¤l›kta ve sa¤alt›mda “olmazsa olmaz” nitelik kazanm›ﬂt›r. Bu nedenledir ki, günümüzde “kaliteli yaﬂam” ilkesinin benimsendi¤i
tüm ülkelerde “çiftlikten sofraya sa¤l›k” slogan› tutmuﬂ ve “sa¤l›kl› hayvan-sa¤l›kl›
insan” deyimini kabul görmüﬂtür. VPH’in en önemli çal›ﬂma alanlar›ndan biri de insan araﬂt›rmalar›nda kullan›lan hayvanlar konusudur; buna, “deney hayvanlar›” ya
da biraz yumuﬂatarak “modeller” deniliyor. Veteriner hekimli¤in, etik ve biyoetikte
tart›ﬂ›labilen, gereksinim duyulan, anlaﬂ›labilen en somut etkinliklerini bu alanda görebiliriz. Deneylerde hayvan kullan›m›, bu yöndeki uluslararas› yapt›r›mlar, resmî kurum
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ve kuruluﬂlar, STK’lar, hayvan haklar›, hayvanlar› koruma, hayvan ongunlu¤u (refah›)
hareketleri ve bunlar›n getirdi¤i 3R ve di¤er kurallar ile klonlama, kök hücre vb. çal›ﬂmalar›n biyoetik kokan tüm aﬂamalar›nda, veteriner hekimli¤in etki ve yetkisinin
aranmas› gerekmektedir. Baﬂka bir deyiﬂle; t›bbî etik, veteriner hekimli¤i eti¤i ve biyoetik “TEK TIP-TEK SA⁄LIK KONSEPT‹” ile birlikte ele al›nmal›d›r. Ben, konuya öteden beri bu bak›ﬂla yaklaﬂ›yorum; 1970’li y›llara dönerek örnekler vermek istiyorum.
Antropozoonozlar ve k›rsal halk sa¤l›¤›n›n öncülerinden olan Polanya’l› Bilim
Adam› Ord. Prof. Dr. Joseph Parnas’› (1909-1998) V. Dünya Veteriner Tarihi
Kongresi’nde (Kopenhag 9-12 Haziran 1974) tan›d›m. O günlerde VPH’in tarihi üzerinde çal›ﬂ›yordum. Parnas, “UNA SANITAS-UNA MEDICINA” (Tek Sa¤l›k-Tek
Hekimlik) konulu bildirisini geniﬂleterek bana gönderdi ve ben, Elaz›¤ Veteriner Fakültesi Dergisi’nin Editörü olarak bu makaleyi yay›mlad›m14. Daha sonra da gönül borcumun ifadesi anlam›nda kitab›ma ald›m. Bu makaleyi, Türkiye’de “tek t›p - tek sa¤l›k” kavram›nda bas›l› ilk belge olarak görüyorum.
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez Konseyi’nde görevli oldu¤um dönemde
(1979-1980) Konsey ad›na haz›rlad›¤›m raporu geniﬂleterek yay›mlad›¤›m makale15
ile VHS konusu kurumsal düzeyde gündeme taﬂ›narak tart›ﬂ›lmaya baﬂland›. Ne yaz›k
ki 12 Eylül Dönemi tüm üniversitelerde, meslek kuruluﬂlar›nda, STK’larda, bilim insan› ve bilimde derin yaralar açt›. Bu olay›, kendi bilim dal›m›z örne¤inde tarihe kaz›d›m16; merakl›s› bulup okur. O günün koﬂullar›nda, inceleme konumuz da dondurulmuﬂ oldu. Paris UNESCO Evinde kabul edilen ve veteriner hekimli¤i eti¤inin temel dayanaklar›ndan birini oluﬂturan 15 Ekim 1978 tarihli “Hayvan Haklar› Evrensel Bildirgesi” referansl› bilimsel söylemler bile “hayvan haklar› bahanesi ile insan haklar›na göz k›rpan ve rejimi hedef alan” etkinlikler olarak de¤erlendirildi.
ﬁüphesiz ki su, yata¤›n› zorlad›. Russell ve Burch (1959) ile baﬂlay›p uluslararas›
kuruluﬂlarca da benimsenen normlar 1970’lerde “Araﬂt›rma Etik Kurullar›-RECs” ile
“Hayvan Etik Kurullar›-AECs” oluﬂturulmas›n› sa¤lad›. Ayn› paralelde, SCI ve di¤er
indekslerde taranan, özellikle A ve B kategorisindeki bilimsel periyodikler, hayvan deneylerine dayal› makaleler için “Etik Kurul Onay›” istemeye baﬂlad›lar. San›r›m bu
nedenle, Türkiye’de ilk “Araﬂt›rma Etik Kurulu” 1986’da Hacettepe Üniversitesi T›p
Fakültesinde kuruldu. On y›l sonra ise Türkiye’de ilk olarak Marmara Üniversitesi T›p
Fakültesinde “Deney Hayvanlar› Etik Kurulu” çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Zamanla, bu kurullarda ve deney hayvanlar› ünitelerinde veteriner hekim eksikli¤i anlaﬂ›l›p, bir biçimde giderilmeye çal›ﬂ›ld›.
“‹laç Araﬂt›rmalar› Hakk›nda Yönetmelik” (29 Ocak 1993) ve buna dayal›
“Merkezî ve Yerel Etik Kurullar›”, “Veteriner Hekimli¤i Deontoloji Yönetmeli¤i”
(9 Temmuz 1994), önce Ankara, sonra di¤er veteriner fakültelerinin ders programlar›na eklenen zorunlu “Mesleki Etik Dersi” ve “AÜ Veteriner Fakültesi Etik Kurulu”
(10 Temmuz 1996) hayvan deneylerine dayal› araﬂt›rmalarda, deney hayvanlar›n›n
üretimi, sa¤l›¤› ve kullan›lmas› gibi alanlarda veteriner hekimlerin yerini ve önemini belirginleﬂtirdi.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurulu, “Hayvan Deneyleri Etik Kurullar›n›n Çal›ﬂma, Usul ve Esaslar›na Dair Yönetmelik” (6 Temmuz 2006) uyar›nca Ankara Üniversitesi bünyesinde oluﬂturulan Yerel Etik Kurul’un faaliyetine kadar
geçen 10 y›ll›k süreçte, yaln›z etik kurul raporlar› haz›rlamad›. Yönergesi ve çal›ﬂma
biçimi ile Türkiye’de sa¤l›k bilimleri alan›n›n di¤er ö¤retim ve araﬂt›rma kurumlar›n›n

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

35

taleplerini karﬂ›lad› ve onlar›n kendi etik kurullar›n› oluﬂturmalar›na örnek teﬂkil etti.
Emekli oldu¤um tarihe kadar (Nisan 2003) bu Kurulun Baﬂkan› olarak, TÜB‹TAK dahil, çeﬂitli bilim kuruluﬂlar›n›n ve üniversitelerin bilimsel toplant›, seminer ve çal›ﬂtaylar›na kat›ld›m. Bu etkinliklerde veteriner hekimli¤in, etik ve biyoetik alan›ndaki yetki ve
sorumlulu¤unu tart›ﬂma olana¤› buldum. Gelecekte unutulur endiﬂesiyle, bunlardan ikisine de¤inmek istiyorum.
Marmara Üniversitesi, 29 May›s 1998’de “‹nsan ve Hayvan Üzerinde Yap›lan
Araﬂt›rmalarda Etik Komitelerin ‹ﬂlev ve Sorumluluklar›” konulu bir toplant› düzenledi. O tarihte doçent olan Prof. Dr. ﬁefik Görkey’in daveti üzerine yapt›¤›m sunumda, Etik Kurulumuzun iﬂlev ve amac›, deney hayvanlar›n›n oldu¤u her yer ve konuda veteriner hekimli¤i mesle¤inin de “olmazsa olmazlar” aras›nda görülmesi gere¤i tüm yönleriyle ortaya kondu.
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi taraf›ndan 1990’l› y›llar›n sonunda baﬂlat›lan
uluslararas› kat›l›ml› “Deneysel ve Klinik Araﬂt›rmalar Kongresi” dört kez düzenlendi. Kongre çerçevesinde, Manchester Üniversitesi Biyolojik Bilimler Fakültesi
uzmanlar›n›n yönetti¤i “Deneysel Araﬂt›rma Çal›ﬂtaylar›” yap›ld›; kat›lanlara
“sertifika” verildi. Bu olay›, Türkiye’de deney hayvanlar›na dayal› bilimsel araﬂt›rmalar için bir dönüm noktas› olarak niteliyorum. Diyebilirim ki bu çal›ﬂtaylar; belli bir e¤itimden geçmeden deney hayvan›na dokunulamayaca¤› gerçe¤ini ve 3R, hayvan haklar›, hayvan ongunlu¤u kavramlar›n›n biyoetikteki yerini Türkiye’ye pratik anlamda taﬂ›m›ﬂt›r. Bu kongre ve çal›ﬂtaylar›n gerçekleﬂmesini sa¤layan Erciyes Üniversitesi T›p
Fakültesi Ö¤retim Üyesi Dr. Hamit Okur’u* burada takdirle anarak gönül borcumu
ödemek istiyorum. Günümüzde, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullar›n›n yetkisine b›rak›lm›ﬂ olan 80 saatlik “Deney Hayvanlar› Kullan›m Sertifikas› E¤itim
Program›” uygulamalar›nda Dr. Okur’un eme¤i ve çal›ﬂtaylar›n mayas› hat›rlanmal›d›r. Bu kongrelerin kitaplar›, Türkiye’de biyoeti¤in yak›n geçmiﬂini ayd›nlatacak makaleler içermektedir.
Hayvan Haklar› Evrensel Bildirgesi yan›nda, yaln›z laboratuar hayvanlar›na de¤il,
“Deneysel ve Di¤er Bilimsel Amaçlarla Kullan›lan Omurgal› Hayvanlar› Korumaya Dair Avrupa Sözleﬂmesi” (Strasburg 1986) dahil pek çok uluslararas› bildirim
ve sözleﬂmelerle, tüm hayvanlara fiziki ya da psikolojik ac› veren her türlü deneyin hayvan haklar›na ayk›r› oldu¤u ve deneylerde alternatif yöntemlerin kullan›lmas›
önemle vurgulanm›ﬂt›r. T›p eti¤i – biyoetik konulu tüm bilimsel toplant› ve tart›ﬂmalarda öne sürülen 3R prensibinde Replacement’›n öncelik taﬂ›d›¤›n›, buradan giderek alternatif yöntemler bulma zorunlulu¤unu savunageldim. Bugünle 1980’ler aras›nda bir
köprü kurarak sav›m› yinelemek istiyorum. Cumhuriyet Döneminde veteriner hekim
olmuﬂ tüm meslektaﬂlar›m›n Hocas› Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün’ün ölümünden (9 Aral›k 1981) sonra yaﬂam› ve bilimsel çal›ﬂmalar› üzerine bir makale yay›mlam›ﬂt›m17. ‹lginçtir, bu makale, 2000’li y›llarla birlikte, yay›mland›¤› tarihten daha çok
aranmaya ve okunmaya baﬂland›. Neden mi? Çünkü Aygün, alternatif yöntemleri
savunuyordu. Ancak, onun araﬂt›rma yöntemini Türkiye’de ac›mas›zca eleﬂtiren bilim
adamlar› da vard›. Aygün: “Hayvansal hücrelerin hayvan organizmas› için; genç, olgunlaﬂmam›ﬂ, homojen insan hücrelerinin ise insan bedeni için inan›lmaz ölçüde
sa¤›tsal bir güce sahip oldu¤unu” söylüyordu17. Laboratuvar›nda özel yöntemleriyle
haz›rlad›¤› insan hücre kültürü preparatlar›, kendisine inanan hekim arkadaﬂlar› taraf›ndan insanlarda intravenöz ya da intramüsküler enjeksiyonlarla uygulanm›ﬂ; bunlar›n
homolog ya da ilgili olduklar› hücre bölgelerine ulaﬂt›klar›, h›zl› bir üreme faaliyeti gös-
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terip hastal›kl› organ›n yap›s›n› onararak, yerine getirilemeyen fonksiyonlar› düzelttikleri kan›tland›. “Enjeksiyon ‹mplantasyonu” olarak adland›r›lan bu metodun, “reddetme” olaylar›n›n yaﬂand›¤› organ transplantasyonunun yerini alabilece¤i ileri sürüldü. Aygün, ancak yurtd›ﬂ›nda yay›mlayabildi¤i Kitab›nda18, hücre kültürü enjeksiyon
tedavileri ile mongoloid çocuklar›n ve LSD hastal›klar›n›n sa¤alt›labildi¤ini; bu tedavi
yönteminin sinir sistemi (ﬂizofreni, multipl skleroz vb.), kalp, böbrek, karaci¤er ve dolaﬂ›m hastal›klar›nda; felçlerde, tümör ve benzeri olaylarda uygulanabilece¤ini savundu. Aygün’ün canl› hücre kültürü araﬂt›rmalar›na baﬂlad›¤› 1930’lu y›llarda ne DNA ne
sarmallar ne de klonlama gibi günümüzün s›radan görülen bilgileri literatüre kazand›r›lm›ﬂt›. Aygün Yöntemi; insan sa¤l›¤›n›n da yarar›na sunularak t›p tarihinde tüberküloz, ﬂarbon ve kanser araﬂt›rmalar›nda unutulmaz örnekleri verilen hekim - veteriner
hekim iﬂbirli¤inin, dolay›s›yla tek t›p–tek sa¤l›k kavram›n›n somut bir örne¤i, Aygün de
klonlaman›n öncülerinden biri olarak kabul edilmelidir.
Bilindi¤i gibi, klonlama teknolojisi, reprodüktif biyoteknikler içerisinde büyük bir
önem taﬂ›maktad›r. Bir canl›n›n genetik olarak identik kopyalar›n›n oluﬂturulmas› anlam›na gelen ilk klonlama, eriﬂkin bir koyunun somatik hücreleri kullan›larak 1996’da
dünyaya getirilen “Dolly” kuzu ile baﬂlam›ﬂt›r. Bu tarihten sonra, klonlama teknolojisi bütün dünyada büyük önem kazanm›ﬂt›r. Türkiye’de, ‹stanbul Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Sema
Birler ve arkadaﬂlar› taraf›ndan 21 ve 28 Kas›m 2007 tarihlerinde al›nan ilk klon yavrular› ile uygulama alan›na aktar›lm›ﬂt›r19. Bu olay da Aygün ile 1930’larda baﬂlat›lan,
Birler ve arkadaﬂlar› ile 21. yüzy›la taﬂ›nan biyoteknolojik bir uygulamada veteriner hekimli¤in yerini ve önemini ortaya koyan bir belge olarak kabul edilmelidir.
Sonuç
Benimle birlikte, geçmiﬂte doktora ö¤rencilerim, bugünse konular›n›n uzman›
olan arkadaﬂlar›m, derslerimizde ve bilimsel toplant›larda “etik ve biyoetik”in veteriner hekimli¤i alan›ndaki yol haritas›n› çizmeye çal›ﬂt›k. Özgür’ün doktora tezi20, Türkiye’de 1995’e kadar VHS dan, Biyoetik’e uzanan yolun öyküsünü yans›t›yor. Baﬂa¤aç, AÜ Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsünde, lisansüstü düzeyde iﬂledi¤i konular› 2004’te kitaba21 dökmüﬂ; bunlar› güncelleﬂtirip geniﬂleterek yak›nda yeniden yay›mlayaca¤›n›
söylüyor. Bilim alan›m›z›n di¤er ö¤retim elemanlar› da kendi fakültelerinde etkinliklerini sürdürüyorlar. Birimimiz kütüphanesinde son 25 y›lda yay›mlanan Türkçe ve yabanc› dildeki ana kaynaklardan oluﬂmuﬂ “bir uzmanl›k kitapl›¤›” var.
Ben ve arkadaﬂlar›m, sahip oldu¤umuz bilgiler ve gayretlerimizle, sundu¤umuz bildiriler ve kat›ld›¤›m›z tart›ﬂmalarla, ortaya koydu¤umuz yay›nlar›m›zla veteriner hekimli¤i eti¤ini t›bbi etik ve biyoetik alan›na taﬂ›yabildik mi? Etkili, yararl› olabildik mi? Bu etki sürmeli mi? Sürecek mi? Bu “mi”li sorular bana “Toplum ve
Etik” konulu bilimsel toplant›y› an›msatt›. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü taraf›ndan düzenlenen 6 Aral›k 1995 tarihli bu toplant›da konuﬂulanlar iyi ki yay›mlanm›ﬂ22. Bu
kayna¤› “Yaman Örs Arma¤an›”23 içinde yer alan Örs’ün yay›nlar› (s. 10-33) aras›nda göremedim; unutulmuﬂ olmal›. Çünkü, bu toplant›n›n Moderatörü Prof. Dr. Korkmaz Alemdar’›n ifadesi ile “Profesör Yaman Örs, biyoetik denilince akla ilk gelen
isimlerden biri.” Toplant›da, Prof. Dr. Türker Aﬂan “siyasette”, Prof. Dr. ﬁahin Yeniﬂehirlio¤lu “genelde”, Prof. Dr. Yahya Zabuno¤lu “hukukta”, Prof. Dr. Ruﬂen Keleﬂ “toplum ve çevrede”, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar “iletiﬂimde” etik konular›n› irdelediler. Ben “3E - Ekoloji-Etoloji-Etik” ba¤lam›nda veteriner hekimli¤i ve etik iliﬂkileri üzerine konuﬂtum. Örs ise, kendi deyimi ile “Toplumsal ve Godot’sal Etik” ola-
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rak baﬂl›kland›rmak istedi¤i bir sunum yapt›. “Benim, Godot’yu özellikle benimsememin nedenlerinden biri de ya da genelde de tiyatro yazarl›¤›na heves etmiﬂ; ama
bunu bir türlü gerçekleﬂtirememiﬂ bir kiﬂi olmam… Ama beceremedim.” diyor.
Ben de iyi ki becerememiﬂsin diyorum. Çünkü becerseydi Yaman Örs’süz biyoetik
“öksüz” kalacakt›. “Godot’yu Beklerken”e ba¤lad›¤› konuﬂmas› da beni destekliyor.
Bak›n ne diyor: “E¤er, Godot’lar varsa bu toplumda neyi kötü, yanl›ﬂ, kabul edilmez görüyorsak onlar hepimizin. Yani, hepimizin tutumunun
bir bileﬂkesi olacakt›r; etkili olabildi¤imiz ölçüde.” Biyoeti¤in çok meslekli, çok disiplinli karakteri ile t›pat›p örtüﬂen bir yorum. Yaman Örs, bununla da yetinmiyor, “Godot ile ilgili olarak e¤er bir oyun yazsayd›m ne gibi adlar koyard›m diye düﬂündüm: Godot Gelecek mi? Godot Gelir mi? Godot Gelebilir mi? Godot
Gelsin mi? Godot Gelmeli mi?” diyor.
Toplum ve etik üzerine yap›lm›ﬂ olan o toplant›n›n üzerinden bugüne dek tam 13
y›l geçmiﬂ. ﬁimdi ben, akademik yaﬂam›mda yol arkadaﬂl›¤› yapt›¤›m Yaman Örs’e soruyorum:
Oyununu yazd›n m›?
Godot(lar) geldi mi?
Bana göre yan›t apaç›k: Bu toplant›, onu düzenleyenler, kat›l›mc›lar, etik’i önce
t›p eti¤ine, oradan sa¤l›k bilimleri eti¤ine ve biyoeti¤e taﬂ›yanlar; yani, HEP‹M‹Z,
“ETK‹L‹ OLAB‹LD‹⁄‹M‹Z ÖLÇÜDE.”
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"1987'den 2008'e TIBB‹ ET‹⁄‹N TÜRK‹YE SERÜVEN‹"
ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹ PERSPEKT‹F‹NDEN
“THE ADVENTURE of MEDICAL ETHICS in TURKEY
from 1987 to 2008”
A PERSONAL APPROACH
Berna ARDA*
Abstract
This conference has been dedicated to reflect personal view on general evaluation of the medical ethics as an academic area, a research field, a course subject in undergraduate medical education. The author shared impressions she obtained during
her professional life, which started in 1987 as a research assistant in the School of
Medicine, Ankara University; continued as a trainer and researcher in the field of
medical ethics. The text also give information on the possibilities of this academic field as well as the limitations. Being an ethicist academician often means living with
the feeling of “paddling for nothing”, but at the same time, it means trying to overcome this feeling. Without a doubt, the author wants to remind young academics that
they do not have the right to lose hope and emphasize the importance of multidimentional and interdisciplinary approach in the area.
Key Words: Medical ethics, medical ethics education, Deontology Department,
Ankara University School of Medicine, Turkey
Bu metinde k›saca “Etik Nerede?” sorusuna kiﬂisel bir perspektiften yan›t verilecektir. Dolay›s›yla yazar›n bir araﬂt›rma görevlisi olarak girdi¤i 1987 y›l›ndan günümüze kadar alanda tan›k olduklar›ndan, bir parças› olarak katk›da bulundu¤u, emek verdi¤i akademik boyuttan ve alan›n güncel yans›malar›ndan k›saca söz edilecektir. Bu
ba¤lamda; “t›p e¤itimindeki yer, mezuniyet öncesi ve sonras›”, “t›bb›n günlük hayat›ndaki yer”, “t›p araﬂt›rmalar›ndaki yer”, “t›bbi yay›nc›l›ktaki yer, yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda” ve “gündelik hayata iliﬂkin notlar” metnin alt baﬂl›klar›n› oluﬂturacakt›r.
Tarihsel noktalara k›saca de¤inmek gerekirse; ülkemizde hekim yetiﬂtirilmesinde,
bir baﬂka deyiﬂle “t›p fakültesi gelene¤inde” hekimin görevleri, sorumluluklar›…gibi
konular her zaman müfredatta yer alm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda, yapt›klar› katk›lardan dolay› Dr. Nurican, Dr. Hüseyin Remzi Bey, Dr. Zoeros Paﬂa ve Dr. Galip Ata-Ataç’ ›n
adlar›n› anmak gereklidir. Farkl› adlar “Tarih-i T›p ve Vezaif-i Et›bba, Meslek Eti¤i ve
deontolojisi…vb”, farkl› yöntemler “Didaktik, ö¤ütleme, interaktif...vb”, farkl› içerik
“Mesle¤in tarihsel geliﬂimi, mevzuat bilgisi...” ler ile karﬂ›m›za ç›ksa da hekimli¤in “humanist ve ayn› zamanda kendisiyle ilgili mevzuattan da haberdar” bir meslek grubu olma gereksinimi hep hissedilmiﬂ olsa gerektir.
1981’den sonra deontoloji’den etik kavram›na geçiﬂte h›zlanma ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu geçiﬂ akademik alanda da ders içeriklerine yans›m›ﬂ, t›p fakülteleri çat›s› alt›nda yeni kurulan anabilim dallar›nda adland›rma “Deontoloji” yerine daha çok “T›p Eti¤i” olmuﬂtur. Alan mezuniyet sonras› e¤itimini 1987’den 2002’ye kadar T›pta Uzmanl›k S›nav› ile seçilen araﬂt›rma görevlileri yoluyla ve ihtisas e¤itimiyle de gerçekleﬂtirirken,
günümüzde sadece birkaç Üniversite’nin (‹stanbul, Ankara, Çukurova, Marmara, Ha* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji AD / Berna.Arda@medicine.ankara.edu.tr
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cettepe…) yürütebildi¤i doktora programlar› (Ankara’ da T›p Eti¤i ve T›p Tarihi ad›yla) yoluyla yapma durumundad›r.
Alan ayn› zamanda bir doçentlik ana alan›d›r. 1059 numara ile tan›mlanm›ﬂ ve
“T›p Tarihi ve Etik” olarak adland›r›lm›ﬂt›r. 1 Eylül 2000’deki Doçentlik S›nav Yönetmeli¤i ile öteki sa¤l›k bilimlerinde oldu¤u gibi, baﬂvuru için Science Citation Index taraf›ndan dizinlenen dergilerde birisi aday›n ilk isim olarak yazar› bulunaca¤› en az üç
tane makale yay›nlama zorunlulu¤u getirilmiﬂtir. 28 Haziran 2008’deki Yüksek Ö¤retim Kurulu Yasas› de¤iﬂikli¤i akademik yükseltmelere neler getirecektir? Y›lda iki kez
baﬂvuru yap›lmas› olumlu görünürken, baﬂvuru ölçütlerinin nas›l belirlenece¤i henüz bilinmemektedir. Dolay›s›yla yans›malar›n nas›l olaca¤›n› kestirmek mümkün de¤ildir.
Türkiye’de T›pta Mezuniyet Öncesi Dönemde Etik E¤itimi
Bu ba¤lamda anabilim dallar›, ö¤retim elemanlar›, yöntemi ve içeri¤i de¤erlendirilecektir.
Anabilim Dal› ve Kadrolu Eleman aç›s›ndan; 2006 verilerine göre Türkiye’ deki
48 T›p Fakültesi’nin 26’s›nda AD bulunmakta (%54.2), bunlar›n 20 tanesinde kadrolu ö¤retim eleman› çal›ﬂmaktad›r (%76.8). Bu durumdaki t›p fakülteleri; Akdeniz, Ankara, Celal Bayar, Çukurova, 9 Eylül, Ege, GATA, Gazi, GOP, Hacettepe, Harran,
‹.Ü. Cerrahpaﬂa, ‹.Ü. Çapa, Kocaeli, Marmara, Osmangazi, Pamukkale, Trakya, Uluda¤ ve Yüzüncü Y›l Üniversiteleri’ ne ba¤l› fakültelerdir. Bir baﬂka deyiﬂle; Türkiye’ deki T›p Fakültelerinin yar›s›ndan fazlas›nda Deontoloji/T›p Eti¤i ve T›p Tarihi Anabilim
Dal› bulunmamaktad›r. Anabilim Dal› bulunanlar›n dörtte biri, ö¤retim eleman›na sahip de¤ildir.
Anabilim Dallar›’n›n kuruluﬂ y›llar›; 1933 ile 2005 aras›nda de¤iﬂmektedir. T›p
Fakültelerinin ço¤unda, Deontoloji / T›p Eti¤i ve T›p Tarihi Anabilim Dallar› 1982 ve
sonras›nda kurulmuﬂtur (%84.6).
Ö¤retim eleman› durumu; 16 Profesör, 10 Doçent ve 11 Yrd. Doç. olarak toplam ö¤retim üyesi say›s› 36 d›r. Kadrolu çal›ﬂan› bulunan anabilim dal› baﬂ›na düﬂen
ö¤retim eleman› ortalama 2.7, araﬂt›rma görevlisi say›s› ise 0.5’tir.
Bir t›p fakültesinde kurulmuﬂ Anabilim Dal› bulunmuyorsa; t›p eti¤i ve t›p tarihi
dersleri genellikle Halk Sa¤l›¤› ve Adli T›p AD ö¤retim üyelerince verilmekte, baz› Fakültelerde ise klinisyenler taraf›ndan yürütülmektedir.
E¤itimin konumlan›ﬂ›; e¤itimin yo¤unlukla klinik öncesi dönemde verildi¤i görülmektedir (%72.3). 20 Anabilim Dal› dikkate al›nd›¤›nda, tüm t›p e¤itimi içerisinde AD
baﬂ›na e¤itim süresi ortalamas›, 36.3 saat olarak görülmektedir.
Bilindi¤i gibi, Türkiye’ de mezuniyet öncesi t›p e¤itiminin içeri¤inin belirlenmesine yönelik olarak bir Ulusal Çekirdek Program (ÇEP) çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂ ve 2002 y›l›nda tamamlanarak bu e¤itimin içermesi gereken biliﬂsel hedefler, beceri hedefleri ve
tutum hedefleri belirlenmiﬂtir.Bu çal›ﬂma Türkiye’ de t›p fakültelerinden mezun olacak
hekimlerin edinmesi gereken 1610 adet biliﬂsel hedef (Hastal›k – Durum - Semptom
Listesi gözden geçirilerek belirlenmiﬂtir), 428 adet beceri hedefi (Klinik stajlar›n hedefleri ile karﬂ›laﬂt›r›larak belirlenmiﬂtir) ve 247 adet tutum hedefi (hekimin sergilemesi
beklenen tutum ve davran›ﬂlar üzerinden belirlenmiﬂtir)nin saptanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Böylece ülkemizde T›p Fakültelerinin Mezuniyet Öncesi E¤itim Amac› ÇEP’e göre;
* Ülkemizin sa¤l›k sorunlar›n› bilen, birinci basamakta bu sorunlar›n üstesinden
gelebilecek bilgi, beceri, tutumlarla donanm›ﬂ,
* Birinci basamak sa¤l›k kurumlar›nda hekimlik ve yöneticilik yapabilecek,
* Mesle¤ini etik kurallar› gözeterek uygulayan,
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* Araﬂt›r›c› ve sorgulay›c›,
* Kendisini sürekli olarak yenileyip geliﬂtiren
*Uluslararas› düzeyde kabul edilen ölçütlerde pratisyen hekimler yetiﬂtirmek olarak belirlenmiﬂtir.
Bununla koﬂut olarak; t›p fakültelerinin mezuniyet öncesi e¤itiminin amac› da 14
adet bilgi hedefine; 3 adet beceri hedefline; ve 11 adet tutum hedefine ulaﬂm›ﬂ, bu
hedefleri yans›tan davran›ﬂlar› edinmiﬂ hekimler yetiﬂtirmek olarak özetlenmektedir.
Ülkemizde, alan›n, mezuniyet öncesi e¤itim dönemindeki genel sorunlar›; akademik örgütlenmedeki yetersizlikler, ÇEP’ten sonra tutum e¤itiminin t›p e¤itiminin geneline entegrasyonunda yaﬂanan sorunlar, Anabilim Dal› bulunmayan t›p fakültelerindeki e¤itimin standardizasyonu ile ilgili sorunlar, servis dersi yürütmenin getirdi¤i s›k›nt›lar, alana yeni eleman yetiﬂmesindeki bürokratik ve mevzuata dayal› s›n›rl›l›klar, mezuniyet öncesi dönem e¤itimiyle ilgili yöntem farkl›l›klar› ve içerik farkl›l›klar› ile bunlara
dayal› s›k›nt›lar olarak özetlenebilir.
Mezuniyet sonras› dönemde etik alan›n›n e¤itimi baﬂl›¤› alt›nda “kendimize yönelik” doktora programlar›, genç akademisyenler yetiﬂtirmeyi hedeflemektedir. Ankara
Üniversitesi’ nde 1988’den bu yana doktora program› bulunmaktad›r. 2006 y›l›nda bir
ad de¤iﬂikli¤i yap›lm›ﬂt›r ve “T›p Eti¤i ve T›p Tarihi” program› olarak devam etmektedir.
Mezuniyet sonras› etik e¤itimi, Ankara Üniversitesi’ nde bu konuda yüksek lisans ya
da doktora programlar›nda etikle ilgili derslerin baﬂlat›lmas› aç›s›ndan önemli geliﬂmelere sahne olmuﬂtur. 2003 y›l›nda baﬂlayan “Bilim Eti¤i ve Bilim Tarihi” Sa¤l›k Bilimleri
Enstitüsü çat›s› alt›nda gerçekleﬂtirilen bir doktora dersidir. Her iki yar›y›lda da düzenli
olarak aç›lmakta, her seferinde en çok 15 doktora ö¤rencisi kabul edilmektedir.
A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü’ nde yine 2003 y›l›nda baﬂlat›lan “Etik” de hem yüksek lisans ve hem de doktora ö¤rencileri taraf›ndan al›nan her bahar yar›y›l›nda aç›lan
bir derstir.
“Biyoetik ve Kad›n” A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kad›n Çal›ﬂmalar› AD yüksek
lisans program›nda 1996 y›l›nda önce bir seminer olarak baﬂlam›ﬂt›r. Ard›ndan programda sürekli bir ders olarak yer alm›ﬂt›r ve her bahar yar›y›l›nda verilmesi sürdürülmektedir.
T›bb›n öteki alanlar›nda sürekli e¤itim baﬂl›¤› alt›nda yürütülen ulusal ya da bölgesel pek çok e¤itim etkinli¤inde; kongreler, sempozyumlar…vb.de t›p eti¤i, ilgi duyulan
ve yer verilen bir konu olarak dikkat çekmektedir.
T›bb›n günlük hayat›ndaki yer ba¤lam›nda; yukar›da da de¤inildi¤i gibi bir “uzmanl›k (ihtisas) alan› olup olmad›¤›” sorgulanm›ﬂ ve halen soru iﬂaretli b›rak›lm›ﬂt›r. Klinik Etik, Etik dan›ﬂmanl›k, inzibati ve idari soruﬂturma yönetimi, hasta haklar› ve özellikle “Ayd›nlat›lm›ﬂ onam” konular› bu alan›n akademisyenlerinin günlük uygulamalar›nda en fazla yer tutan konular› oluﬂturmaktad›r.
“Tababet ‹htisas Tüzü¤ü”ne göre 1961 y›l›nda “deontoloji - tarih” bir t›pta ihtisas
anadal› olarak kabul edilmiﬂtir (13 Ekim 1961 gün ve 5/1789 say›l› kararla; RG say›
10942). Ancak, 19 Haziran 2002 tarihli 24790 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan de¤iﬂiklikle Deontoloji ve T›p Tarihi disiplini t›pta ihtisas tüzü¤ü’ nden ç›kar›lm›ﬂt›r. Alan›n bu süre zarf›nda yetiﬂtirebildi¤i uzman say›s› ve verilen e¤itimin niteli¤i bir özeleﬂtiri konusu yap›labilir. Ancak, her ﬂeye karﬂ›n, “bu, al›nmas› üzerinden geçen alt› y›ll›k
süre içerisinde yanl›ﬂl›¤› net biçimde anlaﬂ›lan bir karar” olmuﬂtur, dolay›s›yla T›p Eti¤i
ve T›p Tarihi alan›n›n bir ana dal olarak tüzü¤e yeniden eklenmesi yararl› olacakt›r.
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9 Nisan 2006 tarihindeki T›pta Uzmanl›k S›nav›ndan baﬂlayarak, her TUS’ta t›p eti¤i,
deontolojisi, tarihi ile ilgili sorulara yer verilmeye baﬂlanmas› olumlu bir geliﬂmedir.
Alan›n Dernekleﬂmesi; 1994 y›l›nda Ankara’ da kurulmuﬂ olan Biyoetik Derne¤i,
1999 y›l›nda Bakanlar Kurulu karar›yla Türkiye ad›n› almaya hak kazanm›ﬂt›r. Ulusal
ve uluslararas› kat›l›ml› kongreler, sempozyumlar, paneller vb. etkinlikler ile yay›nlar
yap›lmaktad›r. Alanda, yak›n tarihte kurulmuﬂ iki kardeﬂ dernek daha bulunmaktad›r:
T›p Eti¤i ve T›p Huku¤u derne¤i (2004), T›p huku¤u derne¤i (2007).
T›p Araﬂt›rma Sürecindeki Yer
Hat›rlanaca¤› gibi Türkiye’ de araﬂt›rmalar›n etik aç›dan de¤erlendirilmesi ihtiyac›, hemen ilk kez, NO ekstresinin kullan›lmas›yla ilgili olarak gündeme gelmiﬂti. ‹laç
araﬂt›rmalar›na yönelik etik kurullar 1993’de yay›nlanan yönetmeli¤e göre oluﬂturulmuﬂtu. Klinik araﬂt›rmalar için “etikçi” gereksinimi 2008 sonunda ç›kacak yeni yönetmelikle artacak görünüyor. Çünkü önceki yönetmelikte kurul üyelikleri “mümkünse”
ifadesine ba¤lanan etik ve deontoloji alan› uzmanlar›, 2009 itibariyle etik kurullar›n asli ve koﬂula ba¤lanmayan üyeleri durumuna gelecekler. Bu ba¤lamda ilaç d›ﬂ›ndaki öteki araﬂt›rma türlerinin etik aç›dan denetiminin de, ayn› kurullarca gerçekleﬂtirilece¤ini
öngörebiliriz.
Etik Kurullar
1987’den itibaren geçen süre içerisinde, farkl› düzeylerde etik aç›dan katk›da bulunmay› gerektiren yap›lar ortaya ç›km›ﬂt›r. Bunlar›n bir bölümü meslek örgütü içerisinde, yasa gere¤i kendi iç disiplinini oluﬂturmak üzere kurulmuﬂ yap›lard›r (Tabip Odalar› Onur Kurullar›, Yüksek Onur Kurulu gibi). Bir bölümü TÜBA, ya da TÜB‹TAK gibi
ülkenin bilim politikalar›n›n belirlenmesinde ve yürütülmesinde belirleyici olan kurumlar›n, bir bölümü t›pta uzmanl›k derneklerinin kendi iç iﬂleyiﬂlerinin güncel bir sonucu olarak oluﬂturduklar› etik kurullard›r. Üniversitelerin, genellikle yay›n eti¤i ile ilgili ortaya ç›kan sorunlar› çözme amac›yla oluﬂturduklar› etik kurullara az say›da da olsa rastlanmaktad›r. Bunun yan› s›ra doçentlik s›nav yönetmeli¤ine dayan›larak kurulan ÜAK etik komisyonu, doçentlik baﬂvuru dosyalar›nda bulundu¤u iddia edilen etik ihlalleri araﬂt›rmak
gibi s›n›rlar› son derece belirli bir görev tan›m› ile çal›ﬂan bir baﬂka tür yap›d›r.
T›bbi Yay›nc›l›ktaki Yer
Yurtiçinde ve Yurtd›ﬂ›nda “Etik Yaz›s›” Nas›l Yay›nlan›r?
T›p ö¤rencilerine yönelik yaz›lan ders kitaplar›, kongre ve sempozyumlara iliﬂkin
haz›rlanan kitaplar yan› s›ra süreli yay›nlar da önem taﬂ›maktad›r. T›p eti¤i ya da deontolojisi ile ilgili makaleler ancak genel t›p dergilerinde zaman zaman kendilerine yer
bulabilmiﬂlerdir. Bu alana özelleﬂmiﬂ süreli yay›nlar için öncülerden ilk akla geleni
1993’te yay›n hayat›na baﬂlayan T›bbi Etik Dergisi (3 say›/y›l) dir. 1994’te önce Tubitak çat›s› alt›nda baﬂlayan, 2001’den sonra Ulakbim taraf›ndan yürütülen Türk T›p
Dizini 1996’da T›bbi Etik Dergisi’ ni de dizine dahil etmiﬂ, ancak birkaç y›l sonra dergi dizin koﬂullar›na uyamad›¤› için dizinden ç›kar›lm›ﬂt›r. Ayn› dergi 2002’den beri T›p
Eti¤i – Huku¤u – Tarihi Dergisi ad›yla yay›nlanmaktad›r. Alanda ayr›ca y›ll›k olarak haz›rlanan Medikal Etik, T›bbi Etik Y›ll›¤›… gibi daha seyrek yay›n periyoduna sahip yay›nlar da bulunmaktad›r.
Uluslararas› düzeyde t›p eti¤iyle ilgili yaz›lar› kabul eden bir bölümü SCI da bulunan dergiler aras›nda Nursing Ethics; “impact factor” 0.817 (2007) olan, 6 say›/y›l
periyodunda yay›nlanan ve buna göre ortalama y›lda 65 - 70 makalenin yay›nland›¤›
bir dergidir. 2000 - 2008 y›llar› aras›nda Türkiye adresli yay›nlanm›ﬂ tam metinli makale say›s› 27 adettir (% 5’in alt›nda).
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Journal of Medical Ethics, British Medical Journal grubundan, “impact factor”ü
1.103 (2007) olan, 12 say› yay›nlanan ve y›lda ortalama 150 makalenin bas›ld›¤› bir
dergidir. Kabul oran› % 58dir. 1990 – 2008 y›llar› aras›nda yay›nlanm›ﬂ olan Türkiye
adresli tam metinli makale say›s› %1’in alt›ndad›r.
“E¤itici” Rolümüz
“Daha iyi hekim” yetiﬂmesine katk›da bulunmak; e¤itim becerilerimizi geliﬂtirmeye çal›ﬂmak ve daha iyi e¤iticiler olmak zorunday›z. Bu ö¤rencilerimize borcumuz gibi
geliyor bana. Bu yöndeki kiﬂisel deneyimim kendi fakültemde 1999 – 2006 y›llar› aras›nda aç›lan e¤itim becerileri kurslar›nda e¤itici olarak görev almamla da zenginleﬂmiﬂtir. Bu ba¤lamda daha sonra uluslararas› düzeyde gerçekleﬂtirilen kurslarda da (“The
Ethics Education Program of UNESCO” (Riyad, 3-7 Kas›m 2007) ve “Training on
Health Communication” (Bakü, 24- 25 Aral›k 2008)) e¤itici olarak bulunma f›rsat›m
olmuﬂtur.
‹leriye Yönelik Sonuçlar
Tüm bu anlatt›klar›mdan hareketle, akademisyen olarak neredeyse yirmi y›ll›k bir
sürecin muhasebesini yapt›¤›mda iyimserli¤i korumak için gereken koﬂullar›n bulunmakta oldu¤u kan›s›nday›m. Sürekli etik e¤itimi hekimler için gereksinim midir? Bu soruya kim “hay›r” diyebilir? Uzmanl›k dernekleri y›ll›k ulusal kongrelerinde etikle tan›ﬂ›yor, tart›ﬂ›yorlar. Yay›n eti¤i en gözde konulardan birisi. “Yeni” Ceza Yasas› ve hekim
sorumlulu¤u, organ aktar›mlar›, DNR ve etik, psikiyatri ve etik, endüstri- hekim iliﬂkisi de ötekiler. Etik baﬂl›¤› alt›nda toplanabilecek konular hakk›nda çeﬂitli kurslar, çal›ﬂtaylar ve benzeri sürekli e¤itim etkinlikleri yap›ld›¤›n› da görmek mümkün.
“Varl›k-yokluk” sorununu art›k aﬂmak, hele de alan›n genç üyelerinde gelecek
kayg›s› yaratmamak ad›na oldukça gerekli görünüyor. Ancak; salt kuramsal düzeyde
kalmaktan ç›karak uygulay›c›l›¤a yönelmek, olabildi¤ince iﬂlevsel olmaya çal›ﬂmak zorunluluk. S›n›rlar›n belirlenmesi kimi zaman s›k›nt› yaratabilmektedir. Bu ba¤lamda kimi zaman t›bbi eti¤e ait kimi baﬂl›klar›n baﬂka alanlarca sahiplenildi¤i görülmektedir.
Zorunluluk durumlar› d›ﬂ›nda, adli t›p ve halk sa¤l›¤› ile kimi zaman konu örtüﬂmeleri
olabilmektedir. S›n›rlar› belirlemekte kullan›labilecek ölçütlerden birisi lisans düzeyinde
e¤itimin kimler / hangi anabilim dallar› taraf›ndan gerçekleﬂtiriliyor oldu¤udur. “E¤itimi kim veriyorsa sahibi o mudur?”
Benim tan›mlamamla “t›bb›n yaramaz çocuklar›”n› oluﬂturuyoruz ve her ﬂeye ra¤men “say›m›z art›yor”. T›p uygulamas›n›n çok farkl› yönlerine eleﬂtirel bir biçimde bakmak zorunda olmak, bu rolde kalmam›z› gerektiriyor. Kurtulamayaca¤›m›z bir rol bu.
1990’da t›p fakültesi say›s› 25, aktif AD (%24) iken; 2000’de 47 t›p fakültesinin
%45’inde, 2008’de ise %42’sinde anabilim dal› bulunmaktad›r. Tersinden okunursa,
akademisyen olmak isteyenlere Türkiye’nin dört bir yan›nda çal›ﬂma olana¤› ve f›rsat›
sunan, daha uzun süre de sunacak bir aland›r t›p deontolojisi ve eti¤i.
World Association for Medical Law’›n iki y›lda bir düzenledi¤i dünya kongrelerinden birisi 2010 H›rvatistan, 2012 Brezilya’dan sonra 2014 y›l›nda yap›lacak olan
“World Congress for Medical Law”; ‹stanbul’da baﬂar›yla gerçekleﬂtirilen T›p Tarihi
Kongresi örne¤inde oldu¤u gibi; neden Türkiye’de yap›lamas›n? Bunu bir ev ödevi olarak alg›lamaya var m›y›z?
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HEMﬁ‹REL‹K ve ET‹K
NURSING and ETHICS
Leyla D‹NÇ*
Abstract
Caring is the core concept of nursing. Nursing ethics has emerged from the emotional dimension of caring and it is considered as a sub discipline of bioethics which
deals with the moral issues of biological sciences and health care. Nursing ethics is closely related to nursing professionalism because critical thinking about moral components of professional practice and ethical decision making requires professional decision making and practice. Hence, the process of nursing professionalism and professional responsibilities of nurses is influenced by several factors including the education, research and knowledge base specific to nursing, the quality of nursing care and
the challenge toward societal gender stereotypes. The focus of this conference was
upon the historical development of nursing profession and nursing ethics in world and
Turkey. The importance of ethical decision making in nursing practice was emphasized with several samples of ethical problems, which nurses confront during practice.
While ethics education in nursing is considered important for moral reasoning and ethical decision making, the nature of ethical problems is also shaped by social, political and economical factors that influenced human life and health. In this context, it
was concluded that being ethical necessitates not only a cognitive and affective knowledge base on ethics, but also an ethical consciousness and sensitiveness on these factors.
Key Words: Nursing profession, ethics, nursing ethics.
Hemﬂirelik ve Etik
Biyoetik, konu alan› yaﬂam olan u¤raﬂlar›n ahlaki de¤er sorunlar›n› ele alan bir disiplindir. Hemﬂirelik insana odakl› bir meslek oldu¤undan, hemﬂirelik eti¤i sa¤l›k hizmetleri ve biyolojik bilimlerde ortaya ç›kan ahlaki sorunlar› konu edinen biyo-eti¤in bir
alt disiplini olarak de¤erlendirilmektedir. Hemﬂirelik eti¤i ayn› zamanda hemﬂirelerin
uygulamalar›ndaki ödev ve sorumluluklar›n› irdelemesi nedeniyle de meslek eti¤i ile iliﬂkilidir. Hemﬂirelik ve etik konular›yla ilgili literatür incelendi¤inde ‘hemﬂirelik eti¤i’ teriminin s›kça kullan›ld›¤›, hemﬂirelik eti¤inin hemﬂireli¤in uygulama alan›ndaki ahlaki
boyut ve de¤er sorunlar›n› kapsad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r1,2. Ancak hemﬂirelik eti¤inin aç›k
bir tan›m› yoktur. Bununla birlikte hemﬂirelikte etik konusu, hemﬂireli¤in meslekleﬂme
süreciyle yak›ndan iliﬂkilidir. Bu nedenle ben bir hemﬂire olarak ‘T›p Eti¤inden Biyoeti¤e’ konulu bu kongrede öncelikle mesle¤imle baz› genel bilgiler vermek, daha
sonra da hemﬂirelikte etik konular›n geliﬂiminden söz etmek istiyorum.
Tarihsel süreç içinde bak›m hizmetlerinin, dolay›s›yla hemﬂireli¤in geliﬂimi doruklar ve çöküntülerle birlikte oldukça çalkant›l›d›r. Örne¤in; ortaça¤ Avrupa’s›nda Katolik kilisesinin egemenli¤ine dayal› olarak dini bir anlay›ﬂla ço¤unlukla manast›rlarda rahibeler taraf›ndan sunulan bak›m hizmeti toplumda oldukça sayg›n bir konuma sahipken, ortaça¤›n sonuna do¤ru Katolik kilisesinin geleneksel dogmalar›na ve dinin eko* Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Hacettepe T›p Fakültesi, Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemﬂirelik Bölümü /
leylad@hacettepe.edu.tr
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nomik ve siyasal amaçl› sömürüsüne karﬂ› geliﬂen reform hareketleriyle birlikte çökmüﬂtür. Yeniça¤da bilim, t›p ve sanat alan›ndaki geliﬂmelere karﬂ›n bak›m hizmeti karanl›k ça¤›n› yaﬂam›ﬂ, yak›n ça¤da ise Florence Nightingale ile birlikte ilk kez örgün
sivil e¤itime kavuﬂarak yeniden do¤muﬂtur. 20 yüzy›l›n baﬂlar›ndan günümüze de¤in
geçen süreçte hemﬂirelik halen meslekleﬂme mücadelesi vermektedir.
Hemﬂireler sa¤l›k meslek gruplar› içinde say›ca en geniﬂ kitleye sahiptir. Dünyada toplam hekim say›s› 8.413.147, hemﬂire - ebe say›s› 18.028.917’dir3. Buna karﬂ›n bir meslek olarak hemﬂireli¤in toplumsal konumu düﬂük alg›lanmakta ve hemﬂireler hala hekimlerin yard›mc›s› ve ikincil konumda görülmektedir. Bunun baﬂl›ca nedenleri aras›nda hemﬂirelik e¤itiminin baﬂlang›çta hastane tabanl› olmas›, uzun y›llar lise,
ön lisans ve üniversite olmak üzere farkl› düzeylerde verilmesi, hemﬂirelik araﬂt›rmalar›n›n hemﬂireli¤in bilimsel temeline yeterince yans›t›lamamas› ve bak›m kalitesinin toplumun taleplerine yan›t verecek nitelikte olmamas› say›labilir. Hemﬂirelik uygulamalar›n›n kaydedilmemesi ve enformasyon sistemlerinde yer almamas› da hemﬂirelik bak›m›n›n görünür, ölçülebilir ve de¤erlendirilebilir olmas›n› engellemekte ve hemﬂire ne
yapar sorusunun yan›t›n› belirsiz k›lmaktad›r. Bu durum hemﬂireli¤in toplum taraf›ndan de¤er gören ve talep edilen bir meslek olmas›n› ve toplumsal statüsünü olumsuz
etkilemektedir.
Ancak hemﬂireli¤in gerek toplumsal gerekse sa¤l›k meslekleri içindeki konumunu
belirleyen en önemli etmen bak›m kavram›n›n kad›n›n evdeki geleneksel eﬂ ve annelik
rolüyle özdeﬂleﬂtirilmesi ve ço¤unlukla kad›nlar taraf›ndan yerine getirilen bir iﬂlev olmas›d›r. Uluslararas› Hemﬂireler Konseyi’nin belirtti¤ine göre dünyadaki hemﬂirelerin
%95’i kad›nd›r4. Hemﬂireli¤in meslek olarak en fazla geliﬂti¤i Amerika Birleﬂik Devletlerinde bile erkek hemﬂire oran› 2000 y›l›nda yaln›zca %5,4’dür5. Erkeklere karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda kad›n›n dünyadaki konumu ise oldukça düﬂüktür. Halen dünyada 1,3
milyar yoksul nüfusun yaklaﬂ›k %70’ini kad›nlar oluﬂturmaktad›r. Tüm dünyada kad›n›n siyasal yaﬂama ve yönetime kat›l›m› oldukça düﬂüktür. Örne¤in Birleﬂmiﬂ Milletlerde bile en yüksek yönetici konumundaki 185 yöneticinin yaln›zca yedisi kad›nd›r. Ülkelere ve bölgelere göre de¤iﬂmekle birlikte kad›nlar›n %20 ila 50’si evlilik içi ﬂiddete
maruz kalmaktad›r6. Kad›n›n dünyadaki konumu, halen bir kad›n mesle¤i olan hemﬂireli¤e de yans›maktad›r. ‹ngiltere Royal College of Nursing taraf›ndan yürütülen bir
anket çal›ﬂmas›nda sa¤l›k çal›ﬂanlar› aras›nda en fazla fiziksel ve psikolojik ﬂiddete
hemﬂirelerin maruz kald›¤›, hemﬂirelerin üçte birinin hasta ve yak›nlar›n›n, her alt›
hemﬂireden birisinin ise bir baﬂka sa¤l›k çal›ﬂan›n›n sözel ya da fiziksel sald›r›s›na maruz kald›¤› saptanm›ﬂt›r6. Bu anlamda hemﬂireli¤in meslekleﬂme süreci toplumsal cinsiyet anlay›ﬂ›na karﬂ› olan mücadelesini de içermek zorundad›r.
Meslekleﬂmenin en önemli ölçütlerinden birisi otonomi, yani meslek üyelerinin
uygulamalar›n›n sorumlulu¤unu üstlenmesi, denetleyebilmesi ve yönetebilmesidir8.
Mesleki otonomi, insan yaﬂam›na ve insan iliﬂkilerine odakl›, de¤er sorunlar›n›n söz
konusu oldu¤u u¤raﬂlar için önemlidir. Çünkü bu alanlarda meslek üyelerinin uygulamalar›n›n ahlaki boyutu hakk›nda eleﬂtirel düﬂünebilmesi ve etik karar verebilmesi gerekir. Hemﬂireli¤in temelini insan insana iliﬂkiyi içeren bak›m kavram› oluﬂturur. Bak›m bilim ve sanattan oluﬂan bir u¤raﬂt›r. Bak›m›n bilimsel yönünü araﬂt›rmalara dayal› bilgi ve becerilerin sistematik bir biçimde sunulmas› oluﬂturur. Duyuﬂsal yönünü ise
ﬂefkat, empati, yard›mseverlik, ahlaki bir bak›ﬂ aç›s› ve etik duyarl›l›k oluﬂturur. Hemﬂirelik eti¤i bak›m›n duyuﬂsal yönünden kaynaklan›r. Bak›m özünde bir baﬂkas›n›n korunmas› ve geliﬂtirilmesine özen gösterilen ve bir baﬂkas› için ‘iyi’ olana yönelik ahla-
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ki bir uygulamad›r. Bu nedenle bak›m özünde etik de¤erler ile yüklenmiﬂ bir kavramd›r9,10. Ancak ‘iyi’ bir amaca yönelik kararlar› içeren ya da eylemlerin gerçekleﬂtirildi¤i bu iliﬂkide taraflar (hemﬂire-hasta) ço¤u zaman eﬂit konumda de¤ildir. Bak›m hizmetini sunan taraf görece daha sa¤l›kl› ve güçlü, hizmeti alan taraf ise genellikle hasta, incinebilir ve güçsüz bir konumdad›r. Bu iliﬂki biçiminde bir taraf›n niyeti ya da amac›
‘iyi’ olsa bile güçlü olan taraf›n egemenli¤inin kötüye kullan›lmas› olas›l›¤› vard›r (örne¤in ba¤›ml› bireyin otonomisinin k›s›tlanmas›, onun ad›na karar verilmesi). Ayr›ca bak›m verilen kiﬂi ve gruplar›n inançlar›, tutum ve de¤erleri, sosyo-ekonomik, siyasal ya
da etnik yap›lar› hemﬂirelerin kendi de¤erlerinden ya da yap›lar›ndan farkl› olabilir. Bu
nedenle bak›m ayn› zamanda de¤er sorunlar›n› içerir ve bak›m verilen birey ve hemﬂire iliﬂkisinde verilecek kararlar ahlaki muhakeme yap›lmas›n›, kararlar›n olas› sonuçlar›n›, yani iliﬂki içinde bulunulan di¤er kiﬂi ya da kiﬂileri nas›l etkileyece¤inin analiz edilmesini ve karar ya da eylemlerin sonuçlar›n›n üstlenilmesini gerektirir. Bir profesyonel
olmak ayn› zamanda ba¤›ms›z ve etik karar verebilmeyi gerektirir. Hemﬂirelerin mesle¤in ahlaki boyutunun fark›nda olmas›, etik sorunlara karﬂ› duyarl›l›k geliﬂtirmesi ve
sorunlar›n çözümlenmesine yönelik karar ve eylemlerini etik de¤er ve ilkelere uygun
gerçekleﬂtirilmesi önemlidir. Bu ba¤lamda 19. yüzy›l›n baﬂ›ndan itibaren hemﬂirelik eti¤i konusu tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Hemﬂirelikte Eti¤in Geliﬂimi
1960’l› y›llara kadar hemﬂirelik henüz bir meslek olarak de¤il, hastane tabanl› diploma e¤itimiyle kazan›lan bir iﬂ olarak düﬂünülmüﬂ ve hemﬂirelerin etik yükümlülükleri hastane kurallar› ve hekime itaat ile s›n›rlanm›ﬂt›. Bu nedenle hemﬂirelik ve etik konulu çal›ﬂmalarda hemﬂire-hekim, hemﬂire-hemﬂire, hemﬂire-hasta aras›ndaki iliﬂkilere
odaklan›lm›ﬂt›r2. 1888 y›l›nda ilk hemﬂirelik dergisi olan The Trained Nurse and Hospital Review yay›n hayat›na baﬂlam›ﬂ, 1889 y›l›nda hemﬂirelik ve etik konulu alt› makale dizisi yay›nlanm›ﬂt›r. 1900 y›l›nda Amerikan Hemﬂireler Birli¤i American Journal
of Nursing (AJN) adl› dergiyi yay›nlamaya baﬂlam›ﬂt›r. Derginin Temmuz say›s›nda Isabel McIsaac taraf›ndan ‘Ethics in Nursing’ adl› bir makale yay›nlanm›ﬂt›r. 1926 ve
1928, 1931–1934 y›llar› aras›nda AJN klinik etik sorunlara yönelik ‘Ethical Problems’
adl› bir sütun ay›rm›ﬂt›r. 1917 y›l›nda ABD National League for Nursing Education
(NLNE) Hemﬂirelik Okullar›nda Standart Müfredat çal›ﬂmas› kapsam›nda hemﬂirelik
e¤itiminin ikinci y›l› için 10 saatlik bir etik müfredat› ön görmüﬂtür. Böylece ilk kez
hemﬂirelik e¤itim müfredat›nda eti¤e yer verilmiﬂtir11.
1960’l› y›llardan itibaren t›bbi tedavi ve bak›mda antibiyotik, antipsikotik ve kanser ilaçlar› kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ, hemodiyaliz, ventilatör vb. yaﬂam› uzatan teknolojik araçlar klinik kullan›ma girmiﬂ ve organ aktar›mlar› baﬂlam›ﬂt›r12. Hizmet verilen bireylerin yaﬂam ve ölüm kalitesini etkileyen biyomedikal alandaki geliﬂmeler ve sa¤l›k
hizmetlerinin giderek karmaﬂ›klaﬂmas› hemﬂirelerin rol ve iﬂlevlerinin de artmas›na yol
açm›ﬂt›r. Önceleri yaln›zca verilen kararlar› ve talimatlar› uygulayan hemﬂireler bak›m
verdikleri birey ve gruplar›n yaﬂam›n› ve sa¤l›¤›n› etkileyen ahlaki kararlar almay› gerektiren sorunlarla yüz yüze kalm›ﬂlard›r11,12. Bu durum hemﬂirelik e¤itimine de yans›m›ﬂt›r. 1965 y›l›nda Amerikan Hemﬂireler Birli¤i hemﬂirelik e¤itiminin hastanelerden
ba¤›ms›z ve lisans derecesi veren okullarda yürütülmesi gerekti¤ini belirtmiﬂtir. Bu ba¤lamda hemﬂirelikte meslekleﬂme konusu da tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂ ve hemﬂirelik e¤itimi giderek hastanelerden üniversitelere kaym›ﬂt›r. Hemﬂirelerin artan rol ve sorumluluklar› göz önüne al›narak hemﬂirelik e¤itiminde ba¤›ms›z karar verebilen, sorumluluk
üstlenebilen, hümanizme odakl›, hasta haklar›na, etik de¤er ve ilkelere ba¤l› profesyo-
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nel hemﬂirelerin yetiﬂtirilmelerine yönelik anlay›ﬂ yayg›nlaﬂm›ﬂt›r2,11. 1970’li y›llardan
itibaren özellikle ABD’de etik konusu hemﬂirelik e¤itim programlar›nda meslek derslerinin içine dahil edilmiﬂ ve etik teoriler, etik ilkeler, insan ve hasta haklar› ve etik karar verebilmenin önemi vurgulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Hemﬂirelik ve etik konulu çal›ﬂmalar h›zla artm›ﬂ, 1980’lerin baﬂ›na kadar hemﬂirelik ve etik konulu toplam 65 kitap,
450 kadar makale yay›nlanm›ﬂt›r11. ‹lk kez 1994 y›l›nda yay›n hayat›na baﬂlayan Nursing Ethics adl› dergi, do¤rudan sa¤l›k bak›m eti¤i ve hemﬂirelik eti¤ine özel yaz›larla
konu alan›na önemli katk›lar sa¤lamaya devam etmektedir.
Öte yandan insan yaﬂam›n› etkileyen bilim ve teknoloji alan›ndaki yenilikler, özellikle genetik alan›ndaki baﬂ döndürücü ilerlemeler yeni etik sorunlar›n ortaya ç›kmas›na ve hemﬂirelerin bu sorunlar karﬂ›s›nda stres ve ikilem yaﬂamalar›na yol açm›ﬂt›r. Örne¤in 250 yatakl› bir hastanede çal›ﬂan 52 hemﬂireyle yürütülen bir araﬂt›rmada, hemﬂireler personel say›s›n›n azl›¤› ve kaynaklar›n da¤›l›m›n›n adil olmamas› nedeniyle nitelikli bak›m verilemedi¤ini, terminal evredeki hastalar›n yaﬂam›n›n uzat›lmas›yla ilgili
iﬂlemlerde ve hastan›n ret etmesine karﬂ›n hekim ›srar› nedeniyle tedavi uygulanmas›
konular›nda sorun yaﬂad›klar›n› belirtmiﬂlerdir13.
Hemﬂirelerin en s›k karﬂ›laﬂt›klar› etik sorunlar› saptamak üzere Omery ve arkadaﬂlar› taraf›ndan (1995)14 hastanelerde görev yapan 794 hemﬂire ile 9 y›ll›k bir süre
içinde bir araﬂt›rma yürütülmüﬂtür. Hemﬂireler en s›k a¤r›s› olan hastalar›n a¤r›s›n› gidermeye yönelik tedavilerin yeterli olmamas›, konfüzyonda, demansta ya da bitkin durumda olan hastalar ad›na karar verme, hekim hemﬂire aras›nda iletiﬂim bozuklu¤u konular›nda sorun yaﬂad›klar›n› ifade etmiﬂlerdir.
Seifert’in makalesinde belirtti¤ine göre (2002)15 Amerikan Hemﬂireler Birli¤i’nin
1137 hemﬂire üzerinde yapt›¤› bir çal›ﬂmada hemﬂirelerin %69’u her hafta etik sorunlarla karﬂ›laﬂt›klar›n›, % 64’ü sa¤l›k hizmetlerinde ticari amaç güdülmesinin hasta bak›m kalitesini olumsuz etkiledi¤ini, % 76’s› maliyet ve kar odakl› mevcut sa¤l›k sisteminin hemﬂirelerin savunuculuk rolünü üstlenebilmelerini k›s›tlad›¤›n› belirtmiﬂlerdir.
Van der Arend ve Van der Remmers-van den Hurk (1999)16 hemﬂirelerin uygulamalar› s›ras›nda yaﬂad›klar› etik sorunlar› belirlemek amac›yla Hollanda’daki 91 sa¤l›k kuruluﬂunda çal›ﬂan toplam 2122 hemﬂireye anket göndermiﬂlerdir. Çal›ﬂmaya kat›lan 1548 hemﬂire, baz› meslektaﬂlar›n›n hastalara yönelik sözel sald›rganl›k içeren bir
yaklaﬂ›m sergiledi¤ini, yap›lan t›bbi hatalara korku nedeniyle sessiz kald›klar›n›, hastan›n iste¤ine karﬂ›n hekimler taraf›ndan tan›sal testler ve tedavi uyguland›¤›n›, hastaya
tan›s›n›n aç›klanmad›¤›n›, bak›m›n ticarileﬂtirildi¤ini ve hastalar›n› savunucu bir rol üstlenemediklerini belirtmiﬂlerdir. Bu çal›ﬂmada etik sorunlar, hemﬂirelerin çal›ﬂt›klar› kurumun idari örgütlenmesi, hekim ve di¤er sa¤l›k meslek grubu üyeleriyle iletim ve iﬂ
birli¤i bozuklu¤u ile iliﬂkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Enes ve de Vries (2004)17 taraf›ndan ‹ngiltere’de 13 yaﬂl› bak›m ünitesinde çal›ﬂan 53 hemﬂire ile bir di¤er araﬂt›rmada hemﬂirelerin yaklaﬂ›k %23’ü hastan›n tan›s›n›n hastaya de¤il aile üyelerinden birine aç›kland›¤›n›, hastan›n kendisinden zihinsel ve
psikolojik durumu uygun olmad›¤› için gerçe¤in sakland›¤›n› ifade etmiﬂtir. Hemﬂirelerin %64’ü tan›y› aç›klama yetkisinin hekime ait olmas› nedeniyle bazen hastaya durumu hakk›nda yalan söylediklerini, ancak bireyin durumu hakk›nda do¤ru bilgi almaya
hakk›n›n hem bireye sayg› hem de ahlaki bir yükümlülük oldu¤una inand›klar› için s›k›nt› yaﬂad›klar›n› belirtmiﬂtir.
Hemﬂirelik uygulamalar›nda karﬂ›laﬂ›lan etik sorunlara yönelik uygun hemﬂirelik
yaklaﬂ›mlar›na rehberlik sa¤lamak amac›yla çeﬂitli hemﬂirelik örgütleri de hemﬂireler

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

49

için ön görülen etik kodlar›n çeﬂitli sürümlerini yay›nlam›ﬂlard›r. Bu do¤rultuda Amerikan Hemﬂireler Birli¤i (ANA) ilk kez 1896 y›l›nda hemﬂirelerin uygulamalar›na rehber
oluﬂturmak üzere etik kodlar haz›rlamaya baﬂlam›ﬂ, ilk tasla¤›n› 1926 y›l›nda, ikinci
tasla¤›n› ise 1940 y›l›nda yay›nlam›ﬂt›r. ANA etik kodlar› daha sonraki y›llarda yeniden
gözden geçirilerek çeﬂitli düzeltmeler yap›lm›ﬂ ve son olarak 2001 y›l›nda yay›nlanm›ﬂt›r18. Uluslararas› Hemﬂireler Birli¤i (ICN) ise ilk kez 1953 y›l›nda hemﬂireler için etik
kodlar› yay›nlam›ﬂ, 1965, 1973, 2001 ve 2006 y›llar›nda etik kodlar›n yeni sürümlerini yay›nlam›ﬂt›r19. Bu arada ‹ngiltere, Norveç, ‹sveç vb. ‹skandinav ülkeleri, ‹sviçre,
‹talya, Belçika gibi baz› Avrupa ülkeleri de kendi ülkelerindeki hemﬂirelere uygulamada rehberlik sa¤lamak üzere etik kodlar yay›nlam›ﬂlard›11.
Ülkemizde Hemﬂirelik ve Etik
Ülkemizde hemﬂireli¤in meslekleﬂme süreci ve bununla iliﬂkili olarak hemﬂirelik ve
etik yurt d›ﬂ›na göre daha k›sa bir geçmiﬂe sahiptir. Bunun baﬂl›ca nedeni ise yine ülkemizde din ve geleneksel ataerkil kültürel yap›n›n etkiledi¤i kad›n›n statüsü ve bunun
hemﬂireli¤e yans›mas›d›r. Kad›n›n yüzlerce y›l sosyal ve siyasal yaﬂamdan, e¤itimden
soyutlanmas›, insanlar aras›nda cinsiyet ayr›m› dâhil olmak üzere hiçbir ayr›m gözetmeksizin bak›m verilmesini gerektiren hemﬂireli¤in de geliﬂimini engellemiﬂtir. 1923
y›l›nda Türkiye Cumhuriyetinin kurulmas› ve Atatürk devrimleri sayesinde Türk kad›n›n toplumsal statüsü de¤iﬂime u¤ram›ﬂt›r. Dini ve etnik kökene de¤il, ulus bilincine,
inanç ve gelenekler yerine bilim ve rasyonel düﬂünmeye dayal› ça¤daﬂ yaﬂam biçiminin benimsenmesi, bu ba¤lamda medeni kanunun kabul edilmesi ve kad›n haklar›n›n
da içinde yer ald›¤› bir dizi reformun gerçekleﬂtirilmesi hemﬂireli¤in temelinin at›lmas›n› olanakl› k›lm›ﬂt›r.
Ülkemiz Müslüman ülkeler içinde demokratik ve laik tek ülkedir. Bu önemli özelli¤i hemﬂireli¤in temel taﬂlar›ndan birisidir. Nitekim ilk ulusal hemﬂirelik okulu, cumhuriyet ilan edildikten sonra 1925 y›l›nda kurulabilmiﬂtir. 1955 y›l›nda Ege Üniversitesine ba¤l› ilk hemﬂirelik yüksekokulunun aç›lmas›yla ülkemiz Avrupa ülkeleri içinde hemﬂirelikte yüksek e¤itimi baﬂlatan ilk ülke olma onuruna da sahiptir. Y›llar içinde hemﬂirelik e¤itimi yüksek lisans ve doktora programlar›n› da içerecek ﬂekilde giderek yükselmiﬂ, hemﬂirelik araﬂt›rmalar› ve mesleki bilgi yükü artm›ﬂt›r. Ancak ülkemizde hemﬂireli¤in meslekleﬂme süreci yukar›da an›lan kültürel özellikler, sosyal, ekonomik ve politik faktörlerin de etkisiyle ABD ve ‹ngiltere gibi ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yavaﬂt›r.
Bununla birlikte, ülkemizde de özellikle son 20 y›ld›r, etik e¤itimin amac›, kapsam›, ö¤retim ve de¤erlendirme yöntemleri konusunda hemﬂirelik e¤itim programlar›nda farkl›l›klar olmas›na ra¤men etikle ilgili konulara yer verilmektedir20.
Türkiye’nin Avrupa Birli¤ine adayl›¤› süreci hemﬂirelik e¤itiminin yükselmesine ve
hemﬂireli¤in mesleki geliﬂimine ivme kazand›rm›ﬂt›r. Avrupa Birli¤i kiﬂilerin serbest dolaﬂ›m› kapsam›nda profesyonel yeterlilikler ile ilgili sektörel direktifler yay›nlam›ﬂt›r.
Avrupa Birli¤i’nin hemﬂirelik e¤itimiyle ilgili 77/453/EEC say›l› direktifi, Avrupa Birli¤ine üye ülkelerde hemﬂirelerin sa¤l›k ve hemﬂireli¤in genel prensipleri ve meslek ahlak› konusunda yeterli bilgiye sahip olmas› gerekti¤ini belirtmektedir21. Bu do¤rultuda,
ülkemizde hemﬂirelik e¤itiminde standart sa¤lamak üzere 2002 y›l›nda oluﬂturulan
Hemﬂirelik Ulusal Çekirdek E¤itim Program›nda da hemﬂirelikte etik konusuna yer verilmiﬂtir.
Araﬂt›rmalar hemﬂirelik e¤itim programlar›nda etik ö¤retiminin hemﬂirelerin eleﬂtirel düﬂünme, ahlaki bir bak›ﬂ aç›s› ve duyarl›l›k geliﬂtirebilme ve etik karar verebilme
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becerisini art›rd›¤›n› göstermektedir. Örne¤in Ketefian (2001)22 e¤itim düzeyi ile ahlaki muhakeme yetene¤i aras›ndaki iliﬂkiyi belirlemek üzere 12 hemﬂirelik araﬂt›rmas›n›n bir meta analizini yapm›ﬂ ve e¤itim düzeyi yükseldikçe ahlaki muhakeme yapabilme becerisinin artt›¤›n› saptam›ﬂt›r. Hemﬂirelik e¤itimi etik konularla ilgili biliﬂsel, hatta duyuﬂsal bir temel oluﬂturulmas›n› sa¤layabilir. Etik ilkeler ve kodlar ise hemﬂirelere
etik sorumluluklar› konusunda rehberlik sa¤layabilir. Ancak etik sorunlar her biri kendine özgü koﬂul ve özelliklere sahip, ahlaki muhakemeyi gerektiren ve etik teoriler, ilkeler ya da kodlarla çözümlenemeyecek kadar karmaﬂ›k ve yan›t› belirsiz sorunlard›r.
‹yi ve do¤ru olan› bilmek ile do¤ru olan› yapmak ayn› ﬂey de¤ildir. ‹nançlar›m›z, tutumlar›m›z, gelenek ve göreneklerimiz, k›saca kültürel özelliklerimiz ve geçmiﬂ yaﬂant›lar›m›z de¤erlerimizi, do¤ru ya da yanl›ﬂ atfetti¤imiz de¤erlerimizin anlam içeri¤ini, ahlaki yarg›lar›m›z› ve eylemlerimizin niteli¤ini etkiler.
Ayr›ca iyi ve do¤ru olan› bilmek ile do¤ru olan› yapmay› etkileyen ve bu ikisi aras›ndaki boﬂlu¤u derinleﬂtiren birçok etmen vard›r. Örne¤in ülkemizde 1980’li y›llardan
itibaren sa¤l›k alan›nda kamusal yat›r›mlar k›s›tlanarak kamu sa¤l›k kurumlar›n›n kar
amac› güden iﬂletmeler haline dönüﬂtürülmesi, özel sa¤l›k kuruluﬂlar› ve hizmetlerinin
teﬂvik edilmesi, sözleﬂmeli statüde çal›ﬂma ve hizmetlerin sözleﬂmesi, cepten ödemelerin/kullan›c› katk›lar›n›n art›r›lmas› uygulamalar›yla sa¤l›k hizmetleri ticarileﬂtirilmiﬂtir.
Sa¤l›¤›n kamusal bir görev ve temel insan hakk› olmaktan ç›kar›larak parayla sat›n al›nabilen bir hizmet haline getirilmesi, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n da sa¤l›k hizmetine ihtiyac›
olan herkese de¤il, daha fazla kar getiren tedavi edici hizmetlere a¤›rl›k vermesine yol
açm›ﬂt›r. Bu durum hem sosyal adalet, hem de sa¤l›k hizmeti sunanlar›n etik sorumluluklar› aç›s›ndan bir sorundur. Yine sa¤l›k hizmetlerinde özelleﬂtirmeye dönük uygulamalar sonucunda hemﬂirelerin önemli bir bölümü sözleﬂmeli statüde, düﬂük ücretle,
güvencesiz ve yo¤un çal›ﬂma koﬂullar› alt›nda çal›ﬂmakta, kreﬂ, ulaﬂ›m, bar›nma vb.
sosyal olanaklardan mahrum kalmaktad›r. Bu durum birey, aile ve topluma sunulan
hemﬂirelik bak›m›n›n niteli¤ini ve insanc›l yönünü olumsuz etkilemektedir. Görüldü¤ü
gibi etik konular ve sorunlar, insan yaﬂam›n› ve sa¤l›¤›n› ilgilendiren sosyal, siyasal ve
ekonomik politikalarla da biçimlendirilmektedir. Bu nedenle etik, yaln›zca etikle ilgili
biliﬂsel ve duyuﬂsal bir temeli de¤il, bu temel do¤rultusunda do¤ru olan› gerçekleﬂtirmeyi etkileyen faktörlere iliﬂkin bilince ve duyarl›l›¤a sahip olmay› da gerektirmektedir.
Hemﬂirelik, hala bir kad›n mesle¤i olman›n dezavantajlar›na ra¤men tarihsel süreç içindeki geliﬂimi düﬂünüldü¤ünde, özellikle ülkemizde k›sa say›labilecek bir sürede
çok yol kat etmiﬂtir. Birey, aile ve toplumun sa¤l›¤›n›n yükseltilmesi için hala kat edilmesi gereken uzun bir yol vard›r. Ben hemﬂirelerin sa¤l›k hizmetlerini etkileyen tüm
etmenlerin bilincinde olarak ve etik sorumluluklar›n› üstlenerek yollar›nda ilerleyeceklerine olan inanc›m› belirterek sözlerimi sonland›rmak istiyorum.
Teﬂekkür ederim.
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TIP ET‹⁄‹NDEN B‹YOET‹⁄E ‹LERLERKEN
B‹YOET‹K UZMANI: SORUN KÜMES‹ M‹ ÇÖZÜM MÜ?
THE EXPERT of BIOETHICS on the ROAD LEADING FROM
MEDICAL ETHICS to BIOETHICS: A NEW SET of
PROBLEMS or A SOLUTION
‹lke Bezen AYDO⁄DU*, Nesrin ÇOBANO⁄LU**
Abstract
It is known that bioethics is necessary at every place where both human and other living things lives and also human freedom and dignity are under imperilment because of unanticipated modern technologies results during the scientific researches. In
this context, bioethics experts or bioethics have important position at the bioethics dilemma or contradictions. Bioethics experts have an important role at bioethics debate and affect communities. They also direct contradictions, dilemma or difficulties concerning bioethics with their detailed knowledge. In recent years, it is draw the attention that bioethics experts offer suggestions to community about ethical problems and
dilemmas increasingly at the law, medicine, environment, policy and academic areas.
Statements or suggestions from bioethics experts are mostly eye-opener but sometimes they are met with doubt or adverseness at the academic area or outsides. However it is common criticism that existence of bioethics experts elaborates the situation
and it is not available to solve the bioethics dilemmas. The primary committed debate is that bioethics experts pose a problem or create a solution.
Key Words: Bioethics experts, bioethics, ethics.
Giriﬂ
Günümüzde t›p eti¤inden, bilim adam›n›n, ilgili alanda araﬂt›rma yaparken veya
mesle¤ini icra ederken genel olarak neleri yapmas› ve neleri yapmamas› gerekti¤i sorusunu ve bilim adam›n›n belirli bir durumda karﬂ›laﬂt›¤› bir sorunu nas›l çözmesi gerekti¤i sorusunu yan›tlamas› beklenmektedir.
T›p eti¤i biyoeti¤e do¤ru evrilirken biyoeti¤in konusunun t›p eti¤inin ana konusu
olan insan hayat› de¤il, do¤ada var olan tüm organizmalar›n hayat› oldu¤u bilinmektedir. Biyoeti¤in gündeme gelmesi özellikle moleküler biyologlar› ikileme sürükleyen
modern gen teknolojileri arac›l›¤› ile baﬂlam›ﬂt›r. Biyoetik, bilimsel araﬂt›rmalar s›ras›nda sonuçlar› öngörülemeyen modern teknolojiler nedeniyle, hem insan ve öteki canl›lar›n yaﬂamlar›n›n hem de insan›n özgürlük ve onurunun tehlike alt›nda oldu¤u, olabilece¤i her yerde gereklidir. Bu ba¤lamda biyoetik ikilemlerin ya da çeliﬂkilerin karﬂ›laﬂ›ld›¤› durumlarda biyoetik uzmanlar› ya da biyoetikçiler önemli bir duruﬂa sahiptir. Biyoetik uzmanlar›n›n uygulamada ve biyoetik tart›ﬂmalarda önemli rol oynad›¤›, kitleleri etkiledi¤i bilinen bir gerçektir. Biyoetik uzmanlar›, biyoeti¤i ilgilendiren bütün sorunlardaki çeliﬂkilere, ikilemlere ya da güçlüklere detayl› bilgileri ile yön vermektedirler.
Biyoetik uzmanlar›n›n son y›llarda giderek artan bir biçimde akademik ortamda,
hukuk, t›p, çevre ve siyaset alanlar›nda kamuya etik sorunlar ve ikilemler hakk›nda
öneriler sunmalar› göze çarpmaktad›r. Biyoetik uzmanlar›n›n yapt›klar› birçok aç›kla* Dr., F›rat Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO / ilke@firat.edu.tr
** Doç.Dr., Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, T›p Eti¤i ve T›p Tarihi AD Baﬂkan› / nesrinc@gazi.edu.tr
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ma ya da öneri, ço¤u zaman ayd›nlat›c› olsa da (hayvanlar›n ahlaki statüsü, fetusler,
yeni do¤an bebekler, organ nakilleri ve di¤er konular) akademik ortam içinde ve d›ﬂ›nda, bazen kuﬂku ya da muhalefet ile karﬂ›lanmaktad›r.
Biyoetik uzmanlar›n›n varl›¤›n›n uygulamada ve biyoetik ikilemlerin çözümünde
iﬂe yaramad›¤›, durumu karmaﬂ›klaﬂt›rd›¤› yap›lan ortak bir eleﬂtiridir. Yap›lan tart›ﬂmalar›n oda¤› biyoetik uzmanlar›n›n yerinin neresi oldu¤udur.
Herhangi bir çal›ﬂma ya da araﬂt›rma belki biyoetik uzmanlar› olmadan yap›labilir.
Ama bilinmesi gereken biyoetik uzmanlar›n›n kat›l›m› ile araﬂt›rmalar›n ya da projelerin
daha kabul görece¤i ve daha gerçekçi sonuçlara ulaﬂaca¤›d›r. Bununla birlikte ayr›ca
vurgulanan biyoteknoloji ﬂirketlerinin araﬂt›rma projelerine ya da biyoetik merkezlerine
sponsor olup bir nevi “full-time” biyoetik uzmanlar› bünyesinde çal›ﬂt›rmas› ya da çal›ﬂmalar› karﬂ›l›¤›nda akademik biyoetik uzmanlar›na belli bir miktar ödemesidir.
Bu makalede t›p eti¤inden biyoeti¤e geçildi¤i günümüzde karﬂ›laﬂ›lan biyoetik ikilemlerde biyoetik uzmanlar›n›n rolü ve durumu, etik kuramlar ba¤lam›nda tart›ﬂ›lmaya
çal›ﬂ›lacakt›r. Biyoetik uzmanlar›n›n nas›l davranmas› gerekti¤i alan özelinde verilecek
örneklerle daha ayr›nt›l› bir biçimde ele al›nacakt›r. Biyoetik uzmanlar›n›n neden uygulamalarda yanl›ﬂ anlaﬂ›ld›¤› ve finansal kazançlar›n kararlar›n› etkilemesi konular› da ele
al›nacakt›r.
Etik Kavram›na Genel Bir Bak›ﬂ
Etik, insan eylemlerine iliﬂkin de¤erler felsefesi olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Etik, insaninsan iliﬂkilerinde aç›k uçlu sorulara “iyi-kötü” de¤erlendirmeleri ile yan›tlar bulmaya
çal›ﬂmaktad›r. Etik, ahlaki tutumlar›n ard›nda yatan yarg›lar› ele alarak, insan›n bütün
davran›ﬂ ve eylemlerinin temelini araﬂt›rmaktad›r. Ço¤u zaman birbirlerinin yerlerine
de kullan›ld›¤› görülen etik ile ahlak aras›nda yak›n bir iliﬂki bulunmakla birlikte etik,
ahlak ve toplumca belirlenen ahlaki ilkelerin niteli¤ini sorgulayan felsefedir1. Sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas›na yönelik etik yaklaﬂ›mlar çerçevesinde uygulamal› etik insanlar›n ekosistem ve insan sa¤l›¤› ile tekrar bütünleﬂmesini sa¤layacak sürdürülebilir bir
toplum oluﬂturmaya yönelik yönlendirici fikirler olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r2.
Etik kavram›, Yunanca ethos sözcü¤ünden türetilen “davran›ﬂ biçimini ifade eden
karakter” anlam›na gelir ve “ahlaki de¤erler statüsü” olarak tan›mlanmaktad›r1. Aristoteles'ten bu yana bir felsefi disiplinin ad› olan etik’in Yunancadaki kullan›m›na iliﬂkin
iki farkl› anlam› söz konusudur. ‹lk kullan›m› al›ﬂkanl›k, töre, görenek anlamlar›n› taﬂ›makta; eylemlerini antik sitede geçerli olan töreye uygun olarak e¤itim yoluyla düzenlemeye al›ﬂk›n kiﬂi, genel kabul gören “ahlak yasas›” normlar›n› izledi¤i sürece eti¤e
göre davranmaktad›r. Ama dar anlamda ve as›l anlam›na göre, eti¤e uygun eylemde
bulunan ve davranan kiﬂi, aktar›lan eylem kurallar›n› ve de¤er ölçülerini sorgulamadan
uygulamay›p; aksine, kavrayarak ve üzerinde düﬂünerek talep edilen iyiyi gerçekleﬂtirmek için onlar› al›ﬂkanl›¤a dönüﬂtüren kiﬂidir. Al›ﬂkanl›k, töre ve görenek karakter anlam›n› da almakta, erdemli olman›n temel tavr› olarak pekiﬂmektedir. Yunanca ethos
kavram›n›n Latince karﬂ›l›¤› mos sözcü¤üdür. Hem töre hem de karakter anlam›na gelmektedir. Ahlak, bir insan toplulu¤unda karﬂ›l›kl› iliﬂkilerde geliﬂen sayg› ve birbirini benimseme süreçlerinden oluﬂan ve kendilerine norm olarak geçerlilik tan›nan geneli
ba¤layan eylem modellerini içermektedir. Olgunlaﬂm›ﬂ yaﬂam biçimlerini temsil eden
düzen kurumlaﬂmalar›n›; bir toplulu¤un de¤er ve anlam anlay›ﬂlar›n› yans›tan yaﬂam
biçimlerini göstermektedir3.
Bunun yan›nda, etik ve ahlak aras›nda yak›n anlam iliﬂkisi bulunmakla birlikte kavramlar›n kar›ﬂt›r›lmamas› gerekmektedir. Etik ve ahlak kavramlar› ço¤u kez birbirleri-
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nin yerine kullan›labilmektedir. Ama etik, ahlak› da içeren daha geniﬂ bir alan› ifade
etmektedir. Eti¤i, ahlak ve hukuk ile birlikte gelene¤i de kapsayan çok geniﬂ anlamda
kullanan hukuk felsefecileri ve toplum bilimcileri bulunmaktad›r. Etik kavram›, kullananlar›n ve de¤iﬂik kullan›l›ﬂlar›n yöneldi¤i amaçlarla, çok geniﬂ bir alan› kapsam›na almaktad›r. Bu kullan›mlar, kavrama farkl› içerikler yüklemektedir4. Etik, insan eylemlerini konu almaktad›r. Etik iliﬂkinin yap›s›n› ve sorunlar›n› araﬂt›rmada tek ipucu insan
eylemleridir5. Etik, bir eylemi, iyi bir eylem yapan niteliksel durumu sormaktad›r. Etik
alan, birey ve bireylerden oluﬂan toplumun de¤erlerinin felsefi aç›dan incelenme ala
n›n› oluﬂturmaktad›r6. Bu anlamda, dolayl› ya da dolays›z olarak insan› ilgilendiren ve
yeni yaklaﬂ›mlarla insan d›ﬂ›ndaki varl›klar› da ilgilendirmeye baﬂlayan her konunun,
eti¤in ilgi alan›na girmesi kaç›n›lmaz olmaktad›r.1 Bununla birlikte eskiden metafizik
kavramlar ile temsil edilen yani Tanr› ve onun yaratt›¤› do¤al düzeni temsil eden etik
de¤erlerin günümüzde daha iyi yaﬂam ve ilerlemeye yönelik kavramlar ile temellenmeye baﬂlad›¤› belirtilmektedir7. Eskiden dar bir zaman ve mekanda oluﬂan ikilemler irdelenirken, bu günümüzde geliﬂmelerden dolay› gelecek kuﬂaklar ve evren kavram›na
do¤ru kaym›ﬂt›r. Yani buradan etik, her konu ile ilgili normlar›n yap›s›na iliﬂkin düﬂünceler oluﬂturur, de¤erlendirmeler yapar, yeni oluﬂan sorunlara iliﬂkin çözüm önerisi
oluﬂturur.
Uygulamal› Etik
Etik sadece kuramsal bir bilgi olarak de¤il, uygulamal› bir bilim olarak da yap›lmaktad›r. Genel etik ilkelerin belirli yaﬂam ve eylem alanlar›na uygulanmas›yla “somut
bir etik” olaca¤› belirtilmektedir3.
Bir toplulukta uygulamal› etik, iﬂin nas›l yap›laca¤›na ait kararlar al›nmas› ve bunun uygulanmas› ile olanakl›d›r. Uygulamal› etik kavram›nda olay-olgu ayr›m›na yer
verilmelidir. Bir zaman çizgisi üzerinde karﬂ›laﬂt›¤›m›z tikel eylemler “olay”›, bu tikel eylemlerin zaman çizgisi üzerinde süregelmesi de “olgu” kavram›n› ortaya ç›karmaktad›r.
Uygulamal› etik alan›nda, t›p eti¤i, çevre eti¤i, yönetim eti¤i, bilim ve araﬂt›rma eti¤i,
hukukta etik, medya eti¤i, mühendislik eti¤i vb. çok say›da etikten, hatta ne kadar “uzmanl›k gerektiren meslek” varsa o kadar da “mesleki etik”ten söz edilmesi mümkündür4.
T›p Eti¤i
En yüksek uzmanl›k gerektiren mesleklerin bilimler de¤il, uygulamal› bilimler, dolay›s› ile sanatlar oldu¤u söylenmektedir. Profesyonel mesleklerden olan hekimlik mesle¤i özel anlamda bir sanatt›r çünkü onun yöneldi¤i “ﬂey” hasta olarak insan, genel olmayan, standartlaﬂt›r›lamayan eylem nesnesidir. Bundan dolay› meslek etikleri hareketinin t›p eti¤i ile baﬂlamas› ve daha sonra ekonomi eti¤ine ya da mühendislik eti¤ine
ve teknik meslekler eti¤ine kadar uzanmas› akla yatk›nd›r8.
Bugün t›p eti¤inden beklenen, bir bilim adam›n›n, ilgili alanda araﬂt›rma yaparken
veya mesle¤ini icra ederken genel olarak neleri yapmas› ve neleri yapmamas› gerekti¤i sorusunu ve bir bilim adam›n›n belirli bir durumda karﬂ›laﬂt›¤› bir sorunu nas›l çözmesi gerekti¤i sorusunu yan›tlamas›d›r7.
T›p, insanla varolan bir meslektir. Tarihin her evresinde ayr›cal›kl› bir yere sahip
olan hekimlerin davran›ﬂ biçimleri de meslekleri kadar önemli olmuﬂtur. Hekimlerin
mesleki uygulamalar›nda uymas› gereken sosyal ve hukuki kurallar› içeren ilk düzenlemeler bundan 5000 y›l önce Eski M›s›r'daki Hamurabi yasalar›nda bulunmaktad›r. Bu
düzenlemelerde hekimlerin alaca¤› ücretlerden ve hatal› uygulamalar›nda kendisine verilecek cezalardan bahsedilmektedir. T›bbi etikten çok t›p hukuku ve t›bbi deontoloji ile
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ilgili de olsa da önemli bir belge say›lmaktad›r. Bundan baﬂka Eski M›s›r’dan kalan
Ebers Papirüsü, Edwin Smith Papirüsü, Berlin Papirüsü ve Kahun Papirüsü t›p tarihinde kayda de¤er yeri olan eserlerdir. Ancak bu papirüslerde tedavi, ilaç yap›m› ile ilgili
bilgiler bulunmaktad›r. Hayatlar›nda metafizi¤e ve mistisizme yer veren Çin ve Hindistan’daki eserlerde ise t›p eti¤inin izlerine rastlamak mümkündür9.
Eski Yunan’da durum biraz farkl›d›r. Burada hekimler ayn› zamanda birer filozoftur. Uygulamalar›nda ve eserlerinde belli ahlaki ilkelere ve meslek kurallar›na yer verirler. Hekimlik mesle¤inin sembolü olan Hippocrates’›n etik kodlar› yüzy›llardan beri
kullan›lm›ﬂt›r. Bununla birlikte, bunun de¤iﬂik formu t›p fakültelerinde mezuniyet seremonilerinde kullan›lmaktad›r. Hippocrates And› di¤er bilim dallar›na da yol gösterici
olmaktad›r. Hippocrates And›ndaki ifadeler t›p uygulamalar›n›n yan›nda T›p Eti¤i ve
T›bbi Deontoloji için de dönüm noktas›d›r. Bugün t›p eti¤i içinde yer alan kavramlar
ilk kez burada dile getirilmiﬂtir. Daha sonra gelen Galen’de hekimlerde olmas› gereken
ahlaki özellikler, mesleki ve kiﬂisel iliﬂkilerinde uymas› gereken kural ve konulardan
bahsetmiﬂtir. ‹slam dünyas›nda da hekimlerin yeri ayr›yd›. Hekimin ahlak› ve özellikleri konusunda çeﬂitli belgelere rastlanmaktad›r. T›p eti¤inin kodlar› ilk kez 1803’de, yeniden Thomas Percival taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. Daha sonra büyük ölçüde Percival’›n
etik kodlar›na dayanarak 1847’de ABD’de American Medical Association taraf›ndan
etik kodlar haz›rlanm›ﬂt›r. Daha sonraki y›llarda bu kodlar revize edilmiﬂtir7.
T›p eti¤inin gereklili¤i, hekim-hasta, uzman-uzman olmayan aras›ndaki giderilemez asimetriden kaynaklanmaktad›r. Bu asimetri ne para ve ücret düzenlemesi yoluyla, ne de hukukla ve hekimlerin yapt›klar›n›n hukuk yoluyla denetlenmesiyle giderilebilir. Hekimin hastaya davran›ﬂ›, asl›nda ayr›lmaz bir biçimde hastan›n hekime olan güveni ile hekimden etik taleplerine dayan›r, hukukun ve parasal taleplerin yetmedi¤i
yerde de bu güvenle yetinilebilinir8.
T›p eti¤i, doktorluk faaliyetini, yard›ma muhtaç olanlara gerekti¤i ﬂekilde yard›m
etme biçimindeki genel normun somutlaﬂt›r›lmas› olarak görmektedir. Yard›ma gereksinim duyanlar, bu durumda hastalard›r ve onlara yap›lmas› gereken yard›m esas olarak t›bbidir, yani doktorun öncelikli ödevi, hastaya zarar vermeden ya da hastan›n iradesine karﬂ› bir davran›ﬂa girmeden, onun sa¤l›¤›n› korumak ve hastan›n yeniden sa¤l›¤›na kavuﬂmas› için gerekli araç ve yollara baﬂvurmakt›r3.
T›p eti¤inde son y›llarda en çok kullan›lan etik ilkeler kavram› ve onun ö¤eleri
Hippocrates’e kadar uzanmaktad›r. T›p eti¤inde öne ç›kan ilkeler, s›r saklama, yararl›l›k, eﬂitlik, adalet ve özerklik ilkesi’dir.
Eylemler aras›nda karar mekanizmas› oluﬂturulurken 4 tane temel etik kuram kullan›lmaktad›r. Bunlar; Kantiyen, Utiliteryan, Komunitaryen ve Liberal etik kuramlard›r.
Kantiyen etik kuramda araç-amaç iliﬂkisi eylemin niteli¤ini belirlemektedir. Eylemin sonucu ne olursa olsun saptanan amac›n niteli¤i eylemin de¤er kazanmas›nda
önemlidir. Burada araç iyi ise iyi bir iﬂ yap›lm›ﬂ demektir. ‹nsan eyleminin de¤erler aç›s›ndan do¤ru ya da yanl›ﬂ oluﬂu, onun sonuçlar›n›n iyi ya da kötü oluﬂundan tümüyle
ba¤›ms›zd›r. ‹yiyi “iyi”, oldu¤u için bir ödev yaklaﬂ›m›yla istemelidir. Bireyin sorumluluk duygusu ve iyiye yönelik içsel de¤erleri güçlendirilerek yap›lmayan, özgür istenç olmaks›z›n gerçekleﬂtirilen eylem sonucu ne olursa olsun de¤ersizdir. Ayr›ca, insan, gerekçesi ne olursa olsun hiçbir amaç için araç olarak kullan›lmamal›d›r4.
Utiliteryan etik kuramda; en fazla say›da insana iyilik verecek eylem iyi eylem olarak de¤erlendirilir. Burada eylemden etkilenecek insanlar›n say›s› ve eylemden etkilenme dereceleri önemlidir. Az say›da olan insanlar›n daha çok zarar görecek olmas› da,
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iyili¤i çok olanlar›n yan›nda ihmal edilebilir. Araç-amaç iliﬂkisi eylemin de¤erini belirlemez Jeremy Bentham ve John Stuart Mill taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir. Önde gelen noktas› insan eylemlerinin sonuçlar›d›r4.
Komunitaryen kurama göre toplumu oluﬂturan her bir birey de¤erlidir. Eylem toplumu iyiye götürüyorsa iyi bir eylemdir. Eylemin de¤er ve sonuçlar›n› bu durum belirlemektedir. Bireylerin içsel niyeti ve eylemin amac› önem taﬂ›mamaktad›r4.
Liberal etik kuram her kiﬂinin geliﬂmiﬂli¤i ve yetenekleri do¤rultusunda iyiyi hak
etti¤ini vurgulamaktad›r. Bireyin özgür davranmas› ve kendi istenci do¤rultusunda eylemde bulunmas› ve bu eylemin iyiye varmas› de¤erlidir4.
Biyoetik
Biyoeti¤in konusu hayatt›r; sadece t›p eti¤inin ana konusu olan insan hayat› de¤il, do¤ada var olan tüm organizmalar›n hayat›d›r. Biyoetik, özellikle moleküler biyologlar› ya da hekimleri ikileme sürükleyen ve üzerlerine kuﬂku düﬂüren modern gen
teknolojileri arac›l›¤›yla gündeme gelmiﬂtir. Baﬂlang›çta yaln›zca araﬂt›rmalarda yeni
perspektifler açmak amac›yla de¤il, insan, hayvan ve bitkilerin daha iyi bir yaﬂama kalitesine ulaﬂmalar› için kal›t›m›n özünü iyileﬂtirmek amac›yla geliﬂtirilen gen teknolojileri, kötüye kullan›lma ya da önceden görülmeyen zararlara yol açabilme olas›l›klar› nedeniyle tehlikeli olmalar› söz konusu oldu¤undan günümüzde giderek endiﬂe ile karﬂ›lan›r olmuﬂtur3.
Günümüzde biyoetik, oldukça farkl› konular›n yer ald›¤› geniﬂ bir alan› kapsamaktad›r ve bunun sonucunda, do¤an sorunlar da oldukça fazla olmaktad›r. 1970’lerin baﬂ›nda bu konular›n baﬂ›nda medikal olarak yapay döllenme gelmekteyken, günümüzde geliﬂen teknolojiyle birlikte organ, doku ve hücre ba¤›ﬂlama, embriyolojide yap›lan
çal›ﬂmalar, klonlama ve öteki insan üzerinde denemeleri içeren proje ve araﬂt›rmalar,
genetik alan›n›n epidemiyolojik, tan›sal ve tedavi etme aç›s›ndan kullan›lmas›, gen aktar›m› ile tar›msal g›dalar›n de¤iﬂtirilmesi ve genetik olarak de¤iﬂtirilmiﬂ organizmalar›n
(GDO) üretilmesi gibi oldukça farkl› konular da biyoeti¤in kapsam›na girmeye baﬂlam›ﬂt›r7.
Bununla birlikte yararl› bitkilerin genetik donan›m›n›n açl›kla mücadele için iyileﬂtirilmesi, var olan kaynaklar›n bütünsel bir bak›ﬂla korunmas›, sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas› ve üretilen ürünlerin adil olarak da¤›t›lmas› gereklili¤i, tüm insanlar›n gönencinin
sa¤lanmas› f›rsat ve ayr›cal›klardan olabildi¤ince eﬂit ölçüde yararlanabilmesi gibi görevler biyoeti¤in görevleri aras›ndayken genelde karﬂ› ç›k›lan kal›t›m genine müdahale, çal›ﬂanlar›n genom analizlerinden geçirilmesi, ayr›ca gen teknolojisiyle de¤iﬂtirilen
mikroorganizmalar›n denetimsizce serbest b›rak›lmalar› ve gen teknolojisinin askeri
amaçlarla kullan›lmas›n› gibi durumlard›r7
Biyoetik, gerek insan hayat›n›n ve di¤er varl›klar›n hayatlar›n›n, gerekse de insan›n özgürlük ve onurunun, bilimsel araﬂt›rmalarda, sonuçlar› tahmin edilemeyen modern teknolojiler nedeniyle tehlike alt›na girdi¤i her yerde gereklidir. Teknoloji sayesinde yap›labilir ve mümkün olan› uygulay›p sorumsuzca davranmak yerine, genelin ç›kar›n› dikkate alarak teknolojik müdahalenin s›n›rlar›n›n çizilmesi ﬂartt›r7.
Biyoetik Uzmanlar›n›n Yeri
Kavramsal tan›mlardan da anlaﬂ›ld›¤› üzere t›p eti¤i biyoeti¤e do¤ru evrilirken biyoeti¤in konusu t›p eti¤inin ana konusu olan insan hayat› de¤il, do¤ada var olan tüm
organizmalar›n hayat› oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Özellikle moleküler biyologlar› ikileme sürükleyen modern gen teknolojileri arac›l›¤› ile gündeme gelen biyoetik, bilimsel
araﬂt›rmalar s›ras›nda sonuçlar› öngörülemeyen modern teknolojiler nedeniyle, hem
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insan ve öteki canl›lar›n yaﬂamlar›n›n hem de insan›n özgürlük ve onurunun tehlike alt›nda oldu¤u ve olabilece¤i her yerde gerekli oldu¤u bilinmektedir10.
Bu ba¤lamda biyoetik ikilemlerin ya da çeliﬂkilerin karﬂ›laﬂ›ld›¤› durumlarda biyoetik uzmanlar› ya da biyoetikçiler önemli bir duruﬂa sahiptir. Biyoetik uzmanlar›n›n uygulamada ve biyoetik tart›ﬂmalarda önemli rol oynad›¤›, kitleleri etkiledi¤i bilinen bir
gerçektir. Biyoetik uzmanlar›, biyoeti¤i ilgilendiren bütün sorunlardaki çeliﬂkilere, ikilemlere ya da güçlüklere detayl› bilgileri ile yön vermektedirler.
Bir James Bond filminde kimin do¤ru ve kimin yanl›ﬂ oldu¤u aç›k bir ﬂekilde belliyken gerçek hayatta bu o kadar aç›k bir ﬂekilde belli de¤ildir. ‹ﬂte etik iyi ve kötü aras›nda bir karar verilmesini sa¤lamaktad›r. Biyoetik uzmanlar› etik kuramlar›n yan›nda
etik ilkeleri de kullanarak etik sorunlara çözüm bulmaktad›r. Yararl› olma, zarar vermeme, özerklik ve adalet ilkeli sadece insanlar için de¤il, di¤er biyoetik konular›nda da
biyoetik uzmanlar›n›n kulland›¤› ilkelerdir10.
Teknoloji ve biyolojik süreçlerin h›zla ilerlemesi insanlar›n hayatlar›na özellikle
sa¤l›k, beslenme ve çevre alan›nda birçok yenilik ve de¤iﬂim getirmiﬂtir. Ancak bu yenilik ve de¤iﬂimlerin h›zl› bir ﬂekilde olmas›n›n baz› noktalarda insanlar› endiﬂelendirdi¤i bir gerçektir. Bu endiﬂeler kendini etik alanda göstermektedir10. Özellikle insan
klonlama, hayvan deneyleri, ya da geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ organizmalar konusunda…
Biyoetik uzmanlar› pratik biyoetik sorunlarda akla uygun bir rol oynamaktad›r.
Bununla birlikte biyoetik uzmanlar›n›n tart›ﬂmalara kat›l›m› sonuçlar› daha kabul edilebilir hale getirmektedir. Teknolojinin geliﬂmesi ve buna ba¤l› olarak çeﬂitli sorunlar›n
artmas›yla günümüzde felsefeciler yeni bir ﬂekilde kendini göstermektedir. Özellikle biyoetik uzmanlar› akademik camian›n yan›nda t›p, hukuk ve siyaset alanlar›nda etik sorunlar hakk›nda geniﬂ kitlelere tavsiyeler vermeye baﬂlam›ﬂt›r. Biyoetik uzmanlar›n›n
son y›llarda giderek artan bir biçimde akademik ortamda, hukuk, t›p, çevre ve siyaset
alanlar›nda kamuya etik sorunlar ve ikilemler hakk›nda öneriler sunmalar› göze çarpmaktad›r. Biyoetik uzmanlar›n›n yapt›klar› birçok aç›klama ya da öneri, ço¤u zaman
ayd›nlat›c› olsa da (hayvanlar›n ahlaki statüsü, fetusler, yeni do¤an bebekler, organ nakilleri ve di¤er konular) akademik ortam içinde ve d›ﬂ›nda, bazen kuﬂku ya da muhalefet ile karﬂ›lanmaktad›r10.
Biyoetik uzmanlar›n›n biyoeti¤in konular› ve biyoetik tart›ﬂmalar söz konusu oldu¤unda görüﬂ bildirmesi inkar edilemez bir gerçektir. Ancak bununla birlikte bu bildirimleri yaparken zaman, mekan ve bireylerin uygun durumlar›n› dikkate almas› gerekmektedir. Özel ve kamu kurumlar›nda yapt›klar› de¤erlendirmeler ve biyoetik tart›ﬂmalara
getirdikleri çözümler ile be¤eni kazanan biyoetik uzmanlar› kimi zamanlar ﬂüphe ve
düﬂmanl›kla karﬂ›laﬂabilmektedir11.
Biyoetik uzmanlar›n›n varl›¤›n›n uygulamada ve biyoetik ikilemlerin çözümünde
iﬂe yaramad›¤›, durumu karmaﬂ›klaﬂt›rd›¤› yap›lan ortak bir eleﬂtiridir11. Yap›lan tart›ﬂmalar›n oda¤› araﬂt›rmalarda ya da sorunlar›n çözümünde biyoetik uzmanlar›n›n yerinin neresi oldu¤udur. Yine yap›lan ortak bir de¤erlendirme pratik biyoetik tart›ﬂmalarda biyoetik uzmanlar›n›n varl›¤›n›n yetersiz kald›¤›d›r. Ancak bu durumda kuruluﬂlar›n neden biyoetik uzmanlar›n› daha etkili bir biçimde de¤erlendirmedi¤i sorusu ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r11. Ama biyoetik uzmanlar›n›n önerecek ay›r›c› biyoetik bilgisi olmad›¤› takdirde kamu ve özel mevduatlar›n harcanmayaca¤› bir gerçektir12.
Herhangi bir çal›ﬂma ya da araﬂt›rma belki biyoetik uzmanlar› olmadan yap›labilir.
Ama bilinmesi gereken biyoetik uzmanlar›n›n kat›l›m› ile araﬂt›rmalar›n ya da projelerin
daha kabul görece¤i ve daha gerçekçi sonuçlara ulaﬂaca¤›d›r. Bununla birlikte ayr›ca
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vurgulanan biyoteknoloji ﬂirketlerinin araﬂt›rma projelerine ya da biyoetik merkezlerine
sponsor olup bir nevi “full-time” biyoetik uzmanlar› bünyesinde çal›ﬂt›rmas› ya da çal›ﬂmalar› karﬂ›l›¤›nda akademik biyoetik uzmanlar›na belli bir miktar ödemesidir13.
Bununla birlikte aﬂ›lmas› gereken sorular
“Bir biyoteknoloji ﬂirketi bir biyoetik merkezine ya da araﬂt›rma projesine sponsor olabilir mi ya da oldu¤unda ne gibi sorunlar ortaya ç›kar?”
“Kendi biyoetik uzman›n› m› iﬂe alacakt›r yoksa merkezdeki uzman›n maaﬂ›n› m›
karﬂ›layacakt›r?”
“Yap›lacak olacak projeler ya da araﬂt›rmalar için nas›l tavsiyelerde bulunacakt›r?”
“Bu proje ve araﬂt›rmalar› destekleyecek ne gibi makaleler yazacakt›r?”
“Biyoetik uzmanlar›na ödenecek paralarla yap›lacak araﬂt›rmalar meﬂru hale mi
gelecektir?”13 olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Finansal kazanç biyoetik uzmanlar›n›n tarafs›zl›¤›n› etkileyebilecektir. Verilecek
kararlar firmalar›n ç›kar› ile ters düﬂmeyecek ﬂekilde ç›kabilir. ‹stekler do¤rultusunda
yaz›lan makaleler ya da haz›rlanan raporlar ne kadar gerçe¤i yans›tmaktad›r13. Biyoetik analizlerin tarafs›z olup olmad›¤› irdelenmesi gereken bir sorundur.
Yap›lan çeﬂitli projelerde ya da çal›ﬂmalarda etik ya da biyoetik uzmanlar›n›n olmamas› projenin devaml›l›¤›nda herhangi bir sorun oluﬂturmamaktad›r. Bununla birlikte biyoetik uzmanlar›n›n projeler ya da çal›ﬂmalar içinde aktif rol almas› olumlu ve
kabul edilebilir sonuçlar›n ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r13.
Biyoetik uzmanlar›na karﬂ› öne sürülen baﬂka bir düﬂünce de biyoetik uzmanlar›n›n etik sorunlara çözüm üretmek için bulundu¤u ve sadece bu sorunlara çözüm bulma kapasiteleri uzmanl›k alanlar›na uygun yaklaﬂ›mlar› oluﬂturacakt›r. Bunun ötesinde
biyoetik uzmanlar› sorunlara çözüm önerisi getirmekten çok sorunlar›n bulunmas›n›
sa¤lamaktad›r13.
Sonuç
T›p eti¤i biyoeti¤e do¤ru evrilirken biyoeti¤in konusu t›p eti¤inin ana konusu olan
insan hayat› de¤il, do¤ada var olan tüm organizmalar›n hayat›d›r. Özellikle moleküler
biyologlar› ikileme sürükleyen modern gen teknolojileri arac›l›¤› ile gündeme gelen biyoetik, bilimsel araﬂt›rmalar s›ras›nda sonuçlar› öngörülemeyen modern teknolojiler
nedeniyle, hem insan ve öteki canl›lar›n yaﬂamlar›n›n hem de insan›n özgürlük ve onurunun tehlike alt›nda oldu¤u ve olabilece¤i her yerde gereklidir.
Yap›lan çal›ﬂmalar ve karﬂ›laﬂ›lan durumlar sonucunda biyoetik uzmanlar›n›n uygulamada ve biyoetik tart›ﬂmalarda önemli rol oynad›¤›, kitleleri etkiledi¤i bilinen bir
gerçektir. Biyoetik uzmanlar›, biyoeti¤i ilgilendiren bütün sorunlardaki çeliﬂkilere, ikilemlere ya da güçlüklere detayl› bilgileri ile yön vermektedirler. Biyoetik uzmanlar›n›n
biyoeti¤in konular› ve biyoetik tart›ﬂmalar söz konusu oldu¤unda görüﬂ bildirmesi inkar edilemez bir gerçektir. Ancak yine de baz› durumlarda biyoetik uzmanlar›n›n çözüm oluﬂturmaktan çok sorun oluﬂturdu¤u düﬂünülmektedir. Bu durum özellikle biyoteknoloji ﬂirketlerinin araﬂt›rma projelerine ya da biyoetik merkezlerine destek oldu¤u
ya da biyoetik uzmanlar› bünyesinde çal›ﬂt›rmas› ve çal›ﬂmalar› karﬂ›l›¤›nda akademik
biyoetik uzmanlar›na belli bir miktar ödemesi durumunda ortaya ç›kmaktad›r. Yine biyoetik uzmanlar›n›n etkili etik analizler yap›p yapmayacaklar› da endiﬂe uyand›ran bir
konudur.
Herhangi bir çal›ﬂma ya da araﬂt›rma belki biyoetik uzmanlar› olmadan yap›labilir. Ama bilinmesi gereken biyoetik uzmanlar›n›n kat›l›m› ile araﬂt›rmalar›n ya da projelerin daha kabul görece¤i ve daha gerçekçi sonuçlara ulaﬂaca¤›d›r.
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Biyoetik uzmanlar›n›n bilgi ve birikimlerini gerçek hayatta uygulamaya geçirmelerinin sonuçlar› günümüzde bilinen bir gerçektir. Özellikle genetik teknolojisinin kullan›ld›¤› testlerde oluﬂan sorunlara biyoetik uzmanlar›n›n yaklaﬂ›m› buna bir örnek oluﬂturmaktad›r. Yine t›p eti¤inde karﬂ›laﬂ›lan bir durum olan özerkli¤e sayg› ilkesi biyoetik uzmanlar›n›n da ço¤unlukla karﬂ›laﬂt›¤› bir durum olmaktad›r (genetik ile ilgili çal›ﬂmalarda, do¤umlarda oluﬂacak anormallikler, vs) gelecek nesillerin korunmas› aç›s›ndan biyoetik uzmanlar›n›n varl›¤› kaç›n›lmazd›r.
Biyoetik uzmanlar› önemli konularda kurumlar›n amaçlar›n› ve hedeflerini aç›k,
olumlu ve tarafs›z ﬂekilde belirtmektedir ve belirtmelidir. Özellikle kamu aç›s›ndan kritik say›lan konularda bu daha belirgin olmaktad›r.
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ET‹K ve AHLAK; SINIRLAR, KAPSAM,
FARKLILIKLAR ve ‹L‹ﬁK‹LER
ETHICS and MORALITY; LIMITS, SCOPE,
DIFFERENCES and CONNECTIONS
Abdulkadir MAHMUTO⁄LU*, Nesrin ÇOBANO⁄LU**
Abstract
Ethics and moral have different meanings, limits and scope. There are connections and differences between “ethics” and “moral”. Ethic and Moral both study on human behavior and actions. Ethics and morals are used instead of each other in daily
life and academic debates. However, there are some differences between these two
expressions. While moral studies on human behavior, ethics thinks over universal philosophical principles. In this article, ethic and moral issues are explained. Ethics and
moral have been taken into consideration. It end with commenting on the differences
and similarities of “ethics” and “moral” in a row.
Key Words: Ethics, Moral, Philosophy.
Giriﬂ
Bir konu hakk›nda olgusal bilgi ve kavramsal aç›kl›k büyük önem taﬂ›maktad›r.
Belli bir durumda bireyler ya da toplum, kiﬂilerin veya baﬂkalar›n›n ne yapmas› gerekti¤i konusunda bir karars›zl›¤a düﬂtü¤ünde veya bu konuda bir tart›ﬂma yaﬂand›¤›nda
yap›lmas› gereken ﬂey, etik bir talimat de¤il, sadece olaya iliﬂkin olgusal bir bilgi ya
da daha geniﬂ bir kavramsal aç›kl›¤›n elde edilmesi ve ortaya konmas›d›r. Özellikle
çevre kirlili¤i, savaﬂlar, nükleer tehdit, açl›k, uyuﬂturucu, ekolojik bozulma gibi bütün
insanl›¤› ilgilendiren sorunlarda ne yap›lmas› gerekti¤ine iliﬂkin tart›ﬂmalar›n önemli
bir bölümü, ço¤unlukla bu sorunlar ile ilgili yeterli ve gerekli seviyede bilgi sahibi olunmamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Dünyayla ve insanl›kla ilgili bunlar ve benzeri di¤er
birçok konuda, ilgili her olgunun bilinmekte olmas› durumunda ne yap›lmas› gerekti¤i hakk›nda yap›lan tart›ﬂmalar daha nitelikli, çözüme dönük ve yararl› olabilecek, ço¤unlu¤un akl›nda bulunan soru iﬂaretleri de ya olmayacak ya da çözüme kavuﬂmuﬂ
olabilecektir1.
20. Yüzy›l›n ilk yar›s›nda siyasal ve ekonomik sorunlar ön planda iken, son çeyrekte etik sorunlar öne ç›km›ﬂ, 21. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde ise etik gündemin ilk s›ralar›nda yer alm›ﬂt›r. Postmodern toplumlarda etik söylem ve buna ba¤l› olarak etik kodlarda yeniden dönüﬂmekte ve yap›sal bir de¤iﬂim geçirmektedir2.
20. Yüzy›l birçok aç›dan bir ilerleme ve dönüﬂüm ça¤› olarak nitelendirilirken, etik
ilkeler aç›s›ndan ortaça¤›n yaﬂand›¤› belirtilmekte ve etik de¤er sorunlar›yla hesaplaﬂma yap›lmad›¤› vurgulanarak ça¤a damgas›n› vuran olgulardan birinin de “de¤erler
ad›na de¤er harcanmas›” oldu¤u ifade edilmektedir. Bunun tarihsel sebepleri oldu¤u
gibi bilgi sorunu ve bilimsellikle u¤raﬂ›lmas›ndan etik de¤erlere ve iliﬂkilere gereken
önemin verilmemesi oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r3. Bununla birlikte bir taraftan 21. yüzy›l›n
“çevre yüzy›l›” olaca¤›na iliﬂkin ön görüler geliﬂtirilmekte, yaﬂanan güncel ve önemli
* Telekomünikasyon ‹letiﬂim Baﬂkanl›¤› Daire Baﬂkan›, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora Ö¤rencisi / amahmutoglu@tk.gov.tr
** Doç. Dr., Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi,T›p Eti¤i ve T›p Tarihi AD Baﬂkan› / nesrinc@gazi.edu.tr
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tart›ﬂmalar›n bu sav› do¤rulayaca¤› anlaﬂ›lmakta,4 di¤er taraftan da etik ça¤›n›n yaﬂanaca¤›n›n iﬂaretleri görülmektedir.
Tart›ﬂ›lan ve irdelenen konularda yeterli bilgi düzeyine sahip olmak ve kavramsal
aç›klamalar yapmak büyük önem taﬂ›maktad›r. Gerek akademik çal›ﬂmalarda gerekse
günlük yaﬂamda etik ve ahlak kavramlar› ço¤u kez birbiri ile ayn› anlamlarda ya da çok
yak›n anlamlarda kullan›lmaktad›rlar. Oysa bu iki kavram›n ayn›l›klar› kadar farkl›l›klar›, birbirleriyle iliﬂkileri ve s›n›rlar› bulunmaktad›r. Etik ve ahlak kavramlar› birbirinden
farkl› anlamlar taﬂ›yan, s›n›rlar› belirli, kapsamlar› farkl› ancak birbiriyle çok yak›n iliﬂki içerisinde bulunan iki kavramd›r. Bu yak›nl›k ço¤u zaman ikisi aras›ndaki berrakl›¤›n
ya da ayr›m›n kaybolmas›na ve sonuçta kavramlar›n ayn›laﬂmas›na neden olmaktad›r.
Bu aç›dan kendilerine has çerçeveleri ve kapsam› olan ba¤›ms›z bu iki kavram, bir karmaﬂa yaﬂand›¤›ndan ötürü anlam kaymalar›na u¤ramaktad›r. Bu erozyonun önlenebilmesi her iki kavram›n ayr›nt›l› ve derinlemesine ele al›nmas› ile olanakl› olacakt›r. Bu
bak›mdan çal›ﬂman›n konusu olan iki kavram bu amaca dönük olarak ele al›nacakt›r.
Etik
Son zamanlarda etik ya da ahlakla ilgili çal›ﬂmalar yeni kavramlar›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Kamu yönetimi eti¤i5, t›p eti¤i6, biliﬂim eti¤i7, iﬂ eti¤i2, meslek eti¤i,
hukuk eti¤i, çevre eti¤i kavramlar› bu süreçteki geliﬂime örnek olarak verilebilmektedir. Kamu yönetimi çerçevesinde etik bir silsile olarak s›ralama yaklaﬂ›m› benimsendi¤inde ilk s›rada kiﬂisel etik, ikinci s›rada meslek eti¤i, üçüncü s›rada kurumsal etik ve
son olarak da toplumsal etik kavramlar›ndan söz etmek olanakl›d›r8. Bir baﬂka ifadeyle ne kadar uzmanl›k gerektiren meslek varsa o kadar da mesleki etikten söz etmek
olanakl›d›r6.
Etik sadece kuramsal bir disiplin de¤il, uygulamal› bir etkinlik olarak da karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Genel etik ilkelerinin belirli yaﬂam ve eylem alanlar›na uygulanmas›yla birlikte o alan› ahlakilik ilkesi ve ahlak ba¤lam›nda yorumlayan özel ve somut bir etik ortaya ç›kmaktad›r. T›p eti¤i, biyoetik, siyaset eti¤i, bilim eti¤i, iktisat eti¤i, ekoloji veya
çevre eti¤i, bar›ﬂ eti¤i gibi alanlar buna örnek olarak verilebilir9.
Etik, insan›n eylemlerini ele almakla birlikte, her türlü insan faaliyeti ve eylemini
de¤il, öncelikle ahlakili¤i vurgulayan ya da ahlaki eylemlerin kendisini konu etmektedir. Bir eylemin ahlaki aç›dan iyi bir eylem olmas›n› sa¤layan niteliksel durum sorulmakta, ahlak, iyi, do¤ru, ödev, yükümlülük, gereklilik gibi kavramlar ele al›nmaktad›r9.
Etik, ahlakileﬂtirme, ideolojileﬂtirme, dünya görüﬂü ortaya koyma gibi amaçlara
sahip de¤ildir. Etik, temellendirilmiﬂ sonuçlara var›lmas›n› amaçlamakta ve bunun için
konusuna, yani ahlaki eylemlere belirli bir yöntem kullanarak yaklaﬂmakta ve bu yönüyle salt öznel de¤il nesnel bir geçerlilik kazanmakta ve kan›tlanabilen önermelere
önem vermektedir. Baﬂl›ca iki etik yöntem kullan›lmaktad›r; betimleyici ve normatif
yöntem. Etik normatif yöntemi kullanmakta oldu¤undan bir saptamaya gitmeden önce eylemleri ahlak çerçevesinde de¤erlendirme olana¤› sunan ölçütler geliﬂtirmek zorundad›r. Bu ölçütler sürekli olarak sorgulanabilir, gözden geçirilebilir ve eleﬂtirel bir
karakter taﬂ›mal›d›r9.
Bir genelleme yap›lacak olursa eti¤in iﬂlevinin bir eylemi do¤rudan buyurmak ve
yasaklamak de¤il, eylemin ahlak aç›s›ndan nas›l de¤erlendirilebilece¤ine iliﬂkin bilgi
vermek oldu¤u, eylem ve davran›ﬂlar›n belirlenmesinden çok insan prati¤i aç›s›ndan
önem taﬂ›d›¤› ifade edilebilmektedir10.
Eti¤in baﬂl›ca görevi insanlar aras› iliﬂki ve eylemlerin, uzlaﬂman›n sa¤lanabilece¤i normatif bir ortam üzerinde kurulmas›n› sa¤lamak, bu amaçla insanlar›n tutum ve
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davran›ﬂlar› aç›s›ndan evrensel ölçekte geçerli olan de¤erler ile bunlara dayanan ilke ve
kurallar› ortaya koymakt›r. Bunun için farkl› kültürlerde var olan normlar›n çok iyi bilinmesi, bu normlar›n tutum ve davran›ﬂlar ile eylemleri yönlendirici ve düzenleyici iﬂlevlerinin eleﬂtirel bir bak›ﬂ aç›s›yla sorunlaﬂt›r›l›p, bunlar›n ne ölçüde evrensel nitelik
taﬂ›d›¤› ve geçerlili¤inin ne düzeyde oldu¤unun bilinmesi gerekmektedir11.
Günümüzde geleneksel anlamda var olan ahlaki normlar›n yerine, baﬂar› için her
yolu deneyen, vicdan, adalet, dürüstlük, güven gibi de¤erleri ihmal eden, tüm alanlarda ve bu arada kamu yönetiminde ve politik sistemde de kendisini gösteren anlay›ﬂ,
yönetsel sorunlar› beslemekte ve böylece toplumsal alanda ortaya ç›kan etik sorunlara neden olabilmektedir12.
Eti¤in dayand›¤› temel koﬂul, “iyi niyet” kavram›d›r. Bu kavram kiﬂinin iyi olarak
kabul edileni fiilen kendi eylemlerinin ilkesi haline getirmesini anlatmaktad›r. Etik bilgisine sahip olan kiﬂinin mutlak ahlakl› olaca¤› söylenemez. Özellikle iyi niyetin olmad›¤›, hoﬂgörü, uzlaﬂma, anlama ve ahlaki olana karﬂ› aç›k olunmad›¤› bir durumda etik
düﬂüncelerin de bir anlam› ve önemi olmayacakt›r9.
Ahlak
Ahlak günlük yaﬂamda önemli bir rol oynamaktad›r. Bir sosyal toplulu¤un üyesi
olan insanlar›n bütün davran›ﬂ ﬂekillerinde, insan› insan k›lan tutum ve tav›rlar›nda, kulland›klar› dil al›ﬂkanl›klar›nda, belirli de¤erlendirme ve yaklaﬂ›m tasar›mlar›na dayanan
bir ahlaki ba¤l›l›k az ya da çok ifade edilmektedir. ‹nsan prati¤inin temelini oluﬂturan
özgürlük, herkesin istedi¤i gibi ve kurals›z bir keyfilik ﬂeklinde davranmas› anlam›na gelememektedir. ‹nsanlar özgürlü¤ü gereksiz k›lacak biçimde hayvanlarda oldu¤u gibi içgüdü ve dürtüleriyle mükemmel donat›lm›ﬂ bir yap›ya sahip de¤illerdir. Bu nedenle ahlaki özgürlük; insan›n duygular›n›n yan›nda kendine kurallar koymas› ve özgürlü¤ünün
devam› için bu kurallara uymas› demektir. Çünkü ancak bu özgürlük kurallar›na kendini ba¤l› k›ld›¤›nda, kurallar›n ba¤lay›c›l›¤› ve buna ba¤l› olarak ahlak olgusu ortaya
ç›kmaktad›r. Di¤er taraftan kurals›z özgürlük insani olmad›¤› gibi, tümüyle kurallar›n
belirledi¤i, zorunluluk mekanizmalar›n›n içinde kat›laﬂt›r›lm›ﬂ bir özgürlük de insanl›k
d›ﬂ›d›r9.
Ahlak sözcü¤ü etik kavram›ndan türetilmiﬂtir. Etik daha çok ahlak›n ilkelerine iliﬂkin felsefi çal›ﬂma olarak tan›mlanabilmektedir. Bu disiplin, yaln›zca do¤ru veya yanl›ﬂ›n ne oldu¤u ile de¤il ayn› zamanda ahlaki ödev ve sorumlulu¤un ne oldu¤uyla da ilgilenmektedir. Shea’ya göre etik kavram›yla ifade edilen ahlak; bir ahlaki ilkeler grubunu ya da de¤erler dizisini, belirli bir teoriyi ya da ahlaki de¤erler sistemini, bir birey
ya da mesle¤i yöneten davran›ﬂ ilkelerini ve standartlar›n› kapsamaktad›r. Ahlak; bir
birey ya da grubun belirli eylemlerinin do¤rulu¤unu veya yanl›ﬂl›¤›n›, eylemi yapanlar›n iyi veya kötü yanlar›n› ve bu eylemlerin amaçlar›na iliﬂkin olarak insanl›¤›n refah›n›n ve mutlulu¤unun unsurlar›n› araﬂt›ran, bunlar› teﬂvik eden, gerekli tutum ve davran›ﬂlar› aç›klayan standartlar, de¤erler, ilkeler ve kurallardan oluﬂan bir kavram olarak
ifade edilebilmektedir13.
Ahlak ya da töre, bir insan toplulu¤unda karﬂ›l›kl› iliﬂkilerde geliﬂen sayg›, birbirini benimseme süreçlerini de kapsayan ve kendilerine norm olarak geçerlilik tan›nan,
bu haliyle geneli de ba¤layan eylem modellerini kapsamaktad›r. Di¤er bir ifadeyle ahlak ve töre; olgunlaﬂm›ﬂ yaﬂam biçimlerini temsil eden kurumlaﬂm›ﬂ düzenleri, bir toplulu¤un de¤er ve anlamland›rma aray›ﬂlar›n› yans›tan yaﬂam biçimlerini ifade etmektedir. Ahlak ve töre kavramlar›n›n anlam içeri¤i daha çok al›ﬂkanl›k, töre, gelenekle benzeﬂirken, ahlakilik ya da töresellik soyutlamalar› ise anlamlar› bak›m›ndan karakter söz-
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cü¤ünün anlam›na daha yak›n olup, koﬂulsuzca uyulacak bir iyi talebin somutlaﬂt›¤› eylemin niteli¤ini tan›mlamaktad›r9.
Ahlaki yarg›lar›n nas›l oluﬂtuklar› konusu etik arac›l›¤› ile üst bak›ﬂ düzeyinde çözümlenir, yoksa tek tek eylemlere iliﬂkin ahlaki yarg›larda bulunmak eti¤in ilgi alan›na
girmemektedir. Böylece etik ahlak üretmez, ahlak›n kayna¤›n› oluﬂturan temel evrensel de¤erlerin niteli¤i hakk›nda felsefi bilgi üretir9.
Ahlak›n önemli bir özelli¤i tavsiyede bulunma ve yarg›çl›k yapma iﬂidir1. Bu noktada birçok görüﬂ ortaya at›lmakta ve en do¤runun, iyinin ve yükümlülüklerin neler oldu¤u konusu tart›ﬂ›lmaktad›r. Gerek bireysel olarak, gerekse evrensel anlamda bu sorunlar ve tart›ﬂmalar yüzy›llard›r süregelmektedir. Bu ba¤lamda do¤ru, iyi ve yükümlülük konular› insanl›kla birlikte geliﬂip evrimleﬂecek ve de¤iﬂecek olgulardand›r.
Etik ve Ahlak ‹liﬂkisi
Etik aç›s›ndan bir eylemin tart›ﬂ›lmas›, sistemli olarak bir de¤erlendirme yap›lmas›n›
ve kuramsal görüﬂler çerçevesinde bir irdeleme yap›lmas›n› gerektirmektedir. Bu görüﬂlerin hemen hepsinde de eylemin ahlaki de¤erinin “iyi” olmas› beklenmektedir. Bu bak›mdan eylemin amac›, niteli¤i, ona ulaﬂmak için kullan›lan araçlar, eylemin sonuçlar›,
sonuçlar›n etkiledi¤i kiﬂi ya da kiﬂiler etik yaklaﬂ›mlar çerçevesinde de¤erlendirilmelidir6.
Etik ahlakla, ahlaka iliﬂkin sorun ve yarg›larla ya da ahlaki sorun ve yarg›larla ilgili felsefe dal› olarak tan›mlanabilmektedir. Ama etik sözcü¤ü her zaman bu felsefe dal›na iliﬂkin olarak kullan›lmamaktad›r. Bazen tam anlam›yla ahlak sözcü¤ü gibi kullan›l›rken, bazen de bir bireyin ya da grubun ahlaki kodunu ya da normatif teorisini göstermek için kullan›lmaktad›r. Ahlaki ve etik kavramlar› ço¤unlukla do¤ru ya da iyi ile
ayn› anlamda ve ahlaka ayk›r› veya eti¤e ayk›r› ile karﬂ›t anlamlarda kullan›lmaktad›r1.
Etik; adeta bir pusulan›n kuzeyi sabit olarak göstererek gidilecek yere ulaﬂ›lmas›na olanak sa¤lamas› gibi; bir eylemi do¤rudan buyurmaz veya yasaklamaz ancak bir
eylemin veya davran›ﬂ›n ahlakili¤ini gösterip bunu talep eder. Pusula da insana sadece gidece¤i yeri bulmas›nda yard›mc› olur fakat do¤rudan bunu göstermez veya fiilen
izleme istemez. Etik insan› eylem yapmaya zorlamadan yaln›zca eylem yapma düﬂüncesine ahlaki aç›dan katk› yapar. Gerçek yaﬂamda bireyler ahlaki eylem ve davran›ﬂlar› yapmaktan kaç›nabilecekleri gibi ona ayk›r› tutum ve davran›ﬂ da sergileyebilirler.
Etik eylem ve davran›ﬂlar› yapan kiﬂileri ayd›nlat›r, bilgilendirir ama do¤rudan bu eylem ve davran›ﬂ› belirlemede etkin de¤ildir. Bu eylem ve davran›ﬂ› sorgulayarak saydam bir yap›ya kavuﬂturmaktad›r12.
Etik ahlakilik konusunda çal›ﬂmakla birlikte, etik sorular ile ahlak sorular› birbirlerinden farkl›laﬂmaktad›r. Ahlak bireysel ve somut sorgulamalar yapmakta iken etik, ahlak ilkesini ve ahlakili¤i gösteren eylemleri ve davran›ﬂlar› sorgulamaktad›r. Netice olarak etik, ahlak eylemini konu alarak etik alan› oluﬂturmaktad›r14
Eti¤in konusunu ahlaki eylem ve yarg›lar oluﬂturmaktad›r. Etik, sorumluluk bilincine sahip sosyal topluluk üyesi olup mevcut iletiﬂim ve eylem biçimlerini iyileﬂtirmek
isteyen herkesi ilgilendirmektedir. Bütün topluluklar›n hayat› kurallarla belirlenir. Kurallara gereksinim duymak bask› istemek ya da s›n›rlanmak anlam›na gelmemektedir.
Bu olgu daha çok özgürlüklerden herkesin en yüksek düzeyde yararlanabilmesi için
prati¤in düzenlenmesine ve yap›land›r›lmas›na olan müdahalenin gereklili¤ine iﬂaret
etmektedir. Bu bak›mdan kurals›z bir yaﬂam insanca de¤ildir9.
Pieper’e göre etik, ahlakileﬂtirme, ideolojiye dönüﬂtürme veya dünya görüﬂü ortaya koyma gibi amaçlar yerine, temellendirilmiﬂ sonuçlara varmay› ve aﬂa¤›da belirtilen
alt amaçlara ulaﬂmay› hedeflemektedir12:
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— ‹nsan davran›ﬂ›n› ahlaki nitelik bak›m›ndan irdeleme,
— Eleﬂtirel bir bilinç geliﬂtirme,
— ‹nsan› sevmeyi ö¤retebilme.
Eti¤in temel dayanak noktas›n›n iyi niyet oldu¤u, sorumluluk bilinci, ahlaki yükümlülü¤ün üstlenilmesi, ahlaki olan›n ba¤lay›c› olarak tan›nmas› gibi genel kabul gören tutumlar›n insan›n kendi eylemlerinin ilkesi haline getirilmesinin önemli oldu¤u ifade edilebilmektedir12.
‹nsanlar aras› iliﬂkilerde etik, eylem gerçekleﬂtirilirken ve politikalar uygulan›rken
bir pusula görevi üstlenmelidir. Kimi zaman sosyal, ekonomik ve toplumsal yap›lar çok
karmaﬂ›k bir hal almaktad›r. Bu nedenle iyi-kötü kavramlar› da yer de¤iﬂtirmiﬂ oldu¤unda bile insanlar›n eylem ve iﬂlemlerine yol gösteren etik de¤erler, t›pk› bir pusula
gibi her durum, zaman ve ﬂartta dahi d›ﬂsal etkilerden uzak kalarak do¤ruyu ve iyiyi
göstermek durumundad›r. ‹yi ve do¤ru de¤erlendirmesi yap›l›rken etik ilkeler gözetilmelidir. Kiﬂiler var olan seçeneklerden birisini tercih ederek etik aç›dan gerekçelendirmektedirler. Bu tercihler hukuki, toplumsal nedenlerle seçilip gerekçelendirilebilece¤i
gibi, bütünüyle etik pusulan›n gösterdi¤i iyi ve do¤ru yönünde de seçilebilirler. Belirli
zamanlarda ve belirli olaylarda baz› ilkeler önem kazan›rken, farkl› durum ve zamanlarda da farkl› ilkeler ön plana ç›kabilmektedir. Böyle durumlarda mümkün olan en az
say›da etik ilkenin çi¤nenmesi veya göz ard› edilmesi ile karar vermek ve eylemi gerçekleﬂtirmek etik aç›s›ndan “iyi” say›lan tutum ve davran›ﬂ olacakt›r6.
Sonuç
Etik ve ahlak kavramlar› toplumsal yaﬂam›n her alan›nda gittikçe artan s›kl›kla kullan›lmaya ve yaﬂam›n her boyutunda etkili olmaya baﬂlayan iki kavramd›r. Bu kavramlar›n do¤ru ve yerinde kullan›lmas›, araﬂt›rmalar›n, yorumlar›n, sentez ve analizlerin
isabetli olmas›n› sa¤layacakt›r. Birbirleri ile iç içe geçmiﬂ bütün kavramlarda oldu¤u gibi etik ve ahlak kavramlar› da zaman zaman yanl›ﬂ kullan›lmaktad›r.
Etik ve ahlak kavramlar›n›n iliﬂkileri, farkl›l›klar› ve s›n›rlar› birlikte de¤erlendirildi¤inde aﬂa¤›daki noktalar ortaya ç›kmaktad›r:
1- Etik; ahlak felsefesinin kavramsal boyutunu ve ahlak›n teorik k›sm›n› oluﬂturmakta, ilke ve kurallar oluﬂturmakta ve ahlak üzerinde felsefi çerçevede düﬂünmektedir.
2- Neyin iyi neyin kötü, do¤ru ve yanl›ﬂ›n ne oldu¤u, insan yaﬂam›n›n amac›n›n
ne olmas› gerekti¤i, ahlakl› ve erdemli bir yaﬂam›n içeri¤inin nelerden oluﬂtu¤unu araﬂt›ran felsefenin bir dal› olarak etik, ahlaki kavramlar› analiz ederek,
iyinin ve do¤runun ne anlama geldi¤i, bir eylemi iyi ya da yanl›ﬂ yapan unsurlar›n ne oldu¤u gibi konular üzerinde durmaktad›r.
3- Etik, iyi ve do¤ru kavramlar›n›n ne oldu¤unu araﬂt›rmaktad›r. Ahlak ise kiﬂinin
sonradan edindi¤i tutum ve davran›ﬂlar için kullan›l›rken, ayn› zamanda toplumun benimsedi¤i uygulamadaki de¤er sistemlerinin de ad› olarak kullan›lmaktad›r.
4- Etik ahlakla, ahlaka iliﬂkin sorun ve yarg›larla ya da ahlaki sorun ve yarg›larla
ilgili felsefe dal› olarak tan›mlanabilmektedir. Ama etik sözcü¤ü her zaman bu
felsefe dal›na iliﬂkin olarak kullan›lmamaktad›r. Bazen tam anlam›yla ahlak
sözcü¤ü gibi kullan›l›rken, bazen de bir bireyin ya da grubun ahlaki kodunu ya
da normatif teorisini göstermek için kullan›lmaktad›r. Ahlaki ve etik kavramlar› ço¤unlukla do¤ru ya da iyi ile ayn› anlamda ve ahlaka ayk›r› veya eti¤e ayk›r› ile karﬂ›t anlamlarda kullan›lmaktad›r.

68

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

5- Etik ahlak üretmez, ahlak›n kayna¤›n› oluﬂturan temel evrensel de¤erlerin niteli¤i hakk›nda felsefi bilgi üretir. Etik ahlak üretmez ama ahlak üzerine konuﬂur. Etik ahlaksal olanla ilintili bütün sorunlar› çok genel, ilkesel ve soyut düzlemde tart›ﬂ›r. Etik iyi olana de¤il, bir ﬂeyin iyi oldu¤u hükmüne nas›l var›ld›¤›n› söyler. Etik, ahlak kavram›ndan hareket ederek eylemlere ve davran›ﬂlara
anlam kazand›r›r.
6- Ahlak insan›n de¤er ve tutumlar›n› içerirken, etik; insanlar›n bireysel ve toplumsal anlamda kurduklar› iliﬂkilerin temelinde var olan de¤erleri, kurallar›,
do¤ru-yanl›ﬂ, iyi-kötü gibi kavramlar› ahlaksal aç›dan araﬂt›ran felsefe disiplinidir.
7- Ahlak; toplumsal anlamda var olan davran›ﬂ ve inançlar› yönlendiren bir de¤erler sistemidir. Etik soyut ve kuramsal bakarken, ahlak ise tersine bireylerin
günlük yaﬂam› içerisinde nas›l yaﬂamalar› gerekti¤ini ince ayr›nt›lar içinde pratik olarak düﬂünmektedir.
8- Ahlak; eti¤in yaﬂam prati¤ine yans›yan kurallar demetidir. Bir baﬂka ifadeyle
ahlak ben, etik ise biz anlam›na gelmektedir.
9- Etik; adeta bir pusulan›n kuzeyi sabit olarak göstererek gidilecek yere ulaﬂ›lmas›na olanak sa¤lamas› gibi; bir eylemi do¤rudan buyurmaz veya yasaklamaz
ancak bir eylemin veya davran›ﬂ›n ahlakili¤ini gösterip bunu talep eder. Pusula da insana sadece gidece¤i yeri bulmas›nda yard›mc› olur fakat do¤rudan bunu göstermez veya fiilen izleme istemez.
10- Etik insan› eylem yapmaya zorlamadan yaln›zca eylem yapma düﬂüncesine
ahlaki aç›dan katk› yapar. Gerçek yaﬂamda bireyler ahlaki eylem ve davran›ﬂlar› yapmaktan kaç›nabilecekleri gibi ona ayk›r› tutum ve davran›ﬂ da sergileyebilirler.
11- Etik eylem ve davran›ﬂlar› yapan kiﬂileri ayd›nlat›r, bilgilendirir ama do¤rudan
bu eylem ve davran›ﬂ› belirlemede etkin de¤ildir. Bu eylem ve davran›ﬂ› sorgulayarak saydam bir yap›ya kavuﬂturmaktad›r.
12- Etik ahlakilik konusunda çal›ﬂmakla birlikte, etik sorular ile ahlak sorular› birbirlerinden farkl›laﬂmaktad›r. Ahlak bireysel ve somut sorgulamalar yapmakta
iken etik, ahlak ilkesini ve ahlakili¤i gösteren eylemleri ve davran›ﬂlar› sorgulamaktad›r. Netice olarak etik, ahlak eylemini konu alarak etik alan› oluﬂturmaktad›r.
13- Etik, ahlaki eylemin yerini tutmak yerine bu eylemlerin bilgiye dayal› olan yap›s›n› ortaya ç›karmaya çal›ﬂmaktad›r. Bir yandan ahlaki davran›ﬂ modellerinin
ve temel tutumlar›n irdelenip anlaﬂ›lmas›, öte yandan da ahlaki gereksinimlerin yöntem olarak belirlenmesi amac›yla tutum ve davran›ﬂlar ile eylemlerin betimlenmesine dönük ölçütler ortaya koyar. Bu yönüyle karmaﬂ›k ahlaki eylemleri kavramsal olarak aç›klay›p anlaﬂ›lmas›na katk› yapar. Böylece etik; ahlak
üzerinde sistemli bir düﬂünce, irdeleme, araﬂt›rma, soruﬂturma, tart›ﬂma arac›l›¤› ile ahlaki problemlerle ilgilenmektedir.
14- Etik, bir eylemin içeri¤i ne olursa olsun, ahlaki olarak tan›mlanabilmesi için
uyulmas› gereken koﬂullar› biçimsel yollardan yeniden kurarak, ahlakla ilgili bütün sorunlar› çok genel, ilkesel ve soyut düzlemde tart›ﬂmaktad›r. Bu nedenle
etik, hangi somut amaçlar›n tek tek iyi ve herkes için ulaﬂ›lmaya de¤er amaçlar oldu¤unu belirlemez, daha çok ölçütleri belirler ve bu ölçütlere göre öncelikli ve iyi amac›n hangisi oldu¤unun ba¤lay›c› bir ﬂekilde kabul edilmesi gerek-
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ti¤ini göstermektedir. Özetle etik ilkeler, iyi olan› de¤il, bir ﬂeyin iyi oldu¤una
nas›l hükmedildi¤ini ve var›ld›¤›n› ifade etmektedir.
15- Ahlaki sorular daha çok emir ve bildirme kipindeki ifadelerdir. Örne¤in; yalan
söylemeyece¤ine söz ver, sad›k kalaca¤›na söz ver, iﬂini düzenli ve titiz yap,
sayg›l› davran, yard›m et gibi emir ifadeleri ile yard›m etmek bir erdemdir, baﬂar› için çok çal›ﬂmak gerekir gibi bildirme cümleleridir. Etik ise konu olarak
daha temel ve genel sorular› ele almaktad›r.
16- Etik ahlaktan farkl› olarak somut eylem talimatlar› ve kurallar ortaya ç›karmaz,
daha çok iyi davranmak isteyenleri farkl› durumlarda önem taﬂ›yan normlar›
sorunlaﬂt›rmaya ve özel bir durumda yap›lmas› gerekenin ne oldu¤una karar
vermeye ça¤›r›r.
17- Etik insanlar› ahlakl› yapmaz, bir insan yaln›zca kendili¤inden, kendi arac›l›¤›
ve kendi iradesiyle iyi ya da kötü insan olabilir.
18- Etik bir süper ahlak da de¤ildir ve insanl›¤a ba¤lay›c› eylem normlar› içeren bir
katalog sunmamaktad›r. Etik bir olaylar koleksiyonu de¤ildir. Elde bir katalog
olmad›¤› için, önceden belirlenmiﬂ ahlaki normlara bakarak belli bir durumda
neyin yap›lmas› gerekti¤ini bildiren en yüksek ahlaki merci de de¤ildir. Böylelikle etik, eylemdeki öznelerin yerini tutan, ahlaken onlar›n üstünde yetkin bir
konum alan bir olgu de¤ildir. Sadece eylemde bulunanlar›n bizzat ahlaki yetkinlik kazanmalar›n› sa¤lamak ve onlar›n uygulamalar›n› yönlendirmekle s›n›rl› bir fonksiyon üstlenebilir. Yapmas› gereken de yaln›zca bundan ibaret olmal›d›r.
‹nsan›n amac›, yaﬂamda karﬂ›laﬂ›lan ve yad›rganan, istenmeyen, ac›s› çekilen sorunlar›n de¤iﬂimine ve çözümüne yard›mc› olmak ise, bunu yapman›n yolu, olan bitenleri aç›klamak ve çözümü gösterip ayd›nlatmaktan geçmektedir. Etik ve ahlak sayesinde insanl›¤›n bilinçlendirilmesi, yaﬂanmakta olan sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlar›n çözümü konusunda bir umut kap›s›n›n aç›lmas›; böylelikle insan ve toplum yaﬂam›nda bir ayd›nlanma ça¤›n›n yaﬂanmas› olanakl› olabilecektir.
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FELSEF‹ BAKIﬁLA B‹R MESLEK ET‹⁄‹ OLARAK “TIP ET‹⁄‹”
MEDICAL ETHICS AS A PROFESSIONAL ETHICS
WITH PHILOSOPHICAL APPROACH
Berfin KART*, Nesrin ÇOBANO⁄LU**
Abstract
Ethics, in today, not only the basic discipline of philosophy or the field of theoretical discussion in philosophy, but also the discussion subject is a common activity in
the field of having a difference knowledge, being a specialist and application. Each of
field, getting human being and human act as the object, makes solving the ethical
problems its own special concern. Now, the entity of ethical problems attracts attentions in many professions. Because ethics is concerned with daily life and its problems
more than the other philosophy discipline and also it is the discussion subject is a
common activity in the field of having a difference knowledge, being a specialist and
application, we talk about the Professional Ethics –like media ethics, environment ethics, politics ethics and of course medical ethics-. In this context, first of all we have
to give an answer to this question: What is ‘ethics’? Within the context of professional ethics, we have to ask what ethics is or not; what the basis of ethics is; what the
subject of ethics is; what the ethical connection is; who the subject of ethics and what
the ethical problems are. However, in this paper, we will discuss whether the ethical
problems are enlightened or not in the medical ethics which gets the object are human being and face a field of ethics violation examples when we think that it is as a
kind of professional ethics. Also we try to bring up what kind of “philosophical view”
should be behind of the “medical ethics”.
Key Words: Professional ethics, medical ethics, philosophy.
“‹yi yaﬂama nededir ve nas›l elde edilir?”
Aristoteles
‹yi yaﬂam›n neli¤i ve nas›l elde edilebilece¤ine iliﬂkin süregelen sorgulama günümüzde eti¤e olan ilginin giderek artmas›na, felsefenin temel bir disiplini olan “etik”in
farkl› bilgi, uzmanl›k ve uygulama alanlar›n›n ortak etkinliklerinde önemli hale gelmesine neden olmuﬂtur. Felsefenin baz› disiplinleri baz› dönemlerde di¤er disiplinlere
oranla daha fazla önem kazanm›ﬂken; söz gelimi 1960’lardan 80’lere kadar olan dönemde siyaset felsefesine karﬂ› bir ilgi duyulmuﬂken, 80’li y›llardan bu yana felsefenin
moda disiplininin –hatta en temel disiplininin- etik oldu¤u söylenebilir.
Felsefe tarihine bak›ld›¤›nda, Aristoteles’in “iyi yaﬂama nededir ve nas›l elde edilir?”1 sorusunu sormakla, “ne türden bir insan olmal›y›m?” ve “nas›l yapmal›y›m?”a
verdi¤i yan›tlar, erdem ve eylemi ele alarak oluﬂturdu¤u etik görüﬂü -ya da bir baﬂka
deyiﬂle onun “erdem kuram›”-, yeni kuramlar›n, yaklaﬂ›m ya da s›n›flamalar›n, etikle
ilgili yeni problemlerin ortaya ç›k›ﬂ›nda hareket noktas› olmuﬂtur. Aristoteles’in kavramlara yönelik kapsaml› çözümlemesi ve sa¤lam bir ç›kar›m zinciri içinde onlar› ele
*Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Doktora Ö¤rencisi, Gazi Üniversitesi Rektörlü¤ü Uzman› /
berfinkart@gazi.edu.tr
** Doç.Dr., Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, T›p Eti¤i ve T›p Tarihi AD Baﬂkan› / nesrinc@gazi.edu.tr

72

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

alarak oluﬂturdu¤u etik görüﬂü -ya da onun “erdem kuram›”-, kendinden sonraki etik
kuramlar› da etkilemiﬂtir. Hatta Aristoteles, felsefenin eylemi konu edinen temel disiplininin ad›n› koyan ve bu disiplinin nesnesini nas›l ele alaca¤›n› gösteren kiﬂidir. Bu
ba¤lamda etik, özellikle son y›llarda henüz yeni fark›na var›lan ve popülarite kazanan
bir kavramm›ﬂ gibi görünse de, asl›nda, felsefe tarihine bakt›¤›m›zda, Platon ve Aristoteles’ten günümüze kadar olan süreçte hep varolmuﬂ olan bir felsefe dal›; baﬂlang›çtan bu yana eylemle birlikte düﬂünülen ve en yal›n tan›mlamayla do¤rulan›p yanl›ﬂlanabilen bilgiler üreten bir felsefe disiplinidir.
Eti¤in bir felsefe disiplini olarak belirlenmesi, eti¤e iliﬂkin en yal›n belirlemedir.
Felsefenin temel disiplinlerinden biri olmakla etik, insan›n yap›p-ettikleriyle, eylemlerini yöneten ilkelerle, de¤erlerle ilgilenmektedir. Etik, eyleyen bir varl›k olarak insan› insan›n varl›ksal yap›s› ve insan fenomenleriyle birlikte ele alan, do¤rulan›p yanl›ﬂlanabilen bilgiler üretebilen bir felsefe dal›d›r2. Nesnesi insanlar aras› iliﬂkilerdeki eylemler ve
eylemde bulunan kiﬂidir. Nesnesi izin verdi¤i ölçüde kesin bilgi ortaya koymaya çal›ﬂan
etik, gruplar›n ya da toplumlar›n de¤il, kiﬂilerin etik olup olmad›klar› ile ilgilenir. Bu
ba¤lamda, asl›nda ‘etik’ ve ‘ahlak’› da ay›rmak gerekir. Norm (kural) koymayan etik
ne din ya da inanç, ne de gelenek ya da görenektir. Etik, bir norm koyma etkinli¤inin ad› de¤ildir. “Bir eylem ne zaman do¤rudur/yanl›ﬂt›r?”, “Bir eylemi yapmak/yapmamak gerekti¤ine nas›l karar verebiliriz?”, “Ahlaksal olarak bir eylemin do¤rulu¤u/yanl›ﬂl›¤› nedir?”, “(Ahlaksal olarak) ne yapmal›y›z?” gibi sorulara yan›t verebilme
çabas›nda da de¤ildir. Eti¤in insanlar›n ahlaksal eylemlerinde, yarg›lar›nda baﬂvurabilecekleri normlar getirme, belirli bir durumda ne yap›lmas› gerekti¤ini söyleme gibi bir
yükümlülü¤ü de bulunmamaktad›r. Etik, ahlaklardan (morallerden) ba¤›ms›z olarak, kiﬂilerin yap›p etmelerine, eylemlere iliﬂkin; eylemin felsefi bilgisidir. Antikça¤’dan günümüze dek ‘iyi’, ‘kötü’, ‘do¤ru’, ‘yanl›ﬂ’ gibi kavramlarla iç içe olan etik, “eylem” kavram›ndan çok eylemin neli¤i ile ilgilenen ve nesnesi izin verdi¤i ölçüde de kesin bilgi
ortaya koymak isteyen etik; “Etik iliﬂki nedir?”, “Belirli bir iliﬂki içerisinde ne yapmam
gerekir?”, “Do¤ru eylem nedir?”, “Eylemde do¤ruluk ya da yanl›ﬂl›k nedir?” türünden
sorulara yan›t aramaktad›r.
‹fade edildi¤i üzere, nesnesi eylem ve eyleyen bir varl›k olarak kiﬂi olan etik, eylemde bulunan, karar veren, de¤erlendirme yapan tek kiﬂi ile ilgilenir. Etik bilginin temelinde “insan›n de¤eri” ya da “insan›n onuru” yer al›r. Kiﬂilerin oldu¤u yerde ise etik
sorunlarla karﬂ›laﬂ›lmas› kaç›n›lmazd›r. ‹nsan›n de¤erinin korunmad›¤›, bir amaç de¤il
de yaln›zca bir araç olarak görüldü¤ü, insan d›ﬂ›ndaki ﬂeylerin baﬂ de¤er olarak kabul
edildi¤i her durumda karﬂ›laﬂ›lan sorunlard›r “etik sorunlar”.
21. yüzy›lda bilim ve teknolojinin eriﬂti¤i düzeyle birlikte ad›ndan daha s›k söz ettirir halde olan etik, art›k yaln›zca felsefenin temel bir disiplini ya da kuramsal boyutta
tart›ﬂ›labilen bir alan olman›n da ötesine geçmiﬂtir. Daha aç›k ifade edecek olursak,
nesnesi insan ve onun yap›p ettikleri olan her alan karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› etik sorunlar›
çözümlemeyi kendine iﬂ edinmiﬂtir. Art›k pek çok meslekte etik sorunlar›n varl›¤›
daha çok dikkat çekmektedir. ‹yi yaﬂaman›n neli¤i, ne türden bir insan olmak ya da
belirli bir tek durumda ne yapmak gerekti¤i art›k sadece felsefenin yan›t arad›¤› sorular olmakla kalmay›p, ayn› zamanda t›p, hukuk, siyaset, psikoloji, din gibi pek çok
alanda da do¤rudan ya da dolayl› olarak tart›ﬂ›lmaktad›r. ‘‹yi’, ‘kötü’, ‘do¤ru’, ‘yanl›ﬂ’
gibi kavramlar yaln›zca felsefenin bir alan› olarak eti¤in kulland›¤› ya da irdeledi¤i kavramlar olmaktan ç›km›ﬂt›r. “Belirli bir iliﬂki içerisinde ne yapmam gerekir?”, “Do¤ru
eylem nedir?”, “Eylemde do¤ruluk ya da yanl›ﬂl›k nedir?” sorular› art›k yaln›zca felse-
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fe tarihinin kuramsal olarak yan›tlamaya çal›ﬂt›¤› sorular da de¤ildir. Bilgisel bir alan
olarak etik ile bu alandan beklentiler aras›ndaki gerilimli iliﬂki; son iki yüzy›ld›r geliﬂen
kitle iletiﬂim araçlar› (gazetelerin yayg›nlaﬂmas›ndan internetin icad›na kadar) bizi baﬂka kültürlerin bak›ﬂ aç›lar› ve kültürel özelikleri ile tan›ﬂt›r›rken, di¤er yandan da önceki ça¤larda toplumsal yaﬂam içinde yer tutmayan yeni kurumlar ve yeni iliﬂkiler a¤lar›
ile karﬂ› karﬂ›ya b›rakm›ﬂt›r. Bu durumda geleneksel bak›ﬂ aç›lar›n›n yetersiz kal›ﬂ› karﬂ›s›nda ne “yapmam›z gerekti¤ini” bilmek istemiﬂ, birilerinin bize ne yapmam›z gerekti¤ini söylemesini beklemiﬂizdir. “Etikçiler”i ise bir tür kurtar›c› olarak görmüﬂüzdür.
Di¤er felsefe disiplinlerine göre günlük yaﬂam dedi¤imiz alanla, günlük hayat sorunlar›yla eti¤in daha çok ilgili olmas›, eti¤in farkl› bilgi ve etkinlik alanlar›n›n ortak alan› haline gelmesi, meslek etiklerinden -bir bas›n eti¤inden, bir t›p eti¤inden, bir çevre eti¤inden, siyaset eti¤inden vb.- daha s›k söz edilir olunmas›n› da beraberinde getirmiﬂtir. Bas›n eti¤i, t›p eti¤i, çevre eti¤i konferanslar›n›n bu kadar s›k düzenlenmesi ve bu
kadar ilgi görmesi de asl›nda bu beklentinin büyüklü¤ünü göstermektedir.
Özellikle bilimsel ve uygulamal› etkinliklerde eti¤in önem kazanmas›yla birlikte
hem etik tart›ﬂmalar günlük yaﬂam›n içine çekilmiﬂ, hem de daha geniﬂ toplumsal kesimler taraf›ndan etkileri ve sonuçlar›n›n yans›mas› nedeniyle alg›lanmas› artm›ﬂt›r. Uygulamal› eti¤in en önemli yans›ma arac› olan meslek eti¤i konusu daha çok önem kazanm›ﬂ ve meslek eti¤i kodlar›na uyulmas› toplum taraf›ndan da izlenmeye, de¤erlendirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r3.
Çevre sorunlar›n›n insanl›¤› gelecekte nas›l etkileyebilece¤ini konu edinen ‘çevre
eti¤i’, iﬂ ya da ticaret yaﬂam›nda ortaya ç›kan etik sorunlar› ele alan ‘iﬂletme eti¤i’ ya
da siyaset ve kamu yönetimi alan›nda karﬂ›laﬂ›lan etik sorunlar› ele alan ‘siyaset eti¤i’
ya da ‘yönetim eti¤i’4 ve tabii ki insan› nesne edinen alanlar›n en baﬂ›nda geldi¤ini kolayca söyleyebilece¤imiz t›p eti¤i en fazla sözü edilen meslek etiklerindendir. ‹nsan›n
sa¤l›¤›n› koruyabilme, ve yaﬂam›n› devam ettirebilmeye yönelik yeni tekniklerin, tedavi ve uygulama yöntemlerinin dinamik bir biçimde geliﬂti¤i t›p alan›ndaki tüm bu yenilikler ve bununla birlikte hekimin, hekimlik mesle¤ini yerine getirirken karﬂ› karﬂ›ya
kald›¤› etik sorunlar bir meslek eti¤i olarak t›p eti¤inin meslek etikleri içerisinde öne
ç›kmas›nda etkili olmuﬂtur. Uygulamal› bilimsel bir etkinlik olarak t›p eti¤i, her bir bireyin farkl› derecelerde hasta olma potansiyeli taﬂ›d›¤› gerçe¤inden yola ç›karak toplumun en çok ilgilendi¤i, fark›ndal›¤›n›n yüksek oldu¤u, bu konudaki uygunsuz durumlar›n sonuçlar›n›n topluma do¤rudan yans›d›¤›…gerekçeleriyle meslek etikleri içinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu ba¤lamda, ‘iyi’, ‘kötü’, ‘do¤ru’, ‘yanl›ﬂ’ gibi kavramlar›n nas›l kullan›ld›¤›; eylemin do¤rulu¤u ya da yanl›ﬂl›¤›na iliﬂkin temel sorular›n nas›l
yan›tlad›¤› ile de daha çok ilgilenilir olmuﬂtur.
Yaln›zca t›p alan›nda de¤il herhangi bir mesle¤e mensup olan herhangi bir kiﬂi de
mesle¤iyle ilgili say›s›z etik sorunla karﬂ›laﬂabilmektedir. Baﬂta t›p olmak üzere, pek
çok meslekte say›s›z örne¤iyle karﬂ›laﬂt›¤›m›z etik ihlallerin ya da etik sorunlar›n ne ﬂekilde çözüme ulaﬂt›r›labilece¤i soruldu¤unda önemli olan yan›t›m›z› belirleyecek ilkenin
hangisi oldu¤u ya da olmas› gerekti¤idir: deontolojistlerin “ahlak kural›” ba¤lam›nda
verdikleri “e¤er bir eylem, do¤ru bir ahlak kural›na ya da ilkesine göre yap›lm›ﬂsa do¤rudur” 5 mu; faydac›lar›n mutlulu¤un maksimize edildi¤i sonuçlar› ba¤lam›nda verecekleri “e¤er bir eylem en iyi sonuçlar› sa¤layabiliyorsa do¤rudur”5 mu; yoksa (yeni) erdem etikçilerinin “bir eylem, e¤er erdemli bir eyleyenin belirli koﬂullarda yapt›¤› bir eylemse do¤rudur”5 mu?
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Belirli bir tek durumda “x’i mi yoksa y’yi mi yapmal›y›m?” sorusunun t›p alan›nda da güç yan›tlanabilir hatta baz› durumlarda hiç yan›tlanamaz oluﬂu ortaya ç›kan etik
sorunlar›n çözümünde hangi etik ilkelerden yararlan›lmas› gerekti¤i sorusunu da beraberinde getirmektedir. Kuramsal olarak kimi zaman bir yan›t verilebilir de olsa, uygulamada ikilemle karﬂ› karﬂ›ya kal›nmas› kaç›n›lmazd›r. Peki, o halde böylesi durumlarda t›p nas›l bir tav›r tak›nmal› ya da hekim ne yapmal›d›r? Bu sorular›n yan›tlanmas›nda felsefenin her ne kadar ancak ve ancak kuramsal bir iﬂlevi olabilece¤i, gereken ve
kesin çözümü sunmada yetersiz kalaca¤› düﬂünülse de, felsefi bak›ﬂ›n insana verdi¤i
önemi ve bu önemin fark›ndal›¤›ndaki iﬂlevini yads›mak olanaks›zd›r.
Bugün felsefe e¤itimi almam›ﬂ herhangi birine eti¤in ne oldu¤unu sordu¤umuzda
bir duraksamayla, s›k›nt›l› bir çaresizlikle karﬂ› karﬂ›ya kal›nmaktad›r. Buradaki çaresizlik, sözcüklerle anlat›lamayacak bir ﬂey karﬂ›s›nda duyulan türden bir çaresizlik de¤ildir. Buradaki çaresizlik, eti¤in ne oldu¤u sorusu karﬂ›s›nda duyulan s›k›nt› daha farkl›
bir ﬂeye iﬂaret etmektedir*. Bu s›k›nt›l› tepkiyi gösteren kiﬂi, eti¤in çok önemli oldu¤unu, birbirimize etik davranmam›z gerekti¤ini, hatta etik d›ﬂ› davran›ﬂlar›n günah oldu¤unu…dahi söyleyebilir. Burada karﬂ›laﬂ›lan durumu Alain Badiou ﬂöyle ifade eder:
“Baz› alimane kelimeler, uzun süre sözlüklere ve akademik metinlere hapsedildikten sonra… aniden parlak gün ›ﬂ›¤›na maruz kalma,
halk›n avam›n diline düﬂme, bas›nda, televizyonda, hatta hükümet
demeçlerinde zikredilme talihini ya da talihsizli¤ini yaﬂarlar. Fena
halde felsefe dersi kokan ve Yunancadaki köküyle akla Aristoteles’i
getiren etik kelimesi, bugün bu ﬂekilde sahnenin ortas›na yerleﬂmiﬂ
vaziyette” 6
Kuﬂkusuz Badiou’nun düﬂünceleri biraz ileriye gitmiﬂ olmakla birlikte oldukça
önemli bir ﬂeyi söylemektedir: Etik bugün bir modad›r, ama ne yaz›k ki, ne oldu¤u hakk›nda bilgiyle de¤il, genellikle sa¤duyuyla karar verilmektedir. Etik nedir sorusuna verilen s›radan yan›tlar, asl›nda büyük bir sa¤duyu ile, do¤ru eylemler ile yanl›ﬂ eylemleri birbirinden ay›rma iddias›nda olan baz› normlara dayanmaktad›r. Bu türden normlara ve dolay›s›yla eti¤e duyulan gereksinim ise bir inanca dayan›r. Bu inanç, bilgisel temelleri olan ama asl›nda psikolojik –insan varoluﬂuna özgü—bir inançt›r. Bizler, insan
türünün tek tek üyeleri, belirli, ismi olan, Levinas’›n ifadesiyle söyleyecek olursa “yüz”ü
olan kiﬂiler, kendimiz d›ﬂ›ndaki kiﬂilerin eylemlerinin de¤eri, tek tek kiﬂilerin yapt›klar›
tek tek eylemler aras›nda de¤erce farklar oldu¤una inan›r›z. Baﬂka bir ifadeyle söylenecek olursa, belirli bir kiﬂinin söz geliﬂi mesle¤i h›rs›zl›k olan bir kiﬂinin çalmas› eylemi ile yaﬂam›n› sürdürmek için ve belki de bir gün geri vermek üzere bir ﬂey çalmak
zorunda kalan bir kiﬂinin eylemini bir arada düﬂündü¤ümüzde bu iki kiﬂinin çalma-h›rs›zl›k eylemlerinin ayn› de¤erde olmad›klar›n› aç›k ve seçik bilsek de, bu düﬂüncemizin
nas›l temellendirebilece¤ini bilememekteyiz. Bu ba¤lamda öncelikle, felsefenin bir dal› olmaktan çok, sanki meslek örgütlerinin zorunlu bir parças› olarak kabul edilen etik
hakk›ndaki kafa kar›ﬂ›kl›¤›n›n aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› gerekir.
‹nsan› nesne edinen, bir bilgi alan› olarak felsefe, baﬂ›ndan beri ana sorun olarak
gördü¤ü etik sorunlarla, dolay›s›yla insan›n eylemlerini, yap›p etmelerini yöneten ilkelerle ve de¤erlerle ilgilenmektedir. Kiﬂiler yaﬂamlar›n›n her an›nda bir tak›m etik sorunlarla da karﬂ›laﬂmaktad›rlar. Felsefenin bir alan› olan ve son zamanlarda ilginin artt›¤›
eti¤in problem edindi¤i sorunlar ve eti¤in sorular› hem kiﬂinin di¤er kiﬂilerle hem de
kendisiyle ilgili yap›p ettikleriyle, verdi¤i kararlarla, yaﬂamda karﬂ›laﬂt›¤› farkl› sorunlarla iliﬂkilidir. T›ptaki yenilikler ve bu alanda kullan›lan yöntem ve müdahaleler de bütü-
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nüyle insana yönelik olmas› dolay›s›yla etikle iliﬂki içinde olmay›, de¤erler bilgisi ile de¤er yarg›lar›n›n fark›ndal›¤›n› da zorunlu olarak beraberinde getirmektedir. Bu ba¤lamda t›bb›n ya da t›bbi müdahalede bulunacak olan hekimin, hekimlik mesle¤ini yerine
getirirken insan›n de¤erini çi¤nemeden, haklar›n› gözeterek ve onlar› koruyacak yönde eylemesi beklenir. Kimi durumlarda bunun böyle olmad›¤› örneklerle karﬂ›laﬂ›lsa da
felsefece ifade edildikte “olmas› gereken” budur.
Asl›nda t›p ve felsefe insan› nesne edinerek bir ve ayn› sorunun yan›t›n› farkl› bir
terminoloji ile dile getirmektedir: “iyi yaﬂama nededir” ve “insan›n yaﬂam› söz konusu
oldu¤unda her tek durumda ne yapmak gerekir”. Bu soruya Kant’›n koﬂullu buyru¤u
ile felsefi bak›ﬂla -kimilerince kuramsal- bir yan›t verilebilinir: “öyle eyle ki, senin istemenin maksimi, hep ayn› zamanda genel bir yasaman›n ilkesi olarak da geçerli
olabilsin” 8 Kant’a göre, görünüﬂte var olan eylemlerimizin ard›nda yatan istemeyi belirleyen öznel ilkenin, yani maksimin, insan› -kendi do¤al yap›s›na göre bir amaç olarak ak›l sahibi varl›¤›- araç olarak görmeyecek türden olmas› gerekir. Bu ba¤lamda,
eylemlerimiz için türetece¤imiz ilkeler de görelilikten ve kiﬂisel tercihe ba¤l›l›ktan uzak
olacaklard›r. Yani, eylemlerimiz ve eylemlerimizin belirleyicisi olan ilke(ler), öncelikle
kendisi amaç olan insan›n de¤erini korumaya yönelik olmal›d›r. Hekimlikte ise ilk ve
en eski kural ﬂöyledir: “primum non nocere, yani, öncelikle zarar verme!(...) ‹kinci kural ﬂöyle ifade edilmiﬂtir: utilis esse, yani yararl› ol!(…) Üçüncü kural, salus aegroti suprema lextir, yani hastan›n sa¤l›¤› en yüksek buyruktur ve hekimli¤in amac›d›r”9 Bu
ba¤lamda bak›ld›¤›nda her iki alan›n da ayn› amaca farkl› ifadelerle vurgu yapt›¤›n› söylemek mümkündür. Kant’›n koﬂullu buyru¤u ve hekimli¤in yukar›da sözü edilen ilk ve
eski kurallar› hekime ve kiﬂilere tek tek durumlara iliﬂkin karar vermede k›lavuzluk edeceklerdir. Amaç, öncelikle insan›n de¤erini korumakt›r.
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Abstract
The main purpose of this study is to determine what the health care professionals understand from the concepts and to find out expectations from the Academicians who study theoretical medical ethics. The statistical universe of this study is 537
doctors and 777 nurses who have been working hospitals in Sivas, Turkey. The
sample was constituted by 192 doctors and 192 nurses. The count of doctors and
nurses who will be questionnaire from each hospital was determined by stratified
sampling and individuals who will be questionnaire were determined by simple random sample. For statistical analyses, in terms of questions, difference between doctors and nurses was evaluated by single-variable chi-square analysis, multivariable chisquare analysis and significant difference two means (t-test). All statistical data were
calculated using SPSS v.13.0 and The significance level was 0,05. The first connotation which appears in participants’ mind about ethics is “morale” (%54.4). “Being
group of rules and to put in order the relations in society” is considered the most important (4.33/5 pts) by participants among all aspects of ethic and medical ethics. According to the participants creating ethic codes is more important and prior than conducting theoretical conclusions. %53.9 of participants thinks that the function of ethics committees is supervision (control). In terms of joining into ethics committees
participants give the highest score (4.79/5) to the medical ethic academicians. The
participants think that one of the most important skills (4.67/5) that medical ethic
academics should have is to be able to find solutions for problems experienced in daily medical practice. According to the participants having basic law knowledge and approach by medical ethic professionals is four fold important and prior than having basic philosophy knowledge and approach. %85.9 of participants approves that medical ethic professional should be a member of the ethic committee. It was determined
that the professionals participated the study have a tendency to comprehend the concept of ethics as applied ethics in general, and also inclined to understand medical ethics as a miniature legal system specific to the health care society in particular. The
expectations of participants from the academicians who make theoretical study in me* Yrd.Doç Dr, Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD Ö¤retim Üyesi /
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dical ethics were firstly, to play an active role in resolving the problems experienced
in daily medical practice, hence participate in ethics committees.
Key Words: Medical Ethicists, Health Professionals, Medical Ethics.
Giriﬂ
T›p eti¤i, bir yandan kendine özgü bilgi ve yöntem bilgisi birikimine sahip bir kuramsal çal›ﬂma alan›; di¤er yandan t›p uygulamalar› çerçevesinde, sa¤l›k profesyonellerinin mesleki eylemleriyle ilgili bir yol gösterici ve özdenetim mekanizmas›d›r. Dolay›s›yla t›p eti¤i söz konusu edildi¤inde akla iki farkl› grupta yer alan kiﬂiler gelmektedir. Bu gruplar›n ilki, t›p eti¤i alan›nda kuramsal çal›ﬂma yapan, t›p ya da t›p d›ﬂ› meslek kökenine sahip akademik personelden oluﬂmaktad›r. ‹lkine göre çok daha geniﬂ
olan ikinci grupta ise etik sorunlarla yüzleﬂmek, etik kurallara uymak ya da uymamak,
etik kodlar› dolayl› olarak belirlemek gibi deneyimleri yaﬂayan ve t›p eti¤i çerçevesinde meslek yaﬂamlar›n› sürdüren tüm sa¤l›k profesyonelleri yer almaktad›r.
Sa¤l›k profesyoneli hizmet verdi¤i kiﬂilere yönelik sa¤l›¤› koruma, hastal›¤› tedavi
etme ve rehabilitasyon faaliyetlerinin tümünü, biyolojik indirgeme yapmadan ve insan›n psikososyal alan›n› da d›ﬂar›da b›rakmadan uygularken, bu etkileﬂme sürecinin etikle ilgili-ba¤lant›l› bir ya da birkaç unsuru olabilece¤ini göz önüne almal›d›r1-3. Bunun
için de t›p eti¤i konusunda ortak kavramlara ve dile sahip olmak kritik bir önem taﬂ›maktad›r. Sa¤l›k profesyonellerinin yetiﬂmesi s›ras›nda t›p eti¤i bilgileri baz› e¤itim kurumlar›nda daha kapsaml› aktar›l›rken di¤er baz›lar›nda yüzeysel olarak verilmektedir.
Öte yandan t›p eti¤i alan› henüz oluﬂmas›n› ve olgunlaﬂmas›n› tamamlamam›ﬂ oldu¤undan, mezuniyet sonras› e¤itimde de ortak anlay›ﬂa ve dile sahip olma yönünden sorunlar yaﬂanmaktad›r4. Hâlbuki anlay›ﬂ ve dil ortakl›¤›n›n hem t›p eti¤i alan›nda akademik çal›ﬂma yapanlar aras›nda hem de onlarla sa¤l›k profesyonelleri aras›nda gerçekleﬂmesi, t›pta eti¤in söylemden eyleme taﬂ›narak iﬂlevsellik kazanmas› aç›s›ndan
çok önemlidir5.
T›bbi uygulama olanaklar›n›n sürekli geniﬂletildi¤i bir zamanda, etik meﬂrulu¤un
de¤iﬂen s›n›rlar›n›n anlaﬂ›l›p tan›mlanmas› giderek önem kazanmaktad›r. Bu ba¤lamda
sa¤l›k profesyonellerinin hem sa¤altan ve bak›m veren olarak muhataplar›na uygun biçimde davranmas› hem de yeni kuﬂak profesyonellere rol modeli olarak kendilerini
göstermesi önemlidir6. Uygun davran›ﬂlarda bulunmak ve iyi bir rol modeli oluﬂturmak
için de sa¤l›k profesyonellerinin etik kavram›n›n anlam yükünü iyi bilmesi ve onu kendisine mal etmesi gerekmektedir.
T›bbi iliﬂkileri düzenleyen temel de¤erlerin ve onlar›n türevi olan kurallar›n kendi
baﬂ›na ortaya ç›kmas› söz konusu de¤ildir. Düzenin belirleyicisi, t›pla u¤raﬂanlar›n bak›ﬂ aç›s› ve kavray›ﬂ biçimidir1. T›p eti¤inin oluﬂturulmas› ve yaﬂama geçirilmesi süreçlerinde, t›p eti¤i alan›nda kuramsal çal›ﬂma yapanlarla uygulay›c› konumunda olan sa¤l›k profesyonellerinin birbirlerini anlayabilmesi, sa¤l›kl› ve verimli bir iletiﬂim – etkileﬂim düzeni içinde bulunabilmesi için, sa¤l›k alan›nda çal›ﬂanlar›n etik kavram›ndan ne
anlad›klar›n›n ve kuramsal etik çal›ﬂmas› yapanlardan ne beklediklerinin bilinmesi
önem arz etmektedir. Çünkü etik ikilemlerle yüz yüze gelen, etik kurallara uyma ya da
uymama durumunda olan, etik kodlar›n oluﬂturulmas›, eleﬂtirilmesi ve de¤iﬂtirilmesi süreçlerine kat›lan sa¤l›k profesyonellerinin, “t›p eti¤i”ne yükledi¤i anlam›n, özelde mesleki eylemlerine, genelde nitelikli sa¤l›k hizmeti sunumuna olumlu ya da olumsuz olarak yans›mas› kaç›n›lmazd›r. Öte yandan kuramsal t›p eti¤i alan›nda etkinlik gösteren
t›p ya da t›p d›ﬂ› meslek kökenine sahip akademik çal›ﬂmac›lar, t›bbi iliﬂkileri de¤er sistemleriyle iliﬂkilendirerek düzenleme çabalar›n› t›p dünyas›n›n gerçeklerinden kopuk
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olarak sürdüremezler. Bu çerçevede iki grupta yer alan kiﬂilerin bütünleﬂmesi, iliﬂkilerini ortak bir anlay›ﬂa ve dile sahip olarak sürdürmesi gerekmektedir. Aksi halde bir
yanda sonu gelmez iﬂlevsiz tart›ﬂmalar yürütülürken di¤er yanda ya anomi ve kaos ya
da eleﬂtirel düﬂünceden yoksun halde kurallara körü körüne ba¤l›l›k ortaya ç›kacakt›r.
Bu durum da hastalar›, insan denekleri ve genelde toplum sa¤l›¤›n› olumsuz ﬂekilde etkileyecektir.
Doktora tez çal›ﬂmas›7 olarak yürütülmüﬂ olan çal›ﬂman›n amac›, sa¤l›k alan›nda
çal›ﬂanlar›n etik kavram›na yükledikleri anlam› belirlemek ve kuramsal t›p eti¤i çal›ﬂmas› yapanlardan neler beklediklerini saptamakt›r.
Bireyler ve Metot
Tan›mlay›c› türde olan araﬂt›rman›n verileri doktor ve hemﬂirelere uygulanan anket formu arac›l›¤›yla derlenmiﬂtir. Literatür taranarak haz›rlanan anket formunda kullan›lan sorular›n anlaﬂ›l›rl›¤›n›n artt›r›lmas› amac›yla 15’i hemﬂire 15’i doktor olmak
üzere 30 kiﬂi üzerinde ön uygulama yap›lm›ﬂt›r. Elde edilen sonuçlara göre anket formunda gerekli düzeltmeler yap›lm›ﬂt›r. Kat›l›mc› adaylar›na araﬂt›rma hakk›nda kapsaml› bilgi verilmiﬂ ve onaylar› al›narak anket formu uygulanm›ﬂt›r. Veriler araﬂt›rmac›
taraf›ndan anket formu arac›yla yüz yüze görüﬂme yöntemi ile toplanm›ﬂt›r.
Anket formu iki bölümden oluﬂmaktad›r. Birinci bölümünde kat›l›mc›lar›n sosyodemografik bilgileri ve çal›ﬂt›klar› kurum hakk›nda dörder, etik donan›mlar› hakk›nda
bir olmak üzere toplam dokuz soru yer almaktad›r. ‹kinci bölümde ise; kat›l›mc›lar›n
etik kavram› hakk›ndaki görüﬂlerine dair 16, etik alan›nda akademik çal›ﬂma yapanlardan beklentilerine dair 11 soru bulunmaktad›r. Sorular›n dokuzu aç›k uçlu, dokuzu
çoktan seçmelidir. Di¤er dokuz soruda ise kat›l›mc›lardan s›ralanan ﬂ›klara en az önemli bulduklar›na 1, en çok önemli bulduklar›na 5 olacak ﬂekilde 1’den 5’e kadar puan
vermeleri istenmiﬂtir.
Araﬂt›rman›n evrenini Sivas il merkezinde yer alan toplam 3 hastanede çal›ﬂan
1314 doktor ve hemﬂire oluﬂturmaktad›r. Olay›n görünüﬂ s›kl›¤› 0,80 olarak düﬂünülmüﬂ ve evreni temsil etmesi amac›yla kullan›lan formül yard›m›yla 537 doktordan 192
doktor, 777 hemﬂireden 192 hemﬂire al›narak toplam 384 kiﬂilik bir örneklem oluﬂturulmuﬂtur. (∞=0,05;d=±0,045;P=0,80) Her bir hastaneden örnekleme al›nacak
doktor ve hemﬂire say›lar› saptan›rken tabakal› örnekleme, anket uygulanacak doktor
ve hemﬂireler belirlenirken ise basit rasgele örnekleme yöntemi kullan›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n veri toplama aﬂamas› 2006 y›l›n›n Aral›k ve 2007 y›l›n›n Ocak-Mart aylar›nda
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Anket formunun de¤erlendirilmesindeki istatistik analiz için, ilk olarak her iki grubun tan›mlay›c› de¤erlendirmeleri yap›lm›ﬂt›r. Daha sonra sorular baz›nda doktorlar ve
hemﬂireler aras›ndaki fark, tek de¤iﬂkenli düzenlerde ki-kare, çok gözlü düzenlerde kikare testi ve iki ortalama aras›ndaki fark›n önemlilik testi (t testi) ile de¤erlendirilmiﬂtir.
Araﬂt›rma verileri SPSS 13,0 program›nda iﬂlenmiﬂ ve yan›lma düzeyi olarak 0,05
al›nm›ﬂt›r.
Bulgular
Etik veya t›p eti¤i denildi¤inde zihinde uyanan ilk ça¤r›ﬂ›m›n ne oldu¤u ile ilgili
aç›k uçlu soruya verilen yan›tlar de¤erlendirildi¤inde, tüm kat›l›mc›lar›n 209’u
(%54,4’ü) ahlak, 9’u (%2,3’ü) ikilem cevab›n› vermiﬂtir.
Etik ve t›p eti¤i ba¤lam›nda hakk›nda bir dizi ifadenin önemli ve öncelikli olma k›stas al›narak puanlamas› istenilen soruya verilen cevaplar, tüm kat›l›mc›lar için de¤er-
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lendirildi¤inde seçeneklerin puan ortalamalar› ﬂöyle s›ralanmaktad›r: “Etik toplumsal
ölçekte, t›p eti¤i meslek camias› ölçe¤inde, uygun olan ve olmayan davran›ﬂlar› belirleyen kurallar bütünüdür” için 4,33; “etik genel olarak insan davran›ﬂlar›nda, t›p eti¤i
özel olarak sa¤l›k profesyoneli davran›ﬂlar›nda idealin ne oldu¤u ile ilgili bilgi alan›d›r”
için 4,02; “etik/t›p eti¤i düﬂünüp davran›ﬂ tarz›n› belirlerken, zor ve kritik bir karar alma durumunda kal›p tereddüt yaﬂama, ikileme düﬂme durumlar› ile ilgilidir” için
3,05’dir. Doktor ve hemﬂire gruplar› aras›nda karﬂ›laﬂt›rman›n yer ald›¤› seçenek puan ortalamalar› Tablo–1’de gösterilmiﬂtir.
TABLO–1: Genel olarak etik, özel olarak tıp etii balamında, aaıdaki nitelemelerin ve
betimlemelerin her birini en önemli ve en öncelikli gördüklerinizin puanı ‘5’ en az öneme ve
öncelie sahip olduunu düündüklerinizin puanı ‘1’ olacak ekilde deerlendiriniz” sorusuna
verilen cevapların puan ortalamaları.
Etik toplumsal ölçekte, tıp etii meslek camiası
ölçeinde, uygun olan ve olmayan davranıları
belirleyen kurallar bütünüdür
Etik toplumsal, tıp etii mesleki davranılara yön
veren, temel deerleri irdeler.
Etik genel olarak insan davranılarında, tıp etii
özel olarak salık profesyoneli davranılarında
idealin ne olduu ile ilgili bilgi alanıdır
Etik toplumsal örgütlenmede, tıp etii salık
camiasının örgütlenmesinde, hakların, yetkilerin,
sorumlulukların belirleyicisidir.
Etik toplumsal, tıp etii mesleki kuralların ihlal
edildii durumları inceler.
Etik / tıp etii düünüp davranı tarzını
belirlerken, zor ve kritik bir karar alma
durumunda kalıp tereddüt yaama, ikileme düme
durumlarıyla ilgilidir
Etik yasaları, tıp etii salık mevzuatını
destekleyen düzenlemelerdir

DOKTOR
(n=192)
4,34±1,04

HEMRE
(n=192)
4,30±1,23

GENEL
(n=384)
4,33±1,14

P
0,755

4,03±1,17

4,11±1,32

4,11±1,26

0,208

3,89±1,34

4,14±1,33

4,02±1,34

0,074

3,24±1,54

3,77±1,50

3,51±1,54

0,001

3,08±1,42

3,49±1,62

3,29±1,54

0,010

2,76±1,56

3,33±1,67

3,05±1,64

0,001

2,58±1,40

3,09±1,69

2,84±1,57

0,001

“Etik/t›p eti¤i düﬂünüp davran›ﬂ tarz›n› belirlerken zor ve kritik bir karar alma durumunda kal›p tereddüt yaﬂama, ikileme düﬂme durumlar› ile ilgilidir” seçene¤inin puan ortalamas› doktorlarda 2,76 hemﬂirelerde 3,33’dür ve iki grup aras›nda istatistik
aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r.
T›p eti¤i temel ilkelerinin önemli ve öncelikli olma k›stas al›narak puanlamas› istenilen soruya verilen cevaplar tüm kat›l›mc›lar ölçe¤inde de¤erlendirildi¤inde seçeneklerin puan ortalamalar› ﬂöyle s›ralanmaktad›r: “Adil olma” için 4,81; “özerkli¤e sayg›”
için 4,20’dir. Adil olma seçene¤inin puan ortalamas› doktorlarda 4,71 hemﬂirelerde
4,90’d›r; iki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r (p<0,05).
Özerkli¤e sayg› seçene¤inin puan ortalamas› doktorlarda 3,90 hemﬂirelerde 4,48’dir;
iki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r (p<0,05).
Farkl› etkinliklerin, uygulamalar›n, yaklaﬂ›mlar›n t›p eti¤i ile iliﬂkilerinin önemli ve
öncelikli olma k›stas al›narak puanlamas› istenilen soruya verilen cevaplar tüm kat›l›mc›lar ölçe¤inde de¤erlendirildi¤inde puan ortalamas›, hastalarla ilgili hayati/kritik karar-
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lar alma seçene¤i için 4,69’dur. Doktor ve hemﬂire gruplar› aras›nda karﬂ›laﬂt›rman›n
yer ald›¤› seçenek puan ortalamalar› Tablo-2’de gösterilmiﬂtir.
TABLO–2: “Aaıdaki konuların her birini tıp etii ile ilikileri bakımından en yüksek iliki
düzeyi ‘5’ puan, en düük iliki düzeyi ‘1’ puan olacak ekilde deerlendiriniz” sorusuna
verilen cevapların puan ortalamaları
Hastalarla ilgili hayati / kritik kararlar alma
Salık politikalarının belirlenmesi
Salık profesyonellerinin haklarının gelitirilmesi
Hasta haklarının gelitirilmesi
Salık çalıanları ile hastalar arasındaki çatımalar
Bilimsel yayınların denetlenmesi
Tıbbi aratırmaların standartlara uygun olarak
yürütülmesi
Tıbbın insan haklarıyla ilgili sorunlu
durumlarındaki standart yaklaımı
Denek haklarıyla ilgili sorunlar
Salık çalıanları arasındaki çatımalar
Sosyal güvenlik kurumlarının gereksiz harcamalara
sokulması
Salık çalıanlarının idare ile yaadıı sorunlar
Meslek örgütü etkinlikleri
Deney hayvanlarıyla ilgili yaklaımların
belirlenmesi

DOKTOR
(n=192)
4,69±0,68
4,16±1,25
4,22±1,10
3,82±1,36
4,07±1,21
4,10±1,10
3,82±1,36

HEMRE
(n=192)
4,68±0,89
4,32±1,19
4,19±1,32
4,33±1,19
4,01±1,43
3,80±1,46
4,07±1,33

GENEL
(n=384)
4,69±0,79
4,24±1,23
4,21±1,22
4,08±1,30
4,05±1,32
3,96±1,31
3,95±1,35

P
0,949
0,198
0,802
0,000
0,644
0,026
0,076

3,83±1,31

3,90±1,40

3,87±1,36

0,625

3,43±1,47
3,41±1,46
3,61±1,43

3,57±1,58
3,46±1,58
2,82±1,69

3,51±1,53
3,44±1,53
3,22±1,62

0,387
0,764
0,000

3,09±1,43
2,97±1,40
3,11±1,54

3,20±1,57
3,22±1,54
2,95±1,59

3,15±1,50
3,10±1,48
3,04±1,57

0,476
0,099
0,315

T›p eti¤iyle ilgili etkinliklerin önem derecelerine göre de¤erlendirilmesi ba¤lam›nda, hasta haklar›n›n geliﬂtirilmesi seçene¤inin puan ortalamas› doktorlarda 3,82 hemﬂirelerde 4,33’dür; iki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r. Bilimsel yay›nlar›n denetlenmesi seçene¤inin puan ortalamas› ise doktorlarda 4,10 hemﬂirelerde 3,80’dir; iki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r.
Kiﬂi / materyal aç›s›ndan farkl› t›bbi araﬂt›rmalar›n etik boyutlar›n›n taﬂ›d›klar›
öneme ve önceli¤e göre puanland›r›lmas› istenilen soru tüm kat›l›mc›lar ölçe¤inde de¤erlendirildi¤inde, en yüksek puan ortalamas› 3,86 olarak hasta denek üzerindeki çal›ﬂmalar seçene¤i için; en düﬂük puan ortalamas› ise 3,31 olarak plasenta, umblikal
kord gibi fötal ekler üzerindeki çal›ﬂmalar seçene¤i içindir. Doktor ve hemﬂire gruplar› aras›nda karﬂ›laﬂt›rman›n yer ald›¤› araﬂt›rma çeﬂidi puan ortalamalar› Tablo-3’de
gösterilmiﬂtir.
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p
TABLO–3: “Tıbbi aratırmaların etik boyutunun, kimin ya da neyin üzerinde
yürütüldüklerine balı olarak aırlık ve önem derecesinin deimesi çerçevesinde;
aaıdakileri, etik boyutu en aırlıklı ve öncelikli olanı ‘5’ puan, en az aırlıklı ve
öncelikli olanı ‘1’ puan olacak ekilde deerlendiriniz” sorusuna verilen cevapların
puan ortalamaları
Hasta denek üzerindeki çalımalar
Hasta denee ait biyopsi materyali
üzerindeki çalımalar
Salıklı denek üzerindeki çalımalar
Hasta denee ait kan, idrar, balgam gibi
materyal üzerindeki çalımalar
Hastalara ait kayıtlar üzerindeki
çalımalar
Salıklı denee ait biyopsi materyali
üzerindeki çalımalar
Embriyo üzerindeki çalımalar
Salıklı denee ait kan, idrar, balgam
gibi materyal üzerindeki çalımalar
Deney hayvanları üzerindeki çalımalar
Plasenta, umblikal kord gibi fötal ekler
üzerindeki çalımalar

DOKTOR
(n=192)
3,92±1,34

HEMRE
(n=192)
3,79±1,52

GENEL
(n=384)
3,86±1,43

P
0,374

3,60±1,34

3,97±1,38

3,79±1,37

0,009

3,83±1,50
3,42±1,48

3,72±1,66
3,94±1,43

3,78±1,59
3,68±1,48

0,521
0,001

3,14±1,65

4,03±1,40

3,59±1,60

0,000

3,39±1,39

3,59±1,52

3,50±1,46

0,173

3,38±1,61

3,57±1,67

3,48±1,64

0,251

3,26±1,50

3,69±1,48

3,48±1,51

0,005

3,44±1,47
3,12±1,57

3,46±1,62
3,50±1,61

3,46±1,55
3,31±1,60

0,895
0,022

Hastalara ait kay›tlar üzerindeki çal›ﬂmalar seçene¤inin puan ortalamas› doktorlarda 3,14 hemﬂirelerde 4,03’dür, iki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r Plasenta, umblikal kord gibi fötal ekler üzerindeki çal›ﬂmalar seçene¤inin
puan ortalamas› doktorlarda 3,12 hemﬂirelerde 3,50’dir, iki grup aras›nda istatistik
aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r.
Kat›l›mc›lardan t›p eti¤i çerçevesinde, etik kod oluﬂturma ve kuramsal etik tart›ﬂma yürütme etkinliklerinden hangisinin daha önemli oldu¤unu belirtmeleri istenilen soruya verilen cevaplar de¤erlendirildi¤inde, tüm kat›l›mc›lar›n 243’ü (%63,3) etik kod
oluﬂturma, 141’i (%36,7) kuramsal etik tart›ﬂma yürütmeyi önemli buldu¤unu bildirmiﬂtir. Doktor ve hemﬂire gruplar› aras›nda karﬂ›laﬂt›rmada; kod oluﬂturma seçimi doktorlarda 111 kiﬂi (%57,8) hemﬂirelerde 132 kiﬂi (%68,8); kuramsal etik tart›ﬂma yürütme seçimi doktorlarda 81 kiﬂi (%42,2), hemﬂireler 60 kiﬂi (%31,2)’dir ve iki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r (p<0,05).
Kat›l›mc›lardan t›p eti¤i çerçevesinde etik kurullar›n denetim ve dan›ﬂmanl›k iﬂlevlerinden hangisinin daha önemli ve öncelikli oldu¤unu belirtmeleri istenen soruya verilen cevaplar ba¤lam›nda, tüm kat›l›mc›lar›n 207’si (%53,9) denetim seçene¤ini ye¤lemiﬂtir. Doktor ve hemﬂire gruplar› aras›nda karﬂ›laﬂt›rmada; dan›ﬂmanl›k iﬂlevi seçimine doktorlar›n 55’i (%28,7) hemﬂirelerin 98’i (%51,1) öncelik vermiﬂtir ve iki grup
aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r (p<0,05).
Etik kurulda görev almaya uygunluk bak›m›ndan farkl› mesleki formasyon sahiplerinin, önemli ve öncelikli olma k›stas al›narak puanlanmas› istenilen soruya verilen
cevaplar tüm kat›l›mc›lar ölçe¤inde de¤erlendirildi¤inde, en yüksek puan ortalamas› t›p
eti¤i ö¤retim üyesi için olup 4,79’dur. Doktor ve hemﬂire gruplar› aras›nda karﬂ›laﬂt›rmada; toplumbilimci seçene¤inin puan ortalamas› doktorlarda 3,38 hemﬂirelerde
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4,00’d›r; iki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r (p<0,05). Felsefeci seçene¤inin puan ortalamas› doktorlarda 2,09 hemﬂirelerde 3,26’d›r, iki grup
aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r (p<0,05).
Kat›l›mc›lar›n sürdürmekte olduklar› klinik ve bilimsel etkinlikler çerçevesinde, t›p
eti¤i uzmanlar›ndan yard›m alabilecekleri konulara önemli ve öncelikli olma k›stas al›narak puanlanmas› istenilen soruya verilen cevaplar tüm kat›l›mc›lar ölçe¤inde de¤erlendirildi¤inde en yüksek puan ortalamas›, araﬂt›rma çal›ﬂmalar›n›n etik yönden uygunlu¤u konusunda dan›ﬂmanl›k yapma seçene¤i için olup 4,26’d›r. Doktor ve hemﬂire
gruplar› aras›nda karﬂ›laﬂt›rma ba¤lam›nda; araﬂt›rma çal›ﬂmalar›n›n etik yönden uygunlu¤u konusunda dan›ﬂmanl›k yapma seçene¤inin puan ortalamas› doktorlarda
4,13 hemﬂirelerde 4,38’dir; iki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r (p<0,05). Klini¤in hasta haklar› standard›n› yükseltmeye katk›da bulunma seçene¤inin puan ortalamas› ise doktorlarda 3,71 hemﬂirelerde 4,44’dür; iki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r (p<0,05).
Bir t›p eti¤i ö¤retim eleman›n›n sahip olmas› gereken nitelikler/yaklaﬂ›mlar çerçevesinde bir dizi ifadenin önemli ve öncelikli olma k›stas al›narak puanlanmas› istenilen soruya verilen cevaplar tüm kat›l›mc›lar ölçe¤inde de¤erlendirildi¤inde puan ortalamalar›, etik sorunlara çözüm bulabilme seçene¤i için 4,67; etik sorunlar› analiz edebilme seçene¤i için 4,52; kliniklerde yaﬂanan de¤er sorunlar› konusunda dan›ﬂmanl›k
yapabilme seçene¤i için 4,51’dir. Doktor ve hemﬂire gruplar› aras›nda karﬂ›laﬂt›rmada; etik sorunlara çözüm bulabilme seçene¤inin puan ortalamas› doktorlarda 4,51
hemﬂirelerde 4,82’dir, iki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r
(p<0,05). Etik sorunlar› analiz edebilme seçene¤inin puan ortalamas› doktorlarda
4,39 hemﬂirelerde 4,65’dir, iki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r (p<0,05). Kliniklerde yaﬂanan de¤er sorunlar› konusunda dan›ﬂmanl›k yapabilme
seçene¤inin puan ortalamas› doktorlarda 4,34 hemﬂirelerde 4,67’dir, iki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r (p<0,05). Kurumsal ölçekte hasta haklar›n› geliﬂtirmeyi sa¤lama seçene¤inin puan ortalamas› doktorlarda 3,74 hemﬂirelerde 4,28’dir, iki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r (p<0,05).
Bir t›p eti¤i uzman›n›n hukuk temel bilgisine ve yaklaﬂ›m›na m› yoksa felsefe temel bilgisine ve yaklaﬂ›m›na m› sahip olmas› gerekti¤i konusundaki görüﬂlerini belirtmeleri istenen soruya verilen yan›tlar de¤erlendirildi¤inde, tüm kat›l›mc›lar›n 315’i
(%82,0) hukuk temel bilgisine ve yaklaﬂ›m›na, 69’u (%18,0) felsefe temel bilgisine ve
yaklaﬂ›m›na sahip olmas› gerekti¤i cevab›n› vermiﬂtir.
Kat›l›mc›lardan t›p eti¤i uzman›n›n etik kurullarla nas›l bir iliﬂki içinde olmas›n›n
uygun olaca¤› hakk›ndaki görüﬂlerini belirtmeleri istenen soruya verilen yan›tlar de¤erlendirildi¤inde, kat›l›mc›lar›n 330’u (%85,9) uzman›n kurulun içinde olmas› gerekti¤ini ifade etmiﬂlerdir. Doktor ve hemﬂire gruplar› aras›nda karﬂ›laﬂt›rmada t›p eti¤i uzman› kurulun içinde olmal› seçimini doktorlar›n 157’si (%81,8) hemﬂirelerin 173’ü
(%90,1) belirtmiﬂtir ve iki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r
(p<0,05).
Tart›ﬂma
Araﬂt›rma, sa¤l›k alan›nda çal›ﬂanlar›n etik kavram›na yükledikleri anlam› belirlemek ve kuramsal t›p eti¤i çal›ﬂmas› yapanlardan neler beklediklerini saptamak amac›na ulaﬂm›ﬂt›r. T›p eti¤i literatüründe, ulusal ve uluslararas› ölçekte, bizatihi eti¤i veya
t›p eti¤ini araﬂt›rma konusu yapan çal›ﬂma say›s›n›n fazla olmad›¤›n› söylemek mümkündür. Bu ba¤lamda yürütülen araﬂt›rman›n bulgular›n› tart›ﬂmaya açarken benzer
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konularda yürütülmüﬂ baﬂka araﬂt›rmalardan çok t›p eti¤i temel bilgisi veren eserlere,
kavramsal çal›ﬂmalara ve mevzuata yönelmek söz konusu olmuﬂtur. Öte yandan araﬂt›rma bulgular›n›n genel olarak ve doktor-hemﬂire gruplar› aras›ndaki farl›l›klar yönünden de¤erlendirildi¤i iç tart›ﬂma da bu bölümde yer almaktad›r.
Tüm kat›l›mc›lar›n yar›dan fazlas›n›n (%54) etik veya t›p eti¤i denildi¤inde zihinlerinde uyanan ilk ça¤r›ﬂ›m›n “ahlak” oldu¤u görülmektedir. Pieper, felsefi eti¤in temelinde ahlaki davran›ﬂlar›n ve tutumlar›n bulundu¤u, günlük dilde de etik sözcü¤ünün ço¤unlukla ahlaki anlamda kullan›ld›¤›n› vurgulamaktad›r8. Kat›l›mc›larda uyanan ça¤r›ﬂ›m, bu de¤erlendirmeyle uyumludur.
Etik ve t›p eti¤i hakk›nda bir dizi ifadede en yüksek puan ortalamas›n› tutturan üç
ifade itibariyle, kat›l›mc›lar›n eti¤in hem kurallar halinde ortaya ç›kan somut boyutuna
hem de de¤erler, idealler halindeki soyut boyutuna önem verdi¤i görülmektedir. Bu üç
ifadeye verilen puanlar aç›s›ndan doktorlar ve hemﬂireler karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda hemﬂirelerde soyut boyuta önem verme e¤iliminin daha yüksek olmas›n›n yol açt›¤› anlaml›
fark dikkati çekmektedir. Daha az puan alm›ﬂ olan dört ifadeden üçü, eti¤in toplumsal
iﬂlevi hakk›nda olup biri ise bireysel-yaﬂant›sal boyutuyla ilgilidir. Bu dört soruya verilen puanlar aç›s›ndan doktorlar ve hemﬂireler aras›nda anlaml› fark bulunmaktad›r.
Verdikleri puanlar daha yüksek olan hemﬂire grubunda, eti¤i cemiyeti/camiay› düzene sokan bir mekanizma olarak kabul etme e¤iliminin doktorlar›nkine göre daha kuvvetli oldu¤u saptamas›n› yapmak mümkündür. Bu durumun, hemﬂirelik e¤itiminde t›bb›n sosyokültürel yönü üzerinde daha fazla durulmas›ndan ve hemﬂirelik prati¤inde insani durumlarla daha yak›n iliﬂki içinde olunmas›ndan kaynakland›¤› düﬂünülebilir.
T›p eti¤i temel ilkeleri, kat›l›mc›lar taraf›ndan öncelikle benimsenme s›ralamas›na
sokuldu¤unda, genelde ve hemﬂire grubunda adil olma, doktor grubunda ise zarar vermeme birinci gelmektedir. Ça¤daﬂ t›bb›n en fazla üzerinde durdu¤u ilkeler olan yarar
sa¤laman›n ve özerkli¤e sayg›n›n kat›l›mc›lardan, özellikle doktor grubundan, ilgi görmemesi dikkate de¤erdir. Kat›l›mc›lar›n ilkelerle ilgili de¤erlendirmeleri, kimi farkl›
araﬂt›rmalar›n bulgular›yla uyumlu, kimilerininkilerle uyumsuzdur9-26. Uyumsuzlu¤un
temel nedeni bu çal›ﬂma çerçevesinde yürütülen araﬂt›rmada ilkeler aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yap›lmas›n›n istenmiﬂ olmas›, di¤er çal›ﬂmalarda ise tek ilkeye yönelik yaklaﬂ›m›n
sorgulanmas›d›r.
Farkl› süreçlerin, etkinliklerin, uygulamalar›n, yaklaﬂ›mlar›n t›p eti¤i ile iliﬂkileri
ba¤lam›nda, kat›l›mc›lara göre hastalarla ilgili hayati-kritik kararlar›n al›nmas›, medikal
ve paramedikal süreçler aras›nda t›p eti¤iyle en yak›n iliﬂkiye sahip olan kategoridir.
Farkl› süreçlerle ilgili de¤erlendirmeler ba¤lam›nda, hemﬂire grubu hasta haklar›n›n geliﬂtirilmesini, doktor grubu ise bilimsel çal›ﬂmalar›n denetlenmesini t›p eti¤i ile daha fazla bütünleﬂtirmektedir. Bu durumu hemﬂirelerin hastalarla daha fazla zaman geçirmeleri, bak›m vermenin salt medikal de¤il sosyokültürel yanlar›yla da ilgilenmeleri ve hasta haklar› savunuculu¤u rolünü benimsemiﬂ olmalar›yla aç›klamak mümkündür27.
Doktor grubunun hemﬂirelere göre istatistik aç›dan anlaml› fark yaratacak ölçüde bilimsel yay›nlar›n denetlenmesi ﬂ›kk›na daha yüksek puan vermesini, doktorlar›n hemﬂirelere göre daha fazla klinik araﬂt›rma ve bilimsel yay›n yapma durumunda bulunmas›yla aç›klamak mümkündür.
T›bbi araﬂt›rma türleri aras›nda etik boyutu daha önemli ve öncelikli olan› seçme
ba¤lam›nda, genelin ve doktor grubunun tercihi hasta denekler üzerinde yürütülen
araﬂt›rmalar, hemﬂire grubununki ise hastalara ait kay›tlar üzerinde yürütülen araﬂt›rmalard›r. Bu ba¤lamda iki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulundu¤u görül-
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mektedir. Bu bulguyu aç›klamak ad›na doktorlar›n hastan›n bedenine, hemﬂirelerin ise
kiﬂilik haklar›na odaklanan bir bak›ﬂ aç›s›na sahip oldu¤unu öne sürmek olanakl›d›r.
Genel bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda, araﬂt›rman›n klinikten uzaklaﬂ›p laboratuar ortam›na yerleﬂti¤i ölçüde kat›l›mc›lardan düﬂük puanlar ald›¤› görülmektedir.
Kat›l›mc›lar›n büyük bölümü, t›p eti¤iyle ilgili temel etkinliklerden etik kod oluﬂturmay›, kuramsal tart›ﬂmalar yürütmeye göre daha önemli ve öncelikli bulmaktad›r. Kod
oluﬂturmaya önem ve öncelik atfetme e¤ilimi hemﬂire grubunda doktor grubuna göre
daha kuvvetlidir. Kat›l›mc› meslek gruplar› aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmas›, geleneksel hemﬂirelik anlay›ﬂ›nda inisiyatif kullanman›n hayli s›n›rl› oluﬂunun bir
ölçüde günümüze kadar intikal etmiﬂ bulunmas› ile aç›klanabilir. Vepeet ve arkadaﬂlar›n›n, Belçika hemﬂirelerinin ulusal ölçekte bir hemﬂirelik etik kodu geliﬂtirilmesi, yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve uygulanmas› konusundaki görüﬂlerini derledi¤i araﬂt›rma, hemﬂirelerin etik kodlar› önemsedi¤ini ve dikkate ald›¤›n› göstermiﬂtir28.
Etik kurullar›n denetim ve dan›ﬂmanl›k iﬂlevlerinden hangisinin daha önemli ve
öncelikli oldu¤u konusunda, genelin ve doktor grubunun seçimi denetim, hemﬂire grubununki ise dan›ﬂmanl›kt›r. ‹ki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r. Barbados’ta 2006 y›l›nda yap›lan bir araﬂt›rmaya kat›lan doktorlar›n ve hemﬂirelerin büyük ço¤unlu¤u, etik kurullar›n ana görevinin dan›ﬂmanl›k oldu¤unu, ancak üçte biri ise araﬂt›rmalar›n do¤ru yap›lmas›n› denetlemek oldu¤unu belirtmiﬂtir29. Bu
araﬂt›rman›n bulgusu ile yürütülen çal›ﬂman›nki k›smen benzerlik göstermektedir. Etik
kurullardan dan›ﬂmanl›k istemenin ülkemizde yayg›n bir uygulama olmay›ﬂ›, araﬂt›rmada saptanan ikilemlere önem vermeme yaklaﬂ›m› ile uyumlu bir durumdur.
Etik kurulda görev almas› bak›m›ndan çeﬂitli mesleki formasyona sahip kiﬂilere verilen puanlamalar de¤erlendirildi¤inde kat›l›mc› hemﬂirelerin farkl› formasyonlara sahip üyelerden oluﬂan bir etik kurula daha s›cak bakt›¤›n› söylemek olanakl›d›r. Bu durum hemﬂirelerin genel olarak medikal unsurlara odaklanmak yerine sosyal, ekonomik, kültürel unsurlar› da görüﬂ alan›na alan geniﬂ aç›l› bir bak›ﬂa yatk›nl›k göstermesiyle aç›klanabilir. Arda ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› “Etik Kurullar Ne Kadar yeterli” baﬂl›kl› çal›ﬂmada etik kurullar›n disiplinler aras› bir yap› oluﬂturma kayg›s›na özen gösterilmeksizin kurulmas› eleﬂtirilmiﬂtir30. Akp›nar ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yürütülen bir
araﬂt›rmada yer alan etik kurullarda kimlerin yer almas› gerekti¤i sorusuna verilen cevaplarda da felsefecinin, ilahiyatç›n›n ve hemﬂirenin önerilmiﬂ olmamas› da çal›ﬂman›n
bulgusuyla paralellik göstermektedir31.
T›p eti¤i uzman›ndan destek alman›n uygun olaca¤› klinik ve bilimsel etkinlikler
konusunda, kat›l›mc›lar›n geneli ve doktor grubu araﬂt›rma çal›ﬂmalar›n›n etik yönden
uygun biçimde yürütülmesi; hemﬂire grubu ise klini¤in hasta haklar› standard›n›n yükseltilmesi üzerinde durmuﬂtur. ‹ki grup aras›nda istatistik aç›dan anlaml› fark bulunmaktad›r. Hemﬂirelerin hasta haklar›n› savunucu rollerinin öne ç›kmas› genel gözlemlerle
ve literatürle örtüﬂmektedir27. Hekim kat›l›mc›lar›n araﬂt›rmaya yönelik ilgisinin yüksek ç›k›ﬂ› ise, kat›l›mc›lar aras›nda e¤itim hastanesinde çal›ﬂan doktorlar›n say›s›n›n fazla olmas›na ba¤lanabilir.
Kuramsal olarak, etik uzman›n›n olaylara somut çözümler aramaktan çok düﬂünce
üretmekle ve analiz yapmakla u¤raﬂmas› öngörülür. Ancak kat›l›mc›lar›n verdikleri puanlar, öncelikli beklentilerinin yaﬂanan etik sorunlara çözüm bulabilen bir uzman oldu¤unu; uzman›n analiz yapabilme yetene¤ine daha az önem verildi¤ini göstermektedir.
Kat›l›mc›lar t›p eti¤i uzman›n›n hukuk temel bilgisine ve yaklaﬂ›m›na sahip olmas›n›, felsefe temel bilgisine ve yaklaﬂ›m›na sahip olmas›na göre daha önemli ve önce-

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

85

likli bulmaktad›r. Di¤er birçok soruda da saptanabilen, kat›l›mc›lar›n kural, kod a¤›rl›kl› bir etik kavramlaﬂt›rmas›na sahip oluﬂu, bu cevap da¤›l›m›nda da net ﬂekilde görülebilmektedir. Bu saptamay› göz önünde tutarak, kat›l›mc› grubun benimsedi¤i yaklaﬂ›m
hakk›nda legalite unsurunun moralite unsuruna göre a¤›rl›kl› oldu¤u ifade edilebilir.
T›p eti¤i uzman› ile etik kurul aras›ndaki iliﬂki ba¤lam›nda, kat›l›mc›lar uzman›n
kurulun üyesi olmas›n› uygun bulmaktad›r. T›p eti¤i uzman›n› kurulda üye olarak yer
almas› ‹laç Araﬂt›rmalar› Hakk›nda Yönetmelikte de benimsenmiﬂ olan yaklaﬂ›md›r32.
Sonuç ve Öneri
Araﬂt›rma sonuçlar›n› aﬂa¤›daki gibi maddeler halinde s›ralamak olanakl›d›r:
1. Kat›l›mc›lar, genel olarak eti¤i uygulamal› etiklere indirgeme e¤ilimi taﬂ›makta,
özel olarak t›p eti¤ini sa¤l›k camias›na özgü bir tür minyatür hukuk gibi alg›lamaktad›r.
Eti¤in felsefi boyutu, soyut tart›ﬂmalar kat›l›mc›lara cazip gelmemektedir.
2. Doktor ve hemﬂire gruplar› mesleklerine özgü bak›ﬂ aç›lar›n› etikle ilgili de¤erlendirmelerine yans›tmaktad›r. Bu ba¤lamda, hemﬂire grubunun araﬂt›rma eti¤ine daha az ilgi gösterip klinik eti¤e a¤›rl›k vermesi, disiplinler aras› iﬂbirli¤ine daha aç›k olmas›, hasta haklar› ve özerklik konular›nda daha duyarl› bir yaklaﬂ›m benimsemesi söz
konusudur. Doktor grubu ise klinik eti¤e a¤›rl›k vermekle beraber araﬂt›rma eti¤ine de
ilgi göstermekte, t›p eti¤ine farkl› meslek kökenlerinden kiﬂilerin müdahil olmas›na daha so¤uk bakmaktad›r.
3. Kat›l›mc›lar, t›p eti¤i uzmanlar›n›n t›bbi eylemler s›ras›nda yaﬂanan pratik sorunlar›n çözümüne katk› sa¤lamalar›n› bu ba¤lamda etik kurullarda görev yapmalar›n›
beklemektedir.
Bu sonuçlar göz önüne al›narak biçimlendirilen iki öneri aﬂa¤›da yer almaktad›r:
1. Sa¤l›k hukukuna yönelik olarak yayg›n biçimde duyulan ilgiyi karﬂ›lamak üzere, sa¤l›k mesle¤i e¤itim programlar›nda bu konuyla ilgili derslere yer verilmelidir.
2. T›p eti¤i uzmanlar›n›n nas›l bir formasyona sahip olduklar›, sa¤l›k profesyonellerine münferit olaylar düzeyinde ne tür destekler sunabilecekleri ve destek sunma ba¤lam›nda ne gibi s›n›rl›l›klar› oldu¤u konusunda sa¤l›k camias›na bilgi ve bilinç kazand›r›lmal›d›r.
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FELSEF‹ BAKIﬁLA TIP ET‹⁄‹ SORUN KÜMELER‹N‹N SANAT
ESERLER‹NDE YANSIMASI
THE REFLECTION of DILEMMAS of MEDICAL ETHICS ›n
the WORKS of ART, EVALUATED from A PHILOSOPHICAL
POINT of VIEW
Berfin KART*, Nesrin ÇOBANO⁄LU**
Abstract
From past to present, ethics has been thought with act. Ethics whose object is
human being, has chosen its basic research subject as virtuous agent not only act. Human being is both subject and object of physician, so physician becomes the owner
of possibility to act virtuously. Physician is a kind of profession in which human being
stands at the center. Both problems of human being and the relationship between
physician and patient are experienced in this profession. While this profession is being performed, we expect from physician to protect the health of each person and do
his profession well at that moment and in each moment wherever this is necessary.
Therefore this question must be answered: What is the responsibility of a physician?
While we are searching the answer of this question, we see that human life can be
perceived as a tool by the developing technology and we face lots of ethics violation
examples. So in this context, an answer to another question has to be searched by
us: Are either the well knowledge of physicianin his own department or the sufficiency in the technical meaning enough or not while physician decide how should he
act and whether his act protect the human being value or sacrifice the human being
value at that moment of deciding to act? Within the context of both of these questions, we consider the two works of art which present opposite ideas on duties of physician. One of them is the novel named the Plague by Albert Camus; and the other
one is a movie titled The Island by Jeffrey Lyons.*** In this context, firstly, we discuss
whether if we need the norms or not. Secondly we discuss whether if merely knowing
the norms or their existence is enough or not to protect human being values as an
aim of physician.
Key Words: Ethics, physician, art works.
“Herﬂeyin anlams›z, saçma oldu¤unu düﬂünen, hiçbir de¤ere de
‘evet’ demeyen insan böyle bir durumda “kendini cüzzaml›lar›n bak›m›na adayabilece¤i gibi, içinde insanlar yak›lacak ateﬂleri de tutuﬂturabilir”1.
Belirli bir durumda herﬂeyi kökünden reddedebilir, hiçbir ﬂey yapmayabilir, intihar
da edebilir, öldüredebilir. Ya da kal›p, içine düﬂtü¤ü ç›kmazla mücadele etmeyi de tercih edebilir. Her ﬂeyin saçma, her ﬂeyin uyumsuz oldu¤unu hayk›rd›¤›, karﬂ› ç›k›ﬂa
inanmas› gerekti¤i an, insan›, ilk ve tek gerçek olan baﬂkald›r›ya götüren and›r. ‹ﬂte o
an -herﬂeyin anlams›z, saçma oldu¤u düﬂünülen, hiçbir de¤ere de ‘evet’ denmeyen o
an- bir tercih etme, karar verme an›d›r.
*Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Doktora Ö¤rencisi, Gazi Üniversitesi Rektörlü¤ü Uzman›, /
berfinkart@gazi.edu.tr
**Doç.Dr., Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi,T›p Eti¤i ve T›p Tarihi AD Baﬂkan› / nesrinc@gazi.edu.tr
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A.Camus’nün Veba (L’Etat de siege) adl› roman›nda Oran kentini teslim alan Veba karﬂ›s›nda Dr. Rieux’nun karantina alt›na al›nm›ﬂ bir ﬂehirde kalma karar›; Jeffrey
Lyons’un Ada (The Island) filminde, bir klon olan Lincoln ve Jordan’›n hastane laboratuar›ndan kaç›p kurtularak organ nakli için üretilen di¤er klonlar› da kurtarma karar› o anlarda verilmiﬂ kararlard›.
Veba adl› romanda, Dr. Rieux, Oran kentini teslim alan ve ölü say›s›n›n günden
güne artt›ran Veba ile boy ölçüﬂmek zorunda oldu¤unun ve böyle bir mücadeleyi yapabilece¤inin bilincine var›r. Tüm kenti haz›rl›ks›z yakalayarak teslim alm›ﬂ Veba karﬂ›s›nda çaresiz kalan, ölmekten ya da Veban›n bask›s›na boyun e¤mekten baﬂka çareleri olmayan Oran halk› umutsuzluk, panik duygusu ve korkunun sindirilmiﬂli¤inden kurtuluﬂun yolunu Dr.Rieux ile bulabilecektir. ‹lk anda Dr. Rieux da kentliler gibi haz›rl›ks›z yakalanm›ﬂt›r. ﬁehirden kaç›p kurtulmak ve yaﬂam›n› sürdürmek ile ﬂehirde kal›p di¤erlerinin de yaﬂam›n› kurtarabilmek aras›nda s›k›ﬂ›p kalm›ﬂt›r. Hastal›¤›n kendine bulaﬂmas›ndan, insanlara yaklaﬂmaktan, ölmekten korkar. Ancak yine de kendi hayat›na,
mutlulu¤una, insani isteklerine -Kant’›n ifadesiyle arzu ve e¤ilimlerine- ra¤men ihtiyac›
olanlar›n yan›nda olmaya karar verir. Dr.Rieux, bir hekimin hekimlik bilgisi ve insan›n
gücünün bilincinin Vebay› yenebilmede kullan›lacak silahlar oldu¤unun fark›ndad›r.
Onun durumunda Vebayla savaﬂman›n tek yolu, genel bir tan›m›n› vermese de, dürüstlüktür, yani mesle¤ini yapmakt›r2. Dr.Rieux, ne yi¤itlik ya da azizli¤e karﬂ› bir e¤ilime sahipti ne de felaketleri kabullenebilirdi, onu ilgilendiren insan olmakt›2. ve böylesi bir korku karﬂ›s›nda hekimlik yapmaya çal›ﬂmakt›. “Gerçek orada, günlük çal›ﬂmadayd›. Gerisi olaylar›n ak›ﬂ›na ve anlams›z hareketlere ba¤l›yd›, buna tak›l›p kal›namazd›.
Esas olan, iﬂini iyi yapmakt›”2. O halde ﬂu sorulabilirdi: “Hekimin iﬂi, görevi nedir?”
Hekimin iﬂi, hekimlik sanat›n› icra etmektir. Platon Devlet adl› yap›t›nda öz anlam›yla hekimin ne oldu¤u, hekimlikle para kazanan m›, yoksa hastalar› iyi eden mi oldu¤unu sorarak baﬂlar3. Ona göre her birini kendi özelli¤ine bakarak birbirinden ay›rd›¤›m›z sanatlar içerisinde hekimlik, kaptanl›k sanat›n›n bizi denizlerde korumak gibi
sa¤lad›¤› türden bir fayda sa¤lamaktad›r. Platon’a göre hekimlik sanat›, bedenin gereksedi¤i bir baﬂka ﬂeyi karﬂ›lamak için, hekimli¤in iﬂine geleni de¤il bedenin iﬂine geleni
gözetmek için vard›r.3 Bu sanat, iyileﬂmemizi sa¤lamak3, bize sa¤l›k getirmek içindir3.
Bu ba¤lamda, “her hekim, hekim oldukça kendi iﬂine geleni gözetmez. Hastan›n iﬂine
geleni gözetir, buyurur. Öyle ya, öz anlam›yla hekim dedi¤imiz bir adam tüccar de¤il,
beden bak›c›s›d›r”3. ‹ﬂte problematik olan da bu “öz anlam”d›r. Hekimli¤in “öz anlam›” günümüzde de ayn› m›d›r? Ya da hekimli¤in “öz anlam›” nedir?
Bugün de hekimlik mesle¤inin ne oldu¤una ve hekimin kim oldu¤una iliﬂkin tan›mlamalar yap›lmaktad›r. Hekimlik, merkezinde insan›n bulundu¤u, insanla ve onun
yaﬂam›yla ilgisinde karﬂ›laﬂ›lan problemlerin hekim-hasta iliﬂkisinde kendini gösterdi¤i
bir meslektir. Nesnesi insan olan bu meslek icra edilirken hekimden beklenen, her tek
kiﬂinin sa¤l›¤›n› korumak, gereken yerde, o anda ve her anda iﬂini iyi yapmakt›r.
“‹nsanlar üzerinde gerçekleﬂtirilen salt bilimsel amaçl› araﬂt›rma uygulamalar›nda yer alan kiﬂinin, sa¤l›k halinin ve yaﬂam›n›n koruyucusu durumunda olmak hekimin ödevidir” 4.
Hekim, hastas›n›n herhangi bir hastal›¤›n taﬂ›y›c›s› de¤il, her ﬂeyden önce bir insan, de¤erli bir varl›k oldu¤unun, dolay›s›yla alaca¤› kararlarda, bir yöntemi di¤erine
tercih etti¤inde ve eylemlerinde kiﬂinin sa¤l›¤›n›n, biyopsiﬂik bütünlü¤ünün korunmas›
gerekti¤inin ve bunun da kendisinin ödevi oldu¤unun bilincinde olmal›d›r. ‹nsanla ve
insan›n yaﬂam›yla öylesine ayr›lmaz ba¤lar içinde olan hekimli¤i yaln›zca bilimsel ve

90

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

pragmatik bir bak›ﬂla ele almak, etikten ayr› ve ba¤›ms›z bir hekimlik etkinli¤i düﬂünmek ise mümkün de¤ildir.
Etik baﬂlang›çtan bu yana eylemle birlikte düﬂünülmüﬂtür ve tek baﬂ›na eylem de¤il de, erdemli eylemi kendine esas araﬂt›rma konusu seçmiﬂtir. Hekim de erdemli eylemde bulunma olana¤›n› kendinde taﬂ›maktad›r. Eylemin karar verme ve hedef koyma an›nda, yani çat›ﬂmalar›n yaﬂand›¤›, verilen kararla de¤er korundu¤u ya da harcand›¤› anda, hekimin alan›n› iyi bilmesinin, teknik anlamda yeterli donan›ma sahip olmas›n›n yan› s›ra hekimin karﬂ›s›ndaki insan›, Kant’›n ifadesiyle araç olarak de¤il de bir
amaç olarak görüp görmedi¤i ve seçenekleri aras›ndan tercih etti¤i t›bbi müdahalenin
“iyi bir isteme” temelli olup olmad›¤› da önemlidir.
Toplumsal iliﬂki *ad› verilen iliﬂki türlerinden biri olan hekim-hasta iliﬂkisi söz konusu oldu¤unda hekimin; hasta olarak yöneldi¤i insana karﬂ› etik sorumlulu¤unun bilincini taﬂ›mas›, bilim ve tekni¤in araçlar›n› kullanarak uygulamaya karar verdi¤i t›bbi
müdahaleyle her tek kiﬂide o kiﬂiye sa¤l›¤›n› yeniden kazand›rmay› isteme amac›n›
gütmesi beklenir. Bu ba¤lamda bak›ld›¤›nda insan› nesne edinen bir bilgi alan› olarak
felsefenin baﬂtan beri temel sorun olarak gördü¤ü etik sorunlar ya da etik ihlallerle yine insana yönelik bir baﬂka etkinlik alan› olan t›pta -dolay›s›yla insan›n de¤erini çi¤nemeden, haklar›n› göz ard› etmeden, onlar› koruyacak yönde eylemesi beklenen hekimlik mesle¤inde- s›kça karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Etik ve Hekimlik Sanat› adl› yaz›s›nda P.Koslovski hekimli¤in, salt bir teknik ve
pragmatik bir etkinlik olmay›p, ayn› zamanda etik boyutu da olan üretici bir etkinlik olmas› bak›m›ndan sanata benzeyen bir etkinlik oldu¤unu dile getirir.
“Tek tek hastalarda sürekli olarak genel ile özelin sentezini gerektirmesi bak›m›ndan hekimlik mesle¤i bir sanatt›r, yaln›zca bir bilim de¤ildir.
Hekimlik mesle¤i t›p bilimi ile hekimlik sanat›n›n bir sentezidir”6.
Hekimlik, etik boyutunun göz ard› ediliﬂiyle kimi zaman insan harcay›c› salt bir bilimsel etkinli¤e dönüﬂme riskini taﬂ›maktad›r. ** Günümüz düﬂünürlerinden Habermas
‹nsan Do¤as›n›n Gelece¤i adl› yap›t›nda günümüzün biyo-teknolojik ve genetik geliﬂmelerinin insan do¤as›n›n gelece¤i üzerinde nas›l bir etki yarataca¤›n› konu edinmiﬂtir. Habermas, bu türden geliﬂmelerin insan›n “yaﬂam kalitesi”ni artt›rmas›na m›, yoksa insan elinden ç›kma -yani “yapma”- bir insan do¤as›n›n onun “kendi olma” imkân›n› elinden almas›yla m› sonuçlanaca¤›, ‘‘bir insan›n baﬂka bir insan› tasarlayarak
üretmesi’’nin7 ve geliﬂen teknolojinin insan hayat›n› araçsallaﬂt›rmas›n›n olas› olup olmad›¤› üzerinde durmuﬂ, dolay›s›yla t›bb›n etik boyutunun göz ard› edilebilece¤i tehlikesine de dikkat çekmek istemiﬂtir.
Jeffrey Lyons’un Ada (The Island) adl› filmi böylesi bir unutulmuﬂlu¤un, geliﬂen
teknolojinin insan hayat›n› nas›l araçsallaﬂt›rabilece¤inin bir örne¤idir. Filmin kahraman› Lincoln ve ütopik toplumun di¤er üyelerinin tek amac› büyük çekiliﬂi kazan›p,
"ada"ya gitmektir. Ada gezegende tek yaﬂanacak yerdir. Lincoln ve di¤er üyeler, asl›nda dünyadaki kirlilikten çekilip ç›kar›larak kurtar›lm›ﬂ olduklar›na inand›r›lm›ﬂ, d›ﬂ dünyadan soyutlanm›ﬂ, kendileri için en sa¤l›kl› beslenme koﬂullar›n›n, en konforlu bar›nma imkânlar›n›n sunuldu¤u yaﬂam merkezinde organ nakli için üretilen birer klondur.
“Siz özelsiniz” “çok özel bir amaç için yaﬂ›yorsunuz” “siz seçildiniz” “ada sizi bekliyor”
anonslar›, “sa¤l›kl› insan mutlu insand›r” slogan›ndan hareketle sa¤l›kl› bir yaﬂam için
sunulan diyetler, spor faaliyetleri ve sorgulanmaks›z›n kabul edilen kurallar›n tümü bir
amaç içindir: klonlar› olduklar› insanlar›n yede¤i olarak varolmak. Yaﬂat›lma amaçlar›,
günün birinde sa¤l›¤› bozulacak olan gerçek sahiplerine organ sa¤lamakt›r.
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Bu amaç ba¤lam›nda bak›ld›¤›nda, organ naklinin insan›n yaﬂam›n› korumak ve
sa¤l›kl› biçimde sürdürebilmesi ad›na vücudunda art›k görevini yerine getiremeyen organ veya dokular›n›n, sa¤l›kl› organ veya dokuyla de¤iﬂtirilebilmesi tan›m›ndan ve “insan merkezlilikten” uzaklaﬂ›ld›¤›n› söylemek mümkündür. Klonlama yöntemini kullanarak insan›n bir benzerini üretme yoluyla organ naklini gerçekleﬂtirmek üzere yap›lan
“t›bbi çal›ﬂmalar”›n belirli bir grubun “yaﬂam kalitesi” artt›rd›¤› ve yaﬂam›n› idame ettirmesini sa¤lad›¤› do¤rudur. Ancak, böylesi bir durumda, klon da olsa yaﬂayan bir varl›¤›n -insan›n- kendi baﬂ›na bir amaç ve de¤erli bir varl›k olarak görülüp görülmedi¤i tart›ﬂmal›d›r. Hekim burada organ nakli iﬂlemini gerçekleﬂtirirken hangi ilke ya da ilkelere göre eylemektedir? ticari bir etkinli¤e dönüﬂmüﬂ olan nakil iﬂlemini gerçekleﬂtirirken
hekim, canl› vericinin haklar›n› gözetebilmekte midir ya da ne kadar gözetmektedir?
A.Camus’nün Veba (L’Etat de siege) adl› roman› ve Jeffrey Lyons’un Ada (the
Island) adl› filminde oldu¤u gibi kimi sanat yap›tlar›nda felsefe ve t›bb›n, etik ve t›p eti¤inin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› ikilemlerle karﬂ›laﬂmaktay›z. Etik ihlal örneklerinin somutlaﬂt›r›ld›¤› bu iki sanat yap›t›ndan ilki olan Veba’da, yaln›zca mesleki hekimlik bilgisine dayanarak tan› ve tedavi yöntemlerini ortaya koyan bir hekimle de¤il, ayn› zamanda insan›n de¤erinin bilgisine sahip, onu çi¤nemeden, haklar›n› göz ard› etmeden ve bunu
koruyacak yönde eyleyen bir hekimle karﬂ›laﬂmaktay›z. Ada adl› di¤er eserde oldu¤u
gibi günün birinde sa¤l›¤› bozulabilecek olan belirli bir grubun yaﬂat›lma amac› yönünde hekimin ve mesleki bilgisinin araçsallaﬂt›r›lmad›¤›n› görmekteyiz. Nesnesi ve öznesi insan olan hekimlik mesle¤inin birbirine tezat uygulan›ﬂ›n›n bu iki örne¤i bize göstermektedir ki; hekimlik baﬂta olmak üzere her meslekte de¤er harcayan, insan›n araçsallaﬂt›rabildi¤i, sorumluluk bilincinden uzak eylemler, etik ihlal örnekleri ile karﬂ›laﬂmak olas›d›r. ‹ﬂte etik ilkelerin gereklili¤i ve uygulan›r olmas› da bu türden ihlallerin engellenebilmesi içindir.
T›p alan›nda, hekimlik mesle¤i yerine getirilirken de bu türden ilkelere ihtiyaç duyulmaktad›r. Ancak önemli olan yaln›zca ilkelerin varl›¤› ya da onlar›n bilgisine sahip
olmak de¤il, ayn› zamanda bilincine de varm›ﬂ olmakt›r. Beklenti, etik de¤er veya de¤erler bilgisi ile de¤er yarg›lar›n›n, etik normlar›n fark›ndal›¤› ve bilincindeli¤idir. Bu
ba¤lamda bir kez daha yinelenirse, her hekimden beklenen, eyleminin karar verme ve
hedef koyma an›nda, -çat›ﬂmalar›n yaﬂand›¤›, ikilemde kald›¤› o anda- alan bilgisi ve
teknik anlamdaki yeterli donan›m›n›n ötesine geçerek, verece¤i ya da vermesi gereken
kararlarda görelilikten ve kiﬂisel tercihe ba¤l›l›ktan uzak kalarak öncelikle insan›n de¤erini korumak amac›n› gözetmesidir.
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Abstract
In many faculties of medicine in Turkey, academic activities in the specialty fields
of medical ethics and history of medicine are conjoined under the umbrella of a single department. This study was envisaged based on the premise that joint handling of
the two fields, each of which intrinsically spans a variety of different subjects, may have both positive and negative outcomes, and on the frequent debates of these outcomes among staff of either discipline. The study was designed to identify the opinions
of a group of faculty members who have worked, or are currently working, in the disciplines of medical ethics and history of medicine in Turkey, regarding joint management of these two fields within the framework of a single department. The faculty
members whom we were able to reach, and who agreed to participate in the effort,
made up the universe of the study. The data were obtained using a semi-structured
questionnaire, and the content analysis method was used for data evaluation.The positive and negative aspects of addressing the disciplines of medical ethics and history
of medicine under the oversight of the same department were discussed based on the
views of participating experts. Although it is not possible to predict the course this
union will take in the future, it is believed that debate on the subject will continue, and
in the process, so will the heavy burden of taking responsibility for both fields by academic and non-academic staff members alike of either field.
Key Words: History of medicine, medical ethics, faculty of medicine.
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Tarihi anabilim dallar›nda, tarihin bir alt dal› olan “t›p tarihi” ve felsefenin bir alt dal›
olan “etik- t›bbi etik” disiplinleri “t›p” kavram› oda¤›nda birleﬂmiﬂlerdir. Ancak bu birleﬂmenin disiplinlerin yap›sal özelli¤inden mi kaynakland›¤›, ya da suni ve disiplinlerin
iç dinamiklerinin d›ﬂ›nda herhangi bir nedenden mi kaynakland›¤› uzun süredir tart›ﬂ›lmaktad›r.
“Tarih”e bakt›¤›m›zda bu alan›n da tan›mlanmas›nda baz› de¤iﬂiklikler oldu¤unu
görmekteyiz. Önceleri tarih, kronolojik bir bilgi, geçmiﬂin bir vakanüvist gibi ele al›nmas›, tarihçinin görevi ise geçmiﬂi nas›lsa öyle göstermek olarak de¤erlendirilirken art›k tarih bir yorum, “bugün ile geçmiﬂ aras›nda bitmez bir diyalog”, tarihçi de bu diyalogu yazan kiﬂi olarak tan›mlanmaktad›r1. Tarih art›k tozlu belgeler toplulu¤u, bir kay›t cihaz› olmaktan ç›km›ﬂt›r. Geçmiﬂteki olaylar›n, insan toplumlar›n›n de¤iﬂimlerinin
nedenlerini, sonuçlar›n› irdeleyen, geçmiﬂe günümüzden retrospektif bakabilen, bunlar› karﬂ›laﬂt›rmalar yoluyla daha anlaﬂ›l›r k›labilen, nedensellik zincirleri kurabilen ve
böylece bilimsel bilgi üretme yöntemlerini kullanarak bilimselleﬂebilen bir disiplindir.
Bu disiplinin bir alt bölümü olan t›p tarihi de bu evrimleﬂmeden pay›na düﬂeni alm›ﬂ,
sadece betimleyici, dura¤an tarih anlay›ﬂ›ndan kurtulmuﬂtur. T›p tarihinde de art›k geçmiﬂ, belgenin yan›nda hikaye ve anekdotlarla veya kiﬂilerin özel yanlar›na a¤›rl›k vererek de¤il de, zaman, kiﬂi ve yer kavramlar› içinde t›bb›n geliﬂiminin izledi¤i yol incelenerek ele al›nmakta böylece genel sonuçlara var›labilmektedir. Bu ﬂekilde t›p tarihi çal›ﬂmalar› da bilimselli¤i yakalama u¤raﬂ› içinde, bilimsel yöntemleri kullanabilen, t›p tarihi bilincini oluﬂturmaya yönelik bir disiplin olmaktad›r2-7.
Bilim dal›ndaki birlikteli¤in di¤er parças› t›bbi deontoloji’ye bakt›¤›m›zda, deontoloji teriminin Yunanca’dan köken ald›¤›n› ve gerekli olan ﬂeylerin bilgisi olarak tan›mland›¤›n› görürüz. Deontoloji bir ödevler ve yükümlülükler bilgisi olarak asl›nda t›pla s›n›rl› de¤ildir. Ancak t›bbi deontoloji ile baﬂta hekimler olmak üzere sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n mesleki u¤raﬂlar› s›ras›ndaki iliﬂkilerinde uymakla yükümlü olduklar› kurallar ifade
edilir. Böylece de¤erli davran›ﬂlar› tart›ﬂmaya olanak vermeksizin belirleyerek, mesle¤in toplum içindeki statüsünü yükseltmek, gücünü korumak, davran›ﬂ modelinin süreklili¤ini sa¤lamak hedeflenmiﬂtir. K›saca t›bbi deontoloji bir mevzuat bilgisi olarak kabul
edilebilir. Ancak son y›llarda birey kavram›ndaki de¤iﬂiklikler, t›bb›n teknolojik geliﬂmelerden etkilenmesi sonucu de¤iﬂen tan› ve tedavi yöntemleri, t›bb›n geliﬂimiyle uzayan
yaﬂam›n getirdi¤i sorunlar, insan›n potansiyelini art›r›c› uygulamalar›n geliﬂmesi ve ço¤almas›n›n yaratt›¤› de¤er çat›ﬂmalar›, araﬂt›rmalardaki güven ve dürüstlük sorunlar›,
zorunlu toplum sa¤l›¤› uygulamalar›, deontoloji içinde ele al›nan kavramlar›n de¤er
yükleri, sa¤l›k çal›ﬂan›n›n karﬂ›s›ndaki kiﬂinin sadece hasta ve birey olarak de¤il de toplumsal bir varl›k ve de¤er olarak görülmesi, insan›n ahlaki bir özne olmas› ve t›pta bu
ahlaki öznelerin iliﬂkisinin yaratt›¤› ikilemler vs. sadece deontoloji kavram› içine s›¤mamaktad›r. Tüm bunlara ancak felsefi aç›dan bak›labildi¤i zaman bir ﬂeyler üretilebilece¤inin fark›na var›lmas› ile de¤erlere iliﬂkin sorulara yan›t arayan, de¤erler felsefesi olarak tan›mlanan “Etik” ve ikilemlerin çözümünde etik de¤erlendirmenin t›ptaki gereklili¤i daha çok kabul görmüﬂtür. Böylece t›p u¤raﬂ› s›ras›nda ortaya ç›kan de¤erler sorununu tart›ﬂan, en az de¤er kayb› ile çözüm arayan “T›bbi Etik” kavram›n›n t›bbi deontolojinin yerini almas› çal›ﬂmalar› sürmektedir. Çünkü t›bbi etik’in t›bbi deontolojiyi
kapsad›¤›, t›bbi deontolojinin t›bbi etik ile hukukun kesiﬂim kümesi oldu¤u düﬂünülmektedir. Günümüzde t›bbi deontoloji ile ilgili mevzuat etik ikilemlerin çözümünde yetersiz
kalmakta ve meslek eti¤i ilkelerinin oluﬂturulmas› çal›ﬂmalar› sürdürülmektedir. Bu durum da bilim dal›nda t›bbi etik pay›n›, yaratt›¤› aç›k tart›ﬂma ortam› nedeniyle her ge-
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çen gün art›rmaktad›r. Bu nedenle konu baﬂl›¤›n›n t›p tarihinin t›bbi deontoloji ile birlikteli¤i olarak de¤il de, t›bbi etik ile birlikteli¤i ba¤lam›nda ele al›nmas› uygun görülmüﬂtür8-11.
Tarihsel sürece bak›ld›¤›nda Türkiye’de birçok t›p fakültesi bünyesinde t›p eti¤i ve
t›p tarihi alanlar›n›n bir anabilim dal› çat›s› alt›nda yürütülmesinin çok çeﬂitli nedenleri
oldu¤u görülmektedir. Ancak her iki alan kendi içinde oldukça kapsaml› ve farkl› konular› içerirken bir anabilim dal› kapsam›nda yürütülmesinin olumlu ve olumsuz sonuçlar› olabilece¤i öngörüsü ve bu konunun alanda çal›ﬂanlarca da tart›ﬂ›l›yor olmas› bu
çal›ﬂman›n planlanmas›na neden olmuﬂtur.
Çal›ﬂman›n Amac›
Bu çal›ﬂma, Türkiye’de t›p eti¤i ve t›p tarihi alanlar›nda çal›ﬂm›ﬂ/çal›ﬂan bir grup
ö¤retim üyesinin, bu iki alan›n bir anabilim dal› kapsam›nda birlikte yürütülmesine iliﬂkin düﬂüncelerinin belirlenmesi amac›yla yap›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂman›n Evren ve Örneklemi
Çal›ﬂman›n evrenini ulaﬂabildi¤imiz ve bu çal›ﬂmaya kat›lmay› kabul eden ö¤retim
üyeleri oluﬂturmuﬂtur.
Verilerin Elde Edilmesi
Veriler, t›p tarihi ve t›p eti¤inin birlikteli¤inin nedenleri, olumlu ve olumsuz sonuçlar›na iliﬂkin ö¤retim üyelerinin görüﬂlerini ö¤renmeye yönelik haz›rlanan aç›k uçlu soru formu arac›l›¤› ile elde edilmiﬂtir.
Verilerin De¤erlendirilmesi
Verilerin de¤erlendirilmesinde içerik analizi yöntemi kullan›lm›ﬂt›r. Frekans ve ortalama puan üzerinden de¤erlendirilme yap›lm›ﬂt›r.
S›n›rl›l›klar
Araﬂt›rma, araﬂt›rma grubunda yer alan ö¤retim üyelerinin yap›lan röportajlar
kapsam›nda verdikleri yan›tlar ile s›n›rl›d›r. Konu hakk›nda daha önceden yapt›klar› yay›nlar dikkate al›nmam›ﬂt›r.
Varsay›mlar
Araﬂt›rmada röportaj s›ras›nda araﬂt›rma grubundaki bireylerin sorular› içten ve
yeterli olarak yan›tlad›klar› varsay›lm›ﬂt›r.
Bulgular ve Tart›ﬂma
Tablo–1 Kat›l›mc›lar›n Tan›t›c› Özelliklerinin Da¤›l›m›
Özellikler
Cinsiyet
Kad›n
Erkek
Unvan
Profesör
Doçent
Yrd.Doçent
Ö¤retim Görevlisi Dr.
Toplam

Say› (n)
5
4
6
1
1
1
9

Çal›ﬂmaya kat›lan ö¤retim üyelerinin 5’i kad›n, 4’ü erkek olup, ço¤unlu¤u profesördür.
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‹ki Alan›n Birlikte Olmas› Gerekti¤ini Savunan Görüﬂler
Görüﬂler
• Bu iki alan birbirini desteklemektedir.
• T›p tarihi olmadan t›p eti¤i çal›ﬂmak zordur.
• T›p eti¤inin geliﬂimi t›p tarihi’nin geliﬂimi ile paralellik göstermektedir.
• Bu iki alan akademik aç›dan da birbirine güç katarlar.
• T›ptaki de¤erlere tarihsel bir boyut eklenmesi önemlidir.
• Her ikisi de t›bb›n belirli boyutunu ele almaktad›rlar. Tarih ve etik t›p için oldukça önemlidir.
• Bugünün etik sorunu yar›n›n t›p tarihi olacakt›r.
• T›p eti¤inin gerek içerik, gerekse yöntem bilgisel aç›dan t›p e¤itimi ders program›nda en yak›n oldu¤u alan t›p tarihidir.
• Birliktelik anabilim dal›n›n etkinli¤ini art›rmakta ve ülkemizdeki t›p fakültelerinde "ihmal edilebilir" olarak görülen bu konular›n/disiplinlerin iﬂlev sahas›n› geniﬂletmektedir.
‹ki Alan›n Birlikte Olmamas› Gerekti¤ini Savunan Görüﬂler
Görüﬂler
• Bu iki alan birbirlerini çok s›n›rland›r›r, hatta zehirler.
• Bu iki alan›n metodolojisi ve düﬂünme ﬂekilleri birbirinden çok farkl›d›r.
• Hem etik hem de t›p tarihi çal›ﬂmas› yapmak çal›ﬂmalarda yüksek bir kalite
tutturmay› zorlaﬂt›r›r.
• E¤itim programlar› bu iki alan› içermesi bak›m›ndan yetersizdir. Örne¤in, eti¤i ö¤renmek için felsefe e¤itimi almak gerekmektedir.
• Her ikisinin birlikte olmas› e¤itim programlar›n›n içeri¤ini k›s›tlamaktad›r.
• Ders programlar›n› zorlamakta ve çok yük getirmektedir.
• Doçentli¤e kadar her iki alanda da üretim yapmak zorunda olmak oldukça
zorlay›c› ve güçtür.
• T›p tarihi ve t›p eti¤i alanlar›n›n içinde çok farkl› konular ele al›nmal›d›r. Bu
nedenden dolay› iki alan asl›nda kendi içlerinde bile ayr›lmal›d›rlar.
Yukar›daki bulgulara göre, uzmanlar, bu iki alan›n birlikteli¤i konusunda farkl› görüﬂlere sahiptir. Bu birliktelik için olumlu düﬂünenler, iki alan›n birbirini destekledi¤i,
t›ptaki de¤erlere tarihsel bir boyut ekledi¤i, bugünün etik sorununun yar›n›n t›p tarihi
olaca¤›, t›p eti¤i ve t›p tarihi alanlar›n›n birbirlerini tamamlad›¤› ve bir tür sinerji oluﬂturdu¤u gibi düﬂüncelere sahiplerken, birlikteli¤i desteklemeyenler ise bu iki alan›n birbirlerini ve e¤itim programlar›n›n içeri¤ini çok s›n›rland›rd›¤›, metodolojileri ve düﬂünme ﬂekillerinin birbirlerinden farkl› oldu¤u gibi görüﬂlere sahiplerdir.
Sonuç
Sonuç olarak t›p eti¤i ve t›p tarihi alanlar›n›n bir anabilim dal› kapsam›nda olmalar›n›n olumlu ve olumsuz yönleri belirtilmiﬂtir. Bu birlikteli¤in gelecekte nas›l bir sürece maruz kalaca¤› bilinmese de konunun tart›ﬂ›lmas›n›n sürece¤i, ancak bu süreçte uzman olan/olmaya çal›ﬂan bireylere de her iki alan›n sorumlulu¤unu üstlenme zorunlulu¤unun a¤›r bir görev olarak devam edece¤i düﬂünülmektedir.
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Araﬂt›rman›n daha geniﬂ ve homojen bir gruba uygulanmas› ile araﬂt›rman›n genellenebilirli¤inin artaca¤› düﬂünülmektedir.
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VETER‹NER HEK‹ML‹⁄‹ ve ET‹K
ANIMAL RIGHTS,
VETERINARY MEDICINE and ETHICS
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HESIODOS’UN HAYVANLARI
(B‹R ‹L‹ﬁK‹YE TAR‹HTEN ve YEN‹DEN BAKIﬁ)
HESIODOS’ ANIMALS
Savaﬂ Volkan GENÇ*
Abstract
According to Heredot -historiographer- Hesiodos and Homeros were the poets
who created the Greek religion and God system. Hesiodos, taking agricultural works
as subject,has formed the texts of the regular and effective relationship which human
being has realized with nature. And he has appropriated and defended a peaceful approach in his Works. Hesiodos combines with the other ancient greek poets and thinkers by considering moderation as the biggest virtue. He draws measures and orders
belonging to human being,and determines them relating to every situation and reality,
so he gets knowledge to the level of conscious. Hesiodos who is at the first and the
most important part of the Greek thought, has an opinion that “a person must not
get beyond his borders” anda bot what the border is, he takes into consideration a
fact that a very few number of thinkers do; to work. In ancient text this fact has not
been studied on until classical Romance age. The only example is Vergillius who takes the text Hesiodos has written over agriculture as a guide for himself. The poet is
a real guide from this point of view. From ancient Greece to today, the mental effort
studying on what ‘right’ and ‘good’ means, altough having painful self-critism periods
sometimes, definitely has contained the anxieties resulting from the animal-human being relation. These anxieties were not taken into consideration with the contemporary
animal ethic approach, but Hesiodos’ verbal tradition and the advices he gives through his Works are stil alive,and this creates excitement for studying “human beinganimal relation” again and together with ethic worries.
Key Words: Hesiodos, animal, ethics.
Tarihçi Herodot, Hesiodos ve Homeros’u Yunan din ve tanr› düzenini yaratan
ozanlar olarak tan›mlar. Tanr›lar›n soylar›n› anlatan, tanr›lar aras›nda yetki ve ﬂeref
alanlar›n› belirleyen ve tanr› kiﬂiliklerini aç›klayarak yaz›l› yap›t b›rakan dil yarat›c›s›
Ozan Hesiodos, Homeros’tan farkl› olarak tar›m iﬂlerini konu edinerek bar›ﬂç› bir dünya görüﬂünü benimser, savunur1.
Azra Erhat’a1 göre Hesiodos, taﬂra yaz›n›na örnek bir eser b›rakm›ﬂ, destandan
ayr›, ö¤retici denilebilecek yeni bir tür ortaya koymuﬂtur. Hesiodos’a ait oldu¤u kesinleﬂen iki yap›tta (Theogonia, ‹ﬂler ve Günler) Ozan, kendisinden söz eder, soyu, u¤raﬂ›s›, yaﬂad›¤› ﬂehir hakk›nda bilgi verir, kiﬂisel sorunlar›n› ve görüﬂlerini ayr›nt›lar›yla
anlat›r. Homeros’tan farkl› olarak, soylular›n kahramanl›k öyküleri yerine, çoban, çiftçi, küçük toprak sahibi insanlar›n hikâyelerini de konu edinmiﬂtir. ‹ﬂler ve Günleri kendi yaﬂant›s›nda ortaya ç›kan bir sorunun çözümü için yazm›ﬂt›r. Ölçüyü insanl›¤›n en
büyük erdemi saymakla Homeros ve Sokrates gibi di¤er ‹lkça¤ Yunan Ozan ve Düﬂünürleri ile örtüﬂmektedir. ‹nsanl›¤a özgü ölçü ve s›n›rlar› çizmekte, her durum ve gerçe¤e göre bunlar› saptayarak, bilgiyi bilinç düzeyine ç›karmaktad›r. Yunan düﬂününün
ilk ve en önemli evresinde yer alan Hesiodos; “insan ölçüsünü aﬂmamal›” görüﬂünde* Arﬂ. Gör., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, Veteriner Hekim
/ svgenc@mehmetakif.edu.tr
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dir, bu ölçünün ne oldu¤unu saptamaya gelince, pek az düﬂünürde rastlanan yeni bir
olguyu tart›ﬂ›r: Çal›ﬂmak. Bu kavram ‹lkça¤ Yaz›n›ndan, Roma Klasik Ça¤›na dek iﬂlenmemiﬂtir. Tek örnek Hesiodos’un tar›m üzerine yazd›¤› eseri kendisine k›lavuz edinen Vergilius’tur (MÖ 70–17). Vergilius:
“Selam sana, ekinlerimizin yüce anas›, Satarnus topra¤›, erlerimizin ulu anas›!
Eskiden övünce konu olan bir iﬂe, çiftçilik sanat›na giriﬂiyorum senin için,
kutsal p›narlar›n mührünü açmaya cüret ediyorum ve Roma köylerinden bir Ascra türküsü tutturuyorum senin için !”
Diyerek; Hesiodos’un ö¤rencisi oldu¤unu söyler, Ozan Hesiodos, bu aç›dan gerçek bir yol göstericidir1,2.
Hesiodos “insan niçin çal›ﬂmak zorundad›r?” sorusunun cevab›n› ‹ﬂler ve Günler
adl› eserinde verir. ‹nsan niçin yarat›lm›ﬂ, kim yaratm›ﬂ sorular› yerine, insanl›¤›n ortak gerçeklerini, sorunlar›n› araﬂt›r›r. Çal›ﬂmak, ele ald›¤› ilk kavramd›r. Bu kavram›
tart›ﬂ›rken Prometheus efsanelerinden söz eder, bunlar kurban törenlerinin do¤uﬂunun, bu ayinlerin aç›klanmas›n›n yan› s›ra, “çal›ﬂmak neden gerekli?” sorusunun da cevab›n› vermektedir.
Çal›ﬂmak zorunlulu¤u bir bak›ma hayvan yüzünden baﬂlam›ﬂt›r. Titanlar› yenen
Olimposlular evreni aralar›nda paylaﬂm›ﬂ, s›ra insanlarla aralar›ndaki sorunlar› çözmeye
gelmiﬂtir. Titan ‹apetos’un o¤lu Promethesus bu durumda ölümlülerden yana tav›r al›r.
Mekone’de tanr›lar ve insanlar›n bir arada oldu¤u dönemde insanlar›n ve tanr›lar›n yiyeceklerdeki paylar›n› belirlemek için Prometheus sofraya bir öküzü ikiye bölerek getirir.
‹kiye böldü¤ü hayvan›n yar›s› kar›n derisi alt›na saklad›¤› ya¤l› etler ve sakatat, di¤er yar›s› ise beyaz ya¤lar›n alt›na saklanm›ﬂ kemiklerdir. Prometheus bu durumda kuzeni Zeus’tan seçim yapmas›n› ister. Güzel görünümlü, ya¤l› bölümü tercih edip kemiklerle karﬂ›laﬂan Zeus, çok öfkelenir kap›l›r ve ceza olarak insanlardan ateﬂi al›r. Prometheus, Zeus’u tekrar alt eder, ateﬂ k›v›lc›mlar›n› rezene sap› içerisinde yeryüzüne indirir. Bunun
üzerine Zeus taraf›ndan korkunç ﬂekilde cezaland›r›l›r. Tanr› Zeus, Prometheus’u Kafkas
Da¤lar›na zincirlemesi için Hephaistos’u gönderir. Ekhidna* ve Typhon’dan** do¤ma bir
kartal her gün Prometheus’un yenilenen karaci¤erini yiyecektir.

ﬁekil 1: Atlas ve Prometheus
* Kad›n bedenli, y›lan kuyruklu yarat›k.
** Gaia ve Tartarosun çocu¤u, insanla y›rt›c› hayvan aras› bir yarat›k. Boyca ve kuvvetçe Yer’in tüm çocuklar› aras›nda en büyü¤ü.
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Birgün Kafkas Da¤lar›ndan geçen Herakles kartal› okuyla vurarak öldürür, o¤lunun becerisiyle mutlu olan Zeus, Prometheus’u ba¤›ﬂlar. Ozan, Tap›nak Ayinlerinin
neden ve ne ﬂekilde yap›ld›¤›n› da eserinde ﬂöyle aç›klar:
“‹ﬂte bu yüzdendir dünyada insano¤ullar›n›n
Kurbanlar›n yal›n kemiklerini yakmalar›
Duman duman sunaklarda tanr›lar için”
Ozan, ‹ﬂler ve Günler’de Pandora Efsanesi baﬂl›¤›nda, Zeus’un Prometheus’un
suç orta¤› sayd›¤› erkekleri de cezaland›rmak için Pandora’n›n yarat›lmas›n› anlat›r.
Hephaistos toprak ve su ile yo¤urarak bedeni çekici k›lar, Athena bedene uyum verir,
Afrodit zarafet ve dayan›lmaz arzu ekler. Yüz gözlü devi öldüren Hermes de köpek kalbi ile tilki huyunu koyar, güzelli¤i ölümsüz tanr›çalara benzeyen Pandora’n›n içine1,3.

ﬁekil 2: Hermes, Hepaistos ve Pandora,
Yine, ‹ﬂler ve Günler’de neden çal›ﬂ›lmas› gerekti¤i sorusunun yan›t›n› verir. Zeus’un Prometheus’a olan k›zg›nl›¤› dinmemiﬂ ve var›n› yo¤unu, tüm nimetleri insanlardan uzak tutmak için yer alt›na saklam›ﬂt›r. Bu nimetleri ç›karmak için topra¤› sürmek,
ekmek, biçmek gerekir. Ozan eserinde bu yöntemleri insanlara ö¤retirken, kardeﬂi
Perses’e tembellik etti¤i takdirde baﬂ›na gelecekleri anlat›r1,3:
“Çal›ﬂ, Perses kardeﬂ, sersemlik etme,
Tanr›lar›n insanlara verdi¤i iﬂi yap.
Yoksa günün birinde çolu¤un çocu¤unla
Kap› kap› dolaﬂ›r dilenirsin.
Kimse ald›r›ﬂ etmez derdine,
Çok çok iki üç kez yard›m koparabilirsin”1.
Hesiodos, Tarla ‹ﬂleri baﬂl›¤›nda çiftçilik ve yaﬂam üzerine ö¤ütler verir:
“Bir evin olsun, bir kar›n, bir de öküzün.
Kar›n› parayla sat›n al ki
Gere¤inde yürüsün öküzlerin ard›ndan”1.
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Yine 435–440 say›l› dizelerde tarla iﬂlerinde kullan›lmak üzere seçilecek öküzlerin özelliklerinden söz eder:
“Güçlü bir öküz bul dokuz yaﬂlar›nda:
Bu yaﬂ, öküzlerin delikanl›l›k ça¤›d›r,
‹ﬂe en elveriﬂli olduklar› ça¤;
Çift sürerken kavgaya tutuﬂmaz,
Sapan› k›r›p iﬂi yar›m b›rakmazlar”1.
‹lerleyen dizelerde ise, tarla sürmeye uygun mevsimin göçmen bir kuﬂ olan turnan›n “sesinin” duyulmas›yla baﬂlad›¤›n› anlat›r:
“‹ﬂe koyulmadan turnan›n sesini bekle:
Bulutlar›n ard›ndan gelsin her y›lki ç›¤l›¤›,
Ekin zaman›n› o haber verir,
Ya¤murlu k›ﬂ günleri onunla baﬂlar.
Turnalar öttü mü gökte,
Öküzü olmayan›n yüre¤i s›zlar.
O mevsimde insan›n ah›r›nda
K›vr›m k›vr›m boynuzlu öküzleri olmal›”1.
Tarla iﬂlerinde geç kalan çiftçiler için ise son ﬂanslar›n› hayvan-do¤a iliﬂkilendirmesiyle anlat›r:
“Zeus üç gün üç gece ya¤mur ya¤d›r›r,
Öküzün aya¤› birkaç parmak sulara batar.
Ancak o zaman son güne kalan çiftçi
‹lk günde iﬂe baﬂlayana yetiﬂebilir”1
Hesiodos, çetin k›ﬂ ﬂartlar›n›n insanlar ve hayvanlar için zorlu¤unu ise ﬂöyle anlat›r:
“Karak›ﬂ kötü günleriyle bast›r›nca
Öküzlerin birer ikiﬂer ölür,
Koruyun kendinizi belâl› k›ra¤›lardan,
Toprak donar esince ac› Poyraz,
Saçlar› havada binlerce meﬂeyi,
Koca koca çamlar› serer anaç Topra¤›n üstüne.
O zaman bir ç›¤l›k yükselir bütün ormanda,
Hayvanlar titreﬂir, k›sarlar kuyruklar›n›,
S›rtlar›nda kal›n postlar› olanlar› bile.
Buz gibi girer onlar›n da içlerine
Ne kadar tüylü müylü de olsalar.
Öküzün gönünü bile deler geçer,
Keçinin iri k›llar›n› dinlemez.
Yaln›z bol yünlü koyunlar dayan›r
‹htiyarlar›n belini büken Poyraz›n gücüne”1
‹nsanlar›n so¤uktan korunmas› için ise, o dönemin hayvan endüstrisinin ürünlerinden yap›lm›ﬂ giysileri tavsiye eder:
“Ayaklar›n›za s›k pabuçlar geçirin
Öküz derisinden, içi keçeli.
K›ﬂ›n en so¤uk günleri gelince de
O¤lak derilerini öküz barsa¤›yla dikip
Ya¤mura karﬂ› kalkan gibi s›rt›n›za koyun,
Baﬂ›n›za da bir keçe külah geçirin ki,
Kulaklar›n›z s›r›l s›klam olmas›n”1 .
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Tarla iﬂlerinin son bölümünde ise harman sonras› yap›lmas› gerekenleri anlat›r:
“Keskin diﬂli bir köpe¤iniz de olacak,
Bol bol yedireceksin onu ki
Gündüz uyurun biri mal›n›z› çalmas›n.
Otu saman› da ambara y›¤›n ki
Bol bol yiyece¤i bulunsun
Öküzlerinizin ve kat›rlar›n›z›n.
Bu iﬂler bittikten sonra, b›rak›n
Köleleriniz dizce¤izlerini dinlendirsinler,
Öküzleri de ç›kar›n boyunduruk alt›ndan”1.
Hesiodos, Theogonia (Tanr›lar›n Do¤uﬂu) adl› eserinde, Helikon yamaçlar›nda koyun güderken, esin perileri Musa’lardan ilham alarak ozan oldu¤unu anlat›r ama buna
ra¤men Musa’lar yerine Tanr› Zeus’tan ilham ister. Anlatmak istedi¤i konu ise “gerçeklerdir”. Amac›, bir kavram›n olumlu ve olumsuz belirtisi aras›nda ay›r›m yapmak,
iyiyi kötüden ay›rarak, bir yarg›ya varmakt›r. Bu iﬂlevi Zeus’tan isteyen Ozan, “Dike”
(do¤ruluk, adalet) denilen simgesel bir kavram› ortaya atar ve bunu bir fabl ile yarg›ç –
krallara seslenerek anlat›r:
“ﬁimdi krallara bir sözüm var,
Ne kadar söz bilirkiﬂiler de olsalar krallar:
Atmacan›n biri alaca boyunlu bülbüle demiﬂ,
Ama ne zaman demiﬂ, göklerde bulutlar aras›nda
Bülbülü s›karken yaman pençelerinde,
Zavall›c›k inlerken keskin t›rnaklar gövdesinde,
ﬁöyle demiﬂ atmaca bizimkine bütün h›ﬂm›yla:
“Ne ba¤›r›yorsun be, pis ufakl›k?
Senden daha güçlü birinin elindesin.
Ne kadar güzel türkü söylersen söyle,
Seni ben götürece¤im istedi¤im yere,
Orada ya yiyece¤im seni k›t›r k›t›r,
Ya da, dilersem, koyuverece¤im seni.
Kendinden güçlüsüne ayak direyen z›rdelidir:
Ac› çeker, kepaze olur boﬂuna.”
Böyle demiﬂ rüzgâr kanatl› atmaca,
Yüce göklerde uçan kuﬂ”1.
Do¤ruluk kavram›na yöneldi¤i gibi, Ozan, aﬂ›r›l›k zorbal›k anlam›na gelen
“Hybris” kavram›n›n da üzerinde durur. Zorbal›k, sonunda “Hak” karﬂ›s›nda yenilecektir. Güçlü ya da güçsüz herkes hak karﬂ›s›nda, do¤ruluk karﬂ›s›nda boyun e¤melidir.
Theogonia’da Hybris-Dike ve Hybris geliﬂtikçe ortaya ç›kan “Ate”nin köken ve soylar›n› aç›klar. Dike, Tanr› Zeus ile tanr›sal adaleti simgeleyen Themis’in Hora’lar adl› üç
k›z›ndan biridir. Gaflet, iyiyi kötüden ay›ramama, do¤ru yolu görememe anlam›na gelen Ate ise Khaos boﬂlu¤undan ç›km›ﬂ Nyx (gece) Tanr›ças›n›n k›z› olan Eris’den (kavga) do¤mad›r. Hybris, anlam olarak kendine aﬂ›r› güveni, kendinden üstün olan do¤a,
kader gibi varl›klarla boy ölçmeye varan aﬂ›r›l›¤› anlat›r.
Hesiodos, ölümünde dahi hayvanlarla iç içedir. Efsaneye göre, Nemeion’da pusuya düﬂürülüp öldürülen ozan›n denize at›lan cesedini yunuslar s›rtlar›nda Lakris’e kadar taﬂ›r ve orada karaya b›rak›lar1.
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Ozan her iki eserinde de hayvanlar›n ne amaçla ve nas›l kullan›ld›¤›n› anlatman›n
yan› s›ra, birçok bölümde hayvanlar›n nas›l yarat›ld›¤›ndan, baz› hayvanlar›n özelliklerinin kimi tanr›larda ve insanlarda nas›l var oldu¤undan da söz eder. Hesiodos’un, sözlü gelene¤inin bugün hala Anadolu’da yaﬂ›yor olmas›, eserlerinde verdi¤i birçok ö¤üdün (bilimsel olmasa da) hala canl› ve yayg›n biçimde sürdürülmesi, buradan yola ç›k›larak “insan-hayvan” iliﬂkisine bakma heyecan› uyand›rmaktad›r1.
Do¤a olaylar›n›n erk sahibi olarak kabul edildi¤i bir evrede, politeistik din ve dünya görüﬂünün hüküm sürdü¤ü bir dönemde, insan›n do¤a ile gerçekleﬂtirdi¤i etkin ve
düzenli iliﬂkiyle, üretici ekonominin baﬂlang›ç evreleri olan bu dönemde Hesiodos, do¤aya duydu¤u derin sayg›y› ilk didaktik ﬂiir s›n›f›na giren eserleriyle ortaya koymuﬂtur1,4.
Hayvanlar›n ba¤›ms›z varoluﬂ koﬂullar›n› yitirdikleri uzun bir tarihin öznesi olan insan›n, hayvanlarla iliﬂkisinde, ‹lkça¤da, günümüzde alg›lad›¤›m›z duyarl›l›ktan daha
farkl› bir ç›kar›mla karﬂ›lamam›z ﬂaﬂ›rt›c› olmamal›d›r. Gerekti¤inde öküzlerin arkas›nda kolayl›kla yürütebilmek için parayla al›nmas› tavsiye edilen “kad›n”lar›n, ancak
öküzlerin boyunduruktan ç›kart›laca¤› dönemde daha iyi çal›ﬂabilmeleri için dinlendirilmeleri sal›k verilen kölelerin oldu¤u bir ça¤ iﬂlenirken hayvanlar›n mali de¤eri olan bir
meta oldu¤unu görmek ﬂaﬂ›rt›c› gelmemelidir. Ancak, ‹lkça¤ döneminin düﬂünüﬂünde
do¤aya duyulan sayg›n›n hayvanlara yans›mas› da bir gerçek olarak karﬂ›m›zdad›r1,4,5.
Böyle bir duyarl›l›¤›n oluﬂmas› ise do¤ac›l dayanaklara ihtiyaç duymaktad›r. ‹nsano¤lunun içgüdüsel olarak yapt›¤› her ﬂeyin, genetik yap›s›n›n, tüm hareketlerinin di¤er canl› türleriyle ortak yanlar› varken, insanlarla hayvanlar aras›nda, hayvanlar› ahlaki tart›ﬂma ve kayg›lardan d›ﬂlamam›z, hayvanlara karﬂ› davran›ﬂlar›m›z, toplumsal
ahlak mekanizmam›z›n tamam›ndan soyutlanamaz. ‹nsanlardan baﬂkas›n› de¤erli bulmayan insanlar›n, insan ö¤esi olmamas› dolay›s›yla insan d›ﬂ›ndaki tüm canl›lar› eksik,
aﬂa¤› varl›klar olarak küçümsedi¤i, uzun bir insanl›k tarihinin sonucu olan bir etik yaklaﬂ›m taraf›ndan taﬂ›nan gelenek sona erdirilmelidir. ‹nsan öznesinin oluﬂturdu¤u anlam ve de¤er yükünün yegâne kutup olarak de¤erlendirildi¤i tav›r; kendi yaﬂam›m›z d›ﬂ›nda di¤er varl›klar›n yaﬂam› için de duyulan sevginin en büyük düﬂman›d›r. Baﬂkalar›n›n ac›lar› için do¤al bir merhamet taﬂ›mak, kendi türümüzü daha yukar›ya yerleﬂtirme istismar›ndan kaç›nmak, ak›lc› ve evrensel bir eﬂitli¤i de kendili¤inden ortaya koymaktad›r 5,6,7,8.
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YAﬁAM – HAYVAN – ‹NSAN
LIFE – ANIMAL – HUMAN
Atilla ÖZGÜR*
Absract
There has been always an animal-human being togetherness from the beginning
up to now changing in dimension and quality. At the beginning, the simple approach
seeming as hunting and protecting himself from predacious animals has changed into economical gains and social sharings as a result of domestication. As the time has
passed, the meanings given to animal and the definitions made with a human being
focused approach have been the determinators of the kind of behavior towards it. In
the whole world, the basic sources of the traditional way of thinking towards the ethical situation of animals have generally been religion and philosophy. Determining
an opinion for animal and worries for re-defining it, when taken into consideration
among the whole traditional approaches, two different, trends are noticed in two different directions; a serious dedication for protecting animals’ welfare and respect to
animals’ life and together with them the belief that human beings are more important
than animals. In the focus of these discussions, there are two approaches defending
protection of animals. While animal welfare supporters, say that animals can be used
for various aims but their physiological and social needs should be afforded in the best
way as an ethical obligation. Animal right supporters say like human beings, animals
have rights that cannot be sacrified for others’ benefits and emphasize that these
rights should be protected ethically and also legally. In the announcement, together
with the two approaches, the traditional approach that people are more important
than animals it will be discussed if animal has the same statue with human being or it
is a device for human being.
Key Words: Animal rights, animal welfare, animal and human togetherness
Giriﬂ
Hayvan - insan birlikteli¤i, baﬂlang›c›ndan bugüne dek boyut ve nitelik de¤iﬂtirerek varl›¤›n› sürdürmüﬂtür. ‹lk zamanlarda, yiyece¤ini avlamak ve y›rt›c› hayvanlardan
korunmak ﬂeklinde görülen basit yaklaﬂ›m, evcilleﬂtirme ile birlikte yerini ekonomik kazan›mlara ve sosyal paylaﬂ›ma b›rakm›ﬂt›r. Süreç içerisinde hayvana yüklenen anlamlar, insan odakl› bir yaklaﬂ›mla yap›lan tan›mlamalar, ona karﬂ› tutumun ve bak›ﬂ aç›s›n›n belirleyicisi olmuﬂtur1.
Tüm dünyada hayvanlar›n ahlaksal statüsüne yönelik geleneksel düﬂüncenin temel
kaynaklar›, genellikle din ve felsefe olmuﬂtur. Eski Yunan felsefecileriyle baﬂlayan insan›n “üstünlü¤ü” varsay›m› çok uzun süre egemen olmuﬂtur. Modern felsefe içerisinde dahi bu görüﬂ etkinken hayvana karﬂ› farkl› bak›ﬂ aç›lar›n›n bulunabilece¤i olas›l›¤›
da kendine yer bulabilmiﬂtir. Bat› gelene¤i, insan›n özerk oldu¤u, adalet kavram›n› anlayabilecek yetenekte oldu¤u düﬂüncesini temel alarak insanlar›n “üstün” olduklar› görüﬂünü ve hayvanlar›n genellikle insanlar›n kullan›m› için var olduklar›n› benimsemiﬂtir
1,2. Do¤u gelene¤i ise; hem kendi aralar›nda hem de Bat› gelene¤i ile önemli farklar
*Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimli¤i Tarihi ve Deontoloji AD /
ozgur@veterinary.ankara.edu.tr
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göstermekle birlikte, genellikle yaﬂam› bir bütün olarak “kutsal” saym›ﬂt›r. Hayvanlar›n insanl›k tarihindeki yads›namaz, kültürel ve ekonomik katk›lar›n›n yükledi¤i borçluluk duygusu ve “hayvan›n” keﬂfedilmesiyle at›lan her yeni ad›m, ona karﬂ› sayg› temelli eylemlere yeni bir boyut kazand›rm›ﬂt›r1. Hayvan insan iliﬂkisinde var olan bin y›llara yay›lm›ﬂ geleneksel yaklaﬂ›mlardan uzaklaﬂ›larak yeni bir tan›mlama yapma gereklili¤i ve hayvanlar›n moral konumlar›n›n tart›ﬂ›lmaya baﬂland›¤› yeni bir sürece girilmiﬂtir1,2.
Farkl› sosyo-politik koﬂul ve kültürel iklimlerde yaﬂaman›n getirdi¤i muhtemel kimi farkl›l›klara karﬂ›n, k›rsal toplum insan›, kendisini, içinde yaﬂam›n› sürdürdü¤ü do¤an›n bir parças› olarak görmeye daha yatk›nd›r3. Her ne kadar hakl› olarak ‘insanlar
yaln›zca meﬂalelerle ya da taﬂtan silahlarla donanm›ﬂ olsalar da dünyan›n en tehlikeli
ve ac›mas›z vahﬂileridir’ dense de insan y›k›c›l›¤›n›n, uygarlaﬂmayla koﬂut bir seyir izledi¤i de apaç›kt›r. Nitekim kadim say›labilecek kimi kültürlerde insan ölüsünün, topra¤a gömülmeden önce yöredeki en yüksek tepelerden birine ‘kurdun-kuﬂun r›zk›’ olmas› mant›¤›yla b›rak›lmas›, bir zaman sonra sadece kemikleri kalan ölünün topra¤a gömülmesi dahi bir hat›rlama olarak yeniden hat›rlanabilir3.
‹nsandaki y›k›c›l›¤›n varl›¤›; geliﬂme, ilerleme, uygarl›k kutsamas› ve hatta fetiﬂizmiyle, bunu meﬂru k›lma süreci ve tarihsel seyri aras›ndaki iliﬂkide sakl›d›r. Örne¤in,
ilk yontulan çakmak taﬂ›yla ilk eritilen demir aras›nda yaklaﬂ›k üç milyon y›l varken, bununla hidrojen bombas› aras›ndaki sürenin sadece üç bin y›l oldu¤u söylenmektedir.
‹nsan› ‘gelecek yiyici’ olarak tan›mlayan bilim insanlar›n›n da iﬂaret etti¤i ya da kimi
antropologlar›n ‘ideolojik patoloji’ diye tan›mlad›klar› ve ç›lg›nl›¤a dönüﬂtü¤ünü söyledikleri ﬂey de budur. ‹lerleme ya da bugünü kurtarma ad›na, do¤an›n ve do¤adaki ‘öteki’lerin eme¤ini, varl›¤›n›, gelece¤ini ya¤malayan egemen insan, do¤adaki örgütlü ve
‘meﬂru’ ﬂiddetin tarihini de yazmaya devam etmektedir3,4.
Hayvana bak›ﬂ ve onu yeniden tan›mlama kayg›lar›, tüm geleneksel yaklaﬂ›mlar içerisinde ele al›nd›¤›nda genellikle iki farkl› yöne giden, iki farkl› ak›m görülür: hayvanlar›n
gönencini korumaya yönelik ciddi bir adanm›ﬂl›k ve hayvan›n yaﬂam›na sayg› ve bunun
yan›nda da insanlar›n hayvanlardan daha önemli olduklar› inanc›1,2. Her ne kadar Bat›
geleneklerinin, hayvanlara karﬂ› daha az sayg›l› oldu¤u varsay›lsa da ça¤daﬂ hayvan haklar› fikirleri ve siyasas› Bat›’da do¤muﬂ ve yine buradan ald›¤› ivme ile geliﬂimini sürdürmüﬂ ve hayvanlara iliﬂkin tart›ﬂmalar›n gündeme oturmas›n› sa¤lam›ﬂt›r5,6.
Bu tart›ﬂmalar›n oda¤›nda, hareket noktas› hayvanlar›n korunmas› olan iki yaklaﬂ›m yer almaktad›r. Hayvan gönenci taraftarlar›; hayvanlar›n çeﬂitli amaçlarla kullan›labileceklerini ancak fizyolojik ve sosyal gereksinimlerinin en üst düzeyde karﬂ›lanmas› gerekti¤ini, bunun bir ahlaki zorunluluk oldu¤unu söylerlerken, hayvan haklar› savunucular› hayvanlar›n da insanlar gibi baﬂkalar›n›n yarar›na feda edilemeyecek haklara
sahip olduklar›n›, bu haklar›n da hem ahlaki hem de hukuki aç›dan korunmas› gereklili¤ini vurgularlar7,8.
Hayvanlar›n Ahlaksal Statüleri
Geçmiﬂten günümüze en yayg›n kabul gören ahlaksal ayr›m, (insan olsun ya da
olmas›n) insan topluluklar›n›n bir üyesiyle onun d›ﬂ›nda kalan varl›klar aras›ndaki ayr›md›r. "Ahlaksal statüsü" olan canl›lar, hem görevlere, hem de haklara sahiptirler; d›ﬂar›dakiler ise genelde her ikisinden de yoksundur7. Yerleﬂik ahlakî gelenek, tüm insanlar›n, ister köle ister özgür, ister yabanc› ister yerli olsun, eﬂit ahlaksal statüye sahip oldu¤unu savunan "hümanizm" ö¤retisinin derin etkisi alt›ndad›r. Bu ö¤retinin temelinde de tüm insanlar›n ve yaln›zca insanlar›n do¤uﬂtan üstün olduklar› inanc› yat-
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maktad›r; insanlar "hayvanlardan" çok farkl›d›r, çünkü Tanr›’n›n kutsall›¤›na onlar da
eriﬂtirilmiﬂlerdir8,9.
Ahlaksal olarak en önemli konunun, insan›n etkisi alt›ndaki her varl›kta, ac›ya karﬂ› hazz›n oran›n› en yüksek düzeye ç›karmaya çal›ﬂmak oldu¤unu savunan faydac› ahlakç›lar, hayvanlar›n ac›lar›n› da bu hesaba katt›lar ve böylece hayvanlar›n (geliﬂmiﬂ insanlara özgü hazlar bir yana) ac› bile hissetmediklerini savunan Dekartç› görüﬂe karﬂ›
ç›kt›lar. Art›k biliniyor ki, hayvanlar insana düﬂünülenden çok daha fazla benziyor; dolay›s›yla da onlara, insan›nkine daha yak›n bir statü verilmesi gerekiyor9.
Bu yaklaﬂ›ma karﬂ›n tuhaf olan insanlar›n insan olmayanlardan radikal biçimde
farkl› bir tür olduklar› ﬂeklindeki eski hümanist inanc› y›kmaya haz›r modern düﬂünürlerin, bunun do¤al ahlaksal sonucu olan, baﬂka bir türün üyelerini insandan daha az
önemsemenin do¤ru olmayaca¤› düﬂüncesine ulaﬂmakta son derece yavaﬂ davranm›ﬂ
olmalar›d›r10,11. E¤er tür farkl›l›klar› "abart›lm›ﬂ" ›rksal farkl›l›klardan baﬂka bir ﬂey de¤ilse ve bu ›rksal farkl›l›klar› tamamen farkl› davranmaya gerekçe göstermek aç›kça
yanl›ﬂsa o zaman kabul edilmesi gereken insanlara zarar vermek ne denli yanl›ﬂsa, ayn› ya da çok benzer bir zarar›n insan olmayanlara verilmesi de o denli yanl›ﬂ olmal›d›r.
“Hayvanlar›n haklar› vard›r," sözüyle kastedilen onlar›n insanlarla benzer bir ahlaksal
statüye sahip olduklar›d›r11.
Yararc› kuramc›lar "haklar"dan söz ederken; toplumun geneline kayda de¤er net
bir kazanç getirmesi olas›l›¤›n›n, yaln›zca tavuklar›, kedileri, köpekleri ve ﬂempanzeleri de¤il (potansiyel olarak) herhangi bir say›da insan› öldürmemizi de genel olarak hakl› k›laca¤›n› kabul ederler. Bu kabul hayvan refah› savunusunun argüman›d›r12.
Buna karﬂ›n yararc› olmayan düﬂünürlere göre, “haklar"›n temeli, bir "yaﬂam›n öznesi olma", yani basit bir duygular ve güdüler silsilesinin ötesinde, yaﬂanacak bir hayat› olan bir varl›k olma niteli¤idir13. Bu haklar s›rf "ahlaksal statü" ile s›n›rl› olmay›p daha güçlü haklar› da kapsar. Bu kuram›n savunucular›, tek tek tüm insanlarda olan (ve
böylelikle tüm insanlar›n eﬂit haklara sahip olmalar›na gerekçe oluﬂturan) ve baz› insan
d›ﬂ› hayvanlarda olmayan hiçbir belirgin ay›rt edici nitelikten söz edilemeyece¤ine iﬂaret ederler. Dolay›s›yla, ona göre, en az›ndan hayvanlar insanlar›n sahip olduklar› ahlaksal haklar›n ayn›lar›na sahip olmalar› gerekti¤ini savunurlar14.
‹nsanlar ve insan d›ﬂ› hayvanlar aras›ndaki bariz farkl›l›klara karﬂ›n, ac› çekme yetisi aç›s›ndan onlarla insanlar aras›nda bir fark yoktur ve bu durum onlar›n da t›pk› bir
insan gibi ç›karlar› oldu¤u anlam›na gelir. S›rf insanla ayn› türden olmad›klar› gerekçesiyle onlar›n ç›karlar› göz ard› edilir ya da önemsiz görülürse, kaba ›rkç›lar›n ve cinsiyetçilerin mant›¤› benimsenmiﬂ olur13. Irkç›lar ve cinsiyetçiler de, kendi ›rklar›na ve
cinsiyetlerine mensup kiﬂilerin, di¤er tüm özelliklerinden ve niteliklerinden ba¤›ms›z
olarak, s›rf bu özelliklerinden dolay› daha üstün bir ahlaksal statüye sahip olduklar›n›
düﬂünürler. Ço¤u insan ak›l yürütme yetisi ve di¤er zihinsel yetiler aç›s›ndan insan d›ﬂ› hayvanlardan daha üstün olabilir; ama bu, insanlarla hayvanlar aras›nda çizdi¤imiz
çizgiyi hakl› ç›karmaya yetmez. Baz› insanlar›n -bebeklerin ve ileri düzeyde zihinsel engellilerin- zihinsel yetileri baz› hayvanlar›nkinden de daha geridir; ama biri ç›k›p da temizlik malzemelerinin güvenli¤inin test edilmesi için zihinsel yetileri geliﬂmemiﬂ insanlara uzun süreler boyunca büyük ac›lar çektirecek testler uygulanmas›n› önerse neler
düﬂünülür3,14. Onlar› küçük kafeslere t›kmay› ve sonra kesip yemeyi de elbette kabul
edemeyiz. ‹nsan d›ﬂ› hayvanlara bunlar› yapmakta sak›nca görmemek “türcülük”ün sonucudur. Türcülük de egemen grubun -bu kez sadece beyazlar›n ya da erkeklerin de¤il, tüm insanlar›n- iﬂine geldi¤i için devam edip giden bir di¤er önyarg›d›r15.
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Hayvanlar›n ahlaksal statüleri üzerine yürütülen tart›ﬂmay› de¤erlendirebilmek için
iki temel soru aras›nda ayr›m yap›lmal›d›r:
1) Türcülük -s›rf Homo sapiens türünün üyeleri olmalar›n›n baz› varl›klar›n ayr›cal›kl› olduklar›n› öne sürmek için hakl› bir gerekçe oldu¤u düﬂüncesi- savunulabilir bir düﬂünce midir?
2) Türcülük savunulabilir de¤ilse, insanlar›n, onlara yap›lanlar› ahlaksal aç›dan insan d›ﬂ› hayvanlara yap›lanlardan çok daha önemli k›lacak baﬂka özellikleri var
m›d›r?
Mensup olduklar› türün baz› varl›klar› ahlaksal aç›dan daha önemli varl›klar olarak
görmek için baﬂl› baﬂ›na bir neden oluﬂturdu¤u, ço¤u zaman do¤rulu¤u varsay›lan,
ama nadiren aç›kça savunulan bir görüﬂtür. Türcülü¤ü savunuyor gibi görünenlerin bir
k›sm› asl›nda ikinci soruya olumlu yan›t vermek gerekti¤ini savunmaktad›rlar, yani insanlarla di¤er hayvanlar aras›nda, insanlar›n ç›karlar›na daha fazla a¤›rl›k verilmesini
hakl› ç›karacak, ahlaksal aç›dan önemli farkl›l›klar bulundu¤unu öne sürmektedirler.
Do¤rudan türcülü¤ün savunusu gibi görünen tek bir argüman, nas›l anne babalar›n
kendi çocuklar›n› yabanc›lar›n çocuklar›ndan daha fazla önemsemek ﬂeklinde özel bir
yükümlülükleri varsa, insanlar›n da kendi türünün üyelerini di¤er türlerin üyelerinden
daha fazla önemseme ﬂeklinde özel bir yükümlülük alt›nda olundu¤u iddias›d›r3,13,14.
Lewis Petrinovich, insan›n biyolojik yap›s›n›n baz› s›n›rlar› ahlaksal zorunluluklara
dönüﬂtürdü¤ünü belirterek bunlar› “çocuklar›m›z, akrabalar›m›z, komﬂular›m›z ve türümüzün bireyleri” ﬂeklinde s›ral›yor. Bu argüman hem aile ve arkadaﬂlardan oluﬂan en
küçük grup, hem de türün bireylerinden oluﬂan en büyük grup için geçerliyse, bunlar›n ortas›nda yer alan grup, yani ›rk için de geçerli olmal›d›r! Felsefecilerin tür mensubiyetinin ahlaksal önemi konusunda hâlâ ikna edici bir teori geliﬂtirememiﬂ olmalar›,
böyle bir teori geliﬂtirmenin mümkün olmad›¤› olas›l›¤›n› giderek güçlendiriyor13.
Tür ahlaksal aç›dan baﬂl› baﬂ›na önemli de¤ilse, insan türünün s›n›rlar›yla çak›ﬂan
ve insan d›ﬂ› hayvanlar› daha önemsiz görmemizi hakl› ç›karabilecek baﬂka bir özellik
mevcut mudur?
Peter Carruthers, bu özelli¤in hayvanlar›n karﬂ›l›k verme yetisine sahip olmamalar› oldu¤unu ileri sürüyor. Ona göre etik, ben sana zarar vermeyeyim, sen de bana
zarar verme, tarz› bir sözleﬂmeden kaynaklan›yor. Hayvanlar bu toplumsal sözleﬂmenin taraf› olamayacaklar› için onlara karﬂ› do¤rudan görevlerimiz yoktur. Bu etik anlay›ﬂ›n›n yaratt›¤› güçlük, küçük çocuklara ve henüz do¤mam›ﬂ gelecek nesillere karﬂ› da
do¤rudan görevlerimiz olmad›¤› anlam›na gelmesidir10,14.
‹nsanlar›n ahlaksal aç›dan özel bir öneme sahip oldu¤unu göstermek için birçok
baﬂka özellik ortaya at›ld›: ak›l yürütme yetene¤i, kendi varl›¤›n›n fark›nda olma, adalet duygusuna sahip olma, dil, özerklik vb. Ama ay›rt edici oldu¤u iddia edilen tüm bu
özelliklerin yaratt›¤› sorun, yukar›da belirtildi¤i gibi, baz› insanlar›n bunlara hiçbir ﬂekilde sahip olmamalar› ve hemen hemen hiç kimsenin bu insanlar› insan d›ﬂ› hayvanlarla ayn› ahlaksal kategoriye sokmak istememesi4,7,15.
Bu argümana “marjinal vakalar argüman›” ad› verildi. ‹ngiliz felsefeci Scruton’un
Animal Rights and Wrongs adl› kitapta bu argümana yan›t verme giriﬂimi, argüman›n hem güçlü hem de zay›f yanlar›n› aç›kça ortaya koyuyor. Scruton, zihinsel yetenek
düzeylerinden ba¤›ms›z olarak tüm insanlar›n ayn› temel haklara sahip oldu¤unu öne
süren hâkim ahlaksal retori¤i kabul etmemiz halinde, baz› insan d›ﬂ› hayvanlar›n baz›
insanlarla en az›ndan ayn› düzeyde rasyonel, kendinin fark›nda ve özerk olmalar›n›n
tüm hayvanlar›n bu temel haklara sahip olduklar›n› öne sürmek için sa¤lam bir zemin
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oluﬂturuyor gibi göründü¤ünün fark›nda. Bu nedenle, bu hâkim ahlaksal retori¤in gerçek tutumlar›m›zla uyumlu olmad›¤›na, “bitkisel hayattaki bir insan› öldürme”yi ço¤u
zaman normal karﬂ›lad›¤›m›za dikkat çekiyor. Ona göre, ileri düzeyde zihinsel engelli
insanlar normal insanlar kadar yaﬂama hakk›na sahip de¤illerse, bu hakk› insan d›ﬂ›
hayvanlardan esirgemekle bir tutars›zl›¤a düﬂmüﬂ olmay›z. Marjinal vakalar argüman›,
hangi canl›lar› öldürmeye hakk›m›z oldu¤u meselesiyle s›n›rl› de¤il. Hayvanlar› öldürmekle kalm›yor, onlara çok çeﬂitli ﬂekillerde ac› da çektiriyoruz. Dolay›s›yla, hayvanlarla ilgili yayg›n uygulamalar› savunanlar, ayn› zihinsel yetenek düzeyindeki insanlara
çektirmeye raz› olmad›klar› ac›lar› neden hayvanlara çektirmeye raz› olduklar›n› bize
aç›klamak zorundalar11,13.
Scruton asl›nda “bitkisel hayat”taki insanlara di¤er insanlardan farkl› bir muamele gösterilebilece¤ini kabul etmeye de tam yanaﬂm›yor. “‹nsan hayat›n›n kutsall›¤›n› kabul etmek, insani erdemin bir parças›d›r,” diyerek argüman›n› buland›r›yor. Ayr›ca, insanlar normal koﬂullarda haklarla korunan ahlaksal bir toplulu¤un bireyleri olduklar›
için, çok ileri derecedeki anomalilerin bile bu toplulu¤un üyeli¤ini geçersiz k›lmayaca¤›n› iddia ediyor. Dolay›s›yla, ileri derecede zihinsel engelli insanlar asl›nda normal insanlarla ayn› düzeyde haklara sahip olmasalar da, Scruton’a göre, onlara sanki öylelermiﬂ gibi muamele etsek iyi olur. Peki ama bu görüﬂü savunmak için elimizde bir argüman var m›? ﬁüphesiz, insan olsun ya da olmas›n, hissetme yetisine sahip bir varl›k
fiziksel ya da ruhsal ac› hissedebiliyorsa ya da hayattan zevk alabiliyorsa, o varl›¤›n ç›karlar›na normal zihinsel yetilere sahip insanlar›n benzer ç›karlar›na verdi¤imiz önemi
vermeliyiz. Gelgelelim, tür mensubiyetinin baﬂl› baﬂ›na ahlaksal toplulu¤umuzun üyesi
olmak ve bu toplulu¤un tüm üyelerine tan›nan temel haklara sahip olmak için gerekli
ve yeterli koﬂul oldu¤unu öne sürebilmek için baz› hakl› gerekçeler göstermek gerekir14. Temel sorumuza geri dönüyoruz: Baz› hayvanlar›n baz› insanlardan daha geliﬂmiﬂ zihinsel yetileri ve daha zengin duygusal yaﬂamlar› oldu¤u halde, bütün insanlar ve
sadece insanlar m› haklarla korunmal›?17
Öyle olmas› gerekti¤ini düﬂünenlerin çok s›k kulland›klar› argümanlardan biri de,
ahlaksal toplulu¤umuzun etraf›na çok net bir s›n›r çizmedi¤imiz takdirde olabilecekleri
kontrol etmemizin çok güç olaca¤› iddias›. Baﬂka bir deyiﬂle, bu kiﬂilere göre, Scruton’un “bitkisel hayattaki hasta”s›n›n, yani bilincini yeniden kazanmas›n›n mümkün olmad›¤› ispatlanan bir kiﬂinin haklar› olmad›¤›n› iddia ederek baﬂlayabiliriz, sonra bu kategoriyi yavaﬂ yavaﬂ baﬂkalar›n› da, örne¤in zihinsel engellileri, demansl›lar›, giderek
bak›m› aileye ve topluma yük oluﬂturan tüm insanlar› da içine alacak ﬂekilde geniﬂletebiliriz, ve nihayet baﬂlang›çta buraya varaca¤›n› bilseydik hiçbirimizin kabul etmeyece¤i bir noktaya ulaﬂabiliriz. ‹talyan hayvan aktivisti Paola Cavalieri, The Animal Question: Why Nonhuman Animals Deserve Human Rights adl› kitab›nda pek çok baﬂka argüman›n yan› s›ra bu argüman› da ayr›nt›l› bir biçimde ele al›yor. Bunu yaparken
köleli¤in yayg›n oldu¤u toplumlar›n, haklar› olan insanlar ile haklar› olmayan insanlar
aras›ndaki s›n›r› ne kadar kolayl›kla çizdiklerine iﬂaret ediyor. Amac›, haklar alan›n›n
s›n›rlar›n›n tüm insanlar› ve sadece insanlar› içine alacak ﬂekilde çizilmesi gerekti¤i argüman›n› çürütmek8,13.
Hayvan Haklar›
Hayvan haklar› yaklaﬂ›m›na dayanan kuramlarda, hayvanlar›n da t›pk› insanlar gibi baﬂkalar›n›n lehine feda edilemeyecek ç›karlara sahip oldu¤u savunulur. Hayvan
haklar›n› savunan insanlar, hayvanlar› yiyecek ya da giyim malzemesi, e¤lence ya da
deney arac› olarak kullanman›n yanl›ﬂ oldu¤una inan›rlar14. Bütün hayvanlar›n ç›kar-
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lar›n›n en üst düzeyde gözetilmesi gerekti¤ini ve bir hayvan›n ç›karlar›n›n gözetilmesi
için mutlaka ﬂirin, insanlara yararl› ya da soyu tükenme tehlikesi içinde olmas›n›n ya
da herhangi bir insan›n onlar› sevmesinin gerekmedi¤ini savunurlar (t›pk› zihinsel geliﬂimi yetersiz bir insan›n, ﬂirin ya da yararl› olmasa, hatta hiç kimse onu sevmese bile belirli haklara sahip olmas› gibi). Gelgelelim, hayvan haklar› hareketi, haklar›n mutlak oldu¤unu iddia etmez: Bir hayvan›n haklar›, t›pk› bir insan›nki gibi, s›n›rl›d›r ve kuﬂkusuz baﬂkalar›n›n ç›karlar›yla çat›ﬂabilir4.
Hayvanlar ç›karlar›n›n eﬂit ﬂekilde gözetilmesi hakk›na sahip olmal›. Sözgelimi,
gereksiz yere ac›ya maruz kalmamak, bir köpe¤in ilk akla gelen ç›kar›d›r. Bu nedenle
bu ç›kar› dikkate almam›z ve köpe¤in gereksiz ac› çekmeme hakk›na sayg› göstermemiz gerekir. ﬁüphesiz, hayvanlar›n haklar›yla insanlar›nki her durumda örtüﬂmez: "Eﬂit
gözetilme" hakk›, farkl›l›klar›n inkâr› anlam›na gelmez2,4. Hayvan haklar› hareketi,
hayvanlara kendi hayatlar› aç›s›ndan hiçbir anlam taﬂ›mayacak haklar›n tan›nmas›n›
savunmaz, sadece ç›karlar›n›n gözetilmesini savunur15.
Hayvan Refah›
Hayvan refah› geniﬂ anlamda; çiftlik, pet, egzotik, laboratuar ve vahﬂi hayvanlar›n; bak›m›, beslenmesi, bar›nd›r›lmas›, yetiﬂtirilmesi, taﬂ›nmas›, kesimi, sa¤alt›m› ve bilimsel araﬂt›rmalarda kullan›m› s›ras›nda a¤r›, ac›, ›st›raptan uzak sa¤l›k, mutluluk ve
iyilik hallerinin sa¤lanmas› olarak tan›mlanabilir16.
Hayvan refah› yaklaﬂ›m›na dayanan kuramlarda hayvanlar›n ç›karlar› oldu¤unu
kabul edilir, ama insanlar›n ç›karlar› ad›na onlar›n ç›karlar›n›n feda edilmesinin meﬂru
oldu¤u öne sürülür ve "insanca" yöntemler izlendi¤i sürece hayvanlar›n çeﬂitli amaçlar
için kullan›lmas›nda sak›nca görülmez. Hayvan refah› yaklaﬂ›mc›lar› hayvanlara olabildi¤ince "nazik" davran›lmas› gerekti¤ini savunurlar gelgelelim, hayvanlar›n herhangi
bir hakk› oldu¤u fikrini reddederler13. Belli koﬂullar alt›nda, hayvanlar› çeﬂitli ﬂekillerde kullanman›n (sömürmenin) meﬂru oldu¤unu düﬂünürler. ‹nsanlardan farkl› olarak
hayvanlar›n herhangi bir hakka sahip olamayaca¤› savunulur. Pek çok ülkenin mevcut
hukuk sisteminde ve medenî kanunlar›nda, hayvanlar insanlar›n mal› olarak görülür:
Sadece birer "nesne"dir onlar9,12,13.
Kuﬂkusuz, hayvanlar›n mülk statüsünü de¤iﬂtirme ve hayvanlara hak tan›ma yolunda görünürde baz› de¤iﬂiklikler içeren, en az›ndan insanlara hayvanlar› dolays›z olarak ilgilendiren baz› sorumluluklar yükleyen birçok yasan›n ç›kar›ld›¤› inkâr edilemez
ama bu yasalar hayvan refah› yaklaﬂ›m› temellidir. Bu da hayvanlar›n insanlar›n mal›
oldu¤unu kabul eden, "insanca" yollarla ve "gerekli" oldu¤u sürece kullan›lmalar›nda
(sömürülmelerinde) sak›nca görmeyen bir yaklaﬂ›md›r12.
Hukuk sisteminde hayvanlar›n mülk olarak de¤erlendirilmesinin nedeni; hayvanlar›n çeﬂitli amaçlarla kullan›lmas›n›n (sömürülmesi) iﬂlevsel aç›dan vazgeçilmez oldu¤u
düﬂüncesidir. G›dadan savunmaya, kozmetikten tekstile, ilaç sektörüne kadar neredeyse bütün sanayi kollar›nda hayvanlar ya da hayvan ürünleri kullan›lmaktad›r17.
Hayvanlar›n mülk statüsü, kölelere sahiplerinin, kad›nlara eﬂlerinin ya da babalar›n›n mal› olarak muamele edilmesinden hiç de farkl› de¤ildir.
Hissetme yetisine sahip varl›klar, köle ya da mal statüsüne indirgendi¤i hiçbir durumda, "sahip"leriyle aralar›nda ç›kan ç›kar çat›ﬂmas›nda kazanan taraf onlar olmayacakt›r.
Sonuç
‹nsan›n tekçili¤i de, ›rkç›l›¤› da, cinsiyetçili¤i de türcülü¤üyle baﬂlayan bir süreçtir.
Alg› sürecinin ‘tekçileﬂme’ serüveni, insan›n öncelikle do¤adaki di¤er varl›klarla komﬂuluk iliﬂkisini, ard› s›ra da kendi türü aras›ndaki eﬂitli¤i bitirmesiyle koﬂut bir süreçtir.
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Komﬂuluk, en az›ndan bu anlamda, yani insan›n yemek, tüketmek, yok etmek durumunda olduklar›yla araya konulacak mesafeyi belirlemek için bir olanak olarak de¤erlenebilir3. Yani ilerleme, geliﬂme, sanayileﬂme, kentleﬂme gibi saiklerle ortaya ç›kan
sanayi, nükleer, evsel ve di¤er insan karakterli at›klarla oluﬂan kirlili¤e ve y›k›ma karﬂ›; do¤adaki tüm canl›lar›n ortak yaﬂam alan› do¤an›n, insan›n ya¤mas›na ve talan›na,
bu anlamda her türden ﬂiddetine ve savaﬂ›na karﬂ›; ekolojik dengenin bozulmas›na karﬂ›; do¤adaki de¤iﬂik dil, ›rk, cins, inanç, s›n›f ve kültürün, bitki ve canl› türünün yaﬂam›n› sürdürmesi, insan›n, bir parças› oldu¤u do¤ayla uyum içinde yaﬂamas› için, do¤adaki her türden varl›kla iliﬂkinin bir de komﬂuluk ba¤lam›nda düﬂünülmesi, bir seçenek
olarak sürece katk› sunabilir3,13.
Do¤adaki ‘öteki’ insan ve canl› varl›klarla daha sahici bir komﬂuluk iliﬂkisi kurman›n önceliklerinden biri de, onlar›n yaﬂam hakk›na sayg›dan, en az›ndan onlar› iﬂtahla
‘yeme’ al›ﬂkanl›¤›yla araya bir mesafe koymaktan geçecektir. Burada vegan/vejeteryan önermesinden öteye bir aç›l›m da gerekmektedir. Egemen insan›n h›rs›, kutsal
amac› için ‘öteki’ insan dahil, her varl›¤› araçsallaﬂt›rmaktad›r. Bundand›r ki, yaﬂam
hakk› s›n›r›n› ‘homo sapiens’in her ﬂeyi mülk edinici s›n›r›ndan öteye taﬂ›mak gerek.
Bu anlamda da sa¤lanmas› gereken ilk hak, baﬂkalar›n›n amaçlar›na hizmet eden bir
araç muamelesi görmeme hakk›d›r3,13.
Önerilen, ne tarihsel s›n›f savaﬂ›m› gerçe¤ini, ne sömürüyü ya da yoksullu¤u, ne
de bütün bunlara sebep olan›n egemenlikçi sistemler ve onlar›n ﬂiddeti oldu¤u gerçe¤ini d›ﬂar›da b›rakan bir iliﬂki biçimi de¤il; ama sanayi ad›na, yerleﬂim ad›na, tar›m ad›na, avc›l›k ad›na, teknolojik geliﬂme, deneme, ve bilimsel ilerleme ad›na; yani her ne
gerekçeyle olursa olsun, insan›n tüketim h›rs›na, her ﬂeyi mülk edinmesine, ve tür olarak sadece insan ad›na de¤il; yaﬂam›n bir bütün olarak var ya da yok olma tehlikesine
karﬂ›, alg›dan davran›ﬂa de¤iﬂim ad›na, yeryüzünün bir canl› organizma oldu¤u gerçe¤i ve fark›ndal›¤›yla, yeni bir hukuka, yeni bir sözleﬂmeye, komﬂuluk, bir de¤iﬂim ve
dönüﬂüm zemini sunabilir3.
Son söz olarak da;
".., bitkilere ve hayvanlara revâ görülen muamele, uygarl›klar düzleminden
bak›ld›¤›nda, insanlar aras›ndaki iliﬂkilerin de kriteridir." Ulus Baker.
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VETER‹NER HEK‹ML‹⁄‹ ve EMPAT‹
VETERINARY MEDICINE and EMPATHY
Emine TÜRKMENO⁄LU*
Abstract
Empathy may be defined as putting ad feeling oneself as another one and as understanding emotions and opinions of other one. Empathy is expected to facilitate the
communication.. Empathical skill which is extremely important for doctors provides a
media to understand patients’ problems and pains. In the veterinary medicine, benefiting empathy method is necessary both for human-animal relationship and for human – human relationship. Women commonly approach with higher level of empathy
than men do towards animals. Some animal owners display a selfish behavior far from
empathy, concerning animals euthanasia.
Key Words: Communication, empathy, veterinarian.
Giriﬂ
Empati psikiyatride ve psikolojide, ad›ndan s›kl›kla söz edilen önemli bir kavramd›r. ‹nsanlar kendileriyle empati kuruldu¤unda anlaﬂ›ld›klar›n› ve kendilerine önem verildi¤ini hissetmektedir. Dolay›s›yla empatik anlay›ﬂ terapi ve dan›ﬂma ortamlar›n›n yan› s›ra günlük yaﬂam›n hemen her kesiminde iletiﬂimi kolaylaﬂt›rmakta ve bireyleri birbirine yak›nlaﬂt›rmaktad›r1.
Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlü¤ünde2, duygudaﬂl›k olarak ifade edilen ve
Türkçeye Frans›zcadan aktar›lm›ﬂ olan empati kelimesi Dökmen1 taraf›ndan, bir kiﬂinin kendisini karﬂ›s›ndakinin yerine koyarak olaylara onun bak›ﬂ aç›s›yla bakmas›, o kiﬂinin duygu ve düﬂüncelerini do¤ru olarak hissetmesi, anlamas› ve bu durumu ona iletmesi süreci olarak tan›mlanmaktad›r. Empati yetene¤i geliﬂmiﬂ insanlar, kendilerini
baﬂkalar›n›n gözüyle görebildikleri için olumsuz yanlar›n› düzeltme, olumlu yanlar›n›
daha da geliﬂtirme ﬂans› yakalayabilmektedir. Bu bireyler insanlar›n davran›ﬂlar›na daha geniﬂ aç›l› bakabilmekte, toplumun nabz›n› tutmakta ve hatta topluma yön verebilmektedirler. Empati yapabilen insanlar çevresiyle kolay iletiﬂim kurabildi¤i için hem
karﬂ›s›ndaki kiﬂilere daha faydal› olmakta hem de o kiﬂilerden daha çok verim alabilmektedir3.
Bu çal›ﬂmada veteriner hekimli¤i uygulamalar›nda empatinin önemi, hayvanlara
karﬂ› empati yapmay› etkileyen faktörler ve hayvanlarda empati kavram›n›n varl›¤›n›n
de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Veteriner Hekimli¤i Uygulamalar›nda Empatinin Önemi
Empati kelimesi antipati ve sempati kelimeleriyle birlikte Dinçer taraf›ndan tart›ﬂmaya aç›lan“insan-hayvan-veteriner hekim” uzlaﬂmas›n› ve yararl›l›¤›n› hedefleyen
“3P Prensibi” ni oluﬂturmaktad›r4.
Veteriner hekimler mesleklerini icra ederken hasta, hasta sahibi, meslektaﬂlar› ve
paramedikal meslek gruplar›yla sürekli bir iletiﬂim halindedirler. Toktam›ﬂo¤lu’na5 göre iletiﬂimde baﬂar›l› olabilmenin s›rr› önce karﬂ›m›zdaki bireyi anlayabilmek ve sonra
onun taraf›ndan anlaﬂ›lmakta yatmaktad›r. ‹nsanlar›n olaylara sadece kendi do¤rular›y* Doktora Ö¤rencisi Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimli¤i Tarihi ve Deontoloji AD /
turkmenogluvet@hotmail.com
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la bakmas› çevresinde gördüklerini ve alg›lad›klar›n› s›n›rland›rmaktad›r. Etkili insan
iliﬂkileri, yönetim, liderlik, ruhlara ve yüreklere hitap edebilmenin yolu empatik iletiﬂimden geçmektedir. Ö¤rencilikten veteriner hekimli¤e geçerken, iletiﬂim becerilerinin
geliﬂtirilmesi ve insanlara hizmet etme konusunda deneyimler kazan›lmas› önemli olmaktad›r. Hekimin hasta sahibi ile iletiﬂiminde kendisini hayvan sahibinin yerine koyarak, hayvanlar›n sahipleri için çok de¤erli varl›klar oldu¤unu unutmadan hareket etmesi gerekmektedir6.
Veteriner hekimli¤i ötenazi uygulamalar›nda empatik anlay›ﬂ farkl› bir önem taﬂ›maktad›r. Baz› vakalarda hayvan›n ötenaziyi gerektirecek bir sa¤l›k sorunu olmamas›na ra¤men hayvan sahibi kendince ileri sürdü¤ü bir tak›m nedenlerden (hayvan›na art›k bakamamas› ya da bakmak istememesi, hayvan›n›n kendisi olmadan mutsuz olup
ac› çekece¤ine inanmas›, ölen sevdi¤ine ait bir hayvan›n kendisine o insan› hat›rlatmas› vb.) dolay› hayvan›n›n ötenazisini talep etmektedir. Böyle durumlarda hayvan sahibine kendisini hayvan›n yerine koymas› istense ve yaﬂam hakk›n›n elinden al›naca¤›
söylense “ötenazi konusunda ›srarc› olur mu?” Di¤er taraftan hastan›n tedaviye art›k
cevap vermedi¤i ve ac› çekti¤i baz› vakalarda ise hayvan sahibi kendisini hastas›n›n iyileﬂece¤ine kesin olarak inand›rd›¤› için ötenaziye izin vermemektedir. Bu tür durumlarda da hayvan sahibi empati yapsa “ayn› koﬂullarda hastan›n çekti¤i ac›lar› çekmek
ister mi?”
Veteriner Hekimlik Meslek Eti¤i Kurallar›7 ve Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i
Hizmetlerinin Yürütülmesine ‹liﬂkin Uygulama Yönetmeli¤inin8 Deontoloji bölümünde
veteriner hekimlerin iliﬂkide bulundu¤u insan ve hayvanlarla iletiﬂiminde uymas› gereken kurallar›n içinde empati olarak de¤erlendirilecek ifadeler bulunmaktad›r. Örne¤in
Veteriner Hekimlik Meslek Eti¤i Kurallar›’n›n 28. maddesinde “Veteriner hekim terminal dönemdeki hastalara her türlü yard›m› yapmaya, çekilen ac›y› olabildi¤ince azaltmaya çal›ﬂ›r.” cümlesi yer almaktad›r7. Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Hizmetlerinin Yürütülmesine ‹liﬂkin Uygulama Yönetmeli¤inin8, 63. maddesinde ise “veteriner hekimlerin görevleri gere¤i iliﬂkili olduklar› iﬂ, meslek sahipleri ve meslektaﬂlar› ile tam bir uyum ve anlay›ﬂ içerisinde çal›ﬂarak hayvan refah› kurallar›na
uymak ve uygulamas›n› temin etmek… hayvan sahiplerinin duygu ve düﬂüncelerine sayg› göstermek” veteriner hekimlerin görevleri aras›nda gösterilmektedir. Ayn›
yönetmeli¤in 83. maddesinde “Veteriner hekim hasta sahibinin üzüntü ve duygusall›¤›n› anlay›ﬂla karﬂ›lamak, hasta hayvana gerekli özeni göstermek onu tedavi
etmek ve hayat›n› kurtarmak olas›l›¤› bulunmad›¤› durumlarda bile ac›s›n› azaltmaya veya dindirmeye çal›ﬂmak zorundad›r” ifadesi yer almaktad›r.
Hayvanlara Karﬂ› Empati Yapmay› Etkileyen Faktörler
Hekimlik uygulamalar›nda empati kavram› önemli bir yer tutmaktad›r. Hastan›n
sorunlar›n›, ›zd›rab›n› anlayabilmenin neredeyse tek yolunun empati yapmak oldu¤u
belirtilmektedir9. Veteriner hekimli¤in uygulama alan›nda insan-insan iliﬂkilerinin yan›
s›ra di¤er hekimlik dallar›ndan farkl› olarak insan-hayvan iliﬂkisinde de empatinin kullan›lmas› gerekmektedir. Hayvanlar›n belirli baz› dürtülere belli tepkiler vermeye programlanm›ﬂ makinelere benzeyen canl›lar olduklar›n› savunan bilim insanlar› yerlerini,
hayvanlar›n kimliklerine iliﬂkin daha sa¤duyulu bir yaklaﬂ›m› benimseyen veteriner hekimlere b›rakmaya baﬂlam›ﬂlard›r10.
‹nsanlar›n sahip olduklar› empati yetene¤i onlar›n hayvanlara karﬂ› tutumlar›n› belirleyen faktörlerden birisidir11. Bireylerde cinsiyet fark›n›n hayvanlara karﬂ› davran›ﬂ›
etkileyip etkilemedi¤i konusunda ortaokul ö¤rencileri üzerinde yap›lan araﬂt›rman›n
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sonuçlar›na göre 12 hayvanlara karﬂ› k›z ö¤rencilerin erkek ö¤rencilerden önemli ölçüde daha insanc›l tutumlara sahip oldu¤u saptanm›ﬂt›r. ‹ngiltere’de veteriner fakültesi ö¤rencilerinin hayvan gönenci (refah›) ile ilgili tutumlar›n› de¤erlendirmek için yap›lan anket sonuçlar›na göre13 empati üzerinde cinsiyetin, klinik öncesi ve klinik dönemlerinin etkili oldu¤u belirtilmiﬂtir. Ayn› araﬂt›rmaya göre erkek ö¤renciler bayan ö¤rencilerden daha düﬂük seviyede empatiye sahiptirler. Ayr›ca erkek ö¤rencilerin empati
seviyesi ö¤renimlerinin son y›llar›na do¤ru daha da azalmaktad›r.
Genel olarak hayvanlara karﬂ› tutumlarda, erkekler insanl›¤›n yararlar›n› daha ön
planda tutarken, bayanlar hayvanlara karﬂ› daha ilgili, empatik ve hayvanlar için fedakârl›k yapmaya daha istekli bulunmaktad›rlar11. Goleman’a14 göre erkekler de kad›nlarla ayn› oranda empati yetene¤ine sahiptirler, fakat empati kurmaya kad›nlardan daha az heveslidirler. Bu teoriye göre, erkekler empati kurmay› “güçsüzlük” iﬂareti olarak
alg›lamaktad›rlar. Güney’e15 göre birçok kad›n ve erkek üzerinde yap›lan duygusal zekâ analizleri göstermiﬂtir ki; kad›nlar duygular›n›n daha çok fark›ndad›rlar, daha çok empatik iliﬂki kurabilmektedirler ve kiﬂiler aras› iliﬂkilerde daha baﬂar›l› olmaktad›rlar.
Hayvanlarda Empati Kavram›n›n Varl›¤›
Hayvanlarda empati kavram›n›n olup olmad›¤›n›n belirlenmesi hayvan gönencinin sa¤lanmas› aç›s›ndan önemlidir.
Hayvanlar›n da insanlar gibi empati ve sempatiye sahip olabilecekleri davran›ﬂ bilimlerinde çok az araﬂt›r›lm›ﬂ bir konudur. Bunun nedenlerinden birisi, do¤al hayat›n
sosyal iletiﬂim yerinden daha çok bir savaﬂ yeri olarak tasvir edilmesidir. Huxley ile onu
takip eden Williams ve Dawkins gibi ça¤daﬂ evrimciler, evrime ait alan içerisinde erdem ve iyilik için bir yer göremediklerini bildirmiﬂlerdir. Ço¤u ça¤daﬂ psikolog ve nörologa göre empati kendimizi bir baﬂkas›n›n yerinde hayal etmekle iliﬂkili biliﬂsel bir
kavramd›r. Bu tan›mlama empatiyi genellikle belli bir yaﬂ›n üzerinde ve yüksek düzey
biliﬂsel testleri geçebilen insanlara ait bir özellikmiﬂ gibi göstermektedir. Ancak bilimsel araﬂt›rma sonuçlar› baz› hayvanlar›n da empatiye dayal› davran›ﬂlar sergileyebildiklerini göstermektedir. Evcil köpekler ac› çeken insanlara karﬂ› genellikle teselli edici bir
biçimde davranmaktad›rlar. Gruplar halinde yaﬂayan hayvanlarda da empatinin var olmas› gerekti¤i belirtilmektedir. Örne¤in, Rhesus macaques maymununda yavrulardan
biri çok üzüldü¤ünde, di¤er yavrular onun etraf›na toplanmakta ve onu kucaklamaktad›rlar16. Kanada’da yap›lan bir araﬂt›rmaya göre laboratuar ortam›nda birlikte yaﬂayan
farelerin, ac› ya da a¤r› içindeki bir baﬂka fareyi gördükten sonra a¤r› eﬂikleri düﬂmektedir17. Bu sonuçlar insanlardaki empatinin ilk basama¤› olan duygusal geçiﬂin yani bir
tür duygu bulaﬂmas›n›n hayvanlarda da oldu¤unu göstermektedir16,17.
Sonuç ve Öneriler
Veteriner hekimli¤i mesle¤inin icras› insan ve hayvanlarla devaml› ve çok yönlü
bir iletiﬂimi gerekli k›lmaktad›r. ‹letiﬂimde baﬂar›l› olman›n s›rr› ise karﬂ›m›zdaki bireyin
duygu ve düﬂüncelerini do¤ru anlamak ve onun taraf›ndan anlaﬂ›lmakta yatmaktad›r5.
Genellikle kad›nlar hayvanlara karﬂ› erkeklerden daha empatik bir tutum sergilemektedirler12,13. Hekimin empati kurma becerisinin, hayvan gönencine olumlu etkisi ve
insanlar aras› iletiﬂimi kolaylaﬂt›rmas› nedeniyle veteriner hekimler ve hekim adaylar›na, empati yetene¤ini art›rma amaçl› e¤itimler verilmelidir.
Veteriner hekimli¤i ötenazi uygulamalar›nda empatik anlay›ﬂ farkl› bir önem taﬂ›makta olup hayvanlar›n›n ötenazisi konusunda bencilce hareket eden hayvan sahipleri, daha empatik davranmalar› yönünde bilinçlendirilebilir.
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Hayvanlar›n empati kavram›na sahip olup olmad›klar› kesin olarak bilinmemekle
birlikte insanlardaki empatinin ilk basama¤› olan duygusal geçiﬂe sahip olduklar› belirtilmektedir16,17. Bu durum insanlar›n hayvanlara karﬂ› tutumlar›nda daha hassas olmalar›n› gerektirmektedir.
Sonuç olarak empati veteriner hekimli¤inde hem insan-insan hem de insan-hayvan iliﬂkisi çerçevesinde olmazsa olmaz bir kavram olup, uygulamada veteriner hekim
ve hayvanlar›n en üst düzey yararl›l›¤›n›n sa¤lanaca¤› bir seviyede bilinmesi ve kullan›lmas› önerilebilir.
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HAYVAN DENEYLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N YASAL DÜZENLEMELER
NEDEN GEREKL‹D‹R?
WHY ARE LEGAL REGULATIONS on
ANIMAL EXPERIMENTS NECESSARY?
Esin KARLIKAYA*, ‹nci HOT**, Ça¤atay ÜSTÜN***
Abstract
In the beginning, mankind began to domesticate animals to benefit from their
meat, physical power and companionship; he later used them as a means of entertainment in circuses and fight rings; and in the next step he practiced on them to
understand the working mechanisms of human body, disease formations and effects
of medications. In the thousands of years of relationship between humans and animals, humans have always been the dominating and ruling side by their nature.
However, mankind has mostly forgotten the responsibility brought along with domination, and together with man’s notion of being the sole holder of rights, the dominated animals have been exposed to both bad living conditions and physical torture.
Yet, animals feel pain just like humans do, and one needs very persuasive arguments
to state that animals’ suffering is less significant than human’s. In fact, considering
that all living beings have a common origin and having diversified in the course of the
evolution of species, the Universal Declaration of Animal Rights proclaims that all
living beings possess natural rights and any animal with a nervous system has
specific rights, the contempt for and even the simple ignorance of these natural rights
cause serious damage to nature and lead man to commit crime against animals, the
coexistence of species implies a recognition by the human species of the right of other
animal species to live, and that the respect of humans for animals is inseparable from
the respect of man for another man. Today, although it is easy to defend in ethical
terms the testing of medications on animals so as to save human lives, it is equally difficult to utter the same for cosmetic products. This study aims to investigate the ethical justifications for making legal regulations on animal experiments by tracing the historical development of the concept of animal rights, and to determine the ethical justifications for some related national and international regulations.
Key Words: Animal experiments, ethics, legal regulations.
‹nsano¤lu, önceleri etinden, gücünden, yoldaﬂl›¤›ndan yararlanmak için hayvanlar› evcilleﬂtirmeye baﬂlam›ﬂ; sonralar› sirklerde, dövüﬂ rinklerinde e¤lence arac› olarak
kullanm›ﬂ; bir üst aﬂamada da çeﬂitli yeni teknolojilerin kullan›m›n›n etkilerini, insan vücudunun iﬂleyiﬂini, hastal›klar›n oluﬂumunu, ilaçlar›n etkinli¤ini anlamak yani üzerlerinde bir tak›m bilimsel deneyler yapmak için onlardan yararlanm›ﬂt›r.
Hayvan deneyi terimi, “Hayvanlar/Animalia” (canl›lar dünyas›n›n ökaryotlar üst
alemindeki gruplardan biri) aleminden bir organizma üzerinde yürütülen herhangi bir
deneysel iﬂlem ya da süreci tan›mlamak için kullan›lmakla birlikte yasal düzenlemeler
aç›s›ndan özellikle omurgal› hayvanlar üzerinde yap›lan deneyler bu terim kapsam›na
* Yrd.Doç.Dr., Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD / e_karlikaya@hotmail.com
** Dr., ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD / incihot@yahoo.com
*** Yrd.Doç.Dr., Ege Üniversitesi T›p Fakültesi T›p Tarihi ve T›p Eti¤i AD / cagatay.ustun@ege.edu.tr
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al›nmaktad›r ve 21. Yüzy›l’a gelindi¤inde hayvanlar üzerinde araﬂt›rmalar›n birçok
farkl› alanda yürütüldü¤ü görülmektedir1.
Bu çal›ﬂmada, hayvan haklar› kavram›n›n tarihsel geliﬂiminden yola ç›karak hayvan
deneyleri konusunda yasal düzenlemeler yapman›n ahlaki gerekçeleri ele al›nacakt›r.
Hayvanlar Üzerinde Deneysel Çal›ﬂmalardan Baz› Kilometre Taﬂlar›
T›p biliminin uygulanmas› ve tarihsel geliﬂimi üzerinde, hayvanlar üzerinde yap›lan ve bugün günümüzde deneysel çal›ﬂma olarak adland›rd›¤›m›z uygulamalar›n yeri
binlerce y›l önceye dayanmaktad›r. ‹skenderiyeli hekim Erasistratus’un (MÖ 304-258),
Aristotle’nin (MÖ 384-322), Bergamal› hekim Galen’in (131-201) hayvanlar üzerinde
disseksiyonlar yapt›klar› bilinmektedir Öyle ki, Andreas Vesalius (1514-1564) insan
kadavralar üzerinde yapt›¤› çal›ﬂmalarla Galen’in yanl›ﬂlar›n› ortaya koyana dek, hayvan anatomisine özgü bir tak›m özellikler insanlara has say›lmaktayd›2.
Bizde de, Fatih Sultan Mehmet’in hekimi Amasyal› Sabuncuo¤lu ﬁerefeddin
(1386?-1470) y›lan sokmalar›na karﬂ› panzehir geliﬂtirme denemelerini horozlar üzerinde yapm›ﬂ ve saptad›¤› bulgular ile kiﬂisel gözlemlerine Mücerrebname adl› ilaçlarla
ilgili eserinde aktarm›ﬂt›r3.
Francis Bacon (1561-1626), insan fizyolojisi anlamak için viviseksiyonun önemini vurgularken 17. Yüzy›l’da, genel olarak bilime olan ilginin artmas›yla birlikte hayvanlar üzerinde yap›lan araﬂt›rmalar›n da artt›¤› görülmektedir2.
Frans›z matematikçi ve filozof René Descartes (1596-1650), “hayvanlar›n ruha
sahip olmad›klar› için ac› çekmeyeceklerini; b›çakla bir yerleri kesildiklerinde ç›¤l›k at›yor ya da k›zg›n bir demirden kaçmak için ç›rp›n›yor gibi olsalar da, bu davran›ﬂlar›n
onlar›n ac› çektiklerini göstermeyece¤ini; hayvanlar›n Tanr› taraf›ndan yap›lm›ﬂ ve (insanlar›n yapt›¤› saat gibi makinelerle) karﬂ›laﬂt›r›lamayacak kadar karmaﬂ›k makineler
olduklar›n›” ileri sürmüﬂ ve kendisi de çok say›da viviseksiyon yapm›ﬂt›r. 17. yüzy›lda
anatomiye merakl› Descartes’in bu mekanist savunusu ile birlikte çok daha fazla say›da insan viviseksiyoya yönelmiﬂtir4,5.
Frans›z hekim Frenchman Francois Magendie (1783-1855) hayvanlar üzerinde
yapt›¤› deneylerle modern fizyolojinin kurucular› aras›na ad›n› yazd›r›rken ö¤rencilerinden en ünlüsü olan olan Claude Bernard (1813-1878) deneysel t›pta hayvanlar›n yerinin önemini vurgularken, hayvan deneylerini standart bilimsel prosedürün bir ad›m› olarak tan›mlam›ﬂ; Magendi ve Bernard gibi fizyologlar›n hayvanlar üzerinde yapt›klar› çal›ﬂmalar, anestezinin ve ça¤daﬂ cerrahi tekniklerin geliﬂimine büyük katk› sa¤lam›ﬂt›r2.
T›p tarihi aç›s›ndan bir dönüm noktas› say›lan ba¤›ﬂ›klaman›n keﬂfi, Pasteur’ün
(1822-1895) tavuklar üzerinde yapt›¤› denemelerle ortaya ç›km›ﬂ olup bu çal›ﬂmalar›n
devam›nda insanl›k ad›na çok önemli bir keﬂif say›lan kuduz aﬂ›s›n›n da geliﬂtirildi¤i Paris’teki Pasteur Enstitüsü’ne ciddi anlamda ekonomik destek sa¤layan ve çok say›da
hayvan deneylerinin yap›ld›¤› bu önemli laboratuara Türk bilim adamlar›n› yollayan
devletlerden biri de Osmanl› ‹mparatorlu¤u olmuﬂtur. Bu enstitüye yollanan Türk hekim ve veterinerler, burada ald›klar› e¤itimin ard›ndan yurda dönerek, ülkemizde kurulan laboratuar ve aﬂ› üretim tesislerinde, hayvanlar üzerinde deneyler yapmay› ve ülkenin koﬂullar›na en uygun biçimde aﬂ›lar üretmeyi baﬂarabilmiﬂlerdir6.
Rus fizyolog ‹van Pavlov (1849-1936), “koﬂullanm›ﬂ refleks’’ ad›n› verdi¤i al›ﬂkanl›¤a ba¤l› davran›ﬂlar üzerindeki çal›ﬂmalar›n› köpekler üzerinde yürütmüﬂ ve bu deneyleriyle insan davran›ﬂlar›n› inceleyen psikologlara önemli bir ›ﬂ›k tutmuﬂtur7.
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19. Yüzy›l sonlar›nda, aseptik cerrahi teknikleri ile bakteriyoloji ve immünolojinin
geliﬂimi, hayvalar üzerinde yap›lan deneylerle mümkün olurken 20. Yüzy›l baﬂlar›nda
biyomedikal deneylerde hayvanlar›n kullan›m›n›n de¤erinin fark›ndal›¤› daha da artm›ﬂt›r2.
20. Yüzy›l’da farmakoloji bilimindeki h›zl› ilerlemelerle birlikte, ilaç sanayi önemli bir endüstri dal› halini alm›ﬂ; mucize olarak görülen baz› ilaçlar›n neden oldu¤u yan
etkiler ya da ölümlerle birlikte ilaçlar piyasaya sürülmeden önce, hayvanlar üzerinde
yeterli say›da toksikolojik testler yap›lmas› önem kazanm›ﬂt›r. 1937’de yaﬂanan ve
100’den fazla kiﬂinin ölümüne yol açan sülfanamid deneyiminden sonra Birleﬂik Devletler Parlamentosu bu konuda ilk yasal düzenlemeyi ç›karm›ﬂ ve di¤er ülkeler de benzer hukuki düzenlemeler bunu izlemiﬂtir2.
‹lk kopya koyun Dolly, 1996’da ‹skoçya’da dünyaya gelirken hayvandan insana
organ naklini mümkün k›lacak deneysel araﬂt›rmalar h›zla sürdürülmektedir.
Özetleyecek olursak; genetik, uzay araﬂt›rmalar›, psikoloji, fizyoloji gibi pek çok
alanda oldu¤u gibi, t›p biliminin geliﬂiminde de deney hayvan› çal›ﬂmalar› yol gösterici olmuﬂtur. Fizyolojik, anatomik ve histolojik benzerlikleri nedeniyle bilimsel araﬂt›rmalarda hayvan türlerinin kullan›lmas› insanl›k aç›s›ndan büyük avantajlar sa¤larken,
özellikle ilk defa yap›lan ve daha sonraki çal›ﬂmalar› yönlendirecek deneylerin hayvanlar üzerinde yap›labilmesi birçok bilim dal›n›n ça¤daﬂ seviyeye ulaﬂmas›nda öncü olmuﬂtur.
Hayvan Deneylerinin Ahlaki Yönüne ‹liﬂkin Baﬂl›ca Sorgulama ve Yasal Düzenlemelerin Tarihçesi
Viviseksiyon karﬂ›t› ‹rlandal› fizyolog Edmund O’Meara (1614-1681), iﬂlem s›ras›nda hayvan›n çekti¤i ac›n›n fizyolojisini etkileyece¤ini, bu yüzden viviseksiyonda elde
edilen sonuçlar›n güvenilmez oldu¤unu ileri sürmüﬂ ve bu görüﬂ “insan›n yarar› için
hayvanlara yarar verilmesi hakl› ç›kar›lamaz” iddias›n› savunanlar için önemli bir kan›t
olmuﬂtur2.
Hayvanlar›n insanlar için kullan›ld›¤› her alanda, yaln›zca insanlar›n de¤il hayvanlar›n da ç›karlar›n›, dolay›s›yla da hayvanlar›n insanlar karﬂ›s›ndaki konumunu ahlaki/etik aç›dan sorgulayan ilk düﬂünür, modern dünyan›n ekonomik görüﬂü olarak kabul edilen liberalizmin de kurucusu olan Jeremy Bentham (1748-1832) olmuﬂtur4.
Bentham’›n kurucusu oldu¤u ve yararc›l›k (utilitarianism) olarak isimlendirilen ahlaki
ö¤reti “en çok say›da insana en yüksek düzeyde mutluluk” ilkesiyle tan›mlanabilir8.
Bentham, en çok say›da insana en yüksek düzeyde mutlulu¤u ön görürken beraberinde hayvanlar›n haklar›n›n da savunulmas› gerekti¤inin ahlaki kan›tlar›n› ortaya koyarak bir varl›¤a eﬂit önemseme hakk› kazand›ran hayati niteli¤in “ac› çekme kapasitesi”
oldu¤unu ileri sürmüﬂtür.
Ad›, omurilik taraf›ndan arac›l›k edilen refeks ark› teorisi ve suda bo¤ulan kiﬂilerin ressüssitasyonu için bir yöntem ve kapiiler damarlar›n fonksiyonlar›n›n aç›klanmas› ile birlikte an›lan, hayvanlarla yapt›¤› deneylerle refleks fizyolojisini keﬂfederek modern nörolojinin de babas› say›lan ‹ngiliz hekim ve fizyolog Marshall Hall (1790 –
1857)9, 1831’de hayvan deneylerinin yönetimi için, beﬂ ilke önermiﬂtir. Bunlar10,11:
1. Bir deney, gerekli bilgi gözlemle elde edilebilecek ise asla uygulanmamal›d›r.
2. Deney, amaçlar›, kazançlar› aç›k bir biçimde tan›mlanmadan uygulanmamal›d›r.
3. Bilim adam›, bir deneyin gereksiz yere tekrarlanmas›ndan kaç›nmak için daha
önce gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar hakk›nda dikkatli ve bilgi sahibi olmal›d›r.
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4. Deneyin savunulabilir olmas› için mümkün olan en az biçimde ac› verecek ﬂekilde tamamlanmas›, s›kl›kla da daha alt düzeyden, daha az ac› çeken/duyarl›
hayvanlar›n kullan›lmas› gerekir.
5. Deneyin, tekrarlanmas› için gereksinim duyulmas›n› azaltacak biçimde, mümkün olan en aç›k ve net sonuçlar› elde edecek koﬂullar alt›nda gerçekleﬂtirilmesi gerekir.
Yaﬂad›¤› dönemlerde pek çok hekim taraf›ndan hayvanlar üzerinde deneyler yapmas› onaylanmazken; yukar›da s›ralad›¤› öneriler, ölümünden 100 y›l sonra gerek ‹ngiltere gerekse Birleﬂik Devletlerde hayvanlarla yap›lan deneysel çal›ﬂmalar›n ahlaki
aç›dan s›n›rland›r›lmas›na katk› sa¤lam›ﬂt›r.
Hayvanlara zulmetmeyi önleyen ilk yasal düzenleme ise 1822 y›l›nda ‹rlandal› politikac› Richard Martin’in (1754-1834) yo¤un çabalar› ile ‹ngiltere Parlamentosu’nca
kabul edilmiﬂtir. Martin, ilk kez 1821’de atlara kötü muameleyi önlemeye yönelik bir
yasa tasar›s› sunmuﬂ; ancak tasar›, ‹ngiliz Parlamentosu için bir alay konusu halini alarak geri çevrilmiﬂtir. Ancak Martin mücadelesine devam etmiﬂ, sonunda, belli kiﬂi ya
da kiﬂilerin mal› olan belli evcil hayvanlara sebepsiz yere kötü davranmay› suç haline
getiren bir yasa ç›kartmay› baﬂarm›ﬂ; böylece, hayvanlara yönelik zulüm, ilk kez, cezay› gerektiren bir suç biçimini alm›ﬂt›r. K›saca, Martin Yasas› (Cruel Treatment of
Cattle Act) olarak da bilinen bu ilk yasal düzenleme büyük baﬂ hayvanlara yönelik olarak haz›rlanm›ﬂt›r4,12. Hayvan deneylerine iliﬂkin düzenlemeler içeren ilk yasa ise
1876’da yay›nlanan Büyük Britanya Hayvanlara Eziyet Yasas›’d›r12.
‹ngiltere’de “Society for the Protection Liable to Vivisection” isimli yasal organizasyon 1875 y›l›nda kurulmuﬂtur. Bu kuruluﬂun bugünkü ismi National Antivivisection
Society’dir. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde kurulan ilk antiviviseksiyon grubu “American Antivivisection Society” olup kuruluﬂ tarihi 1883’tür13.
19. Yüzy›l Avrupas›’nda hayvan deneylerinin rutin olarak yap›ld›¤› fizyoloji laboratuarlar›n›n say›s›nda büyük bir art›ﬂ yaﬂan›rken, ‹ngiltere’de 1876’da yürürlü¤e giren
Hayvanlara Eziyet Yasas› ile birlikte, deneylerde kullan›lan hayvanlar›n say›s›n›n her y›l
düzenli bir biçimde kay›t alt›na al›nmas› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir. Bu kay›tlardan, araﬂt›rmalarda kullan›lan hayvan say›s›n›n 1880’de 311’den 1910’da 95.000’in üstüne
ç›kt›¤› anlaﬂ›lmaktad›r2.
‹ngiltere’de hayvanlar›n bilimsel araﬂt›rmalar için kullan›m› konusunda 1926 y›l›nda Londra Üniversitesi Hayvan Gönençi Derne¤i kurulmuﬂ; bu kuruluﬂ 1938’de Hayvanlar›n Gönenci ‹çin Üniversite Federasyonu (University Federation for Animal Welfare – UFAW) ad›n› alm›ﬂ ve 1947’de hayvan deneyleri konusunda ilk rehber kitap
(Handbook on the Care and Management of Laboratory Animals) yay›nlanm›ﬂt›r10.
Amerika’da 1892’de, e¤itim amac›yla ya da zaten iyi bilinen ya da kabul edilen
ayn› sonuçlar› tekrar tekrar sergilemekten baﬂka bir iﬂe yaramayan hayvanlara ac› verici deneylerin yasaklanmas› için kanunlar ç›kar›lmas› talep edilmeye baﬂlan›rken;
1896-1900 y›llar› aras›nda kongreye laboratuarlar›n periyodik gözlemlenmesi ve düzenleyici bir sistem yoluyla viviseksiyonlar›n k›s›tlanmas› için yasal bir düzenleme önerilmiﬂtir10.
‹ngiliz zoolog William M. S. Russell ile mikrobiyolog Rex L. Burch, 3R prensibini ilk kez 1959’da yay›nlanan “The Principles of Humane Experimental Technique”
baﬂl›kl› kitaplar›nda tan›mlam›ﬂlard›r. 3R prensibine göre hayvanlarla ilgili tüm giriﬂimler hayvan deneylerinin yerine geçebilecek, ihtiyaç duyulan hayvanlar›n say›s›n› azaltacak veya hayvanlar›n duydu¤u a¤r› ve stresi azaltacak ﬂekilde planlanmal›d›r. 3R ifade-
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si ‘‘Replacement, Reduction ve Refinement’’ kelimelerinin baﬂ harflerinden meydana
gelir ve ﬂu anlama gelmektedirler1,14,15.
1. Replacement (Materyali De¤iﬂtirmek): Deneylerin omurgal› canl› hayvanlar yerine ayn› güvenilirlikte sonuçlar verecek baﬂka materyal ya da modeller ile de¤iﬂtirilmesi.
2. Reduction (Say›y› Azaltma): Deneylerde hayvanlar›n deneyin güvenilirli¤ini etkilemeyecek en az say›da kullan›mas›.
3. Refinement (Ar›tma): Hayvanlarda uygulanan deneylerin hayvanlarda en az
rahats›zl›¤a yol açacak ﬂekilde nazikleﬂtirilmesi; hayvanlar›n fizyolojilerine en
uygun ortamlarda bar›nd›r›larak, yine fizyolojilerine en uygun iﬂlemlerden geçirilmesi.
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde 1963’te Ulusal Sa¤l›k Enstitüsü (NIH), laboratuar
hayvanlar›n›n kullan›m›na dair ilk rehberini geliﬂtirirken; 1965’te bu deneyleri yap›ld›¤› laboratuarlara yönelik ilk akreditasyon kuruluﬂu Washington’da oluﬂturulmuﬂtur. Bu
kuruluﬂ bugün AAALAC (American Association for Accreditation of Laboratory Animal Care) ad›yla bilinmektedir. 1966’da hayvanlar›n refah›na iliﬂkin yasa (Animal Welfare Act / AWA) ile pet-shoplara ya da araﬂt›rma merkezlerine hayvan temin eden ya
da satanlar›n lisansland›r›lmas› koﬂulu getirilmiﬂtir. Kedi, köpek, insan-d›ﬂ› primat,
hemst›r, kobay ve tavﬂanlar bu yasan›n kapsam› alt›na al›n›rken; fareler, ratlar ve kuﬂlar bu düzenlemenin d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂt›r (ancak 1971’de onlar da düzenlemelere eklenmiﬂtir). 1970’de yasa (AWA), canl› yada ölü yukar›da s›ralanan hayvanlar ile çiftlik
hayvanlar› d›ﬂ›nda s›cakkanl› kategorisindeki hayvanlar› da içerecek biçimde geliﬂtirilmiﬂtir10.
Uluslararas› Hayvan Haklar› Birli¤i ve ona ba¤l› ulusal birliklerin 21-23 Eylül
1977 tarihinde Londra’da yapt›klar› 3. uluslararas› toplant› sonunda ‘‘Hayvan Haklar› Evrensel Bildirgesi’’ yay›nlanm›ﬂ; bu bildirge Paris’te, UNESCO Saray›’nda 15 Ekim
1978’te tüm dünyaya ilan edilmiﬂtir. Bildirgenin yay›nlanmas›n›n ard›ndan Almanya,
‹sviçre, Hollanda, ‹sveç gibi ülkelerde de hayvanlar› korumaya yönelik yasalar ç›kar›lm›ﬂ; Avrupa Birli¤i üyesi ülkeler, Uluslararas› Taﬂ›mada Hayvanlar›n Korunmas›na ‹liﬂkin Avrupa Anlaﬂmas› (13.12.1968), Tar›msal Hayvan ‹ﬂletmelerindeki Hayvanlar›n
Korunmas›na ‹liﬂkin Avrupa Anlaﬂmas› (10.03.1976), Kesim Hayvanlar›n›n Korunmas›na ‹liﬂkin Avrupa Anlaﬂmas› (10.05.1978) gibi hayvanlar›n haklar›n› korumaya yönelik pek çok baﬂka yasal düzenlemeleri de hayata geçirmiﬂlerdir5.
1985’de Birleﬂik Devletler Kongresi yasaya uygun anestezi, analjezi, ötenazi ile
hayvanlar›n ac›s›n› en aza indirecek deneysel süreçlerin uygulanmas› zorunlulu¤unu
getirmiﬂtir. Bu revizyonlar ile primatlar gibi yüksek sinir sistemine sahip hayvanlar›n
psikolojik gereksinimlerine özen gösterilmesi ilkesi de gündeme getirilmiﬂtir10.
Hayvan deneyleriyle birlikte gündeme gelen etik sorunlar›n çözümünde yol gösterici olabilmek amac›yla, 1985’de Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün iﬂ birli¤i yapt›¤› bir kuruluﬂ olan Uluslararas› T›p Bilimleri Kuruluﬂu Dan›ﬂma Konseyi [Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)] taraf›ndan, bilimsel araﬂt›rmalarda
kullan›lan hayvanlar› korumaya yönelik bir yönetmelik (Principles Directeurs Internationaux pour la Recherche Biomedicale Impliquant des Animaux) yay›nlanm›ﬂt›r13.
‹ngiliz Lordlar Kamaras› taraf›ndan oluﬂturulan Bilimsel Süreçlerde Hayvanlar
Üzerinde Özel Komite’nin Temmuz 2002 y›l›nda yay›nlad›¤› raporda hayvan deneyleri eti¤ine iliﬂkin baz› görüﬂlere de yer verilmiﬂ olup Komite taraf›ndan ulaﬂ›lan sonuç
ﬂu ﬂekilde aç›klanmaktad›r: “‹nsanl›k ad›na di¤er hayvanlar›n kullan›lmas› ahlaki aç›dan
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kabul edilebilir; ancak, gereksiz ya da engellenebilecek ac›lara maruz b›rak›lmalar› ahlaki olarak yanl›ﬂt›r”16.
Günümüzde, hayvanlar›n insan yarar› için deneylerde kullan›m› konusunda uluslararas› pek çok düzenlemeye kaynak oluﬂturan bir dizi belge bulunmaktad›r:
• Nesli Tehlikede olan Yabani hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararas› Ticaretine
‹liﬂkin Sözleﬂme (C‹TES Sözleﬂmesi), 1975; 1996’da ülkemizde de yasa olarak yürürlükte, 2001’de yönetmelik de ç›kt›.
• UNESCO Hayvan Haklar› Evrensel Bildirgesi, 1978/1990.
• Avrupa’n›n Yaban Hayat› ve Yaﬂama Ortamlar›n› Koruma Sözleﬂmesi (Bern
Sözleﬂmesi), 1979, Baz› çekincelerle birlikte 1984’ten beri ülkemizde de geçerlidir.
• UNESCO Hayvan Haklar› Evrensel Bildirgesi (15 Ekim 1978)
• Deneysel ve Di¤er Bilimsel Maksatlarla Kullan›lan Omurgal› Hayvanlar› Korumaya Dair Avrupa Sözleﬂmesi (1986)
Uluslararas› bu mevzuat kapsam›nda bizde de deney hayvanlar›na iliﬂkin olarak ﬂu
hukuki düzenlemelerin yay›nland›¤›n› görmekteyiz:
• Deneysel ve Di¤er Bilimsel Amaçlar ‹çin Kullan›lan Deney Hayvanlar›n›n Korunmas›, Deney Hayvanlar›n›n Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuarlar›n Kuruluﬂ, Çal›ﬂma, Denetleme, Usul ve Esaslar›na Dair Yönetmelik,
2004.
• 5199 say›l› Hayvanlar› Koruma Kanunu, 2004.
• Hayvanlar›n Korunmas›na Dair Uygulama Yönetmeli¤i, 2006.
• Deney Hayvanlar› Kullan›m Sertifikas› E¤itim Program›na Dair Genelge,
2007
20. Yüzy›l’›n sonlar›na gelindi¤inde hayvan deneylerine iliﬂkin çal›ﬂmalarda kozmetik ﬂirketlerinin hayvan deneylerini durdurmalar› için bask›lar yap›lm›ﬂt›r. Bu bask›lar sonucu Avon, Elizabeth Arden, Ritz, Max Factor, Revlon, Faberge, Amway, Shakle firmalar›n›n hayvan deneylerini durdurmalar› sa¤lanm›ﬂ, av sporlar› ve hayvanlar›n
dövüﬂtürülmesi konular›nda ise henüz istenen baﬂar›lara ulaﬂ›lamam›ﬂ; sirkler, hayvanat bahçeleri ve çiftliklerdeki hayvanlara yönelik gerekli düzenlemelerin yap›lmas› zaman zaman mümkün olsa da yetersiz kalm›ﬂt›r17.
Sonuç
‹nsano¤lu, önce evcilleﬂtirerek sonra da bilimsel amaçl› kullanmak üzere hayvanlarla baﬂlatt›¤› al›ﬂveriﬂ ve paylaﬂ›m da, bu iliﬂkiyi kendine göre yönlendirebilen taraf olmuﬂtur. 12–14 bin y›l önce baﬂlayan paylaﬂ›mlarda insanlar hükmetmenin getirdi¤i sorumluluklar› kimi zaman unutmuﬂ; yaln›z hak sahibi olma düﬂüncesinin a¤›rl›k kazanmas›yla birlikte, b›rak›n›z yaln›zca insan sa¤l›¤›na yönelik deneylerde kullan›lan hayvanlar›, çiftlik hayvanlar›n›n bile yaﬂam koﬂullar›n›n çok kötüleﬂmesi kaç›n›lmaz olmuﬂtur. ‹llerleyen y›llarda, buna baz› hayvanlar›n para ve zevk için dövüﬂtürülmeleri de eklenince hayvanlar› koruma amaçl› etkinlikler de gündeme gelmiﬂtir. Hayvan haklar›
kavram›, hayvanlara eziyet edilmemesi için organize çabalar›n baﬂlamas› ile böylece
ﬂekillenmiﬂtir17.
Özellikle 60’l› y›llar›n sonundan itibaren h›zla ilerleyen teknoloji, yan›nda ilaç, silah ve kimyasal sanayideki geliﬂme ile son dönemlerde genetik alan›ndaki büyük devrimle birlikte hayvan deneylerinin say›s›nda da çok h›zl› bir art›ﬂ oldu¤u gözlemlenmektedir. Bugün temel ya da uygulamal› alanlardaki farkl› disiplinlerden pek çok bilim adam›, çeﬂitli amaçlar için hayvanlar üzerinde deneysel araﬂt›rmalar yaparken tahminen
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y›lda 10-70 milyon aras› hayvan bu deneylerde kullan›l›rken ço¤u zaman insanlar›n yarar› için yap›lan bu çal›ﬂmalarda hayvanlar ameliyat edilmekte, sakat kalmakta (Draise
Testi gibi), ölmekte (LD50 testleri), ço¤u zaman da otopsi amac›yla öldürülmektedir4,18.
‹nsanlar üzerinde daha önce denenmemiﬂ tedavileri uygulamadan önce bunlar›n
yeterli say›da hayvan deneyi ile etkilerinin test edilmesi gerekmektedir. En son
2008’de Seul’de revize edilen Helsinki Bildirgesi’nin 11. maddesine göre “‹nsan denekleri üzerindeki t›bbi araﬂt›rmalar genel bilimsel ilkelere uygun olmal›; bilimsel literatürün ve di¤er ilgili bilgi kaynaklar›n›n tam olarak bilinmesi ile yeterli laboratuvar ve uygun oldu¤unda hayvan deneylerine dayanmal›d›r”. Ülkemizde 1993 y›l›nda yürürlü¤e
giren ‹laç Araﬂt›rmalar› Hakk›nda Yönetmelik (Resmi Gazete: 29.01.1993 / 21480)
kapsam›nda da, bu konuya yer verilmektedir. Hayvanlar›n biyomedikal araﬂt›rmalarda
kaç›n›lmaz biçimde kullan›lmas›n›n gereklili¤i, bu araﬂt›rmalar›n belirli bir düzende ve
belli ölçütler içinde gerçekleﬂtirilmesini zorunlu k›lm›ﬂt›r13. ‹ﬂte bu noktada gün geçtikçe artan kamuoyu duyarl›l›¤›n›n da bask›s› ile hayvan deneylerinde etik ve yasal düzenlemelerin gereklili¤i daha fazla konuﬂulmaktad›r.
‹ngiltere Tar›m Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› rapora göre 1988’de deneylerde
140.471 köpek, 42.271 kedi, 51.641 primat, 431.457 koyun, 331.945 hamster,
459.254 tavﬂan, 178.249 vahﬂi hayvan, yani toplam 1.635.288 hayvan deneylerde
kullan›lm›ﬂ; ABD’de Laboratuvar Hayvanlar› Üreticileri Birli¤i’nin 1966’da Kongre’ye
verdi¤i bilgiye göre 1965 y›l›nda deneylerde kullan›lan fare, s›çan, kobay, hamster ve
tavﬂanlar›n say›s› 60 milyon civar›nda iken 1984’te tahmin edilen say› 71 milyondu.
Japonya’da bu say› 1988’de 8 milyonu aﬂm›ﬂt›r4.
Özellikle genetik alan›ndaki geliﬂmelerle birlikte son 20 y›ld›r araﬂt›rmalarda hayvan kullan›m›nda yeniden bir art›ﬂ oldu¤u aç›klanmaktad›r. Örne¤in ‹ngiltere’de t›bbi
deneylerde hayvanlar›n yerine baﬂka tekniklerin kullan›lmas› amac›yla 1970’li y›llar›n
baﬂ›ndan itibaren özel fonlar ayr›lmas›na ra¤men, 2005’de hayvanlar›n yer ald›¤› 2.9
milyon yeni sürecin gerçekleﬂtirildi¤i bildirilmektedir19. ‹ngiltere için bu say› 2003’de
yaklaﬂ›k olarak 2.72 milyon olarak ifade edilmekteydi20.
Miktar›n fazlal›¤› göz önüne al›nd›¤›nda bu hayvanlar›n yetiﬂtirilmesi, ithalat›, nakliyesi, beslenmesi, bak›m› vb. gibi konularla ilgili çok büyük bir endüstirinin (deney hayvanlar› endüstirisi) söz konusu oldu¤unu da göz önünde tutmak gerekir.
Amerikal› felsefeci David Resnik, Bilim Eti¤i adl› eserinde “Özellikle son 10 y›ld›r
yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda, baz› hayvan türlerinin ac› duyabildiklerini (ki ço¤u zaman bunu ispatlamak için sadece gözlemek bile yeter, bilime gerek yoktur), baz› türlerin bilinçli olduklar›n› ve farkl› duygular› deneyimleyebildiklerini, hatta baz› türlerin düﬂünme yetene¤i ve dilleri oldu¤unu, ahlaki duygular ve kavramlara sahip olduklar›n› ve
ahlak kurallar›na sahip olduklar›n› ç›kartabilece¤imizi; e¤er bu görüﬂ do¤ruysa da o zaman pek çok hayvan türünün ahlaki özellikleri oldu¤unu ve onlar› deneylerde kullanmamak için önemli yükümlülüklerimiz oldu¤unu söyleyebilece¤imizi” ifade ederken yine de hayvanlar üzerinde deneysel araﬂt›rmalar yap›labilece¤ini; ancak, hayvanlar karﬂ›s›ndaki davran›ﬂlar›m›z›n onlar›n biliﬂsel ve duygusal yeteneklerine ba¤l› olmas› gerekti¤ini, bu yeteneklere daha çok sahip türlerin (örne¤in maymunlar) di¤erlerinden (örne¤in fareler, tavﬂanlar) daha iyi bir muameleyi hak ettiklerini ileri sürmekte ve araﬂt›rmac›lara “hayvanlar›n›n ahlaki haklar› olmad›¤› kabul edilse bile onlar›n (bu yetilerini göz önünde tutarak) ç›karlar›n› korumakla yükümlü” olduklar›n› belirtmektedir18.
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Sonuçta, hayvanlara yönelik davran›ﬂ›n ahlaki aç›dan daha fazla ele al›nmas›, hayvanlar›n haklar› konusunda fikir yürütenleri daha çok birbirine yaklaﬂt›rarak bu yönde
sivil toplum örgütlerinin oluﬂum ve geliﬂimlerini h›zlanm›ﬂt›r ve ahlaki duyarl›l›¤›n›n yetersiz kald›¤› noktada da yasalar›n devreye girmesi sa¤lanm›ﬂt›r.
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TIBB‹ B‹L‹MSEL ARAﬁTIRMALARDA HAYVAN
DENEYLER‹N‹N ve HAYVAN DENEYLER‹
ET‹K KURULLARININ B‹YOET‹K AÇIDAN ‹NCELENMES‹
THE ROLE of ANIMAL EXPERIMENTS and the ANIMAL
EXPERIMENTS ETHICS COMMITTEES in MEDICAL
SCIENTIFIC RESEARCH in A BIOETHICAL POINT of VIEW
Nesrin ÇOBANO⁄LU*, ‹lke Bezen AYDO⁄DU**, Güzin Yasemin TUNÇAY***
Abstract
Bioethics reports an interdisciplinary academic area which comes up, debate and
research value problems with different disciplinary like philosophy at the medicine
activity. It is an area that not only go towards the problems which occur at the
therapeutic medicine and medicine-biology researches but also go towards the ethical
problems which socially predominate like honesty at the scientific researches, preventive medicine, health politics, resource allocation at the health services. Bioethics
is an area which treats responsibilities to animals used at the scientific and technical
research. It is an area which increasingly approach responsibilities to all lives and all
living things. We face with bioethics mostly at experiments which use animals. Human
firstly used animals for his basic needs but nowadays with the developing of
technology and changing size of needs animals begin to use different researches and
experiments. The aim here is to guarantee his future and understand the technology
is available or not. Nowadays, it is the common truth that animals use many experiments. At the same time, most of researches at the medicine area are required animal usage. It is constituted an ethical responsibility from the point of to execute the
valid reason of research and educational experimental studies with animals, to arrange
with scientific aims and ethical principles, to protect the animal rights and to prevent
the anthropogenically damage. Care, feed, transport and use of animals is required
scientific and ethical approach and it is both individual and corporate responsibilities.
Key Words: Animal experiment, bioethics, ethics committees.
Giriﬂ
Etik, insan-insan iliﬂkilerinde aç›k uçlu sorulara “iyi-kötü” de¤erlendirmeleri ile yan›tlar bulmaya çal›ﬂ›rken ve onun önemli bir bileﬂeni olan sorumluluk insanla s›n›rl› tutulurken biyoetik kavram›yla insan›n sorumluluk alan›, hayvanlar, bitkiler, hava, su gibi tüm bileﬂenleriyle birlikte ekosistemle olan iliﬂkisine kadar geniﬂletilmiﬂtir. Biyoetik,
t›p etkinli¤inde, de¤er sorunlar›n›n konu edildi¤i, tart›ﬂ›ld›¤›, araﬂt›r›ld›¤›, ço¤u zaman
baﬂta felsefe olmak üzere de¤iﬂik disiplinlerden gelen kiﬂilerin çal›ﬂt›¤› disiplinleraras›
bir akademik alan› anlat›rken art›k yaln›z tedavi edici hekimlikte ve t›p-biyoloji araﬂt›rmalar›nda ortaya ç›kan de¤er sorunlar›na de¤il, bu etkinli¤in bilimsel araﬂt›rmalarda
dürüstlük, koruyucu hekimlik, sa¤l›k siyasas›, sa¤l›k hizmetlerinde kaynak da¤›l›m› gibi
baﬂka ve ilke olarak genel ve toplumsal yan› a¤›r basan yönlerinde beliren etik sorun* Doç.Dr., Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, T›p Eti¤i ve T›p Tarihi AD Baﬂkan› / nesrinc@gazi.edu.tr
** Dr., F›rat Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO / ilke@firat.edu.tr
*** Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, T›p Eti¤i ve T›p Tarihi AD Doktora Ö¤rencisi / ygt3@mynet.com
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lar›na da yönelen bir alan anlaﬂ›lmaktad›r. Bilimsel ve teknik araﬂt›rma etkinliklerinde
kendilerinden yararlan›lan hayvanlara karﬂ› sorumluluklar›n konu edildi¤i bir alan olman›n yan› s›ra biyoetik, giderek tüm yaﬂama karﬂ› ve tüm canl› türleriyle de¤iﬂik iliﬂkiler s›ras›nda ortaya ç›kan sorumluluklar›n ele al›nd›¤› bir alan olmaktad›r.
Hayvanlara karﬂ› olan sorumluluklar ba¤lam›nda biyoetik daha çok deneylerde
hayvan kullan›m›nda karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Özellikle ilk baﬂta temel ihtiyaçlar› için
hayvanlar› kullanan insano¤lu günümüzde teknolojinin geliﬂmesiyle ve ihtiyaçlar›n boyut de¤iﬂtirmesiyle hayvanlar› çeﬂitli araﬂt›rmalarda ve deneylerde kullanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Buradaki amac› kendi gelece¤ini garanti alt›na almak ve üretti¤i teknolojinin
faydal› olup olmad›¤›n› anlamak istemesidir.
Günümüzde hayvanlar›n birçok deneyde kullan›ld›¤› bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte t›p alan›ndaki araﬂt›rmalar›n birço¤u deney hayvanlar›n›n kullan›m›n› gerektirmektedir. Deney hayvanlar› üzerinde yap›lacak araﬂt›rma ve e¤itim amaçl› deneysel
çal›ﬂmalar›n hakl› gerekçelerinin ortaya konulmas›, bilimsel amaçlar ve etik ilkeler temel al›narak düzenlenmesi ve yap›lmas›; hayvan haklar›n›n korunmas› ve hayvanlar›n
insan kaynakl› zarar görmesinin önlenmesi aç›s›ndan etik bir sorumluluk teﬂkil etmektedir. Araﬂt›rma ve e¤itim amaçl› deney hayvanlar›n›n yetiﬂtirilmesi, bak›m›, beslenmesi, nakilleri ve deneylerde kullan›mlar›n›n özel gerekliliklerinin bilinmesi ayr›ca hayvanlara sayg› duyulmas› ve evrensel etik ilkelere uyulmas› hem bireysel, hem de kurumsal
bir sorumluluk olup, bilimsel ve etik bir yaklaﬂ›m gerektirmektedir. Özellikle araﬂt›rma
ve e¤itimde kullan›lacak deney hayvanlar›n›n ve araﬂt›rma yöntemlerinin hayvan deneyleri etik kurullar› denetiminden geçmiﬂ olmas› vurgulanmaktad›r.
Bu çal›ﬂmada t›bbi bilimsel araﬂt›rmalarda hayvanlar›n kullan›lmas› ele al›nmaya
çal›ﬂ›lacak, özellikle hayvanlar›n deneylerde kullan›m›n›n oluﬂturdu¤u ikilemler ve çeliﬂkiler biyoetik kuramlar aç›s›ndan irdelenecektir. Bununla birlikte deney hayvanlar› konusunda çok önemli olan hayvan deneyleri etik kurullar› da yine ayn› ﬂekilde incelenecektir.
Etik ve Biyoetik
Etik, insan eylemlerine iliﬂkin de¤erler felsefesi olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Etik, insaninsan iliﬂkilerinde aç›k uçlu sorulara “iyi-kötü” de¤erlendirmeleri ile yan›tlar bulmaya
çal›ﬂmaktad›r. Etik, ahlaki tutumlar›n ard›nda yatan yarg›lar› ele alarak, insan›n bütün
davran›ﬂ ve eylemlerinin temelini araﬂt›rmaktad›r. Ço¤u zaman birbirlerinin yerlerine
de kullan›ld›¤› görülen etik ile ahlak aras›nda yak›n bir iliﬂki bulunmakla birlikte etik,
ahlak ve toplumca belirlenen ahlaki ilkelerin niteli¤ini sorgulayan felsefedir1. Sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas›na yönelik etik yaklaﬂ›mlar çerçevesinde uygulamal› etik insanlar›n ekosistem ve insan sa¤l›¤› ile tekrar bütünleﬂmesini sa¤layacak sürdürülebilir bir
toplum oluﬂturmaya yönelik yönlendirici fikirler olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r2.
Etik kavram›, Yunanca ethos sözcü¤ünden türetilen “davran›ﬂ biçimini ifade eden
karakter” anlam›na gelir ve “ahlaki de¤erler statüsü” olarak tan›mlanmaktad›r1. Aristoteles'ten bu yana bir felsefi disiplinin ad› olan etik’in Yunancadaki kullan›m›na iliﬂkin
iki farkl› anlam› söz konusudur. ‹lk kullan›m› al›ﬂkanl›k, töre, görenek anlamlar›n› taﬂ›makta; eylemlerini antik sitede geçerli olan töreye uygun olarak e¤itim yoluyla düzenlemeye al›ﬂk›n kiﬂi, genel kabul gören “ahlak yasas›” normlar›n› izledi¤i sürece eti¤e
göre davranmaktad›r. Ama dar anlamda ve as›l anlam›na göre, eti¤e göre eylemde bulunan ve davranan kiﬂi, aktar›lan eylem kurallar›n› ve de¤er ölçülerini sorgulamadan
uygulamay›p; aksine, kavrayarak ve üzerinde düﬂünerek talep edilen iyiyi gerçekleﬂtirmek için onlar› al›ﬂkanl›¤a dönüﬂtüren kiﬂidir. Al›ﬂkanl›k, töre ve görenek karakter an-
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lam›n› da almakta, erdemli olman›n temel tavr› olarak pekiﬂmektedir. Yunanca ethos
kavram›n›n Latince karﬂ›l›¤› mos sözcü¤üdür. Hem töre hem de karakter anlam›na gelmektedir. Ahlak, bir insan toplulu¤unda karﬂ›l›kl› iliﬂkilerde geliﬂen sayg› ve birbirini benimseme süreçlerinden oluﬂan ve kendilerine norm olarak geçerlilik tan›nan geneli
ba¤layan eylem modellerini içermektedir. Olgunlaﬂm›ﬂ yaﬂam biçimlerini temsil eden
düzen kurumlaﬂmalar›n›; bir toplulu¤un de¤er ve anlam anlay›ﬂlar›n› yans›tan yaﬂam
biçimlerini göstermektedir3.
Bunun yan›nda, etik ve ahlak aras›nda yak›n anlam iliﬂkisi bulunmakla birlikte kavramlar›n kar›ﬂt›r›lmamas› gerekmektedir. Etik ve ahlak kavramlar› ço¤u kez birbirlerinin yerine kullan›labilmektedir. Ama etik, ahlak› da içeren daha geniﬂ bir alan› ifade
etmektedir. Eti¤i, ahlak ve hukuk ile birlikte gelene¤i de kapsayan çok geniﬂ anlamda
kullanan hukuk felsefecileri ve toplum bilimcileri bulunmaktad›r. Etik kavram›, kullananlar›n ve de¤iﬂik kullan›l›ﬂlar›n yöneldi¤i amaçlarla, çok geniﬂ bir alan› kapsam›na almaktad›r. Bu kullan›mlar, kavrama farkl› içerikler yüklemektedir1. Etik, insan eylemlerini konu almaktad›r. Etik iliﬂkinin yap›s›n› ve sorunlar›n› araﬂt›rmada tek ipucu insan
eylemleridir4. Etik, bir eylemi, iyi bir eylem yapan niteliksel durumu sormaktad›r. Etik
alan, birey ve bireylerden oluﬂan toplumun de¤erlerinin felsefi aç›dan incelenme alan›n› oluﬂturmaktad›r5. Bu anlamda, dolayl› ya da dolays›z olarak insan› ilgilendiren ve
yeni yaklaﬂ›mlarla insan d›ﬂ›ndaki varl›klar› da ilgilendirmeye baﬂlayan her konunun,
eti¤in ilgi alan›na girmesi kaç›n›lmaz olmaktad›r1. Bununla birlikte eskiden metafizik
kavramlar ile temsil edilen yani Tanr› ve onun yaratt›¤› do¤al düzeni temsil eden etik
de¤erlerin günümüzde daha iyi yaﬂam ve ilerlemeye yönelik kavramlar ile temellenmeye baﬂlad›¤› belirtilmektedir6. Eskiden dar bir zaman ve mekanda oluﬂan ikilemler irdelenirken, bu günümüzde geliﬂmelerden dolay› gelecek kuﬂaklar ve evren kavram›na
do¤ru kaym›ﬂt›r. Yani buradan etik, her konu ile ilgili normlar›n yap›s›na iliﬂkin düﬂünceler oluﬂturur, de¤erlendirmeler yapar, yeni oluﬂan sorunsala iliﬂkin çözüm önerisi
oluﬂturur.
Biyoeti¤in konusu hayatt›r; sadece t›p eti¤inin ana konusu olan insan hayat› de¤il, do¤ada var olan tüm organizmalar›n hayat›d›r. Biyoetik, özellikle moleküler biyologlar› ya da hekimleri ikileme sürükleyen ve üzerlerine kuﬂku düﬂüren modern gen
teknolojileri arac›l›¤›yla gündeme gelmiﬂtir. Baﬂlang›çta yaln›zca araﬂt›rmalarda yeni
perspektifler açmak amac›yla de¤il, insan, hayvan ve bitkilerin daha iyi bir yaﬂama kalitesine ulaﬂmalar› için kal›t›m›n özünü iyileﬂtirmek amac›yla geliﬂtirilen gen teknolojileri, kötüye kullan›lma ya da önceden görülmeyen zararlara yol açabilme olas›l›klar› nedeniyle tehlikeli olmalar› söz konusu oldu¤undan günümüzde giderek endiﬂe ile karﬂ›lan›r olmuﬂtur3.
Günümüzde biyoetik, oldukça farkl› konular›n yer ald›¤› geniﬂ bir alan› kapsamaktad›r ve bunun sonucunda, do¤an sorunlar da oldukça fazla olmaktad›r. 1970’lerin baﬂ›nda bu konular›n baﬂ›nda medikal olarak yapay döllenme gelmekteyken, günümüzde geliﬂen teknolojiyle birlikte organ, doku ve hücre ba¤›ﬂlama, embriyolojide yap›lan
çal›ﬂmalar, klonlama ve öteki insan üzerinde denemeleri içeren proje ve araﬂt›rmalar,
genetik alan›n›n epidemiyolojik, tan›sal ve tedavi etme aç›s›ndan kullan›lmas›, gen aktar›m› ile tar›msal g›dalar›n de¤iﬂtirilmesi ve genetik olarak modifiye edilmiﬂ organizmalar›n (GMO) üretilmesi gibi oldukça farkl› konular da biyoeti¤in kapsam›na girmeye
baﬂlam›ﬂt›r6.
Bununla birlikte yararl› bitkilerin genetik donan›m›n›n açl›kla vs. mücadele için iyileﬂtirilmesi, var olan kaynaklar›n bütünsel bir bak›ﬂla korunmas›, sürdürülebilirli¤in sa¤-
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lanmas› ve üretilen ürünlerin adil olarak da¤›t›lmas› gereklili¤i, tüm insanlar›n gönencinin sa¤lanmas› f›rsat ve ayr›cal›klardan olabildi¤ince eﬂit ölçüde yararlanabilmesi gibi görevler biyoeti¤in görevleri aras›ndayken genelde karﬂ› ç›k›lan kal›t›m genine müdahale, çal›ﬂanlar›n genom analizlerinden geçirilmesi, ayr›ca gen teknolojisiyle de¤iﬂtirilen mikroorganizmalar›n denetimsizce serbest b›rak›lmalar› ve gen teknolojisinin askeri amaçlarla kullan›lmas›n› gibi durumlard›r6.
Biyoetik, gerek insan hayat›n›n ve di¤er varl›klar›n hayatlar›n›n, gerekse de insan›n özgürlük ve onurunun, bilimsel araﬂt›rmalarda, sonuçlar› tahmin edilemeyen modern teknolojiler nedeniyle tehlike alt›na girdi¤i her yerde gereklidir. Teknoloji sayesinde yap›labilir ve mümkün olan›n peﬂine tak›l›p sorumsuzca davranmak yerine, genelin ç›kar›n› dikkate alarak teknolojik müdahalenin s›n›rlar›n›n çizilmesi ﬂartt›r6.
Hayvan Deneyleri
Hayvanlar›n deneylerde kullan›l›ﬂ› özellikle t›p biliminin geliﬂmesiyle 18. ve 19.
yüzy›llarda artm›ﬂt›r. Bugün hayvanlar baﬂta t›bbi deneyler olmak üzere çok de¤iﬂik tiplerdeki deneylerde kullan›lmaktad›r. Psikolojik deneyler; g›da maddeleri testlerinde, silahlarda, tütünde, ilaçlarda, kozmetik sanayinde (hem temel maddeleri ve kokular› elde etmede hem de laboratuarda deney hayvan› olarak), toksik madde testlerinde
(LD50) kullan›lmaktad›r7.
Temel ve uygulamal› araﬂt›rmalar için y›lda kaç hayvan›n kullan›ld›¤›n› saptaman›n çok güç oldu¤u bilinmektedir. ‹statistiksel verilerin çok üzerinde bir rakam oldu¤u
belirtilmektedir8. Bununla birlikte hayvanlar üzerinde yap›lan deneyler bazen hayvanlar›n yarar› için yap›lsa da ço¤u kez insanlar›n yarar› için yap›lmaktad›r. Yukar›da say›lan bu deneylerin ço¤u hayvanlar›n ölümü ile sonuçlanmaktad›r9.
Hayvanlar›n canl› olarak kullan›ld›¤› deneyler büyük tart›ﬂmalara yol açmaktad›r.
Descartes hayvanlar›n ac› çekebilece¤ini yalanlad›¤› için yap›lan her tart›ﬂmada Descartes’in ad› yükselmektedir. Bu görüﬂü de, o dönemlerde, hayvan deneylerini hakl› ç›karan bir sonuç olmuﬂtur10. Descartes’a göre hayvan canl› bir ﬂekilde kesilirken yükselen ç›¤l›klar› bir çalar saatin vuruﬂlar›ndan fazla bir anlam taﬂ›mamaktad›r. Descartes
birçok hayvanda canl› olarak hayvan deneyleri yapm›ﬂt›r. Tavﬂan, y›lan bal›¤›, bal›k,
inek öldürüp embriyosunu gözlemlemiﬂtir11.
17. yüzy›lda insanlar hayvanlar› makine olarak düﬂünüp ya da öyle görüp her türlü
deneyi denemiﬂlerdir12. Birçok insan, araﬂt›rmalar›nda Descartes’› takip etmiﬂtir. Ancak
hiçbiri deney yapt›klar› hayvanlar›n ac› çekti¤ini düﬂünmemiﬂlerdir13. Bununla birlikte,
hayvan deneylerini hakl› ç›karmak için Descartes’dan baﬂka hayvan-makineyi kimse savunmamaktad›r10. 19. ve 20. yüzy›llarda Descartes gibi düﬂünen kimse bulunmamaktayd› ancak yine de hayvan de¤erleri gözard› edilmekteydi. Descartes gibi Aristoteles’de
anatomiye olan merak›ndan dolay› hayvanlar üzerinde deneyler uygulamaktayd›14.
Deneyler sadece deney yapanlar›n merak›ndan dolay› uygulan›yorsa, bu etik bir
davran›ﬂ olmamaktad›r. Ancak yine de hayvanlar üzerinde yap›lan deneylerden ç›kar›lan bilimsel sonuçlar kullan›larak birçok insan kurtar›lm›ﬂt›r. Bununla birlikte hayvanlar
ile ilgili davran›ﬂlarda hedeflerin araçlar› hakl› k›l›p k›lmad›¤› sorusunun yan›t›, bir tarafa insan sa¤l›¤› di¤er tarafa hayvanlar›n ac›s› ve ölümü konulunca insanlar›n lehine olmaktad›r. Burada, sonuçta elde edilecek hazz›n, hayvanlar›n çekebilece¤i ac›dan daha
az olaca¤› düﬂünülmektedir. Ayr›ca ac›lar› azaltmak amaçl› narkoz ve uyuﬂturucu önlemleri de al›nmaktad›r. Hayvanlar› koruma yasalar› taraf›ndan yapt›r›mlar getirilmeden öncede hayvanlar üzerinde deney yapanlar aras›nda bu önlemleri kullananlar bulunmaktayd›6.
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Baz› hastal›klar›n büyük ölçüde yok edilmesi; ilaçlar›n geliﬂtirilmesi, s›nanmas›; organlar›n nakledilmesi ya da fonksiyonlar›n›n karﬂ›lanmas› için yeni operasyon tekniklerinin geliﬂtirilmesi; hava, su ve besin maddelerinin kirlenmesinde zarar verici s›n›rlar
hakk›ndaki bilgileri ve daha birçok bilgiyi insano¤lu deneylerde hayvanlar› kullanarak
elde etmiﬂtir. Ancak yine de hayvanlar›n kullan›lmad›¤› alternatif metotlar bulunmaktad›r. Günümüzde bilimsel geliﬂmelerin artmas›yla hayvan deneylerine ihtiyaç duyulmamaktad›r. Hayvan deneyleri insanc›l duygular› zedeler ve hayvanlara karﬂ› olan koruma arzusunu incitmekte; hayvanlarda gizli hastal›klar bulunmakta ve bunlar verilen
mikrobun etkisiyle kar›ﬂabilmekte; yine hayvanlarda kendileri için zararl› olmayan ancak insanlar için zararl› olan virüsler bulunabilmekte ve bunlar aﬂ›, serum gibi materyallerle insana bulaﬂabilmekte; insanlar hayvanlar üzerinde çal›ﬂ›rken onlardan birçok
hastal›k geçebilmekte ve hayvanlar testlerde büyük farkl›l›klar gösterebilmektedir15.
Deney hayvanlar› zorunlu olarak kullan›l›yorsa bu hayvanlara kötü muameleden
kaç›nmak gerekmektedir. Bununla birlikte deneyler uygun anestezi yöntemleri uygulanarak yap›lmal›d›r. Ayr›ca en uygun hayvan modeli seçilmeli ve en az say›da hayvan
kullanmaya gayret edilmelidir. Daha önceden ayr›nt›l› olarak deneyler yap›lm›ﬂsa tekrarlanmamal› ve bilginin elde edilmesinde geçerlili¤i kan›tlanm›ﬂ alternatif yöntemler
varsa bunlar uygulanmal›d›r. Kullan›labilecek alternatif deney metotlar› aras›nda hücre
kültürü, doku kültürü, organ kültürü, tahlil metotlar›, bilgisayar metotlar›, tek hücreli
organizma kullan›m› ve bakteri kültürleri, plasenta say›labilir15.
Etik Kurullara Bir Bak›ﬂ
Bilimsel araﬂt›rmalar, bilim insanlar›n›n do¤aya, insana ve topluma özgü bilgileri
ortaya koyma yönündeki düﬂünsel çabalar›n› ve uygulamalar›n› içermektedir. Bilim insanlar›, araﬂt›rmalar›n› ba¤›ms›z olarak yürütseler bile, ortaya ç›kabilecek bilginin çevre ve topluma yans›mas›n› irdelemek ve sonuçlar› konusunda gerekli uyar›lar› yapmak
sorumlulu¤unu taﬂ›maktad›rlar. Bu nedenle, bilimsel ve teknolojik geliﬂmelerin günümüzde toplum ve do¤a üzerinde yo¤unlaﬂan etkileriyle birlikte bilim insanlar›n›n toplumsal ve etik sorumluluklar› da giderek artmaktad›r16.
1970’li y›llarda hayvanlar üzerinde yürütülen ya da hayvan deneylerine baﬂvurularak gerçekleﬂtirilen araﬂt›rmalarda, bilimsel ölçütlerin yan› s›ra etik ilke ve standartlara ba¤l› kal›nmas›n›n bir zorunluluk haline gelmesiyle birlikte bu tür çal›ﬂmalarda bir denetleme organ› iﬂlevi görmek üzere Hayvan Etik Kurullar› ve Araﬂt›rma Etik Kurullar›
kurulmaya baﬂland›¤› bilinmektedir17.
T›p alan›n›n h›zla geliﬂti¤i düﬂünüldü¤ünde t›bbi araﬂt›rmalar›n yürütülmesi ve yay›nlanmas› aﬂamas›nda etik kurallara uygun davran›lmas›n›n önemli bir zorunluluk oldu¤u bilinmektedir16. T›bbi bilimsel araﬂt›rma ve yay›nlar›n her aﬂamas›nda varolan
etik kurallara uyulmas›n›n denetimi yan› s›ra, daha önceden tan›mlanmam›ﬂ yeni sorunlarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Yeni etik sorunlar› ya da ikilemli durumlar› farketmek, tan›mlamak ve çözümlerken gerekti¤inde yeni kurallar oluﬂmas›na katk›da bulunmak gerekti¤i vurgulanmaktad›r. Bununla birlikte araﬂt›rma ve e¤itimde kullan›lacak deney
hayvanlar›n›n ve araﬂt›rma yöntemlerinin Hayvan Deneyleri Etik Kurulu denetiminden
geçmiﬂ olmas› gerekmektedir16.
Hayvan Deneyleri ile ilgili üniversiteler bünyesinde kurulan yerel etik kurullar›n denetimi ve koordinasyonun sa¤lanmas› aç›s›ndan Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan
“Hayvan Deneyleri Etik Kurullar›n›n Çal›ﬂma Usul ve Esaslar›na Dair Yönetmeli¤i” 6
Temmuz 2006 tarihinde yay›mlanm›ﬂt›r. Bu yönetmeli¤e göre Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullar›ndan onay al›nmadan hayvanlar üzerinde tez ve araﬂt›rma amaçl› de-
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ney yap›lamaz. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullar›, deney hayvanlar› ile yap›lacak
çal›ﬂma isteklerinin incelenmesi, bu çal›ﬂmalar›n etik aç›dan de¤erlendirilmesi, izlenmesi ve görüﬂ bildirilmesi amac›yla üniversite bünyesinde rektörlü¤e ba¤l› olarak oluﬂturulan kurullard›r6. ‹nsanda normal fizyolojik mekanizmalar›n araﬂt›r›lmas›, insanlar›
hastal›klardan koruma ile hastal›klar›n tan› ve tedavisini geliﬂtirme yöntemlerinin araﬂt›r›lmas›, çevrenin korunmas›, bilimsel araﬂt›rma, e¤itim-ö¤retim, adli soruﬂturma (toksikolojik araﬂt›rma) gibi durumlar›n bir veya birkaç›n›n geçerli olmas› durumunda hayvanlar üzerinde deney yap›labilece¤i belirtilmektedir18.
Çevre ve Orman Bakanl›¤› Yönetmeli¤ine göre Yerel Etik Kurul’un kurulabilmesi için;
a) Hayvanlar›n tür özellikleri gözetilerek konforlar›n›n sa¤lanmas›
b) Stressiz ve sakin bir yaﬂam ortam› haz›rlanmas›
c) Veteriner Hekimler kontrolünde üretim ve/veya bak›m ünitesinin bulundurulmas› gerekmektedir19.
Deney hayvanlar› üzerinde e¤itim ve araﬂt›rma amac›yla yap›lacak çal›ﬂmalar›n
yürütülmesinde etik kodlara uygun davran›lmal›d›r. Bunlar ana hatlar›yla ﬂöyle ifade
edilmektedir:6
1. ‹nsan ve hayvan sa¤l›¤› konusunda bilime katk›da bulunacak e¤itim, ö¤retim
ve bilimsel amaçl› çal›ﬂmalar, uygun anestezi uygulanan ve a¤r›ya duyars›zlaﬂt›r›lan hayvanlarda gerçekleﬂtirilebilir.
2. “Yaﬂama Sayg›” ilkesi her hayvan türü için geçerlidir19.
3. Deneysel çal›ﬂmalarda kullan›lmas› zorunlu olan deney hayvanlar›na karﬂ›
sayg› göstermek ve etik aç›dan tutarl› olmak araﬂt›rmac›lar›n baﬂta gelen sorumluluklar› aras›nda olmal›d›r.
4. Deney hayvanlar› üzerinde yap›lacak bütün deneysel çal›ﬂmalar, bu konuda
uygun e¤itimi alm›ﬂ deneyimli kiﬂiler taraf›ndan ya da bu kiﬂilerin denetimi ve
dan›ﬂmanl›¤› alt›nda yürütülmelidir. ‹lk defa çal›ﬂma yapacak ö¤renci ya da
araﬂt›rmac›lar anestezi ve di¤er cerrahi teknikler hakk›nda bir e¤itim almadan
invazif yöntemleri uygulamamal›d›r.
5. Deney hayvan› kullan›lmadan geçerlili¤i kan›tlanm›ﬂ di¤er bilimsel alternatif
yöntemler (video, invitro biyolojik sistemler, bilgisayar simülasyon ve matematiksel metodlar gibi) varsa deney yap›lmamal›d›r.
6. Silah, cephane, tütün ürünleri, deterjanlar ve kozmetik ürünlerin geliﬂtirilmesi
ya da denenmesi amac›yla hayvanlar üzerinde deneysel çal›ﬂma yap›lmamal›d›r.
7. Deney hayvanlar› üzerinde gereksiz çal›ﬂmalar yap›lmamal› ve bir hayvan çal›ﬂmalarda bir kereden fazla kullan›lmamal› ve araﬂt›rman›n sonuçlar›ndan
beklenen yararlar, kullan›lacak hayvanlara verilen s›k›nt›ya de¤ecek kadar
önemli de¤ilse çal›ﬂma yap›lmamal›d›r.
8. Deneysel çal›ﬂma için en uygun tür, cins, kalite ve say›da hayvan modeli seçilmeli ve bilimsel olarak geçerli sonuçlar› verebilecek mümkün olan en az say›da ve en az kompleks tür tercih edilmeli, deney hayvan›n›n ve gereç-yöntemin uygunlu¤unu belirlemek üzere bir ön çal›ﬂma yap›lmal›d›r.
9. Yetiﬂtirilen ve deneylerde kullan›lan bütün hayvanlar›n, güncel uluslararas›
standart ve kurallar kapsam›nda türlerine uygun fizyolojik, psikolojik ve çevresel koﬂullarda, uygun veteriner bak›m ve yönetimi ile sa¤l›kl› ve rahat yaﬂamalar›na olanak sa¤lanmal›d›r.
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10. Deney hayvanlar›n›n nakilleri s›ras›nda türlerine ve özelliklerine uygun ﬂartlar sa¤lanmal›d›r.
11. Araﬂt›rmac›lar, insanda a¤r› ile sonuçlanan iﬂlemlerin omurgal› hayvan türlerinde de a¤r›ya neden olaca¤›n› göz önünde bulundurarak çal›ﬂmalar›n› en az
a¤r› ve s›k›nt› yaratacak koﬂullarda, veteriner hekim kurallar›na uygun sedasyon, analjezi ve anestezi yöntemleri kullan›larak yapmal›d›r. Nöromusküler
blokaj yapan ajanlar bilinç kayb› oluﬂturmadan paralizi yapt›klar› için anestezik madde yerine kullan›lamazlar.
12. Kullan›lacak deney hayvanlar›n›n fiziksel hareketlerini ve ihtiyaçlar›n› s›n›rlayan prosedürler çal›ﬂman›n amac›na ulaﬂmas› için gerekli olan en az sürede
olmal›d›r.
13. Araﬂt›rmac›lar, aﬂa¤›daki prosedürlerin kullan›m›nda özellikle dikkatli olmal›d›r; Pre ve postoperatif dönemlerde a¤r› kesicilerin kullan›lmas›n› k›s›tlayan
çal›ﬂmalar, A¤r› duyusunun azalt›lmad›¤› paralizi ve immobilizasyon stresi gibi durumlar, Elektrik ﬂoku ve anormal çevre ﬂartlar›n›n (düﬂük ya da yüksek
›s›, yüksek nem, de¤iﬂtirilmiﬂ atmosferik koﬂullar gibi) kullan›larak yaﬂam ﬂartlar›n›n olumsuzlaﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmalar, A¤r› ve stres gibi travma (yan›k, k›r›k gibi) ile ilgili çal›ﬂmalar, Deney hayvan›n›n fizyolojik beslenme koﬂullar›na uymayan (uzun süreli su ve besin verilmemesi gibi) durumlar.
14. Uzun süreli çal›ﬂmalarda, hayvan›n yaﬂam koﬂullar›n›n en iyi düzeyde tutulmas› için gereken özen gösterilmelidir. Yiyecek ve su k›s›nt›s› ya da kesilmesini kapsayan deneysel prosedürler, k›sa süreli olmal› ve hayvan sa¤l›¤›na zararl› hiçbir yan etkiye sahip olmamal›d›r.
15. Çevreyi etkileyebilecek çal›ﬂmalar›n yürütülmesinde özel bir dikkat gösterilmelidir. Çal›ﬂma sonunda ortaya ç›kan at›klar ile ölü hayvanlar›n ve biyolojik
materyalin, çevreye, insan ve hayvan sa¤l›¤›na zarar vermemesi için tüm
at›klar uygun ﬂekilde imha edilmelidir.
16. Çal›ﬂman›n sonunda ﬂiddetli ve sürekli a¤r› çeken, iyileﬂmesi mümkün olmayan ve yaﬂam›n› sürdüremeyecek durumda ve çevresi için risk oluﬂturabilecek
olan deney hayvanlar›n›n, tercihen prosedür s›ras›nda veya sonunda, insani
bir yöntemle ve gerekçeleri belirtilerek yaﬂamlar›na son verilebilir. Ötenazide, ani ve a¤r›s›z bir ölümle sonuçlanacak bir yöntem seçilir ve deney hayvan› ancak ölüm kriterleri kan›tland›ktan sonra at›labilir.
17. Deney hayvanlar› ile yap›lan çal›ﬂmalar, bas›n-yay›n gibi kitle iletiﬂim araçlar› ile halka sergilenmemelidir.
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TIBB‹ B‹R KÖTÜYE KULLANIM ALANI OLARAK D‹YET:
ET‹K B‹R YAKLAﬁIM
DIET AS A MEDICAL PRACTICE OPEN to MALPRACTICE:
AN ETHICAL APPROACH
Hakan ERT‹N*
Abstract
Diet is one of the most popular subjects in the field of medicine which has
become an arena of corruption including health professionals. The diet issue is directly related with specialists on endocrinology and metabolism, nevertheless it can be
asserted that some professionals out from these fields are busy with the subject in
Turkey. The main aim of this paper is to show how the obesity is made an object of
fear and how the health care is replaced esthetic via the capital guided system. In addition to this, medicine firms’ strategies and approaches to medicine and diseases have
also been evaluated in this paper. Healthy rich men are strategically more preferable
than unhealthy poor. Medicals and society should be more sensible for this ethically
unacceptable situation. Ethician’s utterance on this subject will be important in order
to exalt the principle of justice.
Key Words: Dietary, corruption in medicine, medical ethics.
T›bb›n son y›llardaki popüler konular›ndan birisi de hiç kuﬂkusuz ﬁiﬂmanl›k-DiyetObezite gibi farkl› baﬂl›klar ﬂeklinde ele al›nan, ancak genel olarak kilo problemleri
olarak adland›rabilece¤imiz aland›r. Her popüler konunun suiistimal edilmesi son zamanlar›n yayg›n e¤ilimi olarak düﬂünüldü¤ünde, bu alan da bu durumdan nasibini alm›ﬂ görünüyor. Maalesef, ﬁiﬂmanl›k-Obezite-Diyet üçgeninde birçok t›p mensubu -hekim, diyetisyen- da bu konuda suç ortakl›¤› yapar görünmektedir. Dahas› bu konunun,
diyet konusunda uzmanl›k e¤itimi almam›ﬂ kiﬂilerce tavsiye ve tedavilerin yürütüldü¤ü
de bir vak›ad›r. Görsel ve yaz›l› medyada boy gösteren kiﬂiler endokrinoloji ve metabolizma hastal›klar› uzmanlar› de¤il, pratisyen hekim veya konuyla ilgisi olmayan baﬂka branﬂlardan hekimlerden olduklar› aç›kt›r.
ﬁiﬂmanl›k kavram›n›n bir felaket olarak sunulmas› ile yarat›lan korku, sonras›ndaki suiistimallere zemin haz›rlamaktad›r. Ancak ﬂu da belirtilmelidir ki, ﬂiﬂmanl›k elbette
bir sa¤l›k sorunudur ve bu ﬂekilde ele al›nmal›d›r. Bu t›bb›n ilgi alan›ndad›r, bilimsel düzeyde ikaz ve çözümler t›p alan›n›n uzmanlar› - beslenme, metabolizma ve endokrinoloji uzmanlar› baﬂta gelmek üzere - taraf›ndan zaten sunulmaktad›r. Ne var ki, konu önce bilimsel düzeyde ele al›nmal›, halka do¤ru bir ﬂekilde sunulmal› ve alg›lat›lmal›d›r. Aksi takdirde ﬂiﬂmanl›k bir korku sarmal›na dönüﬂmekte ve estetik baz› kayg›lar›n tetikledi¤i psikiyatrik bir hal almaktad›r. ‹nsanlar bu duruma farkl› ﬂekilde tepki vermektedirler; bir grup ihtilalciler; “ben bu iﬂle baﬂ edemem” diyerek, umursamaz bir ﬂekilde yeme¤e hücum ederken, bir k›sm›ysa patolojik tepkiler vermekte, intihar vakalar›na bile
rastlanmaktad›r. Kilo problemleri alan›n›n, ideal imajlar›n dayat›lmas› ﬂeklinde istismar›na belki de en güzel tepkiyi feminist yaklaﬂ›m vermektedir: “ﬁiﬂman güzeldir!”1.
Burada ele ald›¤›m›z konunun halk aras›nda alg›lan›ﬂ ﬂekli ya da medya ve ona
alet olan “uzmanlarca!” getirildi¤i nokta, insanlar›n sa¤l›kl› olmas› m›s›d›r? Yoksa es* Dr., ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD / hakanertin@gmail.com
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tetik bir görünüm amac› m› taﬂ›maktad›r? Konunun popüler kültür araçlar›ndan biri haline gelmiﬂ oldu¤u aç›kt›r. Her yeri kaplayan popüler kültür; insanlar› ﬂaﬂ›rtmakta, kafalar›n› kar›ﬂt›rmakta ve birço¤unu da içinden ç›kamayaca¤› bir çukura düﬂürmektedir.
Küçük çocuklara yönelik beslenme al›ﬂkanl›klar›n›n nas›l etkilenmeye çal›ﬂ›ld›¤› bilinmektedir. Sünger Bob, Shrek, ﬁimﬂek Mcquin, Spider Man gibi yarat›lm›ﬂ kahramanlar eliyle sa¤l›ks›z beslemeyi al›ﬂkanl›k haline getirten sistem, sonra da insanlar› bir
tak›m diyet ilaçlar›, diyet merkezleri vs ile tekrar para harcamaya ça¤›rmaktad›r. ‹nsanlar› bu makastan kurtaracak bir çare bulmak gerekiyor ki ahlaki olan da budur. ‹ﬂte bu
nokta konunun etik alan›nca ele al›nmas› için hakl› bir sebep olarak önümüzde duruyor. Sa¤l›k camias›n›n aktörleri bu konuyu do¤ru biçimde de¤erlendirmeli ve bu savaﬂa kat›lmal›d›rlar.
ﬁiﬂmanl›k ve diyet konusunun insanlar üzerinde rahats›zl›k verici bir hal almas› baz› kavramlar›n de¤iﬂmesi ile ortaya ç›km›ﬂt›r. 1960’l› y›llarda manken Twiggy’i keﬂfeden çevreler-güçler-sistem, her ne demek gerekiyorsa, o masum yüzlü s›ska mankeni
ortaya ç›karm›ﬂt›r. Yap›lan bir araﬂt›rmaya göre 1960’l› y›llarda Amerika’da medyada
görülen mankenlerin ortalama a¤›rl›klar›, Amerikan toplumundaki kad›nlar›n genelinin
ortalama a¤›rl›¤›n›n %91’i iken, bugün bu oran %72’i civar›ndad›r. Art›k güzel kavram›n›n idolü; bat›l› zay›f kad›nd›r. Bu de¤iﬂime bir baﬂka örnek de Japon kad›nlar›n›n
her y›l h›zla artan say›daki estetik ameliyatlarla, çekik göz kapaklar›ndan kurtulmak istemeleridir2.
Prof. Dr. Nazif Ba¤r›aç›k’›n 2003 y›l›ndaki aç›klamas›na göre, ülkemizde, toplam
nüfusun ortalama %36-40’›nda ﬂiﬂmanl›k problemi oldu¤u tahmin edilmektedir. ﬁiﬂmanl›k ortalamalar›n›n en yüksek oldu¤u iki ilimiz, Konya ve Gaziantep’tir. Buralardaki oran %61’lere kadar ç›kmaktad›r. Yap›lan araﬂt›rmalara göre, ﬂiﬂman kiﬂilerin 3’de
2’sinin ebeveynlerinden birinin de ﬂiﬂman oldu¤u saptanm›ﬂt›r. ﬁayet ebeveynin ikisi
de ﬂiﬂmansa çocuklar›n ﬂiﬂman olma olas›l›¤› %90’a ç›kmaktad›r3.
Dünya Sa¤l›k Teﬂkilat› ﬂiﬂmanl›¤›n insan sa¤l›¤›n› etkileyen ciddi bir sorun oldu¤u
kabul edip, 1977 y›l›nda obezite ile ilgili bir bildiri yay›nlam›ﬂt›r. ‹çinde Türkiye’nin de
yer ald›¤› 24 Avrupa ülkesi bu bildiriyi imzalam›ﬂt›r. Milan Deklarasyonu ad› verilen bu bildirge, kiﬂilerin ﬂiﬂmanl›ktan korunmas›, ﬂiﬂmanlar›n haklar›, çocuklar›n ﬂiﬂmanl›ktan korunmas› için al›nmas› gereken önlemler konusunda tavsiyelerde bulunmaktad›r4.
Diyetler’in s›n›fland›r›lmas›
• T›bbi Diyetler
1.Zay›flama Diyetleri
2.Özel Hastal›k Diyetleri Gluten enteropatisi
Gut-Ürik Asit
Tuz

Kolesterol Düﬂürme

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

139

T›bbi metotlar kullan›larak uygulanmalar›ndan dolay› t›p alan›yla iliﬂkilendirilebilece¤imiz iki grup diyetten bahsedilebilir: Estetik amaçl› ve t›bbi amaçl› diyetler. Her iki
diyet de t›p alan› çerçevesi içinde ele al›nabilmekle beraber amaçlar› bak›m›ndan farkl›l›k göstermektedir.
Diyet alan›nda yer alan ve yukar›da ele ald›¤›m›z kuﬂkular› daha net göstermesi
bak›m›ndan diyet konusunun, t›bbi gerçekler ve t›bbi aldatmacalar aras›ndaki ayr›m›
ortaya koyan bir ﬂekilde ele al›nmas› uygundur. Özellikle birazdan ele alaca¤›m›z “yarat›lan hastal›klar” ba¤lam›nda ortaya ç›kan endiﬂe mekanizmalar›na benzer ﬂekilde diyet konusunda da ayn› endiﬂe mekanizmalar› insanlar› kuﬂatmaktad›r. Yine yarat›lan
hastal›klar kavram›na benzer bir ﬂekilde, sistemli bir ﬂekilde önemli bir diyet ilaçlar› ve
ürünleri pazar› oluﬂmuﬂtur. Bu pazar›n en bilinen ürünleri Reductil ve Xenical’dir ve
bunlar›n yan›nda da birçok preparat da sat›lmaktad›r. Di¤er yandan yine konumuzla ilgili olarak, BM Uluslararas› Narkotik Kontrol Kurulu (INCB), diyet ürünlerinin
“zay›flama ç›lg›nl›¤›yla” bilinçsizce kullan›ld›¤›na iﬂaret etmiﬂ ve diyet ürünleri pazar›nda sahte ürün miktar›nda ciddi bir art›ﬂ›n oldu¤unu bildirmiﬂtir. Zay›flama amac›yla bilinçsizce kullan›lan anorektik ilaçlar›n kullan›m›nda görülen bu art›ﬂ›n, panik atak, halüsinasyon, nefes alma güçlü¤ü, nöbetler, koma ve hatta ölüme kadar gidebilecek boyutlara varan etkilerine dikkat çekilmiﬂtir5.
ﬁiﬂmanl›k veya kilo problemleri konusunda en fazla kötüye kullan›lan konu diyet
konusudur ve buna paralel olarak 2 temel alan›n kötüye kullan›ld›¤›n› bilmekteyiz: kolesterol de¤erleri ve anti-aging.
Bundan 20 y›l önce kabul edilebilir kolesterol de¤erleri 260 mg/dl olarak belirlenirdi. Ancak ﬂimdi bu de¤erler 200 mg/dl’lere çekilmiﬂtir. Buna benzer bir durumun
tansiyon arteriel de¤erlerinde de oldu¤u görülmektedir. Acaba de¤erlerdeki bu geriye
çekilme salt t›bbi gerekçelerle mi olmaktad›r, yoksa baz› ﬂüpheli ﬂeyler var m›d›r?
Bu gibi t›bbi de¤erlerin kabul edilebilirlik aral›klar›, ABD’nde Ulusal Sa¤l›k Enstitüsünce (NIH) belirlenmektedir. 2001 y›l›nda normal kolesterol de¤erleri NIH taraf›ndan aﬂa¤› çekilmiﬂtir ve bir anda kolesterol düﬂürücü ilaçlar› kullanan ya da kullanmas› gereken insan say›s› 3 kat›na ç›km›ﬂt›r!6 Ulusal Sa¤l›k Enstitüsü önce bünyesinde çal›ﬂan memurlar›n›n ilaç ﬂirketleri ile ba¤lar›n› savunurken ve bunda bir sak›nca
görmezken; yap›lan yo¤un eleﬂtiriler sonras›nda 2004 y›l›nda tüm bilim kadrosuna yönelik bir genelge yay›nlanm›ﬂ ve ilaç sektörü ile ba¤lant›lar›n kesilmesini istemiﬂtir7.
Bu etkilerin sonucu olarak kolesterol ilaçlar› en fazla reçete edilen ilaçlar haline
gelmiﬂtir. Özellikle 1987’de piyasaya ç›kan Mevacor ve arkas›ndan ç›kan Lipitor gelmiﬂ geçmiﬂ en fazla reçete edilen ilaçlardand›r8.
Bir baﬂka manevra tipi ise hastal›k yaratmakt›r. Ivan Illich’in 1976 da T›bb›n S›n›rlar› ya da Sa¤l›¤›n Gasp› adl› eserinde yazd›¤› gibi gittikçe daha fazla insan hasta s›n›f›na sokulmaktad›r. Bu noktada Amerikal› Vince Parry’nin yazd›¤› “Bir Rahats›zl›¤›
Markalaﬂt›rmak Sanat›” adl› makaleden de bahsetmek yerinde olur. Parry’e göre reklam ﬂirketleri ilaç ﬂirketleri ile beraber, yetiﬂkin dikkat eksikli¤i sendromu, erektil iﬂlev
bozuklu¤u ya da regl öncesi disforik bozukluk gibi yeni hastal›klar türetmektedir. Türetilen hastal›klar içinde gerçekten bir hastal›k kategorisi içine giremeyecek durumlar oldu¤u gibi, hastal›k kavram›na yönelik olarak “müﬂterileri” yeni bir düﬂünce ﬂekline haz›rlamak bu türetme eyleminin önemli bir boyutunu oluﬂturmaktad›r9.
Bu tür yaklaﬂ›mlar ve amaçlar sonuçta bize yeni hastal›klar kazand›rm›ﬂt›r. Bunun
en tipik örne¤i Sisi Sendromu’dur, 1998 y›l›nda bir ilaç firmas›n›n tek sayfal›k bir
ilan›yla ortaya ç›km›ﬂt›r. Sendroma Avusturya imparatoriçesi Elisabeth’in ad›n›n k›sa
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söyleniﬂi olan sisi ad› verilerek adeta bir soylu hastal›¤›na sahip olma imtiyaz› verilmiﬂtir10. Depresyonun özel bir türü oldu¤u iddia edilen bu hastal›¤a önce prenses Diana’n›n ad› verilmek istenmiﬂ ama sonradan vazgeçilmiﬂtir. Sonuçta Münster üniversite klini¤inden psikiyatrist Markus Burmer bu hastal›¤›n bir uydurma oldu¤unu ortaya
ç›karm›ﬂt›r11.
Sonuçta yo¤un reklamlar ve dezenformasyon metodlar› ile sa¤l›¤›na dikkat etmek
isteyen insanlar endiﬂeli hastalara çevrilmiﬂtir. Utangaçl›k, sosyal anxiete; menapoz ise
bir hormon eksikli¤i hastal›¤›d›r art›k. Sa¤l›kl› orta yaﬂ kad›nlar›n›n osteoporoz, erkeklerinse yüksek kolesterol denen hastal›klar› hep onlarla beraberdir art›k!12. Günümüzde kemik yo¤unlu¤u ve kolesterol rakamlar› birçok kiﬂi için birer obsesyondur.
Asl›nda hastal›k yaratma fikrinin kendisi geçmiﬂte bir komedi konusudur. 1923 y›l›nda Jules Romains’in tiyatro eserinde, Fransa da küçük bir köye tayin olan, Dr.
Knock, kendisine hiç hasta gelmeyince köy ö¤retmeni ile anlaﬂarak, köylüleri bir toplant›ya davet eder ve köyde sinsice geliﬂen bir hastal›ktan bahseder, herkesin kontrol
alt›nda tutulmas›n›n gerekli oldu¤unu söyler ve sonuçta muayenehanesi dolar taﬂar.
ﬁimdi ise bu komedi gerçek olmuﬂtur. ‹nsanlar hep kontrol alt›ndad›r art›k!!13.
Sa¤l›k alan› bu yaklaﬂ›mlarla paras›z hastalar yerine sa¤l›kl› zenginlere yönelmiﬂtir. Sonuçta t›p alan› günümüzde Transperancy International’a (Uluslararas› ﬁeffal›k Örgütü) göre ne yaz›k ki en kirli 3. sektördür14.
Sonuç
T›bb›n giderek ticarileﬂmesi herkesin s›k dile getirdi¤i bir konudur, ancak durum
sadece ﬂikâyet edip durmakla geliﬂtirilecek kadar hafif de¤ildir. Kantar›n topuzu iyiden
iyiye kaçm›ﬂt›r. Genel sa¤l›k politikalar›ndan, bireysel yaklaﬂ›mlara kadar sermaye egemen anlay›ﬂ t›p alan›n› kuﬂatm›ﬂt›r.
Sa¤l›k politikalar›n›n sonuçlar› hepimizi etkilemektedir bunu eleﬂtirmek çok yerindedir, ama sa¤l›k kitlesi yukar›da sayd›¤›m›z olaylara seyirci kalmamakta m›d›r? Bireysel görevlerden kaç›n›ld›¤› bir gerçektir. Etik son zamanlarda önemli bir ç›kmaza do¤ru itilmekte hatta kullan›lmaktad›r. Psikiyatrist Cemal Dindar’›n oldukça yerinde bir ﬂekilde ifade etti¤i gibi bir yerde etik bir tart›ﬂma varsa orada üzeri örtülmesi gereken
haks›z bir ﬂölen vard›r15. Etik son zamanlarda sanki bir aklama arac› olarak kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Burada bir insan zaaf›ndan bahsetmek yerinde olacakt›r. Her insan›n kendisini iyi olarak kabul etmek gibi bir e¤ilimi vard›r, ruh sa¤l›¤› bak›m›ndan belki de gereken budur ancak bu ﬂöyle bir ironiyi de ortaya ç›karmaktad›r. Elbette kimse
kendini kötü olarak kabul etmez, ama insan›n kendi kötülü¤ünden dolay› bir ﬂüphesi
varsa, kendini baﬂka kötülerden ay›rarak aklar.
‹ﬂte etik tart›ﬂmalar›n yap›ld›¤› toplant›larda kimi zaman bu duyguyu besler. Baz›
t›bbi etik konular› bir kesim için kendisini rahats›z etmeyecek bir boyutta ise orada
ateﬂli konuﬂmalar yaparlar, ahlaki yaklaﬂ›m›n önemini vurgular ve kendi benliklerine
iyilik mesajlar› pompalarlar. Oysa ayn› kiﬂiler bir ilaç firmas›n›n sponsorlu¤unda düzenlenen bir toplant›ya, firman›n misafiri olarak kat›l›r, tüm masraflar› karﬂ›lanarak gittikleri lüks otelde veya tatil köyünde, hiçbir bilimsel toplant›y› izlememekte ve keyif yapmakta bir sak›nca görmezler. Ne kadar ﬂansl›y›z ki, bizim alan›m›z ilaç firmalar›n›n ﬂimdilik ilgisini çekmiyor, bizde bu ﬂekilde kendimizi koruyabiliyoruz. Ama ilaç firmalar› ile
ilgili sorunlar› daha ﬂiddetli dile getirirsek bizim de kap›m›z› çalacaklard›r.
Etik yaklaﬂ›mlarda bu tür konular›n göz ard› edilmemesinden yanay›m. Alan›m›z›n
de¤erli mensuplar› bu tür yaklaﬂ›mlar› art›k daha fazla dile getiriyorlar ki bu da ümit vericidir.
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Yukar›da yeni hastal›klar icat edildi¤inden söz etmiﬂtik. T›p mensuplar› ne yaz›k
ki maddi sebeplerle önce birçok olay› t›bbileﬂtirmekte sonra da birçok t›bbi olay› ticarileﬂtirmektedir. Bu yüzden, t›p mensuplar› ve ilaç ﬂirketlerinin mezkûr ilaçlar ile ilgili
davran›ﬂlar› ve stratejileri ile diyet konusu ayn› düzlemde ele al›nmas› gereken sorunlar olarak görülmelidir. Bu argüman›m›z sebebiyle biz de burada diyet – kolesterol –
ilaç – pazarlama yöntemleri gibi içe içe geçmiﬂ konular› bir bütün içinde de¤erlendirdik.
Hasta kavram›n›n müﬂteri kavram›yla yer de¤iﬂtirdi¤i s›kça karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Art›k t›p sektörünün aktörleri rahatça müﬂterilerinden bahsetmektedirler.
Bu t›p alan›n›n netameli konular›ndan biridir ve üstünde çokça konuﬂulup tart›ﬂ›lmal› ve bu tart›ﬂmalar›n sonucunda oluﬂacak stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir.
Ancak T›p Eti¤i baﬂl›¤› alt›nda yap›lan t›bbi uygulama yanl›ﬂlar›n›n dile getirildi¤i çal›ﬂma çok azd›r ve san›yorum ki bu durum T›p Eti¤i ABD’lerinin kuruluﬂ yap›s›yla ilgilidir.
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TELERADYOLOJ‹ UYGULAMALARINDA ET‹K SORUNLAR
ETHICAL ISSUES IN TELERADIOLOGY
Mahmut GÜRGAN*
Abstract
Progress in computer technology and telecommunications have meant that all diagnostic images can now be acquired as digital signals and transferred to other locations. Teleradiology is the electronic transmission of radiographic images as digital
signals from one geographic location to another and being actively practiced worldwide. But it gives rise to many unanswered ethical and medico-legal questions and the
ethical concepts surrounding this innovation remain unclear. It raises interesting ethical and practical issues, which have received relatively little attention in the radiology
or ethics literature to date. These include confidentiality, data security and technological reliability, consent, competence, interprofessional and professional-patient relationships, and the organization of medical services. This article aims to outline some
of the potential legal and ethic issues, and makes suggestions for minimum ethical and
professional standards for teleradiological practice.
Key Words: Teleradiology, Telemedicine, Ethic.
Giriﬂ
Teleradyoloji, radyolojik görüntülerin say›sal verilere dönüﬂtürülerek, Internet ya
da benzeri a¤lar arac›l›¤›yla, bir noktadan di¤er bir noktaya aktar›lmas› ﬂeklinde uygulanan bir telet›p yöntemidir1.
Elektronik haberleﬂme yoluyla t›bbi uygulamalar 1960'l› y›llarda, NASA'n›n uzay
uçuﬂlar› s›ras›nda astronotlar›n fizyolojik ölçümlerinin uydu arac›l›¤› yeryüzündeki merkezden izlenmesi ile baﬂlam›ﬂt›r2. Elektronik haberleﬂme teknolojisinin ilerlemesi ve bilgisayar teknolojisinde gerçekleﬂen büyük at›l›mlar sayesinde, say›sal radyoloji son y›llarda giderek artan bir h›zla klasik radyolojinin yerini almaktad›r3. Bir yandan Röntgen
›ﬂ›nlar› ile oluﬂan görüntülerin film yerine say›sal taray›c›lar arac›l›¤›yla bilgisayar sistemlerine aktar›lmas› ve say›sal görüntü iﬂleyen bilgisayarl› tomografi ve manyetik rezonans gibi geliﬂmiﬂ görüntüleme araçlar›n›n kullan›lmas›, öte yandan haberleﬂme a¤lar›n›n da geliﬂmesi, elde edilen görüntülerin uzak merkezlere aktar›lmas›n› mümkün
k›lm›ﬂt›r. Genelde Internet hatlar› (ISDN, T1, T3, veya ADSL), bazen de geniﬂ alan
a¤lar› (WAN) ya da yerel alan a¤lar› (LAN) arac›l›¤› ile DICOM format›nda yap›lan aktar›mlar sayesinde, herhangi bir yerde çekilen hasta görüntüleri, dünyan›n baﬂka bir
ucunda görülebilmekte ve raporlanabilmektedir.
Teleradyoloji temel olarak üç biçimde uygulan›r:
1. Uzaktan raporlama (Telediagnosis): haz›rlanan görüntülerin uzak bir merkeze
gönderilmesi ile yap›l›r
2. Uzaktan dan›ﬂma (Telekonsultasyon): raporu haz›rlamakta olan radyolo¤un,
uzaktaki bir uzmana dan›ﬂmas›d›r.
3. Uzaktan yönlendirme(Telemanagement): hastan›n incelemesi sürerken sürecin
eﬂ zamanl› olarak bir uzman taraf›ndan uzaktan yönlendirilmedir.
Dr. ‹.Ü. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi T›p Tarihi ve Etik Anabilim Dal› Doktora Ö¤rencisi, Radyoloji Uzman› /
mgurgan@gmail.com
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Dünyada Durum
ABD’de yüzde 20’ye varan radyoloji uzman› aç›¤›n› kapatmak ve hastanelerin acil
servislerine radyoloji raporu sa¤layabilmek amac› ile 2002 y›l›nda baﬂlat›lan teleradyoloji hizmetleri, bugün ABD, Kanada, Avustralya, ‹ngiltere ve Almanya gibi geliﬂmiﬂ ülkelerde yayg›nlaﬂm›ﬂ4; baz› ülkeler Hindistan gibi uzak ülkelerden ucuz hizmet sat›n almaya baﬂlam›ﬂlard›r. Örne¤in ABD’deki bir hastanenin acil servisinde çekilen görüntüler
birkaç dk. sonra Hindistan’›n bir kentindeki bir merkezde de¤erlendirilmekte ve raporlanabilmektedir5. Avrupa ülkelerinde de son y›llarda yayg›n olarak kullan›lmakta olan bu
yöntem telet›p uygulamalar› içerisinde %57 kullan›m oran› ile ilk s›rada yer almaktad›r6.
Öte yandan, de¤iﬂik büyüklüklerde ﬂirketler taraf›ndan uluslararas› platformlarda
reklam› yap›lan teleradyoloji hizmetlerinin yayg›n kabul görmüﬂ uluslararas› standartlar› henüz mevcut de¤ildir. Uygulama alan›nda da yeterli denetimi yap›lamad›¤› bildirilmektedir. Avrupa Birli¤i ülkelerinde, verilen hizmetin kalitesine yönelik kriterler
EAR/UEMS (EAR: Avrupa Radyoloji Birli¤i; UEMS: Avrupa T›p Uzmanlar› Birli¤i) taraf›ndan haz›rlanan bir belgede tan›mlanm›ﬂ olmakla birlikte, bunlar›n ne ölçüde uyguland›¤› tart›ﬂmal›d›r.
Ülkemizde de teleradyoloji sistemleri, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n yürüttü¤ü Dünya Bankas› destekli ‘Türkiye Sa¤l›kta Dönüﬂüm Projesi’ ad›yla yürütülen çal›ﬂman›n 5. aya¤›n› oluﬂturan ‘E-Sa¤l›k Projesi’ çerçevesinde7, 14 devlet hastanesinde ve ayr›ca kendi
giriﬂimleri ile baz› özel hastane zincirlerinde8 uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Sa¤l›k Bakanl›¤› teleradyoloji çal›ﬂmalar›n› pilot bir bölgede uygulamak amac›yla ilk aﬂamada 9 gönderici (görüntü gönderme istasyonu) ve 5 Al›c› (görüntü alma ve inceleme istasyonu)
hastane belirlemiﬂ ve bu hastaneler aras›ndaki ba¤lant›y› sa¤lamak üzere Telet›p Merkezi Da¤›t›c› Birimi’ni oluﬂturmuﬂtur.
Zarar ve Yarar ‹kilemi
Bu uygulama ile radyoloji uzman›n›n görev yapmakta oldu¤u yerlerde, karmaﬂ›k olgularda uzaktan dan›ﬂma ile tan›ya katk›da bulunabilecek üst düzey uzmanl›k görüﬂlerinin al›nmas›n›n tan›n›n de¤erini artt›raca¤› dile getirilmektedir9. Radyolog olmayan k›rsal bölgelerde ise tetkik için büyük ﬂehirlere gitme zorunlulu¤unun ortadan kald›r›labilece¤i ve uzaktan raporlaman›n özellikle acil durumlarda hayat kurtar›c› olabilece¤i; acil
olmayan durumlar için de kolay ve ucuz bir çözüm oldu¤u öne sürülmektedir.
Ancak bütün bu söylemlerde, radyoloji uzmanl›¤› sadece radyolojik imaj yorumlamay› kapsayan bir uzmanl›k dal› olarak görülmektedir. Oysa radyolojik görüntülerin
de¤erlendirilerek raporlanmas› bir radyoloji uzman›n›n görevlerinden sadece birisidir.
Bir radyolog bunun yan› s›ra aﬂa¤›da s›ralanan baz› önemli baz› iﬂlevleri de yerine getirmek durumundad›r.
– Klinisyenlerle eﬂgüdümlü olarak, önceki incelemeleri de gözden geçirerek hasta verilerinin de¤erlendirilmesi ve yöntem seçimine iliﬂkin klinisyenin yönlendirilmesi;
– Hastan›n ön haz›rl›¤›; hasta ve görevli personelin iyonizan ve non-iyonizan
›ﬂ›nlardan korunmas› için gerekli önlemlerin al›nmas›, bunlar›n denetlenmesi,
cihazlar›n ayarlanmas› (kalibrasyonu);
– ‹ncelemenin izlenerek, ek çekim yapma, kesit alma gibi eﬂzamanl› müdahalelerle incelemenin tan›sal veriminin artt›r›lmas›;
– Elde edilen verilerin bilgisayar programlar› ile iﬂlenerek oluﬂturulan görüntülerin düzenlenerek (postprocessing), film yada özel ka¤›t gibi ortamlara bast›r›lmas› ve bunlar›n klinik bulgular ile iliﬂkilendirilerek de¤erlendirilmesi;
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– Bulgular›n ve radyolojik de¤erlendirmenin uygun biçimde rapor edilmesi;
– Biyopsi gibi küçük invazif giriﬂimlerin uygulanmas›;
– Tedavi sürecinin hasta ve klinisyen ile birlikte izlenmesi;
– Radyoloji bölümünün yönetimi.
Görülece¤i üzere, teleradyoloji yöntemleri ile, bu iﬂlevlerin ço¤unu yerine getirmek
mümkün de¤ildir. Radyologlar›n hastalar ve klinisyenlerle do¤rudan iletiﬂim kuramad›¤› durumlarda klinik ön veriler ve geri bildirimler aksamakta, uzaktan rapor yazanlar aﬂ›r› temkinli davranabilmekte, önceki incelemelerin yoklu¤u nedeniyle somut tan›lara varmaktan kaç›nmakta ve gereksiz ek incelemeler önermek e¤iliminde olmaktad›rlar.
Bu durumda, uygun ﬂekilde yap›land›r›lmayan sistemlerde kalite azalmakta, hastalara ve klinisyenlere verilen hizmetler zarar görmekte, incelemelerin bir kez daha tekrarlanmas› gere¤i ortaya ç›kabilmekte, maliyet ve harcanan efor katlanarak artmaktad›r.
Uzaktan raporlama, uzmanl›k hizmetinin verilemedi¤i durumlarda hastaya yarar
sa¤lamakta ise de, salt maliyet hesaplar›n› gözeten k›s›r bir bak›ﬂ aç›s› ile uzun vadeli
kal›c› bir uygulamaya dönüﬂtürüldü¤ünde, hastalar›n eksik ve yetersiz sa¤l›k hizmeti almalar›na yol açmaktad›r. Öte yandan uzaktan raporlama, baﬂlang›çta radyoloji uzman›n›n bulunmad›¤› yerlerde geçici bir çözüm gibi dursa da, zamanla bu durumun kal›c›laﬂmas›, buralara uzman temininin ertelenmesine yol açabilir. Bu nedenle teleradyolojinin radyolog yoklu¤unu telafi edecek ya da masraflar› k›sacak bir yöntem olarak görülmesi / gösterilmesi, uzun vadede bu hizmetlerin hasta aleyhine bir eksiklik yaratmas›na yol açacakt›r.
Teleradyoloji hizmetlerinin ülke d›ﬂ›ndan al›nmas› ve kaynak ülkenin nitelik ve sürekli e¤itim ﬂartlar›n›n iyileﬂtirilmemesi durumunda ise önemli hukuki ve kalite sorunlar› da ortaya ç›kabilmektedir.
Bu nedenle al›c› merkeze iletilecek görüntülerin bir radyolog denetiminde elde
edilmesi ve al›c› birimlerde bulunan uzmanlar›n öncelikle konsültasyon hizmeti vermesi en do¤ru çözümdür. Aksi halde hasta ön haz›rl›¤›, cihazlar›n kalibrasyonu, resimleme gibi faaliyetlerin uzmanl›k e¤itimi almam›ﬂ kiﬂilerce eksik olarak yap›lmas› hastaya
zarar verebilece¤i gibi, di¤er iﬂlevlerin uzmanl›k e¤itimi almam›ﬂ kiﬂilerce yap›lmas›na
izin verilmesi anlam›na gelecektir. Bu durum T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü’nün “Uzmanl›k
yetkisinin kullan›lmas›” baﬂl›kl› 4. maddesindeki “Bu Tüzük hükümlerine göre uzmanl›k belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve ﬂekilde uzmanl›k unvan ve yetkisini kullanamazlar ve uzmanl›kla ilgili t›bbi faaliyette bulunamazlar.” ifadesini içeren hükmüne uygun
düﬂmemektedir.
Mahremiyet ve Güvenlik
Özel hayat›n gizlili¤i T.C. Anayasa’s›n›n (1982) 20. maddesinde ve 5237 say›l›
Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesinde yasal koruma alt›na al›nm›ﬂt›r. Elektronik ortamda baﬂka merkezlere aktar›lacak olan hastaya ait bilgi ve veriler de, Avrupa Konseyi’nce 28 Ocak 1981 tarihinde imzaya aç›lan ve Türkiye taraf›ndan da imzalanan,
“Kiﬂisel Verilerin Otomatik ‹ﬂleme Tabi Tutulmas› Karﬂ›s›nda Bireylerin Korunmas›"na
iliﬂkin 108 say›l› sözleﬂmede kiﬂisel veri kavram› içinde ele al›nmaktad›r.
Kiﬂisel verilerinin korunmas› konusunda hekimlere de baz› yükümlülükler getirilmiﬂtir. Hasta Haklar› Yönetmeli¤i’nin ‘Bilgilerin Gizli Tutulmas›’ baﬂl›kl› 23. maddesi,
Hekimlik Meslek Eti¤i Kurallar›’n›n 5. ve 9. maddesi ve T›bbi Deontoloji Tüzü¤ü’nün
4. maddesinde hekimlerin s›r saklama yükümlülü¤ü düzenlenmiﬂtir.
Dünya Tabipleri Birli¤i taraf›ndan 1981 y›l›nda yay›mlanan Lizbon Hasta Haklar› Bildirgesi’nde “Hasta hekimden, tüm t›bbi ve özel hayat›na iliﬂkin bilgilerin gizlili¤i-
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ne sayg› duyulmas›n› bekleme hakk›na sahiptir” ilkesi ifade edilmiﬂ, 1994 y›l›nda yay›mlad›¤› Amsterdam Bildirgesi’nde de hastaya ait bilgileri usulüne uygun olarak koruman›n önemi, hekimlerin bu bilgileri saklamaya iliﬂkin yükümlülükleri s›ralanm›ﬂt›r.
T›bbi uygulamalarda bireylerin kiﬂilik haklar›n›n ihlal edilmemesi amac›yla düzenlenen
ve Biyoloji ve T›bb›n Uygulanmas› Bak›m›ndan ‹nsan Haklar› ve ‹nsan Haysiyetinin
Korunmas› Sözleﬂmesi’nin 1. maddesinde ‘biyoloji ve t›bb›n uygulanmas›nda bireylerin haysiyetini ve kimli¤ini korumak’ taraf devletlerin en temel yükümlülü¤ü olarak görülürken, bireylerin bunu talep etmelerinin en temel haklar› oldu¤u belirtilmiﬂtir.
Do¤rudan film üzerine çekilen radyografilerde, hastan›n kimlik ve kay›t bilgileri selüloz gibi maddi bir ortama yaz›ld›klar›ndan bunlar› tahrif etmek zordur ve yap›lan de¤iﬂiklikler kolayl›kla anlaﬂ›labilir. Ancak bilgisayarla oluﬂturulan say›sal görüntülerin, yine bilgisayar arac›l›¤› ile de¤iﬂtirilmeleri daha kolay ve bu tür tahrifat›n anlaﬂ›lmas› daha zordur. Bu nedenle özellikle verilerin elektronik ortamda uzaklara aktar›ld›klar› Internet gibi çok kullan›c›l› a¤larda olas› güvenlik boﬂluklar›, 3. ﬂah›slar›n hastan›n kiﬂisel
bilgilerine ulaﬂ›labilmesine, hatta say›sal ortamda görüntülerin üzerinde de¤iﬂiklik yap›labilmesine olanak tan›maktad›r. Bu durum hastan›n s›rlar›n›n korunmas› ilkesini zedeleyecek ve kötü niyetli kullan›mlara f›rsat sa¤layacakt›r.
Güvenlik sorunlar› ço¤unlukla, uzak bir siteden, kay›tlara izinsiz eriﬂim, mahremiyetin ihlâli, kay›tlar›n silinmesi yada üzerinde de¤iﬂiklik yap›lmas›, bilgisayarlarda depolanan verilerin yanl›ﬂl›kla silinmesi ve yap›lan ihmal ve ihlallerin saptanarak kan›tlanmas› ﬂeklinde ortaya ç›kmaktad›r. Elektronik bilgilerin dikkatsizlikle yanl›ﬂ adreslere
gönderilmesi sonucunda binlerce kay›t›n gizlili¤inin bozulmas› mümkün olabilmektedir10. A¤ustos 2000’de, dikkatsizlikle yanl›ﬂ randevu verilmesi sonucunda 858 hastan›n kay›tlar›n›n gizlili¤i ihlâl edilmiﬂtir11. Dikkatsizlik nedeniyle yap›lan böyle hatalar›n
yan› s›ra, t›bbi bilgiye eriﬂimi olan kiﬂilerin kötü niyetli giriﬂimleri de gizlilik ihlallerine
yol açmaktad›r. Bu ihlallere bir çok örnek verilebilir.Bir sa¤l›k çal›ﬂan›, 4000 HIV-pozitifli hastan›n ad›n› içeren bir bilgisayar diskini iki gazeteye vermiﬂ, Medicaid adl› bir
ﬂirketin elemanlar› veri pazarlayan ﬂirketlere hastalar›n mali bilgilerini içeren ç›kt›lar›
satm›ﬂlard›r. Bir banker sa¤l›k kay›tlar›ndan eline geçirdi¤i kanserli hastalara ait ipotek
dökümlerini kullanarak büyük miktarlarda kazanç elde etmiﬂtir12. Haziran 2008 tarihinde ‹stanbul’da bir Kemik ‹li¤i Bankas›’nda kay›tl› yaklaﬂ›k 30 bin ba¤›ﬂç›n›n tüm genetik ﬂifreleri, adresleri ve bilgilerinin yer ald›¤› dosyalar bilgisayardan kopyalanm›ﬂ,
genetik bilgileri çal›nan ba¤›ﬂç›lar tan›mad›klar› kiﬂiler taraf›ndan aranarak ilik nakli
konusunda görüﬂmeye ça¤r›lm›ﬂt›r13.
Bu türlü güvenlik aç›klar›n›n kapat›lmas› için aﬂa¤›daki önlemlerin al›nmas›na gerek vard›r14:
– Her türlü sa¤l›k kay›t bilgileri ve elde edilen görüntüler hastaya aittir. Bunlar
daima kilitli tutulmal›, gizli güvenlik ﬂifreleri ile korunmal›, zorunlu bir durum
olmad›kça kullan›lmamal›d›r,
– Kurumda kimin hangi yetkilerle hangi verilere ulaﬂaca¤› çok iyi tan›mlanmal›,
yetkisiz kiﬂilerin hastan›n sa¤l›k kay›tlar› ve saklanan görüntülere eriﬂimini engelleyecek geliﬂmiﬂ bir denetim mekanizmas› kurulmal›d›r.
– Amaca hizmet edecek ﬂekilde mümkün olan en az bilginin kullan›lmal› ve aktar›lmal›, aktar›m s›ras›nda kay›tlarda bulunan kiﬂisel kimlik tan›mlay›c›lar› kay›tlardan ç›kart›lmal›d›r.
– Sistem, hangi kullan›c›n›n sistemin hangi k›sm›na ne zaman ve nereden eriﬂti¤ine dair kay›t tutmal›, ﬂüpheli iﬂlemler denetlenebilmelidir.
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– Her düzeyde görev yapan personele bu sistemin niteli¤ine uygun bir etik e¤itimi verilmelidir,
Eski radyografilerin taray›c›lar sayesinde say›sal ortama geçirilmeleri mümkün olmuﬂtur. Öte yandan bir say›sal görüntülerde de¤iﬂiklik yap›ld›¤›n›n saptanmas› durumunda aç›lacak bir dava s›ras›nda mahkeme taraf›ndan orijinal filmlerin incelenmesi
istenebilir. Bu nedenle bu filmlerinde uygun ortamlarda saklanmaya devam edilmesi
zorunlulu¤u ciddi ölçüde mekan sorunlar› meydana gelmektedir.
Hukuki Durum
Belirtilen sak›ncalar›n yan› s›ra, kiﬂisel verilerin aktar›m› ve saklanmas› s›ras›nda
önemli güvenlik sorunlar› ortaya ç›kabilmektedir. Ülkemizde uygulamaya konulmakta
olan telet›p hizmetlerinin ve bu hizmetlerin yürütülece¤i sistemin güvenli¤ine iliﬂkin,
yürürlü¤e konmuﬂ bir yasa bulunmamaktad›r. Ayr›ca biliﬂim konusundaki teknik eksiklikler, sa¤l›k personelinin bu konudaki e¤itiminin ve a¤ güvenli¤ine iliﬂkin önlemlerin
yetersizli¤i gibi sorunlar henüz tam anlam› ile çözülememiﬂtir. Bunun yan›nda, telet›p
çal›ﬂmalar›n›n yürütülece¤i sistemin uluslararas› kuruluﬂlarca belirlenen güvenlik kriterlerine uygunlu¤unu denetleyecek yetkin bir denetim organ› da bulunmamaktad›r. Bu
nedenle hastalara ait verilerin saklanmas› ve al›c› hastanelere iletilmesi s›ras›nda ç›kacak sorunlar›n hekimlerin s›r saklama yükümlülüklerinin ihlali sonucunu do¤urmas› olas›d›r.
Türk Tabipler Birli¤i’nin “Hekimlik Meslek Eti¤i Kurallar›” düzenlemesinin 31.
Maddesinde, hekimin, yasal zorunluluk olmad›kça, bu bilgileri baﬂkas›na veremeyece¤i, ancak hastan›n kimlik bilgilerini sakl› tutulmas› koﬂuluyla, bu bilgileri dosya üzerinden yapaca¤› araﬂt›rmalarda kullanabilece¤i belirtilmektedir. Bu maddeye göre aç›k
kimlik bilgilerini de içeren görüntülerin do¤rudan aktar›m› etik aç›dan sak›ncal›d›r.
Bunun yan› s›ra, yasal boﬂluklara ba¤l› olarak, geliﬂmiﬂ standartlar›n kullan›lmad›¤›, aktar›m s›ras›nda görüntülerde kalite kayb›n›n oldu¤u sistemlerde, uzaktaki uzman›n görüntüleri iﬂleme olanaklar› ve klinik verilere ulaﬂ›m› k›s›tl› olmaktad›r15.
Sonuç
Teleradyoloji hizmetinin, radyolog azl›¤›n› telafi edecek ya da masraflar› k›sacak
bir yöntem olarak görülmesi, uzun vadede hastalar›n yetersiz ve eksik hizmet nedeni
ile zarar görmelerine yol açacakt›r. Bu zarar› bir ölçüde olsun telafi edebilmek için, uzman aç›¤› kapanana dek verilecek uzaktan raporlama hizmeti kapsam›nda haz›rlanan
raporlar, klinisyenlerle beraber yap›lan multidisipliner toplant›larda gözden geçirilebilecek ve hasta notlar› ve daha önceki incelemeler ile iliﬂkilendirilebilecek nitelikte olmal›d›r. Bu raporlar›n do¤rulu¤unun ve verilen hizmetin hastalar›n tan› ve tedavilerine
katk›s›n›n denetimi için, uygun düzenlemeler tan›mlanmal›; klinisyen geri bildirimlerini
de kapsayan, hizmetin toplam kalitesini izlemeye alacak mekanizmalar kurulmal›d›r.
Bunu sa¤layabilmek için, teleradyoloji hizmeti veren radyolog, klinisyenler ve varsa
kaynaktaki radyologla do¤rudan haberleﬂebilecek, hastan›n klinik verilerini ve hasta tedavisini etkileyecek beklenmeyen bulgular› tart›ﬂabilecek durumda olmal›d›r.
Yukar›daki aç›klamalar›m›zda da belirtildi¤i gibi, gerek mevzuat›m›zda, gerekse
sa¤l›kta kullan›lan biliﬂim sistemimizde baz› önemli eksiklik ve yetersizlikler mevcuttur.
Söz konusu eksiklikleri giderecek yasal düzenlemeler ve bunlara temel oluﬂturacak etik
çözümlemeler yap›lmadan eksik yap›land›r›lm›ﬂ sistemlerin hizmete konmas›, hastan›n
yarardan çok zarar görmesine neden olabilir.
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B‹YOET‹K ÇERÇEVES‹NDE ÇEVRE POL‹T‹KALARI
ve KATILIMCILIK
ENVIRONMENTAL POLICIES and PUBLIC PARTICIPATION
WITHIN THE FRAMEWORK of BIOETHICS
Nesrin ÇOBANO⁄LU*, Arzu ÖZYOL**
Abstract
Since environment is extremely a complex and a limitless subject by its nature, in
order to built up accurate environmental policies and implement them in an effective
way, integrated models have to be developed -in which priorities have determined in
the framework of international environmental policies, but covering the national
needs and expectations as well- by inter-disciplinary studies. The process of the transformation of parliamentary systems into institutional bodies without doctrine but more
of marketing their nominees and leaders, and also because of the majority in the
Parliament having ‘center-thought’, lack of different views and competing thoughts
have increased the significance of the participation and thereby provide a basis for
New Social Movement. New Social Movement dealing with recovering the disunity
between human and nature is known as ‘Environmentalist Movement’. Rousseau’s
approach, “Individual is a barrier against public will because of his utilitarian character, but the same individual is also represents the public will as a citizen looking for
the common well-being”, provides a ground for the Participation Phenomenon which
is the very basic component of the Environmental Movement. Some philosophers
define the whole humankind as the passengers of a spacecraft due to their position
against dangers that they have been facing with from the point of environmental risks.
Therefore, when the determination of protections regarding the problematic as pollution, depredation of environment and environmental justice, would be conducted
with reference to the individuals’ experiences, values and demands, the ones having
affected directly from these problems, implementations will be easier. On the other
hand, although it is agreed that the government has sanction power on the individuals and that there is hierarchy in the government, the encouragement of the
Participation is also important since this will neutralize the negative effects previously
mentioned. Although Turkey has signed around 70 international agreements on the
environment in a timeframe between Stockholm and Rio, the present exercise reveals
that the government’s unaware of the stated agreements. The confusion of the jurisdiction on the environmental issues shows that our country agreed on the international agreements just for the sake of signing them. In fact, according to Act no: 90/5
of the Constitution; all the international agreements signed are statutory decrees.
International agreements made are to be considered part of the national law and
should need no further amendments. Since those agreements would not contradict
the Constitutional Law, immediate implementation is a must regardless any contradiction with the law. The voice of the reaction in Turkey is still considered as jarring,
*Doç.Dr., Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, T›p Eti¤i ve T›p Tarihi AD Baﬂkan› / nesrinc@gazi.edu.tr
**Ankara Üniversitesi, Sosyal Çevre Bilimleri Doktora Ö¤rencisi / arzu@hydra.com.tr
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thus needs to be lowered or shut. In a country where law tries to protect or even cannot protect the environment despite the government’s actions, it is not possible to say
that the situation is really promising.
Key Words: Bioethic, Public Participation, Accountability.
Modern Çevre Politikalar› ve Kat›l›mc›l›k
Siyasi Partilerin aday ve liderleri pazarlayan ancak doktrini olmayan kurumsal yap›lara dönüﬂmesi ve Parlamentolarda merkeze yak›n düﬂüncelerin ço¤unlu¤u oluﬂturmas› nedeniyle farkl› görüﬂlerin, yar›ﬂan düﬂüncelerin yer alamamaya baﬂlamas› kat›l›mc›l›¤›n önemini artt›rarak Yeni Sosyal Hareket1 olarak adland›r›lan toplumsal hareketlere uygun zemin haz›rlam›ﬂt›r. Yeni Sosyal Hareketler kapsam›nda; çevre, kad›n,
bar›ﬂ, vatandaﬂl›k haklar›na iliﬂkin farkl› hareketleri bar›nd›rmaktad›r. Geleneksel politika anlay›ﬂ›n›n tersine kat›l›mc›l›¤› özendiren bir yap›da olan ve kökeninde, toplumsal
birlik ve beraberlik, uluslararas› kardeﬂlik gibi yüce insanc›l de¤erler olan Yeni Sosyal
Hareket, bürokrasiyi ve hiyerarﬂik yap›lanmay› d›ﬂlamakta ve günlük yaﬂam›n dahi bilgiye odakl› olmas› gerekti¤ini savunmaktad›r. Yeni Sosyal Hareketin savundu¤u neoliberal politikalarda, sadece sa¤l›k, güvenlik, ulaﬂ›m gibi baz› temel görevlerin devlet
eliyle yap›land›r›lmas› ve tüm di¤er politikalarda ise merkeziyetçi yap›n›n k›r›larak karar mekanizmalar›n›n yerelden genele do¤ru örgütlenmesinin önemi vurgulanmaktad›r. Yeni Sosyal Hareketin insan ile do¤a aras›nda ki kopuklu¤un telafi edilmesine yönelik biçimi ‘Çevreci Hareketler’2 olarak bilinmektedir. ‘Çevreci Hareketler’, artan
çevre sorunlar›na hükümetlerin yeterli ilgi göstermemesi, çevresel konulara bas›n›n ilgisinin artmas› ve çevresel konularda yap›lan yay›nlar›n artmas› sonucunda, önceleri
hiyerarﬂik yap›da olmayan operasyonel gruplar olarak ortaya ç›km›ﬂ ve acil sorunlar›n
çözümüne yönelik ani faaliyetler gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Söz konusu hareketler, her ne
kadar, siyasi erk üzerinde bask› oluﬂturamam›ﬂ olsalar da, konuya iliﬂkin kamuoyu duyarl›l›¤› yarat›lmas› ve çevrenin kurumsallaﬂmas›n›n sa¤lanmas› gibi önemli sonuçlar
yaratm›ﬂlard›r.
Rousseau’nun, “Birey salt özel ç›karlar peﬂinden koﬂan insan olarak genel iradenin karﬂ›s›ndaki engeldir; ama ayn› birey ortak iyili¤i gözeten yurttaﬂ olarak genel iradeyi dile getirmektedir” ﬂeklindeki yaklaﬂ›m›, Çevreci Hareketler’in temel ögesi olan
Kat›l›mc›l›k Olgusunu3 temellendirmektedir. Bu anlay›ﬂ çerçevesinde, halk, planl› bir
ﬂekilde kat›l›mc›l›¤a yönlendirilmeli ve böylece de halk›n kolektif iyilik kavram›n› içselleﬂtirerek ç›kar çat›ﬂmalar›ndan uzaklaﬂmalar› sa¤lanmal›d›r. Uygulamalar›n kontrolünden, sivil unsurlar sorumlu tutularak konu apolitikleﬂtirilmelidir. Çünkü evrensel olarak
üzerinde herkesin birleﬂebilece¤i de¤erlerin göz ard› edilmesi sonucunda ortaya ç›kan
çevre sorunlar› politik olamayacak kadar evrensel ve s›n›r tan›mazd›r. ‹nsanlar› sorunun nedeni olarak tan›mlamak yerine çözümün bir parças› haline getirmek ve onlar›
siyasi düﬂüncelerine göre de¤il sahip olduklar› de¤erlere göre önemseyerek sorumluluk vermek uygulamalar› kolaylaﬂt›racakt›r. Alberto Melucci, bireylerde ki kat›l›mc›l›k
özelli¤inin yükseltilmesi ve bu özelli¤in kalitesinin artt›r›lmas›na iliﬂkin olarak neler yap›lmas› gerekti¤ini anlatm›ﬂ ve bu konunun iki önemli boyutu oldu¤unu belirtmiﬂtir. Birinci boyutta, toplumlarda, yeni yaﬂam biçimlerinin ve de¤erlerin yarat›lmas› gerekti¤inin üzerinde durulurken ikinci boyutta uygun hareket alanlar›n›n oluﬂturulmas›na odaklan›lm›ﬂt›r. Günlük Yaﬂam›n farkl› alanlar›na konumlanm›ﬂ, yaﬂama iliﬂkin farkl› deneyimleri ve alg›lamalar› olan bireylerin aras›nda oluﬂturulacak iletiﬂim a¤lar›n› bir nevi
kültürel laboratuarlar olarak tan›mlayan Melucci, böylece çok çeﬂitli sosyal hareketin
oluﬂturulabilece¤ini belirtmiﬂtir.
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Çevre sorunlar› ço¤u zaman karmaﬂ›k ve birbiriyle ba¤lant›l› bir yap›dad›r. Dolay›s›yla, çevre sorunlar›na yönelik etkin çözümler üretilmesi oldukça zor bir sürecin sonunda gerçekleﬂir. Çevresel zarar›n tersine döndürülemez olmas› ve birçok çevre sorununun, insan sa¤l›¤› ve refah› için yüksek derecede risk taﬂ›mas› da süreci zorlaﬂt›ran di¤er unsurlard›r4. Önceleri, çevre de dâhil tüm karmaﬂ›k idari sistemlerde dahi,
kamu ç›kar› tan›mland›¤›ndan verimli sonuçlara ulaﬂmak mümkün olmam›ﬂt›r. Zamanla, ço¤ulculuk kavram›, idari kararlar alman›n egemen paradigmas› olarak kabullenilmiﬂ ve ço¤ulculuk olgusu, idarecilik olgusu ile yer de¤iﬂtirmeye baﬂlam›ﬂt›r5. Bu nedenle, çevre gibi, kesin olarak belirlenmiﬂ teknik tan›mlamalar yap›lmas› ve çözümler
geliﬂtirilmesi zor olan alanlara iliﬂkin sorunlar›, idari bir yaklaﬂ›mla çözmeye çal›ﬂmak
yerine kat›l›mc›l›¤›n özendirildi¤i ço¤ulcu yaklaﬂ›m› benimsemekte fayda vard›r. Bu tür
karmaﬂ›k sorunlar›n çözümü için yap›lan çal›ﬂmalara halk›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas›, ç›kar çat›ﬂmalar›n› mümkün oldu¤unca devre d›ﬂ› b›rakt›¤›ndan, temsilcilerin do¤ru kararlar almas›nda ve böylece de devlet-birey iliﬂkilerindeki güvensizli¤in ortadan kalkmas›na da yard›m eder. Taraflar aras›nda güvenin sa¤lanmas› ise hem kronikleﬂmiﬂ sorunlar›n çözümünü çabuklaﬂt›r›r ve hem de gelecekte ortaya ç›kmas› olas› sorunlar›n
yaﬂanmadan ortadan kalkmas›na yol açar. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, ço¤ulculuk teorisinin en önemli ç›kt›s› olan kat›l›mc›l›k olgusunun benimsenmesinin, kamu ve özel ç›karlar aras›ndaki ba¤lant›lar hakk›nda insanlar›n bilinçlenmesinde, adalet ve birlikte yaﬂama duygular›n›n geliﬂmesinde önemli rol oynad›¤› ve böylece de politik hesaplaﬂmalar› hafifletebilece¤i söylenebilir.
Dolay›s›yla, gerek siyaseti çevreselleﬂtirmek ve gerekse de çevreyi siyasallaﬂt›rmak
için demokratik bir devletin atmas› gereken ilk ad›m›n, toplumun karar verme mekanizmas›n› etkileme kapasitesini artt›rmak ve karar mekanizmas› içinde de farkl› görüﬂlerde olan paydaﬂ say›s›n› artt›rmak oldu¤u söylenebilir. Kirlenme, çevrenin tahribat›
ve çevre adaleti gibi gerçek dünyan›n karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u sorunlara iliﬂkin al›nacak önlemler, sorunlardan etkilenen bireylerin tecrübeleri, de¤erleri ve talepleri do¤rultusunda belirlendi¤inde, uygulamalar kolaylaﬂacakt›r. Ruﬂen Keleﬂ6, “Acaba bir ekolojik
yurttaﬂ tan›m›n›n yap›lmas›na m› ihtiyaç var? sorusunu ortaya atarak, çevre politikalar› ile bireyler aras›nda ki kapsay›c›l›¤a kavramsal bir boyut kazand›rmaya çal›ﬂmaktad›r. Keleﬂ, ekolojik yurttaﬂ›, do¤ayla iliﬂkilerinde, çevreyle olan iliﬂkilerinde, davran›ﬂlar›na yön vermesi gereken bir tak›m etik kurallar› duyan, çevresel güvenlik konular›na
ilgi duyan, uluslararas› platformlarda zengin ülkelerin yoksul ülkelerle iliﬂkilerine hakim
olabiklecek, bugünkü kuﬂaklar›n haklar› ile yetinmeyip gelecek kuﬂaklar›n haklar› konusunda da duyarl› olabilecek yeni bir vatandaﬂ biçimi olarak tan›mlamaktad›r. Ancak,
bireylere, Ekolojik Yurttaﬂ tan›m›na uygun bir biçimlenim kazand›r›lmas›, idari paradigman›n hâkim oldu¤u geleneksel devlet anlay›ﬂ› ile gerçekleﬂtirilemez. Devlet yöneticileri, halk›n ç›kar› bak›m›ndan objektif bir karar almak zorunda olmasalar dahi halk›n
farkl› ç›karlar› aras›nda denge kurmak zorundad›rlar. Di¤er bir ifadeyle; sosyal refah›n
maksimizasyonu devleti yönetenler taraf›ndan belirlenmektedir. Devletin bireyler üzerinde yapt›r›m gücü oldu¤u ve devlet kademeleri aras›nda hiyerarﬂik farkl›l›klar bulundu¤u kabul edilse de, bu kabulleniﬂlerin olumsuzluk yaratan bir iﬂleyiﬂe dönüﬂmemesi
için baz› tedbirlerin al›nmas› zaruridir. Demokratik bir devletin rolü7, küresel bilinç ve
uzun dönemli bir bak›ﬂ aç›s›yla bar›ﬂ, adalet, ekolojik sürdürülebilirlik ve ekonomik refah sa¤lanmas›na yönelik çal›ﬂmalar yapmak ve di¤er bütün alanlarda halk›n do¤rudan
kat›l›m›n› sa¤lamakt›r. Demokratik Devlet yap›s› içinde, yerel ve bölgesel karar alma
organlar›n›n güçleri artt›r›lmal›, tüm paydaﬂlar›n rolleri tan›mlanmal›, uygulama da ç›-
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kacak zaafiyetleri azaltmak amac›yla ihtilaf-karar mekanizmalar› oluﬂturulmal›, çevre
politikalar›; halk sa¤l›¤›, endüstriyel geliﬂim, e¤itim ve ceza gibi farkl› kanunlarla uyumlaﬂt›r›lmal›, tüm karar alma düzeylerinde toplumsal kat›l›m› sa¤layacak stratejiler ve
destek politikalar› geliﬂtirilmeli, çevresel etki de¤erlendirmesine büyük önem verilmesi
ve çevresel denetimin gerçekleﬂtirilmesi için devletin hiyerarﬂik yap›s› içinde uzmanlara yer verilmesi son derece önem arz etmektedir.
Uluslararas› Süreçlerde Çevre Politikalar›
Roma Kulübü’nün, 1972 y›l›nda ç›kartt›¤› “Büyümenin S›n›rlar›” isimli dokümanda ön görülen “S›f›r Toplaml› Oyun” yaklaﬂ›m›n›n gündeme girmesiyle beraber, çevre
koruma ile ekonomik büyüme aras›nda ki iliﬂki derinlemesine8 incelenmeye baﬂland›.
Marksist görüﬂe yak›n oldu¤unu söyleyebilece¤imiz, s›f›r toplaml› oyun kural› ile do¤al
kaynaklara dayal› kapitalist üretimin artt›r›lmas› ile çevre kaynaklar› h›zla tükenmekte
ve üretim sürecinde oluﬂan emisyonda çevreyi ve do¤al yaﬂam› tahrip etmektedir. Dolay›s›yla, sosyal maliyetler veya çevresel sorunlar azalt›lmak isteniyorsa üretim süreçlerine k›s›tlamalar getirilmelidir. S›f›r Büyüme Yaklaﬂ›m› ile, kapitalist sistemde, piyasa
mekanizmas› çerçevesinde optimum üretim miktarlar›n›n, sosyal maliyetler göz ard›
edilerek, sadece özel maliyetlerini göz önüne alan firmalar taraf›ndan belirlenmesine
de önemli eleﬂtiriler getiriliyordu. Dolay›s›yla, sosyal maliyetlerin devlet taraf›ndan hesaplanmas› ve sistemin daha düﬂük üretim miktarlar›nda ama daha uygun de¤er olarak iﬂletilmesi öngörülüyordu.
Sürdürülebilir Kalk›nma, günümüzde hem ulusal hem evrensel ölçekteki çevre politikalar›n›n genel kabul görmüﬂ ve hareket noktas› çevre-ekonomi iliﬂkilerinin ‘S›f›r
Toplaml› Oyun Kural›’ ba¤lam›nda geliﬂti¤i görüﬂüne karﬂ› ç›kan bir kavramd›r. Ancak,
yaklaﬂ›m ile çevre sorunsal›n›n yerleﬂik geleneksel ekonomik yaklaﬂ›m›n kal›p ve göstergelerinin ve bu yöndeki piyasa modelinin de karﬂ›s›nda durulmakta ve insan-do¤a
dengesinin önemini vurgulanmaktad›r. Dolay›s›yla, bu yaklaﬂ›m› savunanlar›n, çevre
korumay› ekonomi üzerinde bir yük olarak irdelemek yerine, gelecekteki ekonomik büyümenin önemli bir dinami¤i olarak ele ald›klar› söylenebilir. Sürdürülebilir Kalk›nman›n ana temas› olan çevre ve kalk›nma iliﬂkisine evrensel ölçekte9 ilk kez 1972 Stockholm Konferans›’nda de¤inilmiﬂtir. BM, 5-16 Haziran 1972 tarihleri aras›nda, Stockholm’de düzenledi¤i, çevre konferans›nda, çevrenin korunmas› ve geliﬂtirilmesi düﬂüncesini, ‘Tek bir dünyam›z var’ slogan› ile kamuoyunun dikkatine sunmuﬂtur. Konferans›n genel sekreteri Maurice Strong’un kulland›¤› ‘Çevreyi D›ﬂlamayan Kalk›nma’ terimi çevre için kolektif sorumluluk uyand›rmaya yönelik bir davet olmuﬂtur. Konferans’ta kabul edilen 97 say›l› kararda, devletler, çevrenin yönetim ve denetiminde kamunun kat›l›m›n› kolaylaﬂt›rmaya ça¤r›lmaktad›r.
Stockholm Konferans›’n›n en önemli ç›kt›s› olan ‘Çevreyi D›ﬂlamayan Kalk›nma’
anlay›ﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler Çevre Program› ve Birleﬂmiﬂ Milletler Ticaret ve Kalk›nma
Komisyonu’nun Meksika’da düzenledikleri 1974 Cocoyoc Konferans›’nda daha da geniﬂletilmiﬂtir. Cocoyoc Bildirgesi’nin, yeni kalk›nma anlay›ﬂ› çerçevesinde iki önemli
ç›kt›s› vard›r: ‹nsanlar›n yiyecek, su, bar›nma gibi temel ihtiyaçlar›n›n sa¤lanmas›na,
ekonomik büyüme karﬂ›s›nda öncelik verilmelidir. Zira insanlar›n temel ihtiyaçlar› planlanmadan gerçekleﬂtirilen ekonomik büyümeler, gezegenin kaynak rezervlerini de zorlamaktad›r10. Bu ba¤lamda; bireyler, do¤al kaynaklar›n makul ölçülerde kullan›larak
gezegenimizin gelece¤inin korunmas›n›n önemi konusunda bilinçlendirilmelidir. Dolay›s›yla da, bireylerde kolektif bilinç yaratacak tüm örgütlenme etkinlikleri desteklenmelidir. 1975 y›l›nda Helsinki’de yap›lan Zirve’nin sonunda yay›mlanan Helsinki

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

157

Nihai Senedi ile çevre konusunun ekonomi, bilim, teknoloji alanlar›yla iﬂbirli¤i yap›larak ele al›nmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂ ve ayr›ca da bir ülkenin kendi s›n›rlar› içerisinde sürdürdü¤ü faaliyetin di¤er ülkeleri de etkileyece¤i belirtilerek, ülkeleraras› iﬂbirli¤inin önemi vurgulanm›ﬂt›r.
Her ne kadar, her üç konferans da, Sürdürülebilir Kalk›nma Kavram›’n›n ana temas› üzerinde ﬂekillendiyse de, Sürdürülebilir Kalk›nma kavram›na, tan›msal olarak ilk
kez Ortak Gelece¤imiz isimli raporda rastlanm›ﬂt›r. Ortak Gelece¤imiz, Birleﬂmiﬂ Milletler bünyesinde kurulan Dünya Çevre ve Kalk›nma Komisyonu’nun uzun çal›ﬂmalar
sonucunda 1987 y›l›nda yay›mlanm›ﬂ bir raporudur. Raporda, Sürdürülebilir Kalk›nma, ulaﬂ›lmas› gereken bir amaç olarak iﬂlenmiﬂ olup, bu ba¤lamda mevcut politikalar›n gözden geçirilmesine yönelik de¤erlendirmelerde de bulunulmuﬂtur. Söz konusu raporda, Sürdürülebilir Kalk›nma, “bugünün gereksinimlerini, gelecek kuﬂaklar›n
kendi gereksinimlerini karﬂ›lama olanaklar›n› tehlikeye atmaks›z›n karﬂ›layan
kalk›nma” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Sürdürülebilir Kalk›nma’n›n ilk ilkesi olarak belirtilebilinecek ‘Entegrasyon ‹lkesi’ ile k›sa vadeli ç›karlar u¤runa orta ve uzun vadede büyük
kay›plara yol aç›lmas›n›n önüne geçilmek istenmektedir. Söz konusu ilkenin uygulanmas› için kullan›lan en önemli araç ise Çevresel Etki De¤erlendirilmesi (ÇED)10 olarak
bilinen planlama sistemidir. Burada temel nokta, ÇED’e tabi faaliyetten beklenen sosyo-ekonomik yararlar ile bu faaliyetin çevreye getirece¤i bask›n›n önceden karﬂ›laﬂt›r›lmas›d›r. S›n›r aﬂan Çevresel Etki De¤erlendirmesi Sözleﬂmesi, Finlandiya’n›n Espoo
ﬂehrinde 25.02.1991 y›l›nda kabul edilerek imzaya aç›lm›ﬂ, 10.09.1997 y›l›nda ise
yürürlü¤e sokulmuﬂtur. Bu sözleﬂme ile bir ülkede gerçekleﬂtirilen faaliyetten baﬂka bir
ülkenin etkilenmesi durumunda ilgili taraflar›n hak ve görevleri tan›mlanm›ﬂt›r. ‹kinci
ilke ‘‹ﬂbirli¤i ‹lkesi’dir. ‹ﬂbirli¤i yaln›zca uluslararas› ölçekte de¤il, ulusal ölçekte de, kamu kuruluﬂlar›, yerel yönetimler, özel giriﬂimciler ve sivil toplum örgütleri aras›nda ve
eﬂgüdümü kapsayacak ﬂekilde uygulanmas› gereken bir ilkedir. ‘‹htiyat ‹lkesi’, bilimsel
belirsizli¤in çevreye yönelik önemli tehditlerin var olmas› durumunda, gerekli önlemlerin al›nmas›n› engelleyici bir özür olarak kullan›lmamas›n› sa¤lamaktad›r. Sürdürülebilir Kalk›nma’n›n ‘Yerellik ‹lkesi’ olarak bilinen di¤er yaklaﬂ›m›na göre; bölgeler ve yerel düzeyde ki yüklerin do¤ru olarak paylaﬂt›r›lmas› “ortak ancak farkl›laﬂt›r›lm›ﬂ sorumluluk” anlay›ﬂ› çerçevesinde sa¤lanabilir. Çal›ﬂmaya temel olan ‘Kat›l›mc›l›k ‹lkesi’11 ile
bireylerin, gruplar›n, sivil toplum örgütlerinin çevresel yönetim sürecinde etkin k›l›nmalar› amaçlanmaktad›r. Etkili olma hem kararlar›n al›nmas›, plan ve politikalar›n
oluﬂturulmas› sürecinde, hem de bunlar›n gereklerinin yerine getirilmesinde, yani uygulama aﬂamas›nda karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Kat›l›mc›l›k ‹lkesi, çevrenin korunmas›nda
genel menfaatin bulunmas›, çevresel varl›klar›n herkese, bütün insanl›¤a ait olmalar›,
çevresel bozulman›n etkilerinden kimsenin kaçamamas› ve nihayet bu bozulmadan
herkesin, dereceleri farkl› olmakla birlikte, suçlu olmaklar› gerçe¤i üzerine temellendirilmiﬂ ve çeﬂitli devletlerin anayasalar›na girmiﬂ olan çevre hakk›n›n evrensellik kazanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Stockholm Konferans›’ndan 20 y›l sonra, 3-14 Haziran 1992 tarihleri aras›nda
Rio’da12 toplanan konferansa, Sivil Toplum Kuruluﬂlar›’n›n 2400 temsilcisi kat›lm›ﬂ ve çok say›da doküman yay›mlanm›ﬂt›r. Söz konusu belgelerden ‘Gündem 21’
Belgesi’nin, de¤erlendirilen konu anlam›nda önemi büyüktür. Sorunun çözümü için
haz›rlanacak taslak çal›ﬂman›n, çevreyle iletiﬂim içinde bulunan küresel, ulusal ve bölgesel tüm paydaﬂlar›n kat›l›m› ile haz›rlanmas›n› ön gören, 40 Bölümden oluﬂan ve
toplam 900 sayfa olan Gündem 21’in 4 ana bölümünden biri, ‘Etkin Gruplar›n Rolü-
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nün Güçlendirilmesi’ baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r. Bu bölümde, kalk›nmada, kat›l›mc›l›¤›n
önemi vurgulanarak, aralar›nda, yerel yönetimlerin, bilim ve teknoloji çevrelerinin, iﬂletmelerin ve STK’lar›n da yer ald›¤› tüm paydaﬂlar kat›l›ma davet edilmektedir.
Birleﬂmiﬂ Milletler’in yan› s›ra Avrupa Birli¤i Süreçlerine göz at›ld›¤›nda, Roma
Antlaﬂmas›’nda de¤iﬂiklikler yapan ve çevre sorunlar›na ilk kez ba¤›ms›z bir bölümde
(VII. baﬂl›kta) yer verilmesini öngören Avrupa Tek Senedi ile birlikte Toplulu¤un çevre politikas›nda yeni bir dönemin baﬂlad›¤› söylenebilir. Çevre politikalar› anlam›nda,
di¤er önemli ad›m›n Paris Zirvesi’nde13 at›ld›¤› söylenebilir. ‹nsan haklar› konusunun
detayl› bir ﬂekilde irdelendi¤i ve bir bak›ma da Çevre Hakk›’na iliﬂkin ilk fark›ndal›¤›n
oluﬂtu¤u Avrupa Güvenlik ve ‹ﬂbirli¤i Konferans›’n›n (AG‹K) Paris’teki doruk toplant›s›nda kabul edilen ve toplant›ya kat›lan 34 Ülkenin devlet ya da hükümet baﬂkanlar›n›n imzalad›¤› Paris ﬁart› isimli belgede (21 Kas›m 1991) “ekonomik özgürlük, sosyal
adalet ve çevre sorunlar› konusunda sorumlu bir yaklaﬂ›m›n insanl›¤›n refah› için vazgeçilmez oldu¤u” vurgulanm›ﬂt›r. Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’ndan Avrupa Birli¤i’ne
geçiﬂi simgeleyen belge olan 1992 Maastricht Antlaﬂmas›’nda, Birli¤in Çevre Politikas›’n›n daha kapsaml› bir biçimde ele al›nd›¤› görülmektedir. Avrupa Tek Senedinde yer
alan ve çevreyle ilgili olan 130r, 130s ve 130t maddelerini yeniden düzenleyen Maastricht Antlaﬂmas›’n›n 3/k maddesi, ortak bir çevre politikas› oluﬂturulaca¤›ndan söz
edilerek, sürdürülebilir, enflasyonist olmayan ve çevreye duyarl› bir büyüme hedefi koyulmuﬂtur. Maastricht Antlaﬂmas›, Birli¤in politikalar›n›n oluﬂturulma sürecinde çevresel de¤erlerin dikkate al›nmas›n› daha güçlü biçimde vurgulamaktad›r. Buna göre, ticaret, endüstri, enerji, tar›m, ulaﬂ›m ve turizm dâhil Birli¤in di¤er tüm ekonomik ve
sosyal politikalar›n›n belirlenmesinde çevresel kayg›lar ön planda tutulacakt›r. 1993 y›l›nda belirlenen Kopenhag Kriterleri ba¤lam›nda, AB kat›l›m sürecinde, adayl›k baﬂvurusunda bulunan ülkelerin tam üyeli¤e kabulünden önce, toplulu¤un tar›m, iletiﬂim,
ulaﬂ›m, enerji, taﬂ›mac›l›k tüketici haklar› adalet ve içiﬂleri, iﬂgücü ve sosyal haklar, e¤itim ve gençlik, vergilendirme, istatistik, bölgesel politikalar, d›ﬂ ve güvenlik politikalar› gibi alanlar›n yan› s›ra çevreye iliﬂkin olarak yapt›¤› düzenlemelere de uyum ﬂart› getirilmiﬂtir.
Avrupa Birli¤i Kurucu Antlaﬂmas›’n› de¤iﬂtiren 1997 Amsterdam Antlaﬂmas›’nda,
Birli¤in çevre konusundaki etkisi art›r›lmak istenerek, bütün politika alanlar›nda çevresel kayg›lar›n göz önünde bulundurulmas› ve üye ülkelerin Birlik düzenlemeleri d›ﬂ›nda, kendi koﬂullar›na uygun farkl› çevresel önlemler almalar› durumunda Komisyonu
bilgilendirmeleri ﬂart koﬂulmuﬂtur. 2001 y›l›nda imzalanan Nice Antlaﬂmas›’nda ise
Birli¤in çevre politikas›nda herhangi bir yenilik öngörülmemiﬂ, yaln›zca su kaynaklar›yla ilgili olrak yap›lan küçük bir de¤iﬂiklikle yetinilmiﬂtir.
Özellikle çal›ﬂman›n konusu anlam›nda en önemli sözleﬂmelerden bir di¤eri de
Aarhus Sözleﬂmesi’14 dir. 2001 y›l›nda haz›rlanan, 2004 y›l› Nisan ay› itibariyle yürürlü¤e giren ancak Türkiye’nin imzalamad›¤› Sözleﬂme gere¤i, herkesin çevreyle ilgili bilgilere ulaﬂma hakk› vard›r, herkesin çevre ile ilgili konularda karar alma sürecine
kat›lma hakk› vard›r ve herkesin çevresel konulara iliﬂkin olarak yarg›ya baﬂvurma hakk›n›n güvence alt›na al›nmas› zaruridir. Bu amaca ulaﬂmak için taraf devletler, çevre ile
ilgili verileri derleme ve bu verileri dileyen herkese sunmakla yükümlüdür.
Avrupa Birli¤i’nde, yukar›da özetlenen Uluslararas› Anlaﬂmalar›n paralelinde,
1973 y›l›ndan baﬂlayarak, ilerideki y›llar için bir yol haritas› olacak biçimde Çevre Eylem Programlar›9 haz›rlanm›ﬂt›r. Ba¤lay›c›l›klar› bulunmamas›na karﬂ›n, Çevre Eylem
Programlar›’n›n iki önemli iﬂlevi yerine getirdi¤i söylenebilir: Programlar, Birlik çap›n-
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da izlenecek politikalar›n ana ilkelerini ortaya koymakta, gelecekteki yasal düzenlemeler için yol göstericilik yapmaktad›r. 1973 y›l›ndan baﬂlat›larak bugüne de¤in 6 Çevre
Eylem Program› haz›rlanm›ﬂt›r. Alt›nc› Çevre Eylem Program›, 2001 y›l›nda devreye
sokulmuﬂtur ve uygulama süresi 2010 y›l›nda tamamlanacakt›r.
Türkiye’nin Çevre Konusunda Taraf Oldu¤u Uluslararas› Sözleﬂmeler
ve Türkiye’de Çevre Politikalar›
Türkiye’nin Çevre konusunda taraf oldu¤u birçok uluslararas› sözleﬂme15 olmas›na ra¤men, Türkiye’de çevre alan›nda ki ulusal politikalar, 1972 y›l›nda yap›lan
‘Stockholm Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Çevresi Konferans›’ kararlar›yla teﬂvik edilen uluslararas› geliﬂmelere paralel bir ﬂekilde oluﬂturulmuﬂtur. Bu ba¤lamda; 1974 Stockholm
Konferans›’nda ilk kez kabul edilen, çevrenin “herkesin ortak varl›¤›” oldu¤u temeline
dayand›r›lan ve do¤an›n sömürülmesi de¤il, bugünkü ve gelecek kuﬂaklar için yaﬂamaya elveriﬂli k›l›nmas› hedeflenerek geliﬂtirilen Çevre Hakk›’na16, T.C Anayasas›’n›n 17
ve 56. Maddelerinde yer verilmiﬂtir. 17 Madde; Herkes yaﬂama, maddi ve manevi varl›¤›n› koruma ve geliﬂtirme hakk›na sahiptir ﬂeklinde ve 56. Madde ise; ‘Herkes sa¤l›kl› ve dengeli bir çevrede yaﬂama hakk›na sahiptir. Çevreyi geliﬂtirmek, çevre sa¤l›¤›n› korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaﬂ›n ödevidir’ ﬂeklinde
düzenlenmiﬂtir. Ancak, Türkiye’nin, Özellikle Stockholm ve Rio Zirveleri aras›nda geçen süreçte imzaya aç›lan hemen hemen tüm uluslararas› sözleﬂmelerde imzas› olmas› ra¤men, yap›lan uygulamalara bak›ld›¤›nda, devletin uygulay›c› unsurlar›n›n, söz konusu anlaﬂmalardan bihaber olduklar› görülmektedir. Oysa Anayasam›z›n 90/5 Maddesi’ne göre, usulüne göre yürürlü¤e konulmuﬂ milletleraras› anlaﬂmalar kanun hükmündedir. Taraf olunan Uluslararas› Anlaﬂmalar, ayr›ca düzenleme yap›lmas›na gerek
duyulmaks›z›n iç hukukun bir parças› olarak kabul edilmelidir. Söz konusu anlaﬂmalar›n anayasaya ayk›r› olduklar› ileri sürülemeyece¤inden, anayasaya ayk›r› olmalar› durumunda dahi duraksanmaks›z›n uygulanmalar› zaruridir.
Öte yandan, Ülkemizde, 1973 y›l›ndan itibaren geliﬂtirilen Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma
Planlar›’nda, Çevre konusu için ayr› bölüm ayr›lmaya baﬂland›¤› görülmektedir. Çevre
konusunun ilk kez ayr› bir bölümde irdelendi¤i ilk kalk›nma plan›, 1973-1977 dönemini kapsayan, Üçüncü Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan›17’d›r. Ancak, Avrupa Birli¤i ile Türkiye aras›ndaki çevre konusundaki iﬂbirli¤inin temelleri 1987 y›l›na dayanmakta oldu¤undan, 4. ve 5. Kalk›nma Planlar›nda, çevreye iliﬂkin somut ad›mlar at›ld›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. Türkiye’de ilk Çevre Kanunu’da 1983 y›l›nda ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu
kanun, Türkiye’nin çevre sorunlar›n›n yasal bir çerçeveden de¤erlendirilmeye baﬂlamas› anlam›nda önemli olsa da, Sürdürülebilir Kalk›nma felsefesinin gereklerini yerine getiren hükümlere sahip olmad›¤› için yetersizdir. Türkiye’de çevre politikalar›n›n ça¤daﬂ
normlarla de¤erlendirilmeye baﬂlamas›, Brundtland veya Ortak Gelece¤imiz Raporu’nun yay›mlanmas›n›n ard›ndan gerçekleﬂmiﬂtir. Bu ba¤lamda, 1991 y›l›nda Çevre
Bakanl›¤› kurularak, Türkiye’de, çevre konusunda ilk idari yap›lanma oluﬂturulmuﬂtur.
1992’de Rio’da gerçekleﬂtirilen ‘Birleﬂmiﬂ Milletler Çevre ve Kalk›nma Konferans›’nda
al›nan kararlardan sonra Türkiye’de; ‘Sürdürülebilir Kalk›nma’ felsefesini çevre politikalar›n›n merkezine yerleﬂtirme konusunda çaba gösterilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Alt›nc› Beﬂ
Y›ll›k Kalk›nma Plan›, Rio Sürecini içerdi¤inden, Türkiye’de ekonomik büyümenin sa¤lanmas› ile çevresel de¤erlerin korunmas› aras›nda köprü kurulan ilk programd›r. Alt›nc› Plana kadar hemen her konuda özel ihtisas komisyonlar› kurulmas›na ra¤men,
çevre ile ilgili herhangi bir haz›rl›k komisyonu oluﬂturulmam›ﬂ olmas› da di¤er bir ﬂaﬂ›rt›c› durumdur. Alt›nc› Plan ile birlikte, çevre özel ihtisas komisyonlar› devreye sokul-
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duysa da, söz konusu ihtisas komisyonlar›n›n haz›rlad›¤› raporlar strateji belirlemekten
çok, Türkiye’de çevrenin durumunu gösteren raporlar olarak görülmektedir. Ancak,
Alt›nc› Plan, çevre yönetiminin en önemli araçlar›ndan biri olan ‘Kat›l›mc› Yaklaﬂ›m’›n,
istenmeden de olsa kabul edilebilirli¤inin bir göstergesi oldu¤undan önemlidir. Yedinci Plan’›n, sürdürülebilir kalk›nma felsefesinin do¤al kaynak yönetiminde ele al›nmas›n› öngören somut politikalar› içerdi¤inden, çok büyük önemi oldu¤u söylenebilir. Bu
plan döneminde, Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Plan›18 (UÇEP) geliﬂtirilmiﬂtir.
UÇEP’in yapt›r›m içermemesi çok önemli bir kay›p olsada, bu önemli dokümandan,
AB uyum süreci ile gelen çevresel sorumluluklar›n yerine getirilmesi noktas›nda, yararlan›ld›¤› bilinmektedir. Ancak, UÇEP’n›n, müteakip kalk›nma planlar›nda ve uygulamalarda, dikkate al›nmamas› oldukça ﬂaﬂ›rt›c›d›r. AB Çevre Mevzuat›n›n uyumlaﬂt›r›lmas›na ve bu yöndeki uygulamalar›n h›zland›r›lmas›na iliﬂkin süreç, Aral›k 1999’da
adayl›k statütüsü ile gelen bir ivme ile h›z kazanm›ﬂt›r. 1999 y›l›nda haz›rlanan Türkiye Ulusal Gündem 21 Döküman›, Türkiye’de Sürdürülebilir Kalk›nma ilkeleri do¤rultusunda ilgi ve sorun alanlar›n› tespit eden bir belge olmas›n›n d›ﬂ›nda, yerel yönetimler, STK’lar, meslek kuruluﬂlar›, özel sektör ve üniversiteler gibi toplumun çeﬂitli kesimlerinin, çevreye iliﬂkin karar süreçlerine aktif kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas› için bir yol
haritas› niteli¤i taﬂ›d›¤›ndan bir referans niteli¤i taﬂ›maktad›r. Sekizinci Plan (20012005), farkl› aray›ﬂlar› ve yöntemleri içerdi¤i ve kat›l›mc›l›k olgusunun güçlendi¤i görülmektedir. Planda, genel çevre politikalar›n›n tespiti için kurulan çevre özel ihtisas
komisyonunun yan› s›ra; içme suyu, kanalizasyon, kat› at›k, biyogüvenlik, iklim de¤iﬂikli¤i gibi önemli ve acil çözüm bekleyen baz› konularda da ba¤›ms›z özel ihtisas komisyonlar›n›n oluﬂturulmas› ön görülmüﬂtür. Dokuzuncu Kalk›nma Plan›’nda (20072013), Çevre Yönetimi alan›nda daha etkin bir sistemin oluﬂturulmas› için bugünkü
kurumsal yap›n›n güçlendirilmesi; çevre politikalar›n›n uygulanmas› sürecinde yer almas› gereken kurumlar›n kapasitelerinin artt›r›lmas› ve söz konusu kurumlar aras›nda
(yerel yönetimler, kamu, özel sektör ve gönüllü örgütler, üniversiteler vb.) eﬂgüdümü
sa¤layan düzenekler oluﬂturulmas›, çevre kalitesinin geliﬂtirilmesi için kat›l›mc›l›¤› ve
saydaml›¤› esas alan teﬂvik edici politikalar›n oluﬂturulmas›, çevre ile ilgili karar alma
süreçlerine özel sektör, STK ve halk›n aktif kat›l›m›n›n sa¤lanmas› için kamu kararlar›na temel olan politikalar›n kamuoyu ile paylaﬂ›lmas›, kamuoyunun sürekli bilgilendirilmesi ve Türkiye’de çevre yönetiminin en zay›f halkas› olan izleme, de¤erlendirme ve
denetim alan›na (ÇED) özel önem verilmesi gibi konumuz aç›s›ndan büyük de¤eri olan
konulara öncelik verilmektedir.
23 y›ld›r yürürlükte olan 2871 Say›l› Çevre Kanunu’nun, yetersiz kald›¤›n›n anlaﬂ›lmas› üzerine, TBMM’nin 19. yasama döneminde, Çevre Bakanl›¤›, TBMM’ne ‘Çevre Kanunu’nda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›’ sunulmuﬂ ve söz konusu tasar› 22. Yasama Dönemi’nde tasar› kanunlaﬂm›ﬂt›r. 5491 Say›l› Çevre Kanunu, konumuz çerçevesinde de¤erlendirildi¤inde, geliﬂmelerin ilk bak›ﬂta olumlu oldu¤u düﬂünülebilir. Ancak, yeni kanun ile kat›l›mc›l›k anlam›nda büyük önemi olan ‘Yüksek Çevre Kurulu’, ‘Çevre ﬁuras›’ ve ‘Mahalli Çevre Kurullar›’ gibi dan›ﬂma nitelikli görev yapacak
olan kurullar oluﬂturulmas›na ra¤men gönüllü çevre kuruluﬂlar›n›n sadece Çevre ﬁuras›’na kat›l›mlar›n›n öngörülmesi Kanun kapsam›nda yer alan ve olumlu oldu¤u söylenebilecek de¤iﬂimlere gölge düﬂürmektedir. Ayr›ca, Kanun’da ki yeni hükümlerin, yerel
yönetimlerin güçlendirilmesi ve özerkleﬂmesi anlay›ﬂ›na ters oldu¤u, kanunun eski yap›s›na göre dahi daha merkeziyetçi bir düzenleme haline geldi¤i ve merkez ile yerel yönetimler aras›nda var olan görev ve yetki karmaﬂas›n›n devam etti¤i söylenebilir.
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Sonuç
AB Müktesebat›17; Çevre alan›nda, 80’i direktif, 18’i çerçeve direktif olan 270
yasal düzenlemeden oluﬂmaktad›r. Asl›nda bu say›, bütün ekler ve teknik uygulamalarla birlikte 560’› bulmaktad›r. Bir Aday ülke olarak Türkiye, AB Çevre Müktesebat›n›n
gereklerine tamamen uymak ve bunlar› uygulamaya yans›tacak koﬂullar› sa¤lamak zorundad›r. Bu aç›dan, Türkiye’nin çevre uyumunu; politikalar, mevzuat ve uygulama
aﬂamalar›ndan oluﬂmuﬂ bir paket olarak görmek ak›lc› bir yaklaﬂ›m olacakt›r. Öte yandan, Türkiye’nin, yasal düzenlemeleri gerçekleﬂtirmekten çok, çevre alan›nda ki yetki
karmaﬂas› ve çevre enformasayon ve izleme sisteminin yetersizli¤i gibi nedenlerden
dolay›, yasalar›n yaﬂama geçirilmesi anlam›nda zorlanaca¤›n› söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r. Bu saptaman›n do¤rulu¤una iliﬂkin en yak›n sinyal, 5 Kas›m 2008 tarihinde AB
taraf›ndan aç›klanan 2008 y›l› için Türkiye ‹lerleme Raporu19 ile al›nm›ﬂt›r. Ad› “‹lerleme Raporu” olmas›na karﬂ›n, raporda özellikle çevre baﬂl›¤›nda kayda de¤er bir ilerleme olmad›¤› tam tersine son bir y›l içerisinde önemli yavaﬂlama oldu¤u belirtilmiﬂtir.
Rapor, konumuz çerçevesinde de¤erlendirildi¤inde, çevreyle ilgili bilgiye eriﬂme, yarg›ya baﬂvurma hakk› gibi kat›l›ma iliﬂkin alanlarda hiçbir ilerleme kaydedilmedi¤ine iliﬂkin saptama öne ç›kmaktad›r. 1998 y›l›nda imzaya aç›lan Aarhus Sözleﬂmesi AB Mevzuat›’n›n bir parças› haline gelmesine ra¤men, Türkiye’nin, Aarhus Sözleﬂmesi’ne halen taraf olmamas› bu konuda k›sa dönemde kayda de¤er bir ilerleme sa¤lanamayaca¤›n›n iﬂareti olarak de¤erlendirilebilir.
Yap›lan kimi kestirimlere göre Türkiye’nin çevre konusunda AB’ye tam uyumu
sa¤layabilmesi için 60 milyar dolar dolay›nda kayna¤a gereksinimi bulunmaktad›r. Ancak, uyum konusunda önümüzde duran tek engel mali sorunlar de¤ildir. Esas sorun,
Türkiye’de y›llar boyu var olan siyasi ve ekonomik istikrars›zl›k ortam›d›r. Siyasi rant
kayg›lar› nedeniyle devlete inanc›n› kaybeden, sürekli olarak tekrar eden ekonomik
krizler nedeniyle önceli¤ini yaﬂam savaﬂ›n› ne pahas›na olursa olsun sürdürmek olarak
belirleyen Türk Halk›’n›n, çevresel sorunlara karﬂ› yeterince duyarl›l›k geliﬂtirmesi
mümkün olamam›ﬂt›r. Ancak, kamuoyunda, çevre konusunda duyarl›l›k yarat›lmas›n›n
yan› s›ra kuruluﬂlar aras›nda yetki karmaﬂas› giderilmeden, çevre politikalar› sektörel
kalk›nma politikalar›yla bütünleﬂtirilmeden, karar süreçleri demokratikleﬂtirilmeden,
yapt›r›m, denetim ve izleme mekanizmalar› güçlendirilmeden ulaﬂ›lan finansal kaynaklar›n devreye sokulmas›, SÜRDÜRÜLEB‹L‹R KALKINMA’n›n yakalanmas› için yeterli olmayacak ve SÜRDÜRÜLEB‹L‹R KALKINMA yap›lan akademik çal›ﬂmalar›n dilek
ve temenniler bölümlerinde ulaﬂ›lmas› güç bir amaç olarak kalmaya devam edecektir.
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B‹YOET‹K B‹R DE⁄ER OLARAK KENT KÜLTÜRÜ
ÖGELER‹N‹N SA⁄LIKLI KENTLERDE YANSIMASI
THE REFLECTION of THE ELEMENTS of URBAN CULTURE
AS A BIOETHICAL VALUE on “HEALTHY” CITIES
Sibel GAZ‹*, Nesrin ÇOBANO⁄LU**
Abstract
Nowadays, cities in which half the world’s population live, have turned into spaces mostly exposed to environmental inequalities and violation of environmental
rights. Basic claim of our declaration is that it is possible to create and sustain an urban culture which will be adopted and carried on by urban dwellers as a bioethical value for achieving healthy cities. This is also regarded as the reflection of a specific ethics of life, adopted and applied by urban dwellers that constitute urban culture, to urban areas and from urban areas to life itself. When it is taken into consideration that
culture can also be defined as “system of ideal or idealized rules”, it is possible to assume elements of Urban Culture as cornerstones of said system of idealized urban rules. In this essay, Economy, Democracy and Justice, Health, Environmental Awareness, Local Authorities, Urban Planning, Education, Art, Means of Mass Media, Religion are discussed separately as elements of urban culture. As a challenging concept,
urban culture differs from a city to another and even within the same city. As a matter of fact, it is not the target of this essay to reach identical and standard cities. On
the contrary, it is claimed that a city should both preserve its own individuality and
adopt basic principles required for achieving healthy urbanization. Differences arising
out of complementation and integration of these elements will result in urban culture
peculiar to each city. Therefore, in this essay, basic elements of healthy cities to be
developed within the context of a bioethical conception which provides protection
and improvement of elements transferred from past to present as an bioethical value as well as covering future generations will be discussed.
Key Words: Urban culture, healthy cities, bioethics.
Giriﬂ
Günümüzde dünya nüfusunun yar›s›n› bar›nd›ran kentler, çevresel eﬂitsizliklerin en
çok yaﬂand›¤› ve çevre haklar›n›n en çok çi¤nendi¤i mekânlar haline gelmiﬂtir.
Bildirimizin temel sav›, sa¤l›kl› bir kent için biyoetik bir de¤er olarak kentte yaﬂayanlar›n içselleﬂtirerek yaﬂataca¤› bir kent kültürünün yarat›lmas› ve sürdürülebilmesinin mümkün oldu¤udur. Bildiride böyle bir kent kültürünün dayanmas› gereken temel
ö¤eler ele al›nmaktad›r. Bu, ayn› zamanda kent kültürünü oluﬂturan kentlilerin benimsedi¤i ve uygulad›¤› bir yaﬂam eti¤inin kente ve kentten yaﬂama yans›mas› olarak de¤erlendirilmektedir.
Kültürün tan›mlar›ndan birisinin, “ideal veya idealleﬂtirilmiﬂ kurallar sistemi”1 oldu¤u hat›rland›¤›nda, Kent Kültürü Ö¤elerini, idealleﬂtirilmiﬂ kentsel kurallar sisteminin
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yap›taﬂlar› olarak kabul etmek mümkündür. Bu yaz›da, Ekonomi, Demokrasi ve Adalet, Sa¤l›k, Çevre Bilinci, Yerel Yönetimler, Kent Planlama, E¤itim, Sanat, Kitle ‹letiﬂim Araçlar›, Din kent kültürünün ö¤eleri olarak ayr› ayr› ele al›nmaktad›r.
Kent kültürü kavram›, kentten kente ve hatta ayn› kentin içinde çeﬂitlilik gösterecektir. Zaten bu yaz›n›n sonucunda, birbirinden farks›z, standartlaﬂm›ﬂ kentlere ulaﬂmak kastedilmemektedir. Aksine, kendi özgünlü¤ünü korumakla beraber, bir kentin
sa¤l›kl› kentleﬂmeyi yaﬂayabilmesi için sahip olmas› gereken temel ö¤eleri taﬂ›mas› gerekti¤i savunulmaktad›r. Bu ö¤elerin birbirini tamamlay›ﬂ ve bütünleyiﬂindeki farkl›l›klar her kente özgü kent kültürünü ortaya ç›kartacakt›r.
Böylelikle biyoetik bir de¤er olarak geçmiﬂten günümüze aktar›lan ve yaﬂama yans›yan ö¤elerin korunmas› ve geliﬂtirilmesi yan› s›ra gelecek kuﬂaklar› da kapsayan bir
biyoetik anlay›ﬂ çerçevesinde geliﬂtirilecek sa¤l›kl› kentler kavram›n›n temel ö¤eleri irdelenecektir.
Kültür Üzerine
Kapsaml› bir kavram olan kültürü tan›mlamak için çeﬂitli giriﬂimler yap›lm›ﬂt›r. Sözcü¤ü ele alan Amerikal› iki antropolog, A.L.Kroeber ile Clyde Kluckholn, 1952’de yapt›klar› ünlü çal›ﬂmada, kültür ve kavram›n›n 164 farkl› tan›m›n› derlemiﬂlerdir1. Bir bilimsel kavram›n bu kadar çok tan›m› varsa onun tan›mlanamayaca¤›n› iddia edenler de olmuﬂtur. Ancak kültür sözcü¤ünün çokanlaml› oluﬂunun, bizzat baﬂar›s›n›n bir nedeni olabilece¤i göz önünde tutulmal›d›r. Zira belirsizli¤i ya da çerçevesinin s›n›rlanmas›n›n güçlü¤ü kavrama derin arzular›n ve özlemlerin kanalize edilmesine olanak tan›maktad›r2.
Latince Colere’den türeyen ve tar›m anlam›na gelen cultura sözcü¤ünü ilk kez
Voltaire, insan zekas›n›n (esprit) oluﬂumu, geliﬂimi, geliﬂtirilmesi anlam›nda kullanm›ﬂt›r1. Sözcük buradan Almanca’ya geçmiﬂ ve 1793 tarihli “Adelung Sözlü¤ü”nde kültür: “Bir insan›n veya bir halk›n bütün manevi ve ahlaki güçlerinin soylulaﬂmas›, incelmesi”3 olarak tan›mlanm›ﬂt›r. XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s› ve hatta XX. Yüzy›l›n ilk çeyre¤ine kadar Frans›zlar ve ‹ngilizler, uygarl›k (civilisation) sözcü¤ünü kültüre tercih ediyorlard›. Frans›zca’da kültür sözcü¤ünün uygarl›k karﬂ›l›¤›nda “Academie Française”
Sözlü¤ü’ne geçmesi ancak 1932’de gerçekleﬂebildi1. Oysa XVII. Yüzy›l sonunda Kant
ve onun ard›ndan giden Almanlar, bütün tarihi, insan›n ilkel do¤as›n› incelten ve hayvanl›k yan›n› düpedüz insancaya çeviren kültürün sürekli bir geliﬂimi saymakta idiler4.
Marx’a göre kültür, do¤an›n yaratt›klar›na karﬂ›l›k, insano¤lunun yaratt›¤› hemen
her ﬂey’dir. Linton’a göre ise kültür, bir toplumun tüm hayat biçimidir4 Dewey’e göre
as›l bilinmesi gereken konu, bir kültürün ö¤elerinin birbirlerini nas›l ve ne kadar etkiledikleridir. Bu etkenleri biribirinden ay›rmak ve birini üstün hareket kayna¤› saymak
yerine bunlar›n bir bütün olarak kültürü oluﬂturdu¤unu kavramak gereklidir. ‹nsanl›k
sorunu, bütünü oluﬂturan her ö¤enin öbürünü serbestli¤e kavuﬂturacak ve olgunlaﬂt›racak ﬂekilde geliﬂmesini sa¤lamakt›r.
Biyokültür
Biyokültür, gelecekteki tüm yaﬂam biçimlerinin insanla birlikte harmoni içinde evriminin devam› için güçlü bir birleﬂtirici faktör olarak canl›l›k ruhunu yans›tmaktad›r. Vlavionos’a göre, Biyo-merkezcil bak›ﬂ aç›s›n›n ilkelerinin uygulanmas› misyonunun ötesine de geçerek, biyokültür yaﬂam manifestosudur5. Günümüzde biyokültür ve biyoçevre
iliﬂkisi giderek önem kazanmaktad›r. Zira biyoçevre biyokültürden etkilenmektedir.
Sa¤l›kl› Kent
Sa¤l›kl› kent yaklaﬂ›m›nda kent, yaﬂayan, nefes alan, büyüyen, sürekli de¤iﬂen bir
iç dinami¤e sahip karmaﬂ›k bir organizmaya benzetilmektedir. Sa¤l›kl› kent ise insan-
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lar›n en yüksek potansiyellerine ulaﬂmak için birbirlerine destek olabilecekleri bir ortam sa¤lamak amac›yla çevresini geliﬂtirebilen ve kaynaklar›n› geniﬂletebilen bir kenttir6. Bu kavram, sadece bir sonuç de¤il, ayn› zamanda bir yöntemdir. Nitekim herhangi bir kent, var olan sa¤l›k statüsüne bak›lmaks›z›n Sa¤l›kl› ﬁehir olabilir; gerekli olan
baﬂarmak için bir yap› ve iﬂleyiﬂe sahip olmak ve sa¤l›k için kesin karar almakt›r6.
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) Sa¤l›kl› ﬁehirler Projesi, uzun süreli uluslararas› bir
geliﬂme projesidir. Amac›; Gündem 21 çerçevesinde ve Herkes ‹çin Sa¤l›k hedefleri
do¤rultusunda oluﬂturulmuﬂ stratejiler ile kentte yaﬂayan ve çal›ﬂan insanlar›n fiziksel
ve sosyal ortamlar›n› iyileﬂtirici etkinliklerde bulunmak üzere yerel düzeyde karar vericileri ve ilgili kuruluﬂlar› aktive etmek, sa¤l›k konusunu karar vericilerin gündeminin birinci maddesi haline getirmektir6.
Kent Kültürü ve Ögeleri
En sade biçiminde “kentli insana özgü davran›ﬂ kal›plar› ve yaﬂam biçimi” olarak
tan›mlayabilece¤imiz “kent kültürü” kavram› da ayn› kültür kavram›nda oldu¤u gibi
üzerinde kolayca uzlaﬂ›labilen bir kavram de¤ildir. Öyle ki her kent için ve her kentin
içinde farkl› yaﬂanan kültürler, teknolojideki h›zl› geliﬂim ve buna ba¤l› olarak zaman
ve mekan alg›lamas›ndaki dönüﬂümün h›z› gibi çeﬂitli etkenlerle her an de¤iﬂime u¤rayabilmektedir7 Bununla birlikte kentte ortak yaﬂam›n belirledi¤i bir kent kültürü vard›r
ve ayn› kentin içinde farkl› yaﬂanan kültürler az ya da çok oranlarda da olsa bu ortak
kent kültüründen etkilenmek durumundad›rlar.
Kent, ahlak›n, sanat›n, felsefe ve dini düﬂüncenin geliﬂti¤i ortam olarak, insan›n
bu dünyadaki vazifesini, en üst düzeyde varl›¤›n›n anlam›n› tamamlad›¤› ortamd›r. Bu
idrak, ﬂehir biçiminin oluﬂmas›n› da sa¤lar ve insan›n en üst geliﬂme düzeyine ulaﬂmas›n›n temelidir8.
Kentsel kültür, zaman içerisinde, kentlinin, di¤er kentlilerle olan mesleki, sosyal
iliﬂkileri ile örgütlenmelerinden ve di¤er kentlerle olan iliﬂkilerinden etkilenerek geliﬂir;
yaﬂam biçimi haline dönüﬂür. Kentsel kültür daima kollektif bir nitelik taﬂ›rken, kültür
bireysel bir nitelik de taﬂ›yabilmektedir. Zira, kentsel kültür varl›¤›n›n anlam›n› kentsel
toplum içinde bulmak durumundad›r. Tarihi yap›lar›n›n taﬂlar›n› numaralayarak bombard›manlardan uzak bölgelere taﬂ›yan, tarihi mahallelerinin tüm cephe, plan ve kesitlerini s›¤›naklarda koruyarak savaﬂ›n bitiminde hemen restorasyona giriﬂen Avusturya,
Çekoslavakya ve Polonya gibi az say›da ülkenin öncü giriﬂimleri o ülke insan›n›n sahip
oldu¤u kent kültürü düzeyinin bir göstergesidir9.
Biyoetik bir de¤er olarak kentte yaﬂayanlar›n içselleﬂtirerek yaﬂataca¤› bir kent
kültürü hedefinden kastedilen birbirinden farks›z, monoton ve standartlaﬂm›ﬂ kentlere
ulaﬂmak asla de¤ildir. Bundan kendi özgünlü¤ünü korumakla beraber, bir kentin, sa¤l›kl› kentleﬂmeyi yaﬂayabilmesi için sahip olmas› gereken temel ö¤eleri taﬂ›mas› anlaﬂ›lmal›d›r. Kentleﬂmenin do¤as› ve insan›n do¤as› gere¤i, bu ö¤elerin birbirini tamamlay›ﬂ›nda istenen düzeyde bir kent kültürünün asla oluﬂturulamayaca¤› da farkl› bir görüﬂ olarak savunulabilir. Ancak böyle bir bak›ﬂ aç›s› bu yönde gösterilen çabalara haks›zl›k olacakt›r.
Böyle bir kent kültürünün dayanmas› gereken temel ö¤eler ﬂöyle s›ralanabilir:
1) Ekonomi
2) Demokrasi Kültürü ve Adalet
3) Sa¤l›k
4) Çevre Bilinci
5) Yerel Yönetimler
6) Kent Planlama
7) E¤itim
8) Sanat
9) Kitle ‹letiﬂim Araçlar›
10) Din
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Ekonomi
Raymond Williams’a göre bir kültürün yarar›, “gerçek ihtiyaçlar›” tatmin edebilmesiyle ölçülmelidir10. Buradan yola ç›k›larak, sa¤l›kl› bir kent kültürünün oluﬂmas›nda kentlilerin sa¤l›kl› (ihtiyaçlar›n› karﬂ›lay›c›) bir ekonomik yap›lanma içinde bulunmalar›n›n temel önemi daha iyi anlaﬂ›lacakt›r. Her ﬂeyden önce kentsel eﬂitsizlikleri ve
adaletsizlikleri en aza indirecek ekonomik düzenlemeler ve projeler geliﬂtirilmelidir. Biyoetik penceresinden bak›ld›¤›nda, kent ekonomisinin temel meselesi kentteki yoksullu¤u, adaletsizli¤i ortadan kald›rmak olmal›d›r.
Kentin ekonomisinin, o kentin bulundu¤u ülkenin ekonomik sisteminden ba¤›ms›z olarak ele al›namayaca¤› gerçe¤i göz ard› edilmemelidir. Ayr›ca, kentleﬂme, ekonomik kalk›nma ve toplumsal geliﬂme aras›ndaki yak›n iliﬂkileri de¤erlendirirken geliﬂmiﬂ
ülkelerde ve geliﬂmekte olan ülkelerdeki kentleﬂme sürecinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› yararl›
olacakt›r. Her iki sürecin çok temel bir fark›, kentleﬂmenin geliﬂmiﬂ ülkelerde sanayileﬂmeye ba¤l› olarak geliﬂmesi ve ekonomik kalk›nmaya da h›zland›r›c› bir nitelik vermesi iken, bugün geliﬂmekte olan ülkelerde kentleﬂmenin sanayileﬂmenin önünde bir
h›zla giderek demografik, ekonomik ve toplumsal olarak farkl› bir çizgi sunmas›d›r. Bu
çizgi, kentleﬂme sürecinde sanayiye paralel bir geliﬂme olmamas›n›n yan› s›ra çok büyük kentlerin orta ve küçük ölçekli kentlere oranla daha h›zl› büyümesi ve baz› bölgelere aﬂ›r› yönelme ile bölgesel dengesizliklerin oluﬂmas›n› da kapsamaktad›r10. Örne¤in Türkiye’de ‹stanbul ile Ardahan aras›ndaki geliﬂmiﬂlik fark› ülkenin genel ekonomik sisteminin uygulamalar›n›n sonucudur.
Yoksulluk ve çevre sorunlar› iliﬂkisi incelendi¤inde ise her ikisinin birbirini olumsuz etkiledi¤i görülmektedir. Ve her ikisi de adaletsizlikle birlikte görülür. Yoksul ülkelerin veya ayn› ülke içindeki yoksul bölgelerin sebep oldu¤u ve maruz kald›¤› çevre kirlili¤inin varl›kl› olanlara nazaran daha fazla oldu¤u iddia edilir. Ancak böyle bir bak›ﬂ
aç›s›n›n gerçe¤i tamamen yans›tmad›¤› yap›lan araﬂt›rmalarla ispatlanmaktad›r. Dünya nüfusunun %23’ü olan geliﬂmiﬂ ülkeler, dünyan›n do¤al kaynaklar›n›n %85’ini tüketirken, dünya nüfusunun %77’sini kapsayan azgeliﬂmiﬂ ülkeler ise yaln›zca % 15’ini
tüketebilmektedirler. Geliﬂmiﬂ ülkeler, dünya enerjisinin %70’ini, metallerin %75’ini,
besinlerin %60’›n› tüketmektedir11. Eﬂitsizli¤in derinli¤i, kirlili¤in esas sebebinin yoksullar olmad›¤›n› aç›kça göstermektedir. Kirlili¤in nedeni yoksullar olmasa da, kirlili¤in
en a¤›r yükünü taﬂ›yanlar yoksul insanlar, yoksul mahalleler, yoksul kentler ve yoksul
ülkelerdir.
Demokrasi Kültürü ve Adalet
Günümüzde halk ad›na, halk›n yönetilmesini ifade eden temsili demokrasinin nas›l daha demokratikleﬂtirilece¤i tart›ﬂ›lmaktad›r. Kentsel hareketler, Bat›’da, özellikle
altm›ﬂl› y›llardan itibaren geleneksel politik mücadelenin yan› s›ra geliﬂerek, do¤rudan
demokrasinin “okulu” olma yoluna girmiﬂtir.
Kent kültürünün geliﬂmesinde, bireyselleﬂme ve ileri düzeyde örgütlenme birbirini
tamamlayan iki önemli ögedir. Örgütlenme kanallar›n›n t›kal› tutulup, bireyselleﬂmenin
teﬂvik edildi¤i ortamlarda kent kültürünün sa¤l›kl› geliﬂmesi de olanakl› de¤ildir. Bireyselleﬂme ö¤esi ileri düzeyde örgütlülük ile dengelenmelidir12.
Çevre sorunlar›n›n ve çevresel adaletsizli¤e maruz kal›nmas› durumunun, örgütlenmeyi sa¤lay›c› bir boyutu oldu¤unu söyleyebiliriz. Zira, herhangi bir ﬂikayeti olmayan insanlar› bir araya getirmenin güçlü¤üne karﬂ›n, haks›zl›¤a u¤rayan kesimler, güçlerini birleﬂtirme potansiyeline sahiptir. Güçsüz görünen bu y›¤›nlar›n birlikte güçlü olunabilece¤ini fark etmeleri; kendi yaﬂamlar›n›n kaderini az ya da çok çizebilmelerini ve

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

167

çevre meselelerine sahip ç›kmalar›n› sa¤lar. Bu politizasyondan beklenen fayda ise
toplum ve do¤a içindir. Bu, ayn› zamanda eﬂitlik ve adalet aray›ﬂ›d›r.
Adalet, hep birlikte nas›l yaﬂamam›z gerekti¤i konusuyla ilgili baﬂta gelen toplumsal ve siyasal felsefe ilkesi olarak anlaﬂ›labilir13. Sosyal adalet kavram›, Aristo’nun
Etik’inden bu yana sosyal felsefi düﬂüncenin temelini oluﬂturmuﬂtur14. Bununla beraber, yak›n dönemde sosyal adalet anlay›ﬂ› daha çok Marx ve onu izleyenlerin dile getirdi¤i bir adalet anlay›ﬂ›d›r. Buna göre; sosyal adaletin tesis edilebilmesi için devletin
gerekli yeniden da¤›t›m› yapmas› makul ve zorunlu görülmektedir15.
Adalet üzerine en güçlü yorumlardan birini getiren John Rawls’un adalet kuram›,
iki temel adalet ilkesine dayanmaktad›r15. ‹lk ilkeye göre her birey en geniﬂ özgürlükler sisteminden yararlanmada eﬂit hakka sahip olacakt›r. ‹kinci ilke, toplumsal yararlar
ile yüklerin, eﬂit olarak da¤›t›lmas›n› öngörür. Burada en az avantajl› üyenin zarardan
korunmas› ve yararlara eriﬂmede eﬂit olana¤a sahip olmas› önemlidir. Di¤er bir deyiﬂle en az avantajl› kesime yönelik pozitif ayr›mc›l›k önermektedir. 1971’de yay›mlanan,
Bir Adalet Kuram› adl› yap›t›nda kuﬂaklararas› adalet kavram› üzerinde de duran John
Rawls’a göre, her kuﬂak bir sonraki kuﬂa¤a kendisinden önceki kuﬂa¤›n kendisine b›rakt›¤›na denk bir karﬂ›l›¤› devretmelidir16.
Sa¤l›k
Çobano¤lu’na göre, en genelde biyoeti¤in konusu yaﬂamd›r; sadece t›p eti¤inin
ana konusu olan insan yaﬂam› de¤il, do¤ada var olan tüm organizmalar›n yaﬂam›d›r.
Biyoeti¤in temel amac› evrensel eti¤in yans›mas› olarak, yaﬂam hakk›n›n tüm canl›lar
için dünyan›n her yerinde geçerli olmas›d›r17. ‹nsan sa¤l›¤›n›n ve canl› yaﬂam›n›n çevre kirlili¤inden ve ekolojik dengelerin bozulmas›ndan kaynakl› olarak zarar görmesi, t›p
mesle¤ini belki de di¤er tüm meslek dallar›ndan daha fazla olarak biyoetik alan› ile iliﬂkilendirmektedir. Zira hekimlik mesle¤inin amac› hastal›klar› engellemek ve tedavi etmektir.
Hastal›klar› engellemenin birincil yolu sa¤l›kl› bir çevrede yaﬂamak ve sa¤l›kl› beslenmektir. Oysa dünya çap›nda incelendi¤inde, geliﬂmekte olan ülke nüfuslar›n›n yaklaﬂ›k beﬂte birinin kronik olarak beslenme sorunu ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u bilinmektedir18. Çevre kirlili¤ine en çok maruz kalan kesim ise yine yoksullu¤un oldu¤u ülkeler
ve kentlerdir. Çevresel adaletsizlik olarak adland›r›lan bu durumda tüm biosa ekonomik kar u¤runa zarar veren kesim fayda sa¤larken, bu fayda da hiçbir kar› olmayanlar
ise a¤›r bedeller ödemektedir.
Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü Amerika’daki tüm kanser ölümlerinin (y›lda
60.000 civar›nda) yüzde 10’unun sebebini çal›ﬂma alanlar›nda, kamu alanlar›nda ve
tüketim ürünlerindeki endüstriyel kirlili¤e ba¤lamaktad›r. Ehrlich (1996) gibi baz› çevre bilimciler ise bu oran›n çok düﬂük oldu¤unu, gerçekte bu endüstriyel kirlili¤i tüm
Amerika’daki kanser ölümlerinin yüzde 33’ünün nedeni olarak göstermektedir19.
Ölümlerle birlikte ayn› sebeplerle kansere yakalanm›ﬂ ve halen mücadele etmekte olan
veya kanseri yenmiﬂ insanlar›n ödedi¤i maddi ve manevi bedeller, insan haklar›n›n çi¤nenmesi olarak görülmelidir.
Schrader ve Frechte buradaki anahtar etik problemin ise bu kirlilik kurbanlar›n›n
toplumda eﬂitlik içinde da¤›lmamas› olarak belirtmektedir. Çocuklar, az›nl›klar, yoksullar, mavi yakal› iﬂçiler as›l yükü taﬂ›maktad›r. Pek çok yetiﬂkin, hava, su ve di¤er kirleticilerin erken dönem hastal›klar›na ve ölümlerine karﬂ› savunmaya sahip olabilirse de
çocuklar daha savunmas›zd›r. UNICEF (2005), çocuklar›n organ sistemlerinin geliﬂmekte olmas›, metabolizmalar›n›n tamamlanmam›ﬂ iﬂleyiﬂi ve k›smen geliﬂmiﬂ toksin
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at›c› (detoksifikasyon) sistemleri nedeniyle pek çok toksinle mücadelede yetiﬂkinlere
göre daha az baﬂar›l› oldu¤unu ifade etmektedir. Spyker ve Avery 1977 y›l›nda bile
yapt›klar› araﬂt›rmalarda genel olarak çocuklar›n herhangi bir kirleticiye karﬂ› yetiﬂkinlerden 10 kat daha hassas oldu¤unu aç›klam›ﬂlard›r. Dünya sa¤l›k örgütü, sadece hava kirlili¤i ile ba¤lant›l› olarak ortaya ç›kan çocuk kanser ölümlerinin % 50 ye varabildi¤ini ifade etmektedir19.
Schrader ve Frechte, bu haks›zl›kla ilgili olarak vatandaﬂlara iki tür sorumluluk
yüklemektedir: Etik sorumluluk ve Demokratik sorumluluk. Örne¤in, halk, çevresel
adaleti bozan kararlar› alan hükümete oy vermemekle demokratik sorumlulu¤u taﬂ›maktad›r. Etik sorumluluk için somut bir örnek olarak Kuzeybat› Indiana’daki “Kanser
Vadisi” diye bilinen yeri vermektedir. Pek çok metal üretilen vadide çevre kirlenmesini önleyecek yüksek maliyetli tedbirler al›nmas› halinde, tüketiciye ürünü daha pahal›
olarak sunulacakt›r. Tüketicinin daha ucuz para ödeyerek kendisi emek vermeden sa¤lad›¤› bu ekonomik fayda Kuzeybat› Indiana’da oturan ve çevre kirlili¤ine maruz kalan
yoksullar›n s›rt›ndan oluﬂmaktad›r.
Çevresel sorunlar›n çözümünde sorumlulu¤u, sade vatandaﬂtan ziyade devlet taﬂ›mal›d›r. Çevre kirlenmesi konular›nda, zarar› verdikten sonra tazmin etmek yerine,
riskler göz önünde tutularak henüz zarar vermeden tedbir al›nmas› ﬂartt›r. Zira, zarar›n boyutlar›n›, ekolojik zincirdeki etkilerini, bu etkilerin ne kadar zamanda ortaya ç›kaca¤›n› tam ölçmek zor, bazen k›sa vadede imkans›z olabilmektedir.
Yerel Yönetimler
Yurttaﬂlara en yak›n yönetim kademesi olan yerel yönetimlerin demokratl›¤›ndan
bahsedebilmek için yönetim organlar›n›n seçimle oluﬂmas›, gerçek bir halk kat›l›m›n›n
var olmas›, yerel yönetimin özerk olmas› ve kendisini denetime aç›k tutmas› gereklidir.
Kat›l›m›n ilk koﬂulu halk›n yerel iﬂlerle ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaﬂmas›n›n
sa¤lanmas›d›r. Kat›l›m›n en önemli boyutu ise ﬂeffaf bir denetlemenin sa¤lanaca¤› mekanizmalar›n kurulmas›d›r.
Yerel yönetime demokratik kat›l›m yollar› aﬂa¤›daki gibi s›ralanabilir20:
Meclis toplant›lar›na kat›lma
Meclis Komisyon toplant›lar›na kat›lma
Karar organ›na proje önerme hakk› ve bu konuda referandum isteme hakk›
Yerel halk›n, halkoylamas›na giderek baﬂkan› görevden geri ça¤›rma hakk›n›n olmas›
Mahalle ve köy yönetiminin güçlendirilmesi
Genel ve yerel seçimlerin daha nitelikli kadrolara kavuﬂmas›n›n yolunu açacak temel düzenlemelerden biri de Siyasi Partiler Kanunu’nun de¤iﬂmesi ve demokratikleﬂtirilmesidir.
Kent Planlamas›
Baﬂlang›çta sadece bir mühendislik veya güzelleﬂtirme çabas› olarak görülen kent
planlamas›, günümüzde bu yönünün ötesinde ekonomik, sosyal, siyasal boyutlar taﬂ›yan bir süreç olarak görülmektedir.
Ozon tabakas›n›n delinmesi, biyoçeﬂitlilikteki azalmalar, tehlikeli at›klar ve di¤er
küresel çevre sorunlar› endüstriyel toplum ve modern kent yap›lanmas›yla do¤rudan
iliﬂkilidir.
Endüstriyel ﬂehrin geliﬂimi sonu ölümle bitecek bir caddeye benzetilmektedir. Sadece trafik hesaplar›, dünyadaki Carbon dioxide emisyonunun %20 sinin kentsel trafik kaynakl› oldu¤unu göstermektedir. Ya da örne¤in, modern ﬂehir planlaman›n par-
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layan örneklerinden say›lan Chicago’daki Sears Tower’›n 24 saatte harcad›¤› enerji,
150.000 nüfuslu bir Amerikan kentindeki sakinlerin kullan›m›ndan daha fazlad›r veya
1 milyon nüfuslu bir Hindistan Kentinden daha fazlad›r21. Burada sadece baz› örneklerle anlat›lan kentsel sorunlar›n çözümü için mevcut planlama prati¤i iﬂe yaramamaktad›r. Bu nedenle ekolojik kentlerin yap›lanmas›, ekolojik planlama anlay›ﬂ›n›n h›zla
hayata geçmesi gereklidir.
Ekolojik Planlamada, halk›n daha çok kat›l›m› sa¤lanabilir. Zira bu planlamadaki
konular do¤rudan kentlilerin sa¤l›¤›n›, günlük ve gelecekteki yaﬂam›n› etkileyecektir.
Örnek vermek gerekirse, ›s›tma sisteminde güneﬂ enerjisi gibi alternatif tercihlere gidilecektir. Su koruma teknolojileri ile %20 su tasarrufu sa¤lanacakt›r ve hatta ya¤mur
sular› bile de¤erlendirilecektir. Çat› ve avlularda sebze yetiﬂtirilmesi ile kentlerdeki yeﬂil alan 10 kat art›r›lm›ﬂ olacakt›r. De¤erli olduklar› 1970’lerde anlaﬂ›lan çöplerin ayr›ﬂt›r›larak toplanmas› ve geri dönüﬂüm tesisleri ile çöplerin %50’den fazlas› geri kazan›lan ekonomik de¤erler olacakt›r21. Böyle bir planlama, ulaﬂ›mda toplu taﬂ›maya a¤›rl›k verilmesi, ev ve iﬂyerlerinin yak›n olmas›n›n planlanmas›, iklime göre yap› malzemesi ve mimari tercihlere gidilmesi gibi pek çok konuyu içermektedir.
Planlama salt mevcut sorunlar ortaya ç›kt›kça çözüm bulmak olmad›¤›, ileride ç›kmas› muhtemel problemleri önceden önlemek22 boyutunu da içerdi¤i için, gelecek öngörülerindeki veya beklentilerdeki farkl›l›klar plan kararlar›n› etkiler. Ama insanlar belli konularda görüﬂ ayr›l›¤› içindeler diye bu inançlar› de¤erlendirecek nesnel ölçütlerin
olmad›¤› sonucuna varmak için neden yoktur13. Örne¤in birinci s›n›f tar›m arazisini
konut alan›na açmak veya bakir k›y›lar› turizm ad› alt›nda beton y›¤›n›na dönüﬂtürmek
planlama anlay›ﬂ›ndaki farkl›l›k olarak hoﬂ görülemez.
ﬁehir planlama mesle¤i mensuplar›n›n ba¤l› olduklar› bir kurumsal etik kurallar
dizgesinin olmay›ﬂ› bir sorundur. Planlama mesle¤inin u¤raﬂ alan› olan kentlerin, karmaﬂ›k ve sürekli de¤iﬂken yap›s›, farkl› siyasi, ekonomik, teknolojik ve hatta estetik tercihlerle ﬂekillenebilmesi gibi özellikleri, etik de¤erlerin rahatça denetlenmesini ve sorgulanmas›n› güçleﬂtirmektedir. Yasalara uygun hale getirilerek, yap›lan nice yanl›ﬂ uygulama örnekleri de bunu desteklemektedir. Keyfiyeti ve etik d›ﬂ› uygulamalar› durdurmakta en etkili çözüm ise, kendisini o yere ait hisseden ve o kenti sahiplenen, tam bilgilendirilmiﬂ yurttaﬂlar›n karar alma ve denetleme mekanizmalar›n›n içinde aktif rol almalar›d›r.
E¤itim
Belli bir ça¤›n ya da kiﬂinin “felsefe, sanat, müzik, yabanc› dil ya da edebiyat kültüründen” bahsedildi¤inde, o ça¤›n ya da kiﬂinin, s›ras›yla felsefe, sanat, müzik, yabanc› dil
ya da edebiyat ö¤renim ve e¤itimine önem verdi¤i ve bu e¤itimde baﬂar›y› yakalad›¤› düﬂünülmektedir. Yüksekö¤retim’deki “fakülte” sözcü¤ü bat› dillerinde, böyle bir e¤itimi veren kurum (faculte) veya ö¤retmenler grubu (faculty) karﬂ›l›¤›nda kullan›lmaktad›r1.
Ancak bu noktada, e¤itimsiz bir insan›n da içinde yaﬂad›¤› ortamdan beslenen bir
kültüre sahip oldu¤u da vurgulanmal›d›r. Zira bir kabile dahi olsa, o toplulu¤un üyesi
olan ve toplulu¤un dilini, dans›n›, geleneklerini bilen hiç okula gitmemiﬂ bir insan da
toplulu¤un kültürüne sahiptir. Dolay›s›yla kültür e¤itimle eﬂanlamda de¤ildir. E¤itim,
kültürün bir boyutudur.
E¤itim, kültür seviyesinin yükselmesinde önemli bir paya sahiptir. Organizma için
kan ne ise bir toplum için de e¤itim odur. Çevre bilinci, sanat sevgisi, düﬂünme yetene¤i kazand›rmayan bir e¤itim kal›plaﬂm›ﬂ düﬂünceleri aﬂamayan, mekanik bir mesleki bilgiden ibaret bir topluma götürecektir.
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Tekeli’ye göre23, e¤itim kuram›n› kendisiyle iliﬂkilendirmeyen her demokrasi kuram› eksiktir. Zira demokrasilerde yetiﬂkin bireylerin özgür seçmeleri toplum için neyin iyi oldu¤una karar vermektedir. Ancak yetiﬂkinler çocukluktan itibaren özgür birey
olmak yönünde e¤itim almad›¤›nda kararlar› da koﬂulland›r›lm›ﬂ olmaktad›r. Ebeveynlerin yol göstermenin ötesine giderek çocu¤un yaﬂam projesini tamamen yönlendirmesi çocuk haklar›n›n ihlal edilmesi demektir. Demokrasi ve çocuk haklar› bak›m›ndan
sorun yaratan davran›ﬂsal e¤itim tüm dünyada terk edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bunun yerini yap›laﬂmac› denilen bir baﬂka e¤itim yaklaﬂ›m› almaktad›r. Bu yeni model, ö¤retmen de¤il ö¤renci merkezlidir ve ö¤retim s›n›f›n içine hapsolmaktan ç›kmakta tüm yaﬂam alanlar›na yay›lmaktad›r. Ö¤rencilerden kendine verilen bilgileri ezberlemesi de¤il, belli bir konuda araﬂt›rmay› yani ö¤renmeyi ö¤renmesi istenilmektedir. Böylece yetiﬂen bir birey koﬂulland›r›lm›ﬂ olmamaktad›r.
Çevre Bilinci
Winston Churchill’e göre “‹nsanlar binalar› ﬂekillendirir, sonra da binalar insanlar›!”24 Bu görüﬂ kentsel çevre için de geçerlidir. Kendi kurdu¤u kentsel toplumsal iliﬂkiler a¤› içerisindeki insan, kenti ve kent insan›n› do¤adan adeta yal›tm›ﬂt›r. Oysa yaln›z kent ekonomisine k›sa bir göz at›ld›¤›nda, önemli bir dayana¤›n di¤er yaﬂamlardan
ve do¤adan sa¤lanan ürünler oldu¤u görülecektir. Kentteki tüm restaurantlar, ünlü
fast-food markalar›, marketler, pastaneler hayvansal ve bitkisel ürünler sayesinde veya
tekstil ve ayakkab› sektörü, hayvanlar›n yünü ve derisi sebebiyle varolmaktad›r. Buradan kazan›lan ekonomik fayda, istihdam, mevduat birikimi gibi türlü biçimlerde kent
ekonomisine dönmektedir. Kent insan› do¤aya uzak da olsa, ona ba¤›ml›d›r.
Di¤er yandan tüm bu faaliyetlerde özellikle hayvanlar›n faydas› de¤il, zarar› söz
konusudur. T›bbi araﬂt›rmalar ve deneylerdeki kullan›m›, ad›na spor denilen hayvan
avlar›, hayvanat bahçeleriyle, sirklerdeki esareti de cabas›d›r. Ancak biyoetik de¤erden
yoksun olan toplumun baz› kesimleri, bu kadar çok ﬂey borçlu oldu¤u hayvana merhameti bile çok görebilmektedir. Sadece yaﬂamaya çal›ﬂan ve binlerce y›ld›r insana dost
olan kedi ve köpeklerin yaﬂam hakk›na bile tahammül edemeyen kentliler bulunmaktad›r.
Brundtland Baﬂkanl›¤›nda 1987 y›l›nda haz›rlanan ünlü “Ortak Gelece¤imiz” baﬂl›kl› raporda çevre bilincine sahip insanlar›n önemine dikkat çekilmektedir. Raporda
ortak bir tav›r, her düzeyde yeni davran›ﬂ normlar› ve bunlar›n herkesin ç›kar›na yönelik olmas› önerilmektedir.
Genel tutumda, sosyal de¤erlerde ve beklentilerde önerilen bu de¤iﬂikliklerin baﬂar›lmas› için, çok geniﬂ e¤itim kampanyalar›, münazaralar ve halk kat›l›m›n›n sa¤lanmas›na ba¤l›d›r. Bu amaç için, vatandaﬂ gruplar›, gönüllü kuruluﬂlar ve bilimsel çevrelerden destek beklendi¤i de raporda vurgulanan konular aras›ndad›r.
Biyoe¤itimde özel bir önem verilen anas›n›f› e¤itiminde, çevre bilincinin geliﬂmesi için evcil hayvanlara yer verilmelidir. Anas›n›f›ndan itibaren kendisini do¤an›n bir
parças› olarak kabul eden çocuklar, ileride meslekleri ne olursa olsun bu bilinç içinde
davranacaklard›r. Evcil hayvanlar kentte yaﬂayan insanla - di¤er biosun aras›nda iletiﬂim köprüsü olarak kabul edilmelidir. Hayvan sahibi olan kiﬂinin belki de en önemli
kültürel kazanc›, kendisinden tamamen farkl› olan, farkl› bir dili konuﬂan bir canl›y› anlamay›, onun farkl›l›klar›na sayg› göstermeyi ö¤renmesidir. Bunu yaﬂayan bireyin tüm
biosu alg›lama, anlama seviyesi geliﬂmektedir. Evcil hayvana, onun yaﬂam› boyunca
bakma sorumlulu¤unu almaya güvenen her birey, bu deneyimi yaﬂamal›d›r. Uzaktan
sevmekle, bizzat yaﬂamak aras›ndaki fark bisiklete binmeyi televizyondan seyretmek
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veya kitaptan ö¤renmekle, bisiklete gerçekten binmek aras›ndaki farka benzemektedir. Bir hayvan› anlayarak sevmek, kiﬂiyi insan merkezli ve hatta kiﬂisel bencilli¤inden
s›y›rmakta, baﬂka yaﬂamlar›n da o canl›n›n kendisi için ne kadar anlaml› ve k›ymetli oldu¤unun fark›na varmas›n› sa¤lamaktad›r.
Sanat
Sanat da çevre bilinci ve etik gibi insan›n ve toplumun altyap›s›n› oluﬂturan temel
malzemelerdendir. Sanat›n yarataca¤› kültürel zenginlikten yoksun b›rak›lan kentler,
nüfus bak›m›ndan kent say›lsa da kentleﬂememiﬂ mekânlar olacakt›r. Sanat›n geliﬂtirece¤i estetik bak›ﬂ aç›s›, yarat›c›l›k, zekâ gibi nitelikler sayesinde do¤al bir güzelli¤in veya mimari bir miras›n ekonomik getirisi daha yüksek olan örne¤in bir iﬂ merkezi veya
otelden çok daha de¤erli oldu¤unu kavrama yetisi geliﬂmiﬂ bir toplumun bu de¤er yarg›lar›, kentsel mekâna da her boyutu ile yans›yacakt›r.
Kent kültürü seviyesinde yükselme isteniyorsa sanat, sanata ulaﬂmakta güçlük çeken kesimlerin aya¤›na kadar götürülmelidir. Bir çocuk bir tiyatro oyununda do¤a sevgisini okuldaki e¤itimden daha etkili biçimde duyup, içselleﬂtirebilir. Sanat›n her boyutu kentsel yaﬂamda yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r. Bu, ayn› zamanda göçle gelen farkl› kültürlerin kent kültürüne uyumuna da hizmet edecektir.
Kitle ‹letiﬂim Araçlar›
Günümüz dünyas›nda kültürün ve kent kültürünün biçimlenmesinde kitle iletiﬂim
araçlar› rol sahibi olman›n ötesinde önemli bir belirleyici olmaya do¤ru gitmektedir.
Tan›mlar›ndan biri “iletiﬂim” olan kültür, böyle bir yönlenmeden do¤rudan etkilenmektedir. Morley ve Robins, son zamanlarda medya sistemlerinde ve uygulamalar›nda olgun ve eleﬂtirel bir siyasi kültürün oluﬂturulmas› aleyhine iﬂleyen geliﬂmeler oldu¤unu
savunmaktad›rlar. Giderek gazetecilerin rolü küçülmekte, görüntü hakimiyeti öne ç›kmaktad›r. Bunun sosyal maliyeti ise bilgi edinmeyi yorucu k›lmak, sivil ve siyasi kültürün çöküﬂüne yol açmak gibi a¤›r bedellerdir25.
Küreselleﬂen dünyada tekelleﬂen medya toplumlar›n tüketim duygular›n› art›rma
çabas› içindedir. Asl›nda medyan›n kendisi de bir tüketim malzemesi ve yat›r›m› halindedir. Kamusal sorumluluk yerine tüketicinin isteklerini ve tercihlerini yönlendirmektedir. Böylece büyük ﬂirketlerin reklam›na ve büyüyerek yay›lmas›na hizmet etmektedir.
Demokratik bir kent kültürünün oluﬂmas›nda, kentin sorunlar›na ve konular›na
duyarl› biçimde kat›l›m için öncelikle do¤ru ve objektif bilgilenmek esast›r. Ba¤›ms›z yerel medya sayesinde bilgilenerek, güçlü bir toplumsal alan yarat›lmas› mümkündür. Yerel medyan›n, ekonomik sebeplerle yerel yönetimlere olan ba¤›ml›l›¤›ndan kurtulmas›
için yerel yaz›l› ve görsel bas›n›n kentliler taraf›ndan desteklenmesi önerilmektedir.
Din
Karar vericilerin laik sorumluluk taﬂ›malar› demokrasi bak›m›ndan temel bir gerekliliktir. Laik yaklaﬂ›mdan ayr›lmadan çevreyi korumak için dinlerin ve inançlar›n yönlendirici gücünden faydalan›lmas› gereklidir. Eylemi do¤uran düﬂüncedir. ‹nsan, inand›¤› de¤erlere ve sahip oldu¤u düﬂünce kal›plar›na göre davran›ﬂ sergilemektedir. Dinin kent yaﬂam›ndaki etkisi ise tarihte kurulan ilk kentlerden günümüze dek sürmektedir.
Antroposentrik, ekosentrik veya biyosentrik bak›ﬂ aç›s›yla çevreyi koruma çabas›
içinde olanlar, farkl› gerekçelerle de olsa çevreyi koruma temelinde uzlaﬂmaktad›rlar.
Tüm insanlar›n ayn› noktada buluﬂmas› sa¤lanana dek çevre sorunlar› ertelenemeyece¤ine göre, farkl› düﬂüncelerdeki insanlarla ortak paydalarda buluﬂman›n yollar› bulunmal›d›r.
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Sonuç
Sa¤l›kl› kentler ve sa¤l›kl› kentleﬂme hedefi için kentlilerin ulaﬂmas› gereken kent
kültürü seviyesini belirleyen kültürel ögelerin birbiriyle olan etkileﬂimidir. Bu çok yönlü etkileﬂimin sonucunda her alanda verilecek kararlar›n ve uygulamalar›n biyoetik bir
vizyon taﬂ›mas› için karar vericiler, uygulay›c›lar ve kollektif sorumluluk bilinci içinde
örgütlenen yurttaﬂlar iﬂbirli¤i içinde aktif mücadele vermelidir.
Do¤a sevgisi ve çevre bilinci veren, sanatsal duyarl›l›k kanallar›n› açan, felsefi sorgulamay› ve etik de¤erleri kazand›ran, ezberlemeyi de¤il düﬂünmeyi ö¤reten bir e¤itim
alan toplum istenen kültür seviyesine kendisi ulaﬂacakt›r. E¤itim sadece okul de¤il, yaﬂam›n kendisi olarak görülmektedir. Buradaki “istenen kültür seviyesi”nden kastedilen
ise, kendisinden farkl› olan veya farkl› düﬂünen tüm insanlara, hayvanlara veya tüm yaﬂam türlerine ve onlar›n ihtiyaçlar›na sayg› duyan, bir bütün olarak yaﬂama sayg› duyan, demokratik de¤erleri ve sosyal adaleti hedefleyen bir noktad›r. Sürekli yükseltilmesi arzulanan ve son noktas› olmayan bir noktad›r.
E¤itim bölümünde ele al›nan evcil hayvanlar›n kent insan› ile di¤er bios aras›nda
bir iletiﬂim köprüsü oldu¤u düﬂüncemizin alt›n› çizmekte yarar vard›r. Zira kendisinden
tamamen farkl› olan, farkl› bir dili konuﬂan bir canl›y› anlamay›, onun farkl›l›klar›na sayg› göstermeyi ö¤renen bireyin tüm biosu alg›lama, anlama ve farkl› olana hoﬂgörüyle
bakma yetene¤i geliﬂmektedir. Bir hayvan› anlayarak sevmek, kiﬂiyi insanmerkezli ve
hatta kiﬂisel bencilli¤inden s›y›rmakta, baﬂka yaﬂamlar›n da o canl›n›n kendisi için ne kadar anlaml› ve k›ymetli oldu¤unun fark›na varmas›n› sa¤lamaktad›r. Uzaktan sevmekle,
bizzat yaﬂamak aras›ndaki fark bisiklete binmeyi televizyondan seyretmek veya kitaptan
ö¤renmekle, bisiklete gerçekten binmek aras›ndaki farka benzemektedir.
Kent kültürü ögelerinden biri olarak ele al›nan “Sanat”›n geliﬂtirece¤i estetik bak›ﬂ aç›s›, yarat›c›l›k, zekâ gibi nitelikleri geliﬂmiﬂ bir toplumun bu de¤er yarg›lar›, kentsel mekana da her boyutu ile yans›yacakt›r.
Kentsel çevre sorunlar›n›n çözümü için mevcut kent planlama prati¤i iﬂe yaramamaktad›r. Ekolojik kentlerin yap›lanmas›, ekolojik planlama anlay›ﬂ›n›n h›zla hayata
geçmesi gereklidir.
ﬁehir planlama mesle¤i mensuplar›n›n ba¤l› olduklar› bir kurumsal etik kurallar
dizgesinin olmay›ﬂ› da bir sorundur. Keyfiyeti ve etik d›ﬂ› uygulamalar› durdurmakta en
etkili çözüm ise, kendisini o yere ait hisseden ve o kenti sahiplenen, tam bilgilendirilmiﬂ yurttaﬂlar›n karar alma ve denetleme mekanizmalar›n›n içinde aktif rol almalar›d›r.
Ba¤›ms›z yerel medya sayesinde bilgilenerek, güçlü bir toplumsal alan yarat›lmas› mümkündür. Yerel medyan›n, ekonomik sebeplerle yerel yönetimlere olan ba¤›ml›l›¤›ndan kurtulmas› için yerel yaz›l› ve görsel bas›n›n kentliler taraf›ndan desteklenmesi önerilmektedir.
Her ﬂeyden önce kentsel eﬂitsizlikleri ve adaletsizlikleri en aza indirecek ekonomik
düzenlemeler ve projeler geliﬂtirilmelidir. Biyoetik penceresinden bak›ld›¤›nda, kent
ekonomisinin temel meselesi kentteki yoksullu¤u, adaletsizli¤i ortadan kald›rmak olmal›d›r. Genel ve yerel seçimlerin daha nitelikli kadrolara kavuﬂmas›n›n yolunu açacak temel düzenlemelerden biri de Siyasi Partiler Kanunu’nun de¤iﬂmesi ve demokratikleﬂtirilmesidir. Kent kültürünün geliﬂmesinde, aktif yurttaﬂlar›n örgütlenme yollar›n›n aç›k
olmas› önem taﬂ›maktad›r. Çevre sorunlar›n›n ve çevresel adaletsizli¤e maruz kal›nmas› durumunun, örgütlenmeyi sa¤lay›c› bir boyutu vard›r. Herhangi bir ﬂikayeti olmayan
insanlar› bir araya getirmenin güçlü¤üne karﬂ›n, haks›zl›¤a u¤rayan kesimler, güçlerini
birleﬂtirme potansiyeline sahiptir.
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Kent sa¤l›¤› aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, hekimlik mesle¤inin amac›n›n hastal›klar› engellemek ve tedavi etmek oldu¤una dikkat edilmelidir. Hastal›klar› engellemenin birincil yolu sa¤l›kl› bir çevrede yaﬂamak ve sa¤l›kl› beslenmektir. Çevre kirlili¤ine ve yetersiz beslenmeye en çok maruz kalan kesim ise yine yoksullu¤un oldu¤u ülkeler, kentler
ve mahallelerdir.
Çevre kirlenmesi konular›nda, zarar› verdikten sonra tazmin etmek yerine, riskler
göz önünde tutularak henüz zarar vermeden tedbir al›nmas› ﬂartt›r. Zira, zarar›n boyutlar›n›, ekolojik zincirdeki etkilerini, bu etkilerin ne kadar zamanda ortaya ç›kaca¤›n›
tam ölçmek zor, bazen k›sa vadede imkans›z olabilmektedir.
Görüldü¤ü gibi birbirini etkileyen ögelerin ayr› ayr› geliﬂimi ve birbirine olan etkileﬂimi ile biyoetik bir de¤er haline dönüﬂmesi arzulanan kent kültürü seviyesi, gelecek
kuﬂaklar› da kapsayacakt›r. Böyle bir kültürel s›çrama, sa¤l›kl› kentler hedefinin ötesinde çevre eti¤inin temel konular›n›n toplumda yans›mas›na da hizmet edecektir.
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B‹YOET‹K B‹R MESELE OLARAK SUYA ER‹ﬁ‹M HAKKI
THE RIGHT of ACCESS (ABILITY) to WATER AS A
BIOETHICAL PROBLEM
Hakan REYHAN*, Nesrin ÇOBANO⁄LU**
Abstract
Nowadays, relatively new issues like right to water, political economy of water,
water management, water scarcity and water pollution are studied by many social
science disciplines such as political science, economics, medicine (public health), law
and so on. Nevertheless, these issues, as a matter of preconditions of reproduction and
quality of human existence, should also be examined within a bioethical frame. In this
study, by taking the recent water debates as our departure point, we will discuss “the
water” as a bioethical issue and as a fundamental human right. Finally, we will suggest
a universalistic view against all initiatives searching for enhancing the conditions to
transform public water into a commodity that subjected to the brutal market laws.
Key Words: Bio-ethics, right to water, water scarcity.
Giriﬂ: Metodolojik Yaklaﬂ›m
Son y›llarda hem uluslararas› ekonomi politik gündem içerisinde hem de gündelik
yaﬂam›n sürdürülmesi çerçevesinde, küresel ›s›nma ve kurakl›k ile birlikte baﬂat bir konu
olarak tart›ﬂ›lan su meselesini de¤erlendirebilmek ve bir çözüme kavuﬂturmak için her
ﬂeyden önce sa¤lam bir metodolojik çerçeve, kavramsal berrakl›k gerekmektedir. Akademik sistemimizde hâkim olan mevcut bilimsel araﬂt›rma konsepti ile su konusunu sadece bir yönüyle anlamak mümkündür. Hali haz›rda konuyla do¤rudan ve dolayl› olarak
alakal› olan her uzmanl›k alan› kendi bak›ﬂ aç›s›na ve kendi disipliner s›n›rl›l›klar›na göre
bir yaklaﬂ›m ortaya koymaktad›r. Örne¤in iktisatç›n›n bak›ﬂ aç›s›yla, mühendisin bak›ﬂ
aç›s›; siyaset bilimcinin bak›ﬂ aç›s›yla biyologun bak›ﬂ aç›s›, tespit ve çözümleri farkl› olabilmektedir. Sonuçta her bir çal›ﬂmadan olumlu, katk› sa¤lay›c› ancak yine de bir yönüyle “eksik” çözümlemeler ortaya ç›kmaktad›r. Elbette konunun bilimsel olarak incelenmesinde s›n›fsal/ideolojik/iktisadi ba¤l›l›ktan dolay› görüﬂ farkl›l›klar›ndan kaynaklanan zorluklar da vard›r. Bu zorluklar›n üstesinden gelmenin en kolay yolu ise konuya hem etik
hem de nesnel yaklaﬂ›mla, bilim gözlü¤ü ile bakmaktan geçmektedir.
Mesele öncelikle bütüncül bir yaklaﬂ›mla ele al›nmal› ve teknik çözümlemelerden önce felsefi/teorik/metodolojik çerçeve sa¤lam bir ﬂekilde oturtulmal›d›r. Bu da ancak su
konusunu geniﬂ disiplinler aras› bir yaklaﬂ›mla ele almakla mümkündür. Çünkü toplumsal ve bireysel yaﬂam sürecinin temeli olan su, günümüzde Mühendislik’ten T›p’a, Uluslararas› ‹liﬂkiler’den Kamu Yönetimi’ne hemen her bilimsel çal›ﬂma alan›n›n konusu olmuﬂtur/olmas› gerekmektedir. Bütün bu disipliner alanlar›n tamam›n›n verilerini dikkate
al›narak bir araﬂt›rma ortaya koymak en sa¤l›kl› yoldur. Ancak, hangi bilimsel çal›ﬂma
alan› çerçevesinde incelenirse incelensin, su konusu yaﬂam›n süreklili¤i ile do¤rudan ba¤lant›l› oldu¤u için odak noktas› her ﬂeyden önce “etik yaklaﬂ›m” olmal›d›r. Etik yaklaﬂ›m
* Ankara Üniversitesi Sosyal Çevre Bilimleri Doktora Ö¤rencisi,Tüketici Haklar› Derne¤i Genel Baﬂkan Yard›mc›s›, hakreyhan@gmail.com
** Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, T›p Eti¤i ve T›p Tarihi Anabilim Dal› Baﬂkan›, Doç.Dr.,
nesrinc@gazi.edu.tr
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su ile ilgili araﬂt›rmalar›n felsefi bütünlü¤ünü sa¤layacak, çal›ﬂman›n teknik-siyasi-iktisadi
ayr›nt›lar içerisinde özünün, insani ba¤lant›s›n›n ortadan kaybolmas›n› önleyecek en sa¤l›kl› yoldur. Etik yaklaﬂ›m (biyoetik yaklaﬂ›m), do¤rudan do¤ruya canl› yaﬂam›n› odak
noktas›na ald›¤› için çal›ﬂma konusunun ister istemez parçac›l de¤il, bütüncül ﬂekilde incelenmesini gerekli k›lacak, bu ﬂekilde global bir mesele olan su ile ilgili sorunlar›n yine
global düzlemde, insani bir perspektifte çözülebilmesine olanak sa¤layacakt›r.
Su, günümüzde ne yaz›k ki, genel olarak, öncelikle teknik bir mesele olarak ele
al›nmakta ve tek tek bulgulardan felsefi bir sonuç ç›kar›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Yani tümevar›msal bir yöntem izlenmektedir. Oysa canl› yaﬂam›n›n (yani tümelli¤in) özü olarak nitelendirilen su meselelerini incelerken yöntemin tümdengelim yöntemi olmas›
kaç›n›lmazd›r. Aksi takdirde inceleme konusunu, konunun tamam›n› kapsay›c› bir ﬂekilde anlamak mümkün de¤ildir. Su konusunu incelerken öncelikle felsefi bir temel
oluﬂturmak ve ona göre bir çözüm önerisi getirmek gerekmektedir. ‹ﬂte etik, ahlak, biyoetik ve biyopolitika*, böyle bir bütüncül-felsefi yaklaﬂ›m ortaya koyarken en elveriﬂli
kavramsal anahtarlar›m›z olacakt›r. Sonuç olarak suya eriﬂim hakk›, suyun ekonomi
politi¤i, suyun yönetimi, su k›tl›¤›, su kirlili¤i gibi konular Çevre, Siyaset, ‹ktisat, Teknik, T›p, Hukuk gibi bilim alanlar›n›n ilgi alan›na da girmekle birlikte esas olarak, her
ﬂeyden önce yaﬂam›n devam›n› ve niteli¤ini ilgilendirmeleri aç›s›ndan biyoetik bir çerçevede irdelenmesi, eleﬂtirilmesi ve bir sonuca/çözüme var›lmas› gereken konulard›r.
Bu bildiride de, dünyadaki ve Türkiye’deki su tart›ﬂmalar›ndan yola ç›k›larak su, biyoetik bir mesele olarak, “su hakk›” kavram›/mücadelesi çerçevesinde ele al›nacak ve biyoetik yaklaﬂ›m›n gerektirdi¤i ﬂekilde suyun metalaﬂt›r›lmas›na, ticarileﬂtirilmesine karﬂ› evrensel bir bak›ﬂ aç›s› ortaya koymaya çal›ﬂ›lacakt›r.
1. Etik, Biyoetik ve Su
Felsefi s›n›fland›rma içerisinde “ahlak felsefesi” olarak adland›r›lan etik, en genel tan›mlamayla, do¤al ve toplumsal yaﬂam içerisinde “iyi olan nedir?”, “ne yapmal›y›z?” gibi sorular çerçevesinde ahlaki olan›n özünü, köklerini araﬂt›ran1 ve bir insani de¤erler sistemi ortaya koymay› amaçlayan bilimsel-felsefi çal›ﬂma alan› olarak nitelendirilebilir. Do¤an Özlem’e göre etik çal›ﬂmalar üç temel soru ve sorunsal üzerine inﬂa edilen çal›ﬂmalard›r: Birincisi, neyi seçmeliyim? (iyi veya en yüksek iyi sorunsal›); ikincisi, ne yapmal›y›m? (do¤ru eylem sorunsal›); üçüncüsü, neyi istemeliyim? (irade özgürlü¤ü sorunsal›)2. Kesinlik aray›ﬂ› içerisinde olan ve mu¤lâk de¤er yarg›lar›n› “nesnellik” imkân› olmad›¤› için inceleme d›ﬂ›nda tutma e¤iliminde olan bilim ile normatif yarg›lar›n, ahlaki de¤erlendirmelerin esas olarak incelendi¤i etik aras›nda ilk etapta bir z›tl›k varm›ﬂ, eti¤in
bilim konusu olmas› söz konusu olamazm›ﬂ gibi görünse de gerçekte bu böyle de¤ildir.
Zira etik de kiﬂiye, zamana, koﬂullara göre de¤iﬂen ahlaki ölçütler ortaya koymamakta
her yerde ve durumda geçerli olan insanl›k, canl›l›k de¤erlerini bulmaya, geliﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r. Etik, insan›n do¤al, toplumsal yaﬂama, tarihsel birikime karﬂ› sorumluluklar›
* Biyopolitika kavram› siyaset kuram›n›n uzun süre ihmal etti¤i bir alana; yaﬂam üzerine kurulan iktidar ve
kontrol tekniklerinin bask›n etkisine dikkat çekmesi aç›s›ndan önemli görülmektedir. Biyopolitika, bireysel
yaﬂam›, yaﬂam düzenini do¤rudan etkileyen siyaset ayg›t›na veya sürecine verilen bilimsel ad› ifade etmektedir. En genel anlam›yla “beden siyaseti” tabiriyle aç›klad›¤› Biyopolitika konusunda en fazla kafa yoran siyaset kuramc›s› ve filozof Foucault, “biyopolitik” deyince, nüfus olarak ortaya ç›kan bir canl›lar toplulu¤una
özgü fenomenlerin (sa¤l›k, sa¤l›k koruma, do¤um, uzun yaﬂam, ›rklar) hükümet uygulamalar›n›n karﬂ›s›na ç›kard›¤› sorunlar›n nas›l ak›lsallaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› anlamaktad›r(Bkz. Foucault M, Ders Özetleri
(1970–1982), Çev. Selahaddin Hilav, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul: 1995). Biyopolitika, canl› yaﬂam›yla
alakal› siyasal süreçlere, karar mekanizmas›na odakland›¤› için biyoetik ile do¤rudan ba¤lant›l›d›r ve bu aç›dan su meselesini de bilimsel perspektifi içerisine al›r.
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çerçevesinde evrensel ahlak ilkelerini belirlemek üzere çal›ﬂmalar ortaya koyan bir felsefi disiplindir. Yani, etik çal›ﬂmalar› evrensellik, genellik, ba¤lay›c› ilkesellik aray›ﬂlar› bak›m›ndan bilimsel nesnellik ile çeliﬂen bir durum arz etmemektedir.
Çok de¤iﬂik inceleme alanlar› olan eti¤in, bir biyolojik varl›k olarak insan› ve bütün di¤er canl› yaﬂam›n› irdeleyen k›sm›na biyoetik denilmektedir3. En geniﬂ anlam›yla, biyoeti¤in konusu yaﬂamd›r. Ancak, inceleme alan› sadece insan yaﬂam› de¤il, ekosistem içerisinde varolan bütün organizmalar›n yaﬂam›d›r4. Elbette bu organizmalar›n
yaﬂamlar› da yine insan ile olan iliﬂkileri çerçevesinde ele al›nmaktad›r. Çünkü biyoetik bak›ﬂ aç›s› içerisinde canl› yaﬂam›n›n tek sorumlu varl›¤› insand›r. Bilinçli olarak “yap›p etme” yetisine sahip olan dolay›s›yla bu “yap›p etme”lerini kendi özgür iradesiyle
de¤iﬂtirebilme olana¤›na sahip bulunan insandan baﬂka bir varl›k yoktur. ‹nsan, canl›
yaﬂam› içerisinde hem nesne hem de öznedir. Hem yap›p etme yetisi oldu¤u için ekosistemin dengesini bozan bir fail hem de ayn› zamanda ekosistemin bir parças› oldu¤u
için ma¤durdur. Elbette, “özne insan” olmasa da ekosistemin “kendinde ﬂey” anlam›nda bir ere¤i, ilkeleri, ekolojik kurallar bütün vard›r. Ancak, bunlar bir etik problem
konusu de¤ildir. Ne zaman ki, devreye insan ve toplumsall›k girmiﬂ; canl› yaﬂam› üzerindeki insan egemenli¤i, ekosistemin “kendinde ﬂey” ilkeler bütünlü¤ünü insana, toplumsall›¤a, en önemlisi de bireysel ve s›n›fsal ç›karlara göre ﬂekillendirmeye baﬂlam›ﬂ
iﬂte o zaman biyoetikin de zemini oluﬂmuﬂtur.
Biyoetik alan›n, su meselesini de dahil edebilece¤imiz, önemli çal›ﬂma konular›ndan birisi de yaﬂad›¤›m›z gezegene, onun üzerinde varl›¤›n› sürdüren canl›lara, gelecek
kuﬂaklara karﬂ› sorumluluklar›d›r5. Ayr›ca, özellikle günümüzün kapitalist tüketim toplumlar›nda yaﬂam sorunlar›yla ile ilgili etik problemler çeﬂitli ve farkl› boyutlara ulaﬂt›¤› için, biyoeti¤in ilgi alan› da geniﬂlemiﬂtir. Son dönemlerde ekolojik gündemin neredeyse tamam›n› oluﬂturan küresel ›s›nma ve onun yol açt›¤› ekolojik felaketler, nedenleriyle ve sonuçlar›yla birlikte etik olarak incelenmeyi gerektirmektedir. Nüfus art›ﬂ›,
kapitalizm, sürekli tüketim ve buna ba¤l› olarak gün geçtikçe artan küresel ›s›nman›n
etkisiyle iyice azalmaya baﬂlayan su kaynaklar› canl›lar›n temel yaﬂam sistemini tehdit
edecek bir boyuta ulaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. En do¤al yaﬂam maddesi olan suyun bir kapitalist mülkiyet konusu haline getirilmesi; milyonlarca insan›n en temel insan hakk› olarak kabul edilen/edilmesi gereken suya eriﬂim olanaklar›ndan mahrum b›rak›lmas›;
milyonlarca insan›n sa¤l›ks›z su tüketmek zorunda kalmas›; sadece insanlar için de¤il,
ekosistemin bütün varl›klar› için elzem olan kirlenmemiﬂ suyun gittikçe azalmaya baﬂlamas›n›n yaﬂam sisteminin devaml›l›¤›n› tehdit eder hale gelmesi; suya eriﬂim olanaklar› aç›s›ndan dünya nüfusu içerisinde çok ciddi bir adaletsizli¤in söz konusu olmas› ve
bütün bu durumun bencil insani sistemlerin geliﬂtirdi¤i tüketerek büyüme ideolojisinden kaynaklan›yor olmas› biyoetik bir mesele olarak suyu ve su etraf›nda meydana gelen mücadeleyi özellikle tehlike çanlar› iyice duyulmaya baﬂlayan ülkemiz çerçevesinde
incelemeyi gerekli k›lmaktad›r.
2. Dünyada Su Meselesi
Su, yaﬂam aç›s›ndan alternatifi olmayan, ikamesi bulunmayan bir maddedir. Dünyadaki toplam su miktar›n›n (1,4 milyon km3) ancak yüzde 2,5’u tatl› sulardan oluﬂmaktad›r. Geri kalan k›sm› tuzlu deniz ve okyanus sular›d›r. Tatl› sular›n da yüzde 70’i
Antartika ve Gröndland’da buz kütlesi halindedir. Yani içilebilir de¤ildir. Yine tatl› sular›n önemli bir k›sm› yer üstünde de¤ildir, eriﬂimi zor olan yeralt› suyudur. Demek ki,
yeryüzündeki su kaynaklar›n›n insanlar taraf›ndan kullan›labilecek durumda olan› top-
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lam su miktar›n›n yüzde 1’i bile de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzden yaﬂam›n olmazsa olmaz› olan
su kaynaklar› k›t kaynaklar olarak de¤erlendirilmektedir6. Birleﬂmiﬂ Milletler G›da ve
Tar›m Örgütü (FAO)’ne göre ﬂu anda dünyada 30’a yak›n ülke su s›k›nt›s› çekmektedir ve bu ülkelerin 20 tanesi mutlak bir su k›tl›¤› içerisindedir7. Yine su ile ilgili olarak
haz›rlanm›ﬂ olan raporlara göre 2050 y›l›na kadar dünya nüfusunun dörtte üçünün su
k›tl›¤› içerisinde olaca¤› tahmin edilmektedir. Bunun d›ﬂ›nda su kirlili¤i de ayr› bir sorun olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r. Halen sa¤l›ks›z su kullanmaktan, su ile ilgili hastal›klardan 7 milyon civar›nda kiﬂi hayat›n› kaybetmektedir7. Dünyada 1,2 milyar insan
güvenilir içme suyundan mahrum bulunmaktad›r. 2,4 milyar insan da sa¤l›k koﬂullar›na uygun suya eriﬂim olanaklar›ndan yoksundur. Dünya üzerindeki 62 az geliﬂmiﬂ ülkede yaﬂayan yaklaﬂ›k 2,2 milyar kiﬂi günde kiﬂi baﬂ› 4,5 - 5 litreden az içme ve kullanma suyu tüketebilmektedir. Bu tüketim düzeyi en alt s›n›r›n da alt›ndad›r. Oysa Avrupa’da ortalama su kullan›m› günlük 200-300 litre, ABD’de 575 litredir. ‹nsan hakk› olarak kabul edilen rakam ise günde en az 20 litredir. Yani dünya nüfusunun beﬂte
biri, insan›n asgari tüketim hakk› olarak kabul edilen suya ulaﬂamamaktad›r8.
Küresel ›s›nma ve etkisiz su yönetimi, piyasa merkezli su politikalar› yüzünden
Türkiye de yak›n gelecekte su s›k›nt›s› çeken ülkeler içerisinde yer alacak gibi görünmektedir. Özellikle hali haz›rda büyük ﬂehir belediyeleri s›n›rlar› içerisinde yaﬂanan su
sorunu sadece su k›tl›¤› çerçevesinde de¤il, kalitesiz, sa¤l›ks›z su çerçevesinde de tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂ ve bu durum, ﬂehirde yaﬂayan insanlar›n güvenli su tüketimleri aç›s›ndan çok ciddi ﬂüpheler do¤urmuﬂtur/do¤urmaktad›r. Ayr›ca, su k›tl›¤›ndan faydalanmak üzere ciddi bir dünyasal su pazar›n›n oluﬂmaya baﬂlamas›, suyun metalaﬂt›r›lmas›, pahal› hale getirilmesi, akarsular›n bile özelleﬂtirilmesi çal›ﬂmalar› etik olarak sorgulanmas› gereken birçok konuyu gündemimize getirmektedir. Elbette bu konu, getirdi¤i sistemle yaﬂam› metalaﬂt›rmaya do¤ru götüren küresel kapitalizmi de sorgulamay› gerektiren bir konu olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r.
3. Su Kirlili¤i ve Güvenli Su
Suya eriﬂim hakk› sadece içmek ve kullanmak üzere, yani yaﬂam› idame ettirmek
üzere kolayl›kla suya eriﬂim olanaklar›na sahip olmay› de¤il, ayn› zamanda suyun kirlenmemiﬂ olmas›n›, sa¤l›k ve kalite aç›s›ndan içilebilir durumda olmas›n› da gerektirir.
Suyun kirlenmiﬂ ve kalitesiz oldu¤u durumlarda çok ciddi sa¤l›k riskleri ortaya ç›kabilmektedir. Su kaynaklar› ﬂehir ve sanayi at›klar› ve tar›m kimyasallar› ile kirlenmekte,
suyun yap›s› organik ve inorganik olarak bozulmakta, kirlenmekte ve insan sa¤l›¤›na
zararl› hale gelmektedir. ‹yi bir ﬂekilde ar›t›lmam›ﬂ olan kirli ve kalitesiz suyun uzun süre içme suyu olarak kullan›m› çok büyük sa¤l›k sorunlar›na yol açabilmektedir. Dünyada sa¤l›k riskleri s›ralamas›nda su kaynakl› olanlar birinci s›rada yer alm›ﬂt›r9. Ülkemizde 2005 y›l›nda yürürlü¤e giren “‹nsani Tüketim Amaçl› Sular Hakk›nda Yönetmelik”te belirtildi¤ine göre sular›n, sa¤l›¤a uygun ve temiz olmas› zorunludur. Sa¤l›¤a uygun ve temiz suyun koku, tat ve renk baﬂta olmak üzere fiziksel, kimyasal ve bekteriyolojik özelliklere uygun olmas› gerekmektedir. Yine Avrupa Birli¤i’nin içme-kullanma sular› için benimsedi¤i su niteli¤i ölçütlerine göre içme suyunun laboratuar incelemesi gerektiren di¤er “kimyasal” ve “gösterge” ölçütlerinin yan›nda renk, koku, tat ve
bulan›kl›k aç›s›ndan aﬂ›r› de¤iﬂmemesi ve tüketiciler taraf›ndan benimsenmesi önemli
bir temizlik k›stas› olarak belirlenmiﬂtir10. Yani bu direktif, suyu kullanan tüketicinin
de¤erlendirmesini ve suyun görünen özelliklerinin de¤iﬂmesini de suyun sa¤l›kl›l›¤› aç›s›ndan bir kriter olarak kabul etmiﬂtir. Bu k›staslar› göz önüne ald›¤›m›zda özellikle Tür-
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kiye’nin büyük kentlerinde tüketicilerin çeﬂme suyu kullanamamalar›na neden olan,
“gözle görünen” su kirlili¤i söz konusudur*.
Türkiye’de su hizmeti veren belediyelerin su yönetimi uygulamalar›ndan dolay› ﬂehir sular›n›n genellikle temizlik kriterlerine uymad›¤› ve baﬂlang›çta önlem al›nmad›¤›
için endüstriyel-tar›msal kirlili¤in etkisi alt›nda kalan akarsu havzalar›n›n suyunun, kirlenmiﬂ olarak ﬂehir ﬂebeke suyuna kar›ﬂmakta oldu¤u bilinmektedir. Bu kirlili¤i önleyecek en önemli çözüm olan ar›tma tesisleri de yeterli düzeyde bulunmamaktad›r11. Türkiye’de toplam 3280 belediyenin sadece 225’inde yeterli ar›tma sistemi bulunmaktad›r. Türkiye nüfusunun yüzde 55’inin yaﬂad›¤› bölgelerde kanalizasyon herhangi bir
ar›tmaya tabi tutulmadan do¤rudan do¤ruya b›rak›lmakta, ﬂebeke suyuna kar›ﬂabilmektedir. Bu durum Avrupa Birli¤i’nce de eleﬂtirilmiﬂtir. Oysa Dünya Bankas› verilerine göre geliﬂmekte olan ülkelerdeki hastal›klar›n yüzde 80’i kirli sulardan kaynaklanmaktad›r. Her y›l 10 milyon kiﬂi bu hastal›klar yüzünden yaﬂam›n› yitirmektedir12. Su
kaynakl› hastal›klar en çok az geliﬂmiﬂ ülkelerde etkisini göstermektedir. Dünya Sa¤l›k Örgütü(WHO)’nun verilerine göre geliﬂmekte olan ülkelerdeki hastal›klar›n yüzde
80’i mikroplu sulardan kaynaklanmaktad›r13. Suyun kirlenmiﬂli¤i ve sa¤l›ks›zl›¤› özellikle büyük ﬂehirlerde musluk suyu tüketiminden sak›n›lmas›na, ciddi bir ﬂiﬂelenmiﬂ su
pazar›n›n ortaya ç›kmas›na neden olmuﬂtur. Ancak ﬂiﬂelenmiﬂ suda da sa¤l›k aç›s›ndan
ciddi riskler oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Do¤al Kaynaklar Savunma Konseyi taraf›ndan 1999
y›l›nda 103 ﬂiﬂelenmiﬂ su markas› üzerine yap›lan bir araﬂt›rmaya göre ﬂiﬂe suyu markalar›n›n üçte birinde arsenik ve kolibasili tespit edilmiﬂtir. Ayn› araﬂt›rmada ﬂiﬂelenmiﬂ
su markalar›n›n dörtte birinin de çeﬂme suyundan doldurma su oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ ve
çeﬂme suyundaki sa¤l›k risklerini aynen taﬂ›d›¤› belirtilmiﬂtir14. Görüldü¤ü gibi, günümüzde suya eriﬂim hakk› sadece niceliksel (su yetersizli¤i, suya eriﬂememe) olarak de¤il, niteliksel (kirlenmiﬂ su, sa¤l›ks›z su) olarak da biyoetik aç›dan irdelenmesi gereken
bir mesele olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r.
4. “Su K›tl›¤›” Paradigmas› ve Suyun Metalaﬂt›r›lmas›
Bugün suya eriﬂim hakk›n›n önündeki en büyük engel suyun metalaﬂmas› sürecidir**. Dünyada suyun metalaﬂmas›, suyun ekonomik bir mal olarak de¤erlendirilmesi ﬂeklinde tezahür etmiﬂ ve uluslararas› ekonomi politik iliﬂkiler içerisinde “su k›tl›¤›” söylemiyle paralel olarak geliﬂtirilmiﬂ, bu amaç do¤rultusunda gerçekleﬂtirilmeye çal›ﬂan en önem* 2008 y›l› içerisinde daha çok Ankara’da suyun fiyatland›r›lmas› ile ilgili olarak bir “Su Raporu” haz›rlayan ve
kamuoyuna duyuran Tüketici Haklar› Derne¤i taraf›ndan ayn› zamanda Ankara’da, önümüzdeki y›l içerisinde
tamam› aç›klanacak olan kapsamal› bir “Su Tüketicileri Araﬂt›rmas›” yürütülmektedir. Dernek’ten ald›¤›m›z bilgiler çerçevesinde araﬂt›rman›n ilk bulgu sonuçlar›na göre Ankara kent merkezinde suyun gözle görülür bir ﬂekilde kirli oldu¤u gözlemlendi¤inden tüketicilerin çok büyük bir k›sm›n›n çeﬂme suyunu içme suyu ve yemekçay suyu olarak kullanmaktan vazgeçtikleri tespit edilmiﬂtir. Bu araﬂt›rmaya göre çeﬂme suyunu içme suyu olarak kullananlar›n tamam› da suyun kirlili¤ini gözlemledikleri ancak maddi imkâns›zl›klardan dolay› bu suyu kullanmaktan baﬂka seçeneklerinin olmad›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Elbette gelir düﬂüklü¤ünden dolay› çeﬂme suyunu
kullanmak durumunda olan tüketicilerin say›s› Ankara’n›n yoksul çevre semtlerinde çok daha fazlad›r. Yoksulluktan kaynaklanan bu durum da yoksullukla birlikte irdelenmesi gereken bir biyoetik meseledir.
**Dünyada suyun ticarileﬂtirilmesi, metalaﬂt›r›lmas› süreci ve bu sürecin az geliﬂmiﬂ ülkelere yans›mas› ile ilgili olarak detayl› ve bütünsel “ekonomi politik” analizleri içeren çal›ﬂmalar ülkemizde de yap›lmaktad›r. Bu
çal›ﬂmalardan bir tanesi Gaye Y›lmaz’›n “Su Sorununa Eleﬂtirel Bir Yaklaﬂ›m: Üretimin Bir Faktörü Olarak
Su” adl› “politik iktisat” bak›ﬂ aç›s›yla haz›rlad›¤› makalesidir (Bkz.Toplum ve Hekim Dergisi, 2008;23(1).)
Di¤er bir örnek de Filiz Kartal’›n su hakk› meselesine “kamusal hak” ve “kamu yönetimi” perspektifinden
bakt›¤› “Suyun Metalaﬂmas›, Suya Eriﬂim Hakk› ve Sosyal Adalet” çal›ﬂmas›d›r(Bkz. 2.Su Politikalar› Kongresi Bildirileri Kitab›, 2. Cilt, TMMOB Yay›nlar›, Ankara: 2007.)
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li araç ise suyun özelleﬂtirilmesi çal›ﬂmalar› olmuﬂtur. Suyun yerinden edilmesi ve boru
hatlar›na hapsedilerek fiyatland›r›lmas› ile baﬂlayan metalaﬂma süreci su özelleﬂtirmeleriyle doru¤a ulaﬂt›. Su, Dünya Bankas› ve Birleﬂmiﬂ Milletler metinlerine göre bir ihtiyaç
maddesi olarak tan›mlanmaktad›r. Su, bu ﬂekilde bir “ihtiyaç maddesi” olarak tan›mlan›nca di¤er ihtiyaç maddeleri gibi kar-zarar maliyet analizi hesab› çerçevesinde ele al›nan
bir iktisadi mal olarak de¤erlendirilmesinin ve piyasa konusu haline getirilmesinin önü
aç›lm›ﬂ olmaktad›r. Bu durumda su bir k›t kaynak unsuru oldu¤una göre biyoetik ilkeler
do¤rultusunda insan hakk› çerçevesinde ele al›nmas› ve biyoetik mümkün olmayacakt›r.
Yani “biyoetik” ile metalaﬂma kavramlar› temelden z›t kavramlard›r.
Çok uluslu ﬂirketlerin ve küresel sermayenin belirleyici oldu¤u uluslararas› ekonomi politik ba¤lam›ndan soyutlanmamas› ve o çerçevede anlaﬂ›lmas› gereken “su k›tl›¤›” sorunsal›, içinde bulundu¤umuz yüzy›l›n en önemli küresel meselesi olmaya adayd›r. Ancak burada içilebilir suyun potansiyel suya oranla oldukça düﬂük oldu¤u anlam›nda görece bir k›tl›k söz konusudur. Dolay›s›yla bu kavramsallaﬂt›rmadaki “k›tl›k” tabirinin yetersizlik olarak alg›lanmas› gerekir. Oysa ço¤u bilimsel kaynakta suyun k›tl›¤›
insanlara yetersizli¤i anlam›nda alg›lanmam›ﬂ, genellikle son y›llarda kapitalist iktisat ve
hidropolitik söyleminde “su k›tl›¤›” kavram› suyu iktisadi mal olarak de¤erlendiren yaklaﬂ›mlar içerisinde gündeme getirilmiﬂtir. Asl›nda suyun kendi do¤al iç döngüsü insan
ihtiyaçlar›na yetecek düzeydedir. Yeryüzünde hiçbir zaman bu kadar çok miktarda su,
insan kullan›m›na aç›lmam›ﬂ olmas›na ra¤men, su k›tl›¤›ndan bu kadar s›k söz edildi¤i
hiçbir dönemde görülmemiﬂtir. Asl›nda k›tl›k do¤an›n içsel bir özelli¤i veya do¤al sürecin beﬂeriyetle olan iliﬂkisinin zorunlu sonucu de¤ildir. Yani suyun toplam miktar›yla ilgisi yoktur. S›n›rl› su koﬂullar›nda bile su k›tl›¤›n›n en düﬂük seviye hissedilmesi mümkündür. Bunun yan›nda, su kaynaklar›n›n en bol oldu¤u koﬂullarda bile, yaﬂan›lan k›tl›¤›n en aﬂ›r› boyutlar› ortaya ç›kabilir. Yani su k›tl›¤›, su kaynaklar›n›n s›n›rl›l›¤›yla ayn› anlam› ifade etmez15. K›sacas›, “su yetersizli¤i” do¤al gerçeklik düzleminde anlam
ifade ederken “su k›tl›¤›”, beﬂeri gerçekli¤in üretti¤i, yaratt›¤› bir vak›a ve söylem olarak önem kazanmaktad›r. Suyun k›tl›¤›na yol açan nedenler insani müdahalelerden
kaynaklanmaktad›r. Bu beﬂeri nedenleri görmezden gelip su k›tl›¤›n›n do¤al bir süreç
oldu¤unu söylemek ﬂeklindeki “kadersi” aç›klamalar k›tl›¤›n esas nedenini görmeyi engelledi¤i gibi k›tl›k rant›n›n da meﬂrulaﬂt›r›lmas›na neden olmuﬂtur. Bu aﬂamada bu k›tl›k söyleminin de etkisiyle önümüzdeki y›llar içerisinde petrolden daha büyük bir önem
kazanaca¤› söylenen su kaynaklar› için savaﬂlar›n(“su savaﬂlar›”) meydana gelebilece¤i
de son zamanlarda çok çeﬂitli yay›nlarda dillendirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r*.
En temel tüketim hakk› olan suyun kullan›m› konusunda dünya üzerinde aleni bir
eﬂitsizlik söz konusudur. Örne¤in, Hindistanl› çevre aktivisti ve araﬂt›rmac›s› Vandana
Shiva’n›n aktard›¤›na göre; Meksika makilerinde içme suyu o kadar azd›r ki, bebekler
ve çocuklar›n bile su yerine kola içtikleri görülmektedir. Buna karﬂ›l›k büyük ölçüde su
tüketimine dayal› olarak ﬂiﬂelenen bir kola ürünü 195 ülkede sat›lmakta ve 26 milyar
dolar ciro sa¤lamaktad›r. Üstelik kola ﬂirketleri su yetersizli¤i çeken çok say›da ülkede,
yerli kaynaklara dayal› olarak iﬂlenmiﬂ su ve kola üretimi, pazarlamas› da yapmaktad›r*‹çinde bulundu¤umuz yüzy›l içerisinde su savaﬂlar›n›n petrol savaﬂlar›n›n yerini alaca¤›n› belirten, suyun
özelleﬂtirilmesi ve kamudan, halktan kopar›lmas› çal›ﬂmalar›n›n bu savaﬂlar›n oluﬂumunu yak›nlaﬂt›rd›¤›n›
söyleyen ve su savaﬂlar›n›n oluﬂum saiklerini irdeleyen “su politik” analizleri özellikle son zamanlarda s›kl›k
kazanm›ﬂt›r. Bu konuda yaz›lm›ﬂ en etkili çal›ﬂmalardan birisi de Hintli düﬂünür Vandana Shiva “Su Savaﬂlar›” adl› çal›ﬂmas›d›r. (Bkz. Shiva V, Su Savaﬂlar›, Aram Yay›nc›l›k, ‹stanbul: 2003) Bu kitap özellikle su mücadelesi veren toplumsal kesimlerde oldukça etkili olmuﬂtur.

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

181

lar. Yani yarat›lan su k›tl›¤›n›n büyük sermaye kârlar›n›n bir kayna¤› oldu¤u aç›kt›r14.
Su endüstrisinin y›ll›k kâr› (yaklaﬂ›k 1 trilyon dolar) dünya petrol sanayisinin kâr›n›n
yüzde 40’›na ﬂimdiden ulaﬂm›ﬂ ve dünya ilaç sektörünün kâr›n› geçmiﬂtir16. Üstelik suyun henüz yüzde 5’i ﬂiﬂelenmiﬂtir17. Yani, uluslararas› kapitalizmin hedefledi¤i gibi içme suyunun tamamen ekonomik de¤er olarak alg›lan›p piyasa mal› haline getirilmesi
durumunda ortaya nas›l devasa bir su kapitalinin ç›kaca¤› aﬂikârd›r. Zaten, bütün global su savaﬂlar› söylentileri bu büyük kâr üzerine oynanmaktad›r. Oysa su yaﬂam›n temelidir. Yaﬂam›n en temel unsurunun k›t hale getirilmesi ya da k›tl›k söylemi üzerinden suya piyasa de¤eri inﬂa edilmesi kabul edilemez. Su k›tl›¤›n›n oldu¤u, yani yaﬂama
olana¤›n›n zay›flat›ld›¤› bir alandan kâr edilmesi/ kâr edilerek bu k›tl›¤›n çözülmeye çal›ﬂ›lmas› biyoetik aç›dan temel bir çeliﬂkidir. Bugün ülkemizde de, son dönemlerde
kuvvetle vurgulanan “su k›tl›¤›” söyleminin de güçlü bir zemin oluﬂturmas›yla özellikle
belediyelerin ve belediyelerle çal›ﬂan ﬂirketlerin en çok kâr elde etti¤i alan›n›n da “suya eriﬂim alan›” oldu¤u göze çarpmaktad›r. Bu çerçevede, yine son dönemlerde su sayaçlar›n›n ön ödemeli olarak (tüketici su bedelini peﬂinen ödüyor, ödemedi¤i sürece suya eriﬂemiyor) elektronik sayaçlara dönüﬂtürülmesi ve su sayaçlar› vas›tas›yla tüketicilerin cebinden suya eriﬂmek için sarf edilen ödentinin çok ciddi miktarlarda artmas›,
bu hizmetleri sa¤layan ﬂirketlerin “suya eriﬂim” faaliyetlerinden yüksek oranda kâr elde etmeleri hep “suyun metalaﬂt›r›lmas›” e¤iliminin bir sonucudur*.
5. ‹nsan Haklar›, Tüketici Haklar› ve Su Hakk› Mücadeleleri
‹nsan haklar› kavram› tarihsel geliﬂim süreci içerisinde üç ana kategorik aﬂamadan
geçerek gelmiﬂ ve günümüzde en son halini alm›ﬂt›r. Buna göre insan haklar› kategorik olarak, ortaya ç›kt›¤› tarihsel dönemlere ve içeri¤ine göre, Birinci Kuﬂak ‹nsan
Haklar› (temel özgürlükler, kiﬂi haklar› ve siyasi haklar); ‹kinci Kuﬂak ‹nsan Haklar›
(ekonomik, sosyal ve kültürel haklar) ve anayasal sistemler içerisine son çeyrek as›rda
dahil edilmiﬂ olan Üçüncü Kuﬂak ‹nsan Haklar› (dayan›ﬂma haklar›) ﬂeklinde s›n›fland›r›lmaktad›r18. Suya eriﬂim hakk›n›n da iliﬂkilendirildi¤i “çevre hakk›” genel olarak geliﬂme hakk›, bar›ﬂ hakk› ve insanl›¤›n ortak miras›ndan yararlanma hakk›yla birlikte
üçüncü kuﬂak dayan›ﬂma haklar› içerisinde de¤erlendirilmektedir19. Birinci kuﬂak haklar›n temelini oluﬂturan “yaﬂama hakk›” ve ikinci kuﬂak haklardan olan “tüketici haklar›” da suya eriﬂim hakk›n› do¤rudan do¤ruya içeren haklard›r. Dolay›s›yla ﬂunu söylemek yerinde olur: Su, yaﬂam›n temelini oluﬂturan, tüketicilerin tüketmemeleri halinde
yaﬂamlar›n› idame ettiremeyecekleri ve güvenli olarak varl›¤› ancak sa¤l›kl› bir çevresel
koﬂullarda mümkün olan bir de¤er oldu¤una göre su hakk› birinci, ikinci ve üçüncü kuﬂak haklar›n tamam›n›n gere¤i olarak gerçekleﬂtirilmesi gereken bir hak olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla anayasal sistemler içerisinde bu hakk›n tan›nmam›ﬂ olmas›
insan haklar› aç›s›ndan eksik bir anayasal sistemin oluﬂmas›na yol açmaktad›r. Türkiye’nin Anayasas›’nda hem yaﬂama hakk›na, temel haklara (Anayasa’n›n 12.Maddesi),
hem tüketici haklar›na(Anayasa’n›n 172. Maddesi) hem de çevre hakk›na(Anayasa’n›n 56. Maddesi) do¤rudan veya dolayl› olarak yer verilmiﬂ ve bu haklar teminat al* Belediye hizmetleri çerçevesinde ele al›nmas›na karﬂ›n suyun nas›l bir yöntemle fiyatland›r›larak metalaﬂt›r›ld›¤›, tüketicilerin suya eriﬂim olanaklar›n›n nas›l k›s›tland›¤› ile ilgili olarak ampirik veriler içeren bir çal›ﬂma “Suya Eriﬂim Hakk›, Suyun Fiyatland›r›lmas› ve Belediye Uygulamalar›” ad›yla Tüketici Haklar› Derne¤i Baﬂkan› Turhan Çakar taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. (Bkz. 2.Su Politikalar› Kongresi Bildirileri Kitab›, 2. Cilt,
TMMOB Yay›nlar›, Ankara: 2007) Bu çal›ﬂman›n ortaya koydu¤u bulgular da gösteriyor ki, günümüzde
Türkiye’de, özellikle ‹stanbul, Ankara, ‹zmir gibi büyük metropollerde hâkim olan “neo-liberal belediyecilik”
uygulamalar›, vatandaﬂlar›n (sa¤l›kl›) suya eriﬂim hakk›n› s›n›rland›rmaktad›r.
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t›na al›nm›ﬂt›r. Ancak bütün bu haklar›n ortak bileﬂeni olan su hakk›na anayasal ve yasal metinlerde yer verilmemiﬂtir. Bu anayasal eksiklik, her üç kuﬂak hakk› da ihlal edecek bir tehlike arz eden ve biyoetik aç›dan son derece sak›ncal› olan “suyun özelleﬂtirilmesi” tart›ﬂmalar›n› bile ülkemize getirmiﬂtir. Ayn› durum -su hakk› için mücadele eden
birçok ülke haklar›n›n baﬂar›lar› sayesinde istisnas› olmakla birlikte- dünyan›n ço¤u ülkesinde de mevcuttur. Suyun metalaﬂmas› için sarf edilen bütün uluslararas› faaliyetler
ve kararlar su hakk›n›n, dolay›s›yla üç kuﬂak insan haklar›n›n do¤rudan ihlal edilmesi
anlam›n› taﬂ›yacakt›r. Bu anlamda suyun metalaﬂt›r›lmas› do¤rultusunda dünya çap›nda
kurumsallaﬂmaya ve etki alan›n› geniﬂletmeye baﬂlayan Dünya Su Konseyi ve bu konseyin üç y›lda bir gerçekleﬂtirdi¤i dünya su forumlar› ibret verici örnekleri oluﬂturmaktad›r. Suyu mülkiyet konusu haline getiren uluslararas› çabalar, ülkemizi de etkisi alt›na
alacak ﬂekilde yayg›nlaﬂt›r›lmaktad›r. Hâlbuki “do¤al haklar olarak su haklar›, kullan›ma
dönük haklard›r; su kullan›labilir ama ona sahip olunamaz” 14.
Çevre ve Kalk›nma konulu 1992 Rio BM Konferans›’nda su “ekonomik bir mal”
olarak de¤erlendirilmiﬂ ve bu antlaﬂmadan sonra birçok çerçeve antlaﬂma imzalanmas›na ra¤men su ile ilgili herhangi bir uluslararas› antlaﬂma kaleme al›nmam›ﬂt›r. Buna
mukabil, su hakk› için mücadele eden ülkeler, özellikle de yoksul ülke halklar›n›n yo¤un bask›lar› sonucunda Birleﬂmiﬂ Milletlerin 2000 y›l›ndan sonraki birçok bildirisinde
suya eriﬂimin bir insan hakk› oldu¤u göstermelik de olsa kabul edilmiﬂtir. Bu belgelerden su hakk› konusunda vurgusu en kuvvetli olan› BM Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Konseyi taraf›ndan su hakk›n›n tüm di¤er insan haklar›n› gerçekleﬂtirmenin ön koﬂulu oldu¤unu ve onurlu bir yaﬂam için vazgeçilmez oldu¤unu belirten 2002
tarihli 15 nolu yorumdur20. Ancak öte yandan BM, suyun ticarileﬂmesi do¤rultusundaki küresel politikalara da destek vermekte, hatta adeta bu konuda ﬂemsiye örgüt konumunda bulunarak21 söylemi ve eylemi aras›nda çeliﬂik bir tutum sergilemektedir.
Öte yandan su hakk›n›n kabul edilmesi tek baﬂ›na bir anlam ifade etmemektedir. Suyun da¤›t›m›n›n, suya eriﬂim sisteminin kamu hizmeti anlay›ﬂ› çerçevesinde, kamusal
örgütler arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirilmedi¤i, bu hakk›n piyasa taraf›ndan sa¤lanmas› düﬂünüldü¤ü ve uygulanabilmesi için yorumlay›c› de¤il, ba¤lay›c› kararlar al›nmad›¤› sürece
su hakk›n›n metinlerde yer almas› hiçbir anlam ifade etmemektedir. Nitekim, ﬂu anda
mevcut uluslararas› sistemde hakim olan alg›lama bu do¤rultudad›r. Su hakk› kabul
edilmekte, ancak bu hakk›n “hantal devlet” eliyle de¤il, “rasyonel özel ﬂirketler” veya
özel-kamu ortakl›klar› vas›tas›yla, suyun fiyatland›r›lmas› yoluyla, kapitalist mant›kla
kullan›labilece¤i düﬂünülmektedir. Ancak bu ﬂekilde-özel sektör kat›l›m›n›n sa¤lanmas›
halinde-su kaynaklar›n›n verimli olarak, israf edilmeden, rasyonel bir ﬂekilde kullan›labilece¤i iddia edilmektedir. Yani suya eriﬂim konusunda bir yandan suyun bir hak oldu¤u dillendirilirken öte yandan çok uluslu ﬂirketlerin bask›s›yla suyu meta olarak de¤erlendirilen yaklaﬂ›mlar özellikle geliﬂmekte olan ülkelere dayat›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Dünya Su Konseyi, bu anlay›ﬂ›n en geniﬂ kapsaml› örgütlenmesidir.
Dünya Su Konseyi (DSK), World Water Council (WWC), küresel su pazar› ile ilgili çok farkl› kuruluﬂlardan oluﬂan bir ﬂemsiye örgüt olarak 1996 y›l›nda kurulmuﬂtur.
DSK ﬂemsiyesi alt›nda hükümetleraras› kuruluﬂlar, hükümetler ve hükümet kuruluﬂlar›,
çok uluslu(ulus ötesi) ﬂirketler, STK’lar, meslek birlikleri ve akademik kuruluﬂlar bulunmaktad›r. Konsey, yap›sal olarak sermaye-devlet ve küresel sivil toplum bileﬂenlerinden oluﬂan, sermayenin belirleyici oldu¤u yönetiﬂim modeline göre örgütlenmiﬂtir.
DSK, özellikle 2000 y›l›nda Lahey’de gerçekleﬂtirdi¤i su forumunda “Dünya Su Vizyonu” konseptini tamamlanm›ﬂ ve sonuç bildirisinde yer alan “su kaynaklar›n› paylaﬂ-

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

183

mak”, “suyu fiyatland›rmak” ve “suyu iyi yönetiﬂim ile yönetmek” cümleleri bu konseptin temel argümanlar› olmuﬂtur21. Konsey, esas itibariyle su piyasas›n› geniﬂletmek
ve su özelleﬂtirmelerinin önünü açmak perspektifiyle 1997 y›l›ndan itibaren üç y›lda
bir “Dünya Su Forumu” düzenlemektedir. Forumun ilki 1997’de Fas/Marekeﬂ’te, ikincisi 2000’de Hollanda/Lahey’de, üçüncüsü 2003’te Japonya/Kyoto’da ve dördüncüsü 2006’da Meksika/Meksiko’da gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Beﬂinci Forum Mart 2009’da ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilecektir. Bu forumlarda görünen insani amaç küresel su sorunlar›na, su s›k›nt›lar›na çözüm bulmak olsa da saklanmayan as›l amaç su özelleﬂtirmeleri
ve su fiyat›n›n piyasa mekanizmas›nda belirlenmesini sa¤layacak su politikalar›n› oluﬂturmakt›r. DSK’n›n suyun ticarileﬂmesi ve bir su pazar› oluﬂturma amac› o kadar belirgindir ki, örne¤in Konsey’in Baﬂkan› Loic Fauchon “su faturas›na, cep telefonu kadar
ödeme yapmaya raz› olursak hiçbir s›k›nt› kalmayacak” ﬂeklinde bas›na yans›yan sözleri aç›klay›c› niteliktedir. Fauchon, ayn› zamanda su ﬂirketi “Groupe des Eaux de Marseille”in de baﬂkan›d›r. Bu ﬂirket, dünyan›n su ticareti anlam›nda dünya devlerinden
olan büyük su ﬂirketleri “Compagnie Generale des Eaux” ve “Lyonnaise des Eaux” taraf›ndan kurulmuﬂtur22.
DSK’n›n suyu metalaﬂt›r›c›, bir piyasa mal› haline dönüﬂtürücü vizyonu özellikle
2006 y›l›ndaki Meksika’daki forumda aç›k bir ﬂekilde ortaya ç›k›nca bu forumlara ve
DSK faaliyetlerine karﬂ› çok ciddi bir muhalefet söz konusu olmaya baﬂlad›. Çokuluslu
su ﬂirketlerinin belirleyici oldu¤u Dünya Su Forumu’na alternatif olarak gerçekleﬂtirilen
“karﬂ› forum”larda suyun bir hak oldu¤u, ticari mal olarak alg›lanamayaca¤› vurgulanm›ﬂ ve bu eylemsel çabalar›n etkisiyle su hakk›n›n anayasal kural olarak teminat alt›na
al›nmas› do¤rultusundaki çal›ﬂmalar daha da h›zlanm›ﬂt›r. Özellikle global su ﬂirketlerinin en etkili oldu¤u, su özelleﬂtirmelerinin* en yayg›n oldu¤u Güney Amerika’da ve
Hindistan’da suyun metalaﬂmas›na karﬂ› su hakk›n›n tan›nmas› ve yasal, anayasal güvenceye kavuﬂturulmas› için çok büyük mücadeleler oluﬂturulmuﬂ ve bu mücadelelerin
sonucunda ilk defa Uruguay’da su hakk› anayasal hüküm alt›na al›narak, su ticaretinin
ve özelleﬂtirmelerin önü kapat›lm›ﬂt›r. Uruguay’da su hakk› için 31 Ekim 2004’te referandum yap›lm›ﬂ ve referandum sonucunda su hakk› anayasal bir hak olarak tan›nm›ﬂt›r. Üstelik Anayasa’da su hakk›ndan sadece bahsedilmekle yetinilmemiﬂ su arz›n›n
da ancak kamu yönetimi taraf›ndan gerçekleﬂtirilebilece¤i aç›kça belirtilerek su ﬂirketlerinin önü kapat›lm›ﬂt›r. Bu geliﬂmelerin hemen akabinde global su tekellerinden olan
Suez ﬂirketi ülkeyi terk etmek zorunda kalm›ﬂt›r20. Ayn› dönemde Bolivya’da da suyun
ekektronik sayaçlarla kontöre ba¤lanmas›na ve pahal› bir meta haline dönüﬂtürülmesine yönelik ciddi bir toplumsal tepki oluﬂmuﬂ ve bu tepkinin de içerisinde bulundu¤u
büyük toplumsal çalkant›lar sonucunda halkç› Eva Morales iktidar› yönetime geçmiﬂtir.
Morales’in, Hükümetinin yol haritas› olarak belirledi¤i ve Birleﬂmiﬂ Milletler’in VII. Bölgesel Forumu’nda sundu¤u “Gezegenimizi Korumak ‹çin On Emir” adl› ekolojik bildirisinde; suyun bir insan hakk› oldu¤u, sadece insanlar›n de¤il, gezegendeki bütün
canl›lar›n da hakk› oldu¤u(canl› merkezci bir yaklaﬂ›m) ve bu yüzden özelleﬂtirilmemesi gerekti¤i, su hizmetlerinin kamusal hizmetlerin d›ﬂ›na ç›kar›lamamas› gerekti¤i aç›k
*Bolivya ve Hindistan’da suyun ticarileﬂtirilmesi, özelleﬂtirilmesi uygulamalar› insan haklar› ve biyoetik aç›dan sorgulanmas› gereken vahim tablolar ortaya ç›karm›ﬂt›r. Örne¤in Bolivya`da suyu özelleﬂtiren devlet,
halk›n ya¤mur suyu biriktirmesini bile yasaklam›ﬂ, Hindistan`da özelleﬂtirilen suyun sahibi akarsuyu su h›rs›zlar›na karﬂ› polis gücüyle koruma tedbirleri almaya baﬂlam›ﬂt›r (Bkz. Arpa Y, “Su Savaﬂlar› Baﬂl›yor”,
http://www.ntvmsnbc.com).
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bir ﬂekilde belirtilmiﬂtir23. Son y›llarda su hakk› mücadelesi küresel boyutta geniﬂ bir
uluslararas› a¤ çerçevesinde yürütülmekte ve su hakk›n›n anayasal teminat alt›na al›nmas› demokrasi ve insan haklar› mücadelesinin en önemli argümanlar›ndan birisi haline gelmektedir. Bu mücadelelerin sonucunda Uruguay ve Bolivya’n›n d›ﬂ›nda birçok
ülke su hakk›n› kabul etmek durumunda kalm›ﬂt›r. Örne¤in Mart 2006 y›l›nda Avrupa
Parlamentosu su hakk›n› tan›yan bir önergeye imza atm›ﬂt›r. Güney Amerika’da Nelson Mandela’n›n gayretleriyle su hakk› anayasaya girmiﬂ, Ekvador, Etiyopya ve Kenya gibi ülkelerde de su hakk›na göndermeler yapan kanunlar ç›kar›lm›ﬂt›r. A¤ustos
2006’da Hindistan Yüksek Mahkemesi su havzalar›n›n yaﬂam hakk›yla ba¤lant›l› oldu¤unu bu yüzden korunmas› gerekti¤ini belirten bir karar vermiﬂtir. Meksika, Uruguay
ve Kanada’da su hakk› mücadelesi veren çok geniﬂ bir örgütlü mücadele sürmektedir.
Yine Nisan 2005’te Belçika Parlamentosu, Eylül 2006’da Fransa Senatosu ve Kas›m
2006’da Büyük Britanya su hakk›n›, suya eriﬂimin önündeki engellerin kald›r›lmas›n›
içeren yasal düzenlemeler yapm›ﬂlard›r. Ancak bu Avrupa ülkelerinde su hakk›n›n anayasal/yasal metinlerde yer edinmesine ra¤men su özelleﬂtirmesinin önüne geçebilecek
ﬂekilde suyun da¤›t›m›n›n devlet eliyle sa¤lanmas› gerekti¤i belirtilmemiﬂtir. Sadece
Hollanda 2003 y›l›nda içme suyunun da¤›t›m›n›n sadece devlet eliyle yap›labilece¤i
hükmünü içeren bir yasal düzenleme yapm›ﬂt›r20.
Dünya ülkelerinde su hakk› mücadelesi veren demokratik muhalefetin de etkisiyle suyun metalaﬂmas›n›n önüne geçilmesi yönünde ciddi yasal kazan›mlar elde edilirken, ülkemizde özellikle son y›llarda meydana gelen kurakl›k ve su yönetimindeki aksakl›klar nedeniyle kentlerdeki su meselesinin çözümü için suyun ticarileﬂmesi, özelleﬂtirilmesi sürecine h›z verilmektedir. DSK’n›n Mart 2009 ‹stanbul forumunun esas gündemi de “Türkiye’nin su pazar› olma potansiyeli” ve “suyun özelleﬂtirilmesi” olarak belirlenmiﬂtir. Özellikle belediye yönetimleri ve Devlet Su ‹ﬂleri (DS‹) ile bu amaca ulaﬂmak hedeflenmektedir. ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Baﬂkan›, ‹SK‹ Genel Müdürü,
DS‹ Genel Müdürü Dünya Su Forum Komitesi’nde bulunmaktad›rlar21. Türkiye bu forum vas›tas›yla adeta sular›n› pazara açarken özelleﬂtirmeci politikalarla su yetersizli¤i
sorununu çözülmeye çal›ﬂmaktad›r. Bu çerçevede aç›k bir ﬂekilde meta olarak de¤erlendirilen suyun “pazar için”leﬂtirilmesi ve özelleﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›; su yönetimini kamu yönetiminden özel sektöre kayd›rma çal›ﬂmalar› söz konusudur. Türk sermayesi de
bu konudaki taleplerini, su pazar›na ortak olma talebini ortaya koymuﬂtur. Örne¤in
TÜS‹AD’›n haz›rlad›¤›, su ile ilgili iki kapsaml› raporda bu görüﬂ aç›k bir ﬂekilde dile
getirilmiﬂtir. Bu raporlarda da Türkiye’de özel sektör kat›l›m›n› tetikleyen neden olarak
“su k›tl›¤›” sorununa dikkat çekilerek özel sektör anlay›ﬂ› içerisinde bir “su yönetimi”nin geçerlilik kazanmas› önerilmiﬂ24 ve suyun bir hak de¤il, ihtiyaç oldu¤u dolay›s›yla di¤er ihtiyaçlarda oldu¤u gibi piyasa mekanizmas›nda fiyatland›r›lmas› gerekti¤i
vurgulanm›ﬂt›r25.
7. Sonuç: Su Meselesine Biyoetik Yaklaﬂ›m
Suya eriﬂim hakk›, bütün canl›lar›n yaﬂamlar›na devam edebilmesi için gerekli
olan suya kolayca ulaﬂabilmesini; suyun, kiﬂinin ekonomik gücüne göre devlete ödenen makul bir hizmet bedeli ile temin edilebilmesini ve sudan herkese eﬂit olarak yararland›r›lmas›n›; içme suyunun temiz, sa¤l›kl› ve güvenilir olmas›n›; suyun herkesin
devletten talep edece¤i, devletin sorumlulu¤u çerçevesinde anayasal bir hak ve bir kamu hizmeti olarak kabul edilmesi anlam›na gelir. Bu yüzden, biyoetik bir yaklaﬂ›mla de¤erlendirilmesi gereken suya eriﬂim hakk› “su k›tl›¤›” söylemiyle ortadan kald›r›lamayacak bir “yaﬂamsal hak” olarak nitelendirilmelidir. Zaten “su k›tl›¤›” ﬂeklinde dillendi-
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rilen su s›k›nt›s›, suyu metalaﬂt›ran piyasa merkezli iktisadi sistemlerin yol açt›¤›, san›ld›¤›n›n aksine “do¤al” de¤il, “beﬂeri” bir olgudur. Suyun bir meta olarak alg›lanmas›
sonucunda su hizmetlerinin ticarileﬂmesi; suyu bir hak ve hizmet unsur olarak kabul
eden kamu yönetimi merkezli su yönetimi yerine suyun bir mal olarak kabul edildi¤i ve
fiyatland›r›ld›¤› piyasa merkezli su iﬂletmecili¤i sisteminin getirilmeye çal›ﬂ›lmas› suya
eriﬂim sorununu çözmek yerine daha da derinleﬂtirmektedir.
Önümüzdeki dönem içerisinde “k›tl›k rant›” üzerinde gerçekleﬂecek su savaﬂlar› da
bu zeminde anlam kazanmaktad›r. En iyisini piyasa bilir, daha az devlet daha çok piyasa vs. gibi neo-liberal yaklaﬂ›mlar dünya üzerindeki su yetersizli¤ini küresel ranta (k›tl›k rant›) dönüﬂtürecek ekonomi politik yaklaﬂ›mlar olarak yaﬂam›n süreklili¤ini ve sürdürülebilirli¤ini tehdit alt›nda b›rakt›¤› için her ﬂeyden önce biyoetik aç›dan sorgulanmas› gereken yaklaﬂ›mlard›r. Suyun metalaﬂt›r›lmas›yla suya eriﬂim olanaklar›n›n s›n›rland›r›lmas› dünya çap›nda bir adaletsizlik de do¤urmaktad›r. Yaﬂam›n temeli olan suyun metalaﬂt›r›lmas›, ticarileﬂtirilmesi sürecinde kimler suya eriﬂim hakk›ndan yoksun
b›rak›lacaklard›r: suyun bedelini ödeyemeyenler. Yani, geliﬂmiﬂ ülkelerin yoksullar› ve
geliﬂmemiﬂ ülkelerin halklar›n›n büyük ço¤unlu¤u. Bu küresel ve ulusal su adaletsizli¤i
de her ﬂeyden önce biyoetik bir meseledir. Dolay›s›yla konuyla ilgili olarak geliﬂtirilmesi gereken bütün çözümler biyoetik çerçevede ele al›nmal›d›r Yine, biyoetik yaklaﬂ›m
tam anlam›yla dikkate al›nacaksa suya eriﬂim hakk› sadece yeterli düzeyde suya ulaﬂabilme anlam›nda niceliksel çerçevede de¤il, sa¤l›kl›, temiz suya eriﬂme hakk› anlam›nda niteliksel çerçevede de ele al›nmas› gereken bir mesele olmal›d›r.
Biyoetik yaklaﬂ›m›n gerektirdi¤i çözüm, su hakk›n›n insan haklar›n›n temeli oldu¤u gerçe¤inden yola ç›k›larak anayasal teminat alt›na al›nmas›, suya eriﬂimin ticari bir
faaliyet konusu olmamas› ve suya eriﬂim olanaklar›n› sa¤layacak sistemin her ﬂeyden
önce kar maksimizasyonunu belirleyici k›lan piyasa aktörleri taraf›ndan de¤il, bizzat
sosyal devlet taraf›ndan sa¤lanmas›d›r. Bu çerçevede su hakk› hem uluslararas› sözleﬂmelerde hem de ulusal mevzuatta hiçbir aç›k kap› b›rakmayacak ﬂekilde teminat alt›na
al›nmal›d›r. Bu sa¤land›¤› ölçüde önümüzdeki dönem su savaﬂlar›na de¤il, su bar›ﬂ›na
gebe olabilecektir. Dünyan›n su kaynaklar›; su, bir iktisadi mal olarak alg›lanmad›¤› ölçüde; hem küresel düzeyde hem de ulusal düzeyde su adaleti sa¤land›¤› ölçüde; ekolojik döngünün kâr h›rs›na kurban edilmedi¤i ve biyoetik ilkelerin bütün iktisadi kararlarda en temel k›stas olarak kabul edildi¤i sürece herkes için yetecek düzeyde bulunmaktad›r. Ekolojik döngü, nüfus artsa bile, su kaynaklar›n›n yaﬂam için sürdürülebilirli¤ini
teminat alt›na alabilecek do¤al bir mekanizma ortaya koymaktad›r. Yeter ki, bu döngünün içerisinde yer alan insani, toplumsal-siyasi sistemler, sadece insani ihtiyaçlar›
de¤il, bütün eko sistemi düﬂünsel merkezine alan biyoetik yaklaﬂ›mla oluﬂturulan biyopolitikalar do¤rultusunda, sürdürülebilirlik ilkesine göre yürütülsün.
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“B‹LG‹LEND‹R‹LM‹ﬁ RIZA YÖNETMEL‹⁄‹ TASLA⁄I”:
TIP ET‹⁄‹ ve HUKUK AÇISINDAN B‹R DE⁄ERLEND‹RME
A MEDICAL ETHICAL and LEGAL EVALUATION of THE
“INFORMED CONSENT REGULATION DRAFT
Murat Civaner*, Ümit Erdem**
Abstract
In June 2007, the Turkish Ministry of Health sent a draft regulation called “Informed Consent Regulation Draft” to the non-governmental societies organized in
medical field and demanded their views concerning the Draft. The Draft was prepared basing on the 9th article, (c) clause of the Fundemantal Law on Healthcare Services (Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu No. 3359), and on the 43rd article of the governmental decree of the Law on the Organization and Duties of the Ministry of Health (Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname). It was mainly composed of four parts as “Aim, Scope, Basis and Definition”, “Method and Principles of Informing about Medical Intervention”, “Method and
Principles of Obtaining Consent of Patients and Patients’ Relatives about Medical Intervention”, “Varia and Conclusive Remarks” that specifically defines legal sanctions.
The Draft denominates the term of informed consent in a rather oldfashioned way as
“Bilgilendirilmiﬂ r›za” and explains the practice as “informing the voluntary patient
with adequate reasoning faculties about a medical intervention and procuring written
and signed consent. The objective of the Law is specified, in the 1st article, as “to determine the principles and procedure of informed consent as a right to live, to keep
individual’s physical and psychological integrity, to make decision on his/her own health and body, to protect from the infringement of rights and harness legal rights”.
Unlike the archaic paternalistic approach, the practice of informed consent for
healthcare takers in a contemporary viewpoint based on the idea of autonomy can be
hardly dated back to the latest two decades in Turkey. This novel trend of informed
consent is interpreted as informing the patient about his/her own health situation and
about prospective medical and clinical interventions in an explicit way by a clear appreciation and understanding of the facts, together with implications and future consequences of a medical action, and by providing the active participation of the patient for decision-making concerning his life and construing his / her own will in full
sense. “Patients Rights Regulation” was enacted in Turkey as a distinct judicial entity
in 1998, owing to the active efforts of the patients’ rights civilian organizations, and
also as a consequence of the of worldwide influence and developments on the topic.
Obtaining informed and initiated consent of the patient is becoming more and
more widespread in Turkey over the years, and propagation of an ad hoc regulation
has been a positive step forward with regard to respect healthcare takers’ autonomy
as a basic value of medical profession and also as a sign of adoption of the right to
* Uzm. Dr. Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji AD / mcivaner@gmail.com
**Hasta ve Hasta Yak›n› Haklar› Derne¤i (HAYAD) Y.K. Baﬂkan Yard›mc›s›, Avukat /
/av_umit_erdem@yahoo.com
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be informed as an essential patient right. It is also a promising step on the part of
the Ministry of Health to have sent the Draft (Bilgilendirilmiﬂ R›za Yönetmeli¤i Tasla¤›) to the sides concerned, partially though, and to have inquired about their views.
However, it is crucially important to take those views and opinions into consideration
during legislation as well. This article aims to evaluate the Draft Regulation in medical ethical and legal points of view and proposes major changes in plenty of points
beginning from the title to many other aspects of the Regulation at hand.
Key Words: Medical ethics, informed consent, patients rights, government regulation
Giriﬂ
Sa¤l›k Bakanl›¤› Haziran 2007’de sa¤l›k alan›nda örgütlenmiﬂ bulunan Hasta ve
Hasta Yak›nlar› Derne¤i (HAYAD) gibi sivil toplum kuruluﬂlar›na, “Bilgilendirilmiﬂ R›za Yönetmeli¤i Tasla¤›” isminde bir yasal düzenleme tasla¤› göndermiﬂ ve tasla¤› inceleyerek görüﬂlerini iletmelerini istemiﬂtir. 3359 say›l› Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu'nun 9. maddesinin (c) bendine, 181 say›l› Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname’nin 43. maddesine dayan›larak haz›rlanan
bu taslak, “Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar”, “T›bbi Müdahalelerde Bilgi Verilmesinin Usul ve Esaslar›”, “T›bbi Müdahalede Hasta ve Yak›n›n›n R›zas›n›n
Al›nmas›na ‹liﬂkin Usul ve Esaslar” ve yapt›r›mlar›n tan›mland›¤› “Muhtelif ve Son
Hükümler” isimli dört bölümden oluﬂmaktad›r. “Bireyin; t›bbi müdahale öncesinde
ayr›nt›l› bir ﬂekilde yaz›l› olarak bilgilendirdikten sonra yine r›zas›n›n bilinçli, gönüllü ve yaz›l› olarak al›nmas›” uygulamas›na “Bilgilendirilmiﬂ r›za” ismi verilen
tasla¤›n amac›, ilk maddesinde, “insan›n yaﬂama hakk›, vücut bütünlü¤ü, sa¤l›¤› ve
bedeniyle ilgili tasarruflar›n›n sa¤lanmas›n›, hak ihlallerinden korunabilmesini ve
gerekti¤inde hukuki korunma yollar›n› fiilen kullanabilmesiyle ilgili esas ve usulleri belirlemek” biçiminde tan›mlanmaktad›r.
Bu bildirinin amac›, sözü edilen yönetmelik tasla¤›n› t›p eti¤i alan›n›n, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n, sa¤l›k hukukuyla u¤raﬂan hukukçular›n ve sa¤l›k hizmeti alanlar›n dikkatine
sunmak, ayr›ca tasla¤› t›p eti¤i ve hukuk aç›s›ndan eleﬂtirel de¤erlendirmektir. Bununla birlikte, bildiri önerisinin kongre düzenleme kurulunun de¤erlendirmesine sunulmas› ve kabul edilmesinden sonra, yönetmelik tasla¤› Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca de¤iﬂtirilmiﬂ,
“Ayd›nlat›lm›ﬂ R›za Yönetmelik Tasla¤›” ismiyle yeni bir taslak ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu nedenle bildiride tasla¤›n son hali temel al›nmakta, ancak bildirinin isminde tasla¤›n ilk
ismi yer almaktad›r.
Taslak ve De¤erlendirme
Aﬂa¤›da tasla¤›n son biçimi ve ilgili maddelere ayr› bölümlerde ekledi¤imiz de¤erlendirmelerimiz yer almaktad›r. Bildirinin amaçlar›ndan biri tasla¤› t›p eti¤i uzmanlar›,
sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve hukukçular›n dikkatine sunmak oldu¤undan, yöntem olarak taslak
metninin tamam›na yer verilmiﬂtir. Ayr›ca, metnin bütünselli¤ini bozaca¤› ve d›ﬂar›da
kalan k›s›mlar›n okuyanlarca de¤erlendirilemeyece¤i düﬂüncesiyle, sadece sorunlu görülen bölümlere yer vermek seçene¤i tercih edilmemiﬂtir.
Ayd›nlat›lm›ﬂ R›za Yönetmelik Tasla¤›
Tasla¤›n ilk ismi “Bilgilendirilmiﬂ R›za”, son halindeki isim ise “Ayd›nlat›lm›ﬂ R›za”d›r. Türkiye’deki t›p eti¤i uzmanlar›n›n geniﬂ ölçüde kabul etti¤i, “informed consent” kavram›n›n karﬂ›l›¤›n› do¤ru biçimde veren “ayd›nlat›lm›ﬂ onam” deyimi yerine bu ifadelerin kullan›lmas› tasla¤›n ismini tart›ﬂmal› k›lmaktad›r. Ayd›nlat›lm›ﬂ
onam deyimi, uygulanacak t›bbi giriﬂime iliﬂkin olarak hastan›n bilgilendirilmesi,
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verilen bilgileri anlamas›n›n sa¤lanmas›, anlad›¤›n›n denetlenmesi ve son olarak da
hastan›n bilgileri anlad›¤›n›n, kendi yaﬂam›, de¤erleri, planlar› içinde de¤erlendirdi¤inin ve özerk bir karar verdi¤inin ifadesi olarak irade beyan›nda bulunmas› aﬂamalar›ndan oluﬂan bir süreçtir. R›za ise bir süreci de¤il, dikotomal, pasif ve anl›k
bir karar› belirtir; dolay›s›yla kavram›n ruhuna uygun de¤ildir.
Bu noktada Bakanl›k içinde kavram kargaﬂas› bulundu¤unu düﬂündüren iki örnekten biri, tasla¤›n ilk biçiminde hem r›za hem de onam sözcüklerinin kullan›lmas›,
di¤eri ise Sa¤l›k Bakanl›¤› ve baz› ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü internet sayfalar›nda, Bakanl›k taraf›ndan düzenlenen ve yay›nlanan baz› genelge ve tebli¤lerde “ayd›nlat›lm›ﬂ
onam” deyiminin kullan›lm›ﬂ olmas›d›r.
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönetmeli¤in amac›; sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›nda hastaya
yap›lacak her türlü t›bbi giriﬂimin ön koﬂulu olan ayd›nlat›lm›ﬂ r›zan›n yaz›l› olarak al›nmas›, insan›n yaﬂama hakk›, vücut bütünlü¤ü ile ilgili tasarruflar›n›n sa¤lanmas›, hak
ihlallerinden korunabilmesi ve gerekti¤inde hukuki korunma yollar›n› fiilen kullanabilmesiyle ilgili usul ve esaslar› belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; sa¤l›k hizmeti verilen resmi ve özel bütün kurum
ve kuruluﬂlar›, bu kurum ve kuruluﬂlarda veya bunlar›n d›ﬂ›nda hizmete kat›lan her kademedeki ve unvandaki ilgilileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 3359 say›l› Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu'nun
9. maddesinin (c) bendine, 181 say›l› Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 43. maddesine dayan›larak haz›rlanm›ﬂt›r.
Tan›mlar
MADDE 4– (1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Bakanl›k: Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›,
b) Sa¤l›k Çal›ﬂan›: Sa¤l›k hizmeti sunumunda görevli bütün personeli,
c) Sa¤l›k Kurum ve Kuruluﬂu: Sa¤l›k hizmeti sunulan bütün kurum ve kuruluﬂlar›,
ç) Ayd›nlatma: Hastan›n, kendisine uygulanacak tan› ve tedavi yöntemleriyle,
bunlar›n faydalar› ve muhtemel riskleri, di¤er t›bbi müdahale ve tedavi yöntemleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya ç›kabilecek muhtemel sonuçlar› ve hastal›¤›n›n seyri, neticeleri ve öngörülemeyen acil durumlarda önerilen tedavinin d›ﬂ›na ç›kma
konular›nda ayr›nt›l› ve yaz›l› olarak bilgilendirilmesini,
Yukar›da belirtildi¤i gibi “ayd›nlatma” kavram›, sadece hastan›n bilgilendirilmesi
de¤il, verilen bilgileri anlamas›n›n ve kendi yaﬂam› aç›s›ndan de¤erlendirmesinin
sa¤lanmas›n› da içerir; maddedeki tan›m geniﬂletilmelidir.
d) Yeterlik: Hastan›n, yaﬂ, ak›l gücü gibi somut belirleyicileri ile alg›lama ve biliﬂsel iﬂlevlerin sa¤laml›¤›n›, önerilen tedavide karﬂ›laﬂabilece¤i ya da reddetti¤inde do¤abilecek sonuçlar›, makul bir ﬂekilde, anlama ve de¤erlendirme yetene¤ine sahip oldu¤unu,
e) Ayd›nlat›lm›ﬂ R›zan›n Al›naca¤› Kiﬂi: Yeterli¤e sahip olan hastay›, de¤ilse kanuni temsilcisini,
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f) Hasta: T›bbi tan› ve tedavi yap›lmas› planlanm›ﬂ olan kiﬂiyi,
Bu tan›mla birlikte ayd›nlat›lm›ﬂ onam sadece hasta-hekim iliﬂkisine ait bir uygulama olarak tan›mlanm›ﬂ olmaktad›r. Halbuki sa¤l›k hizmetleri sadece tedavi edici
hizmetlerden de¤il, koruyucu, geliﬂtirici ve esenlendirici hizmetlerden de oluﬂur.
Dolay›s›yla “hasta” yerine “sa¤l›k hizmetini alan” deyimi tercih edilmeli, yönetmelik bu perspektifle oluﬂturulmal›d›r.
Ayr›ca adli t›p uygulamalar›, genetik taramalar, veri güvenli¤inin sa¤lanmas› gibi
konulara iliﬂkin özel düzenlemeler içermelidir.
g) Hasta Yak›n›: Hasta ad›na hareket edebilme ve karar verebilme yetkisine haiz, hastan›n birinci dereceden akrabas› olan kiﬂiyi,
Hasta yak›n›, kiﬂinin özerk karar verme yeterli¤i bulundu¤u sürece hasta ad›na
“hareket etme ve karar verebilme yetkisine haiz” de¤ildir. Kiﬂi ancak karar verme
yeterli¤ini kaybetti¤inde onun için karar verme hakk› bir baﬂkas›na geçer. Bu kiﬂi
ise hastan›n yasal temsilcisidir; buna dair tan›mlama da aﬂa¤›daki maddede yap›lmaktad›r. Dolay›s›yla “hasta yak›n›” tan›m› yanl›ﬂ yönlendirici olabilece¤inden yönetmelikten ç›kar›lmal›d›r.
¤) Kanunu temsilci: Hastan›n veli, vasi ya da kayy›m›,
h) ﬁahit: T›bbi tan› ve tedavi öncesinde hastadan ayd›nlat›lm›ﬂ r›za al›nmas› s›ras›nda hastan›n yan›nda bulunan ve adresi belli olan, anlat›lanlar› dinleyen ve ilgili formu hastayla birlikte imzalayan kiﬂiyi,
›) T›bbi Müdahale: Hastaya yap›lan her türlü müdahaleyi,
Yine hasta odakl› bir tan›m yap›lmaktad›r; t›bbi giriﬂim yerine sa¤l›k hizmeti ifadesi kullan›lmal›d›r.
i) Ayd›nlat›lm›ﬂ R›za: T›bbi müdahale öncesinde, sa¤l›k çal›ﬂan›n›n kapsaml›
olarak yapt›¤› bilgilendirmenin, hasta taraf›ndan yeterince anlad›¤›na dayanarak; hastan›n, hiçbir bask› alt›nda kalmadan serbest iradesiyle önerilen t›bbi uygulamay› bilinçli ve gönüllü olarak kabul etmesini,
ifade eder.
Deyimin hatal› kullan›m›n›n yan› s›ra, tan›m›ndaki bir bölüm yönetmelik içinde kar›ﬂ›kl›k yaratabilecek özelliktedir. Bu maddede bilgilendirmeyi sa¤l›k çal›ﬂan›n›n yapaca¤› belirtiliyor iken, ayn› maddenin b f›kras›nda sa¤l›k çal›ﬂan› “sa¤l›k hizmeti
sunumunda görevli bütün personel” biçiminde tan›mlanm›ﬂt›r. Sa¤l›k çal›ﬂan›n›n
tan›m› gerçekten de budur. Ancak bilgilendirmeyi kimin yapaca¤› söz konusu oldu¤unda kapsam› daha dar tutmak gerekmektedir; aksi taktirde örne¤in sadece
hekim de¤il hastabak›c›, eczac›, hatta görevleri kurumsal yönetimle ilgili di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar› da bilgilendirme yapabilir anlam› ç›kacakt›r. Türkiye Biyoetik Derne¤i, “Ayd›nlat›lm›ﬂ Onam Üzerine Öneriler” isimli raporunda, ayd›nlat›lm›ﬂ onam
alma süreci ile ilgili güncel yaklaﬂ›m›n, ayd›nlatmay› her zaman birincil hekim ile
ona yard›mc› olarak hasta bak›m›ndan sorumlu hemﬂirenin yapmas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r1.
“Hasta-hekim iliﬂkisi, en temelde bir güven iliﬂkisi ve tan› ve tedavi boyunca süre¤en bir iletiﬂim ve ortak karar verme/eyleme sürecidir. Bu sürecin hasta bireyin
özerkli¤ini koruyacak en sa¤l›kl› ﬂekilde yürütülebilmesi için, sadece uygun kiﬂilerin onam almas› gereklidir. Bu özellikleri karﬂ›lamayan onamlar geçersiz say›lmal›d›r.”
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
T›bbi Müdahalede Ayd›nlatman›n Usul ve Esaslar›
Ayd›nlatman›n Usul ve Esaslar›
MADDE 5- (1) Ayd›nlatman›n usul ve esaslar›;
a) Bilgi, hastan›n anlayabilece¤i ﬂekilde, sosyal ve kültürel düzeyine uygun, t›bbi
terimler kullan›lmadan, mümkün oldu¤unca sadeleﬂtirerek, tereddüt ve ﬂüpheye yer
verilmeden, hastan›n ruhi durumuna uygun ve nazik bir ifade ile verilir.
b) Hasta, sa¤l›k durumu konusunda sözlü olarak, mümkünse t›bbi müdahaleyi yapacak sa¤l›k çal›ﬂan› taraf›ndan bilgilendirilir. T›bbi müdahaleyi baﬂka bir sa¤l›k çal›ﬂan› yapacaksa bu durumu da içeren anlat›lanlar ayd›nlat›lm›ﬂ r›za formuna yaz›l›r ve ﬂahitle birlikte imza alt›na al›n›r.
Maddenin b f›kras›ndaki “mümkünse” ifadesi, gerekti¤inden fazla bir esneklik tan›maktad›r. “Öncelikle” ifadesi ile, “baﬂka bir sa¤l›k çal›ﬂan› yapacaksa” yerine
“baﬂka bir sa¤l›k çal›ﬂan›n›n yapmas›n› gerektirecek koﬂullarda” ifadesi ile de¤iﬂtirilmelidir.
c) Hasta, yap›lacak t›bbi müdahale hakk›nda bilgilendirilerek, varsa kendisine tan›nan müdahale seçenekleri aras›ndan seçim yapabilmesine imkan tan›n›r.
Bu maddedeki seçim yapma kavram›n›n ifade ediliﬂ biçimi, ayd›nlat›lm›ﬂ onam uygulamas›n›n, X endikasyonunda olanakl› tüm t›bbi giriﬂimler hakk›nda hastay› bilgilendirmek, sonras›nda ise hastan›n bu liste içinden birisini seçmesini beklemek
biçiminde alg›lanmas›na yol açabilir. Gerçekte ise ayd›nlat›lm›ﬂ onam uygulamas›
ile kasdedilen, olanakl› giriﬂimler aras›ndan birini hekimin önermesidir. Hasta hem
hekimin önerdi¤i giriﬂim, hem de di¤er olanaklara hakk›nda bilgilendirilir; seçenekler aras›nda seçim yapabilmesi için tamamen yard›ms›z b›rak›lmaz, pasif biçimde
izleyici konumda beklenmez. Burada önemli olan hekimin önerisini dayat›c›/zorlay›c› olmadan hastaya iletmesi, sa¤l›kl› bir iletiﬂim kurabilmesidir. Dolay›s›yla yukar›daki maddede yer alan “müdahale seçenekleri aras›ndan seçim yapabilmesine
imkan tan›n›r” ifadesi yerine “hekiminin önerdi¤i giriﬂim ve alternatif giriﬂim seçenekleri aras›nda, hekimle birlikte seçim yapabilmesi için olanak tan›n›r” ifadesi uygun olacakt›r.
ç) Bilgilendirme amac›yla aktar›lan bilginin, yeterince anlaﬂ›l›r ve aç›k olmas› ile
hasta taraf›ndan sorulacak sorular›n ilgili sa¤l›k çal›ﬂan› taraf›ndan cevapland›r›lmas›
zorunludur. Bunun yan›nda hastan›n soru sormas› teﬂvik edilmeli ve cesaretlendirilmelidir.
d) Bilgi, hastan›n yaﬂ›na, olgunlu¤una ve tecrübelerine uygun olarak verilir.
“Gerçe¤i söyleme, “do¤ru söyleme” ve “tam bilgilendirme”, ayd›nlatma için gerekli koﬂullard›r; aksi taktirde verilecek karar özerk olmayacak, dolay›s›yla da onam
geçerli olmayacakt›r. Yukar›daki maddenin bu anlamda kötüye kullan›m› olanakl›
görünmektedir; bunu engellemek için maddeye ﬂöyle bir cümle eklenmelidir:
“Özerk bir karar ancak tam ve do¤ru bilgi ile olanakl›d›r, bu nedenle hasta durumuna uygun biçimde, ancak her olas›l›kta tam ve do¤ru bilgilendirilmelidir.” Böyle bir cümlenin eklenmesi ile ayr›ca e ve j maddelerine gerek kalmayacakt›r.
e) Sa¤l›k çal›ﬂan› bilgilendirme yaparken, gerçekleri söylemeli ancak hastay› tedirgin edecek, korkutacak üsluptan kaç›nmal›d›r.
f) Sa¤l›k çal›ﬂan›, bilgilendirme yaparken hastan›n anlayabilece¤i bir tarzda olmas›na özen göstermeli, bilgileri yavaﬂ yavaﬂ ve gerekli tekrarlar› yaparak, tarafs›z vermeli ve ders verir ﬂekilde olmamas›na dikkat etmelidir.
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g) Hastaya anlat›lanlar› anlay›p anlamad›¤› sorulur, kendi ifadesiyle tekrar ettirilir
ve anlaﬂ›lmayan hususlar tekrar anlat›l›r.
¤)Hastan›n veya yak›nlar›n›n bilgilendirilme hakk›n›n kullan›m›n› engelleyecek, s›n›rland›racak veya ortadan kald›racak bir düzenleme ya da uygulama yap›lamaz.
h) Sa¤l›k durumu ile ilgili gereken bilgi bizzat hasta taraf›ndan istenebilir. Hastan›n, küçük, ay›rt etme gücünden yoksun veya k›s›tl› olmas› halinde yak›n› veya kanuni
temsilcisi taraf›ndan bilgi istenebilir.
›) Hasta, sa¤l›k durumu hakk›nda bilgi almak ve t›bbi müdahaleye r›za göstermek
üzere bir baﬂkas›na da yetki verebilir. Verilen yetkinin belgelendirilmesi gereklidir.
i) Hasta, tedavisi ile ilgilenen hekim d›ﬂ›nda bir baﬂka hekimden de sa¤l›k durumu
hakk›nda bilgi alabilir.
j) Hastan›n do¤ru karar verebilmesi için t›bbi gerçe¤i bilmesi gereklidir.
k) Sa¤l›k çal›ﬂan›, hastay› bilgilendirirken mahremiyete riayet eder.
Ayd›nlatman›n ‹çeri¤i
MADDE 6- (1) Hastay› ayd›nlatmak için verilecek bilgi;
a) Tan› için yap›lacak gerekli giriﬂimler,
b) Hastal›¤›n olas› sebepleri,
c) Tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getirece¤i fayda ve riskleri ile hastan›n
sa¤l›¤› üzerindeki olas› etkileri,
ç) Tedavinin ﬂekli, süresi, oluﬂturabilece¤i rahats›zl›klar›,
Bu maddenin baﬂ›na “hekimin önerdi¤i” ifadesi eklenmelidir.
d) Tedaviyi kabul veya reddetme durumlar›nda ortaya ç›kabilecek fayda ve riskleri,
e) Hastal›¤›n nas›l seyredebilece¤i,
f) Kullan›lacak ilaçlar›n özellikleri, süresi, kullan›m ﬂekli, yan etkileri ve ilaçlar›n etkileﬂimleri,
g) Tedavi sonras› sa¤l›¤› için istenilen yaﬂam tarz› ve evde bak›m ﬂekli,
¤) Gerekti¤inde yeniden ayn› konuda t›bbi yard›ma nas›l ulaﬂaca¤›, hususlar›n›
içermelidir.
(2) Bu amaçla Ayd›nlat›lm›ﬂ R›za Formu (Ek-1) format› kullan›l›r. Her sa¤l›k kurum
ve kuruluﬂu bu formata göre hastaya yönelik yap›lan tüm t›bbi müdahalelerin aç›klamalar›n› da içeren ayr› formlar haz›rlar. Yap›lacak t›bbi müdahale ile ilgili formda yer
alan bilgiler; yaz›l› ve sözlü olarak 5 inci ve 6 ›nc› maddelere göre hastaya aktar›l›p bilgilendirilerek anlamas› sa¤lan›r ve kabul veya ret yönündeki r›zas› al›n›r.
Sözü edilen form, yönetmelik tasla¤› ekinde gönderilmedi¤inden incelenememiﬂtir. Son cümledeki “kabul veya ret yönündeki r›zas› al›n›r” ifadesi, r›za kavram›n›n
yaratt›¤› sorunlardan birine iﬂaret etmektedir. Red yönünde r›za, r›zan›n sözcük anlam›na terstir. Bu ifade yerine ﬂu kullan›lmal›d›r: “... ve hastan›n giriﬂime onam
verdi¤i ya da geri çevirdi¤i kay›t alt›na al›n›r”.
Bu form iki nüsha doldurulur. Formun asl› hastan›n dosyas›na konulur, sureti hasta
veya yak›n›na verilir. ‹lgili formda mutlaka sa¤l›k çal›ﬂan›n›n ve ﬂahidin imzas› bulunur.
Hastaya da el yaz›s› ile ayd›nlat›lm›ﬂ r›zas›n›n al›nd›¤›na dair not eklenerek imzalat›l›r.
Ayd›nlat›lmay› ‹stememe
MADDE 7- (1) ‹lgili mevzuat hükümlerine ve hastal›¤›n mahiyetine göre yetkili
mercilerce al›nacak tedbirlerin gerektirdi¤i haller d›ﬂ›nda; hasta, sa¤l›k durumu hakk›nda kendisine veya ailesine veya yak›nlar›na bilgi verilmemesini isteyebilir. Hastan›n bilgilendirmeyi istemedi¤ini belirtmesi durumunda bu karar›n s›n›r›; kendisinin, yak›nlar›n›n ya da hiç kimsenin bilgilendirilmemesi olarak saptanabilir. Bu karar yaz›l› olarak
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kayda al›nmal›d›r. Hasta bilgi verilmesini istememe hakk›ndaki talebini istedi¤i zaman
de¤iﬂtirebilir ve bilgi verilmesini talep edebilir.
Yukar›daki ifade, bir hasta hakk›n› tan›mlarken mesleki gizlilik ilkesini gözard› etmektedir. Hekimlik mesle¤inin temel de¤erlerinden biri, mesleki gizlilik, hekimin
hizmet sunumu s›ras›nda edindi¤i her türlü bilgiyi gizli tutmas›n› gerektirir. Dolay›s›yla hastan›n sa¤l›k durumu hakk›nda baﬂkalar›na bilgi verilmemesini istemesine
gerek yoktur; bu mesle¤in ahlaki gerekliliklerindendir. Hastan›n ancak aksi yönde
bir iste¤i olursa üçüncü kiﬂilere bilgi verilebilir. Yukar›daki maddeyi, baﬂl›¤›na uygun olarak, sadece “hastan›n kendisine bilgi verilmemesini isteme hakk›” ile s›n›rl› tutmak gerekmektedir.
T›bbi Tedavi Sonras› ‹le ‹lgili Bilgi Verilmesi
MADDE 8- (1) T›bbi tedavisi tamamlanan hastaya, istemese dahi, genel sa¤l›k
durumu, kullanacaksa ilaçlar›, ne zaman ve hangi aral›klarla kontrole gelece¤i ve tedavi sonras› bak›m konusunda hekim taraf›ndan yaz›l› bilgi verilmesi zorunludur. Bu yaz›l› bilgi rapor (epikriz) ﬂeklinde olmal›d›r.
Yanl›ﬂ anlamaya neden olabilece¤i için, bu cümledeki “istemese dahi” ifadesi,
“böyle bir istekte bulunmuﬂ olmasa dahi” ifadesiyle de¤iﬂtirilmelidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
T›bbi Müdahalede Hastan›n R›zas›n›n Al›nmas›na ‹liﬂkin Usul ve Esaslar
Hastan›n R›zas›
MADDE 9- (1) Hastan›n ayd›nlat›lm›ﬂ r›zas›; bilinçli, gönüllü ve yaz›l› olarak, her
müdahale için ayr› haz›rlanm›ﬂ Ayd›nlat›lm›ﬂ R›za Formuna al›n›r.
(2) Hastan›n, Yönetmeli¤in ikinci bölümünde belirtildi¤i gibi ayd›nlat›lmas› ve tedavisi ile ilgili olarak al›nacak kararlara kat›l›m› esast›r.
R›za Ehliyeti
MADDE 10- (1) Hastan›n yeterli¤i olmad›¤› durumlarda ayd›nlat›lm›ﬂ r›zas›, hasta yak›n›ndan veya kanuni temsilcisinden al›n›r.
(2) Kanuni temsilcinin r›zas›n›n gerekti¤i ve yeterli oldu¤u hallerde dahi, mümkün
oldu¤u kadar 18 yaﬂ›n alt›ndakilerin bilgilendirilmesi sa¤lan›r. 7 yaﬂ›ndan büyük çocuklar›n anlat›lanlar› anlayabilecekleri ölçüde küçük veya k›s›tl› olan hastan›n dinlenmesi
suretiyle t›bbi müdahaleye kat›l›m› sa¤lan›r.
R›zan›n Zaman›
MADDE 11– (1) Hastan›n ayd›nlat›lm›ﬂ r›zas› t›bbi müdahaleden makul bir süre
önce al›nmal›d›r. Hastan›n sakin olarak düﬂünüp, yak›nlar› ile görüﬂerek karar verebilmesine imkan tan›nmal›d›r.
R›za Aranmayaca¤› Haller
MADDE 12- (1) Hastan›n r›za beyan›nda bulunamayaca¤›, kanuni temsilcisinin
bulunmad›¤›, kanuni temsilciden veya mahkemeden izin al›nmas› zaman gerektirecek
acil ve zorunlu durumlarda, hekimin hastaya müdahalede bulunmas› r›zaya ba¤l› olmayan bir görev ve yükümlülüktür.
(2) ‹ntihar giriﬂiminin oldu¤u durumlarda, bilinci kapal› hastaya, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n kurtar›c› t›bbi müdahalede bulunmas› zorunludur.
(3) Hastan›n bilinci aç›lmaya baﬂlay›nca daha sonraki t›bbi iﬂlemler için yeterlik
durumuna göre mümkün oldu¤unca ayd›nlatma ve r›za iﬂlemlerine baﬂvurulur.
R›zan›n Geri Al›nmas›, Tedaviyi Reddetme ve Durdurma
MADDE 13- (1) Hastan›n hayat›n› veya hayati organlar›ndan birisini tehdit eden
acil haller haricinde, r›zan›n her zaman geri al›nmas› mümkündür.
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(2) Kanunen zorunlu olan haller d›ﬂ›nda ve do¤abilecek olumsuz sonuçlar›n sorumlulu¤u hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanmas› planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmas›n› isteme hakk›na sahiptir. Bu durumda, tedavinin uygulanmamas›ndan do¤acak sonuçlar hastaya veya kanuni temsilcilerine ya da yak›nlar›na anlat›l›r. Bunu gösteren yaz›l› ve imzal› bir belge al›n›r.
(3) R›zan›n geri al›nmas›, hastan›n tedaviyi reddetmesi anlam›na gelir.
(4) R›zan›n müdahale baﬂlad›ktan sonra geri al›nmas›, ancak t›bbi yönden sak›nca
bulunmamas› ﬂart›na ba¤l›d›r.
(5) Bu hakk›n kullan›lmas›, hastan›n sa¤l›k kuruluﬂuna tekrar müracaat›nda hasta
aleyhine kullan›lamaz.
R›zan›n ﬁekli ve Geçerlili¤i
MADDE 14- (1) Hastaya yap›lan bir t›bbi müdahalede ayd›nlat›lm›ﬂ r›za yaz›l›
olarak al›n›r. Bu amaçla Ek-1’deki “Ayd›nlat›lm›ﬂ R›za Formu” kullan›l›r.
(2) Aﬂa¤›da belirtilen durumlarda ayd›nlat›lm›ﬂ olarak tan›mlanan r›zalar kabul edilemez, geçersizdir.
a) Birinci f›krada belirtilen forma ayk›r› olarak al›nan,
b) Ayd›nlatma yap›lmadan al›nan,
c) Etik ilkelere ve yasalara uygun olmayacak ﬂekilde al›nan,
ç) Belli bir süreyi aﬂm›ﬂ gebeli¤in, t›bbi zaruret olmadan sonland›r›lmas› için verilen,
d) Ötenazi, DNR (Resüsite etmeme) için verilen,
Do¤ru yaz›l›ﬂ “ötenazi” de¤il “ötanazi”dir. DNR için uygun Türkçe karﬂ›l›k ise “tekrar canland›rmama emri”dir.
e) Bask›, tehdit, eksik ayd›nlatma ya da kand›rma yoluyla al›nan r›zalar.
R›zan›n Kapsam›
MADDE 15- (1) R›za al›n›rken hastan›n, kanuni temsilcisinin veya yak›n›n›n t›bbi müdahale konusunda ayr›nt›l› olarak bilgilendirilmesi esast›r.
(2) Hastan›n, uygulanacak t›bbi müdahale için verdi¤i r›za, bu müdahalenin gerektirdi¤i o müdahale sürecinin zorunlu bir parças› say›labilecek tüm iﬂlemleri de kapsar.
Ancak, t›bbi iﬂlemlerin uygulanmas›nda, Hasta Haklar› Yönetmeli¤i’nde ve di¤er mevzuatta belirlenen haklar›n ihlal edilmemesi esast›r.
(3) Hastan›n r›zas› hangi konuya iliﬂkin ise, hekimin de müdahalesini bu konuda
gerçekleﬂtirmesi yani verilen r›zan›n s›n›rlar› çerçevesinde kalmas› gerekir.
(4) Hekimin her farkl› t›bbi müdahale için hastadan ayr› ayr› ayd›nlat›lm›ﬂ r›za almas› gerekir.
(5) T›bbi müdahalenin geniﬂletilmesi gere¤i do¤du¤unda, bu gereklilik hastan›n bir
organ›n›n kayb›na veya fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açacak ise ve gecikme hastan›n hayat›n› kaybetmesi tehlikesi arz etmiyorsa, yeni müdahale tehir edilir, hastan›n r›zas› beklenir.
(6) T›bbi müdahalenin geniﬂletilmesi gere¤i do¤du¤unda, hayati bir tehlike söz konusu ise, mutlaka r›za almay› beklemek gerekmez. Öncelikle müdahale gerçekleﬂtirilir.
T›bbi Gereklilikler D›ﬂ›nda Müdahale Yasa¤›
MADDE 16- (1) Teﬂhis, tedavi veya korunma maksad› olmaks›z›n, ölüme veya
hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlü¤ünü ihlal edebilecek veya akli veya
bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir ﬂey yap›lamaz ve talep de edilemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muhtelif ve Son Hükümler
Müeyyideler ve Sorumluluklar
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Hekimin ve Di¤er Çal›ﬂanlar›n Sorumluluklar›
MADDE 20- (1) Ayd›nlat›lm›ﬂ r›za al›n›rken hekimin ve di¤er çal›ﬂanlar›n sorumluluklar›;
a) Tedaviden sorumlu hekim, hastan›n ayd›nlat›lm›ﬂ r›zas›n›n al›nmas›ndan do¤rudan sorumludur.
b) Hastay› bilgilendiren hekim ile tedaviden sorumlu hekimin farkl› olmas›n› zorunlu k›lan durumlarda, bilgilendirmeyi yapan hekim bu durumu hastaya anlaﬂ›l›r bir
biçimde aç›klar.
c) Hastaya yap›lan herhangi bir müdahale öncesinde yaz›l› olarak ayd›nlat›lm›ﬂ r›za almayan hekim ve di¤er çal›ﬂanlar hakk›nda ilgili mevzuata göre iﬂlem yap›l›r.
ç) Hekim ve di¤er çal›ﬂanlar, hastadan t›bbi müdahale öncesi ayd›nlat›lm›ﬂ r›za dahi alm›ﬂ olsa kast ve taksirinden dolay› sorumludur.
d) T›bbi müdahalenin Ceza Hukukuna göre suç oluﬂturdu¤u hallerde, hekim ve di¤er çal›ﬂanlar hakk›nda ilgili mevzuat hükümlerine göre iﬂlem baﬂlat›l›r.
e) Ayd›nlatma yap›ld›¤›n›n ve r›zan›n al›nd›¤›n›n ispat› sa¤l›k çal›ﬂan›n›n sorumlulu¤undad›r.
Ayd›nlat›lm›ﬂ R›zan›n Al›naca¤› Hastan›n Sorumluluklar›
MADDE 21- (1) Ayd›nlat›lm›ﬂ r›zan›n al›naca¤› hastan›n sorumluluklar›;
a) Hasta, yak›nmalar›n›, daha önce geçirdi¤i hastal›klar›, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmedi¤ini, e¤er varsa halen kulland›¤› ilaçlar› ve sa¤l›¤›yla ilgili tüm bilgileri tam, eksiksiz ve do¤ru vermelidir.
b) Hastan›n anlat›lan bilgileri anlamaya azami ihtimam göstermesi gerekir.
c) Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamad›¤›
yerleri sormal›d›r.
ç) Hastan›n, tedavisiyle ilgili önerilere uyum sa¤layamama durumu söz konusu ise
bunu sa¤l›k çal›ﬂan›na bildirmesi gerekir.
d) Hasta, sa¤l›k bak›m ve taburculuk sonras› bak›m plan›n› beklendi¤i gibi do¤ru
anlay›p anlamad›¤›n› belirtmesi gerekir.
e) Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamas›ndan dolay›
do¤acak sonuçlardan kendisi sorumludur.
Bu maddenin ilk beﬂ f›kras›, hastan›n ayd›nlat›lm›ﬂ onam sürecinde üzerine düﬂen
ödevlerden söz etmektedir. Gerçekten de bu maddelerdeki koﬂullar›n yerine getirilmesi, sunulacak sa¤l›k hizmetinin en etkin biçimde gerçekleﬂebilmesi aç›s›ndan
önemlidir. Bununla birlikte, bu gereklilikler, yasal bir sorumluluk olarak tan›mlanamaz. Özellikle ilk f›kradaki ifade sorunludur; hiç kimse, sa¤l›k hizmeti alabilmek
için kendisiyle ilgili bilgileri tam, eksiksiz ve do¤ru vermeye zorlanamaz. Bu tür bir
zorlama insan haklar›na, anayasal vatandaﬂl›k haklar›na ve hasta haklar›na ayk›r›
olur. Di¤er f›kralardaki ifadeler de birer sorumluluk de¤il, ancak sa¤l›k hizmetinin
etkilili¤ini art›rmak için dile getirilen öneriler, an›msatmalard›r. Bu bölümün yönetmelikten tamamen ç›kar›lmas› gerekmektedir. Aksi takdirde kiﬂilik haklar›na sald›r› biçiminde nitelenmesi olanakl›d›r.
Son f›krada ise ucu oldukça aç›k, bu nedenle de çok tehlikeli bir ifade kullan›lm›ﬂ,
hasta önerilere uymad›¤›nda oluﬂabilecek olumsuz sonuçlardan do¤rudan ve tek
baﬂ›na sorumlu tutulmuﬂtur. Öncelikle, yaﬂam› oluﬂturan karmaﬂ›k nedensellik a¤›
göz önüne al›nd›¤›nda, tedaviyi reddetmeyen, ancak tedavi sonras› hekim önerilerinin baz›lar›na ya da tümüne uymayan hastan›n bu davran›ﬂ›n›n olumsuz sonuçlardaki etkisini belirlemenin oldukça güç oldu¤u kolayca ileri sürülebilir. Dolay›s›yla böylesi bir sorumluluk tan›m› geçersiz olacakt›r.
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Tedaviyi kabul ya da reddetmek, önerilere uymak ya da uymamak tamamen kiﬂinin özerk seçimi kapsam›ndad›r; ancak özerk seçimin sonuçlar›ndan kiﬂinin sorumlu oldu¤unu yasal bir düzenlemede özellikle belirtmek, ancak defansif bir anlay›ﬂ›n, hasta-hekim iliﬂkisini hukuk düzlemine indirgeyen yaklaﬂ›m›n yans›mas› olabilir. Her ne kadar bu yönetmelik bir hukuk arac› olsa da, konusu itibariyle daha
insanc›l, daha anlamaya çal›ﬂan, daha hasta/sa¤l›k hizmetini alan merkezli yap›land›r›lmas› beklenir. Hastan›n tedaviyi reddetmesi ve önerilere uymamas› durumlar›ndan söz edilecekse, sa¤l›k çal›ﬂan›n›n hastay› iyi bilgilendirme, ayd›nlatma ödevine bir kez de bu noktada vurgu yap›lmal›, hastaya bu anlamda bir ﬂans daha verilmesi sa¤lanmal›d›r.
Ayr›ca sa¤l›k çal›ﬂan›n›n böylesi bir madde ile yasal aç›dan korumaya çal›ﬂman›n
geçerli bir gerekçesi yoktur; olas› bir suçlamada sa¤l›k çal›ﬂan›, tedaviyi reddetti¤i
için ya da tedavinin bütünsellli¤i içinde yeri olan önerilere uymad›¤› için hizmeti
alan›n suçlamas›na karﬂ› sa¤lam bir biçimde kendisini savunabilecektir. O nedenle
söz konusu maddenin sa¤l›k çal›ﬂan›n› bu noktada korumaya çal›ﬂan de¤il, hastan›n yeterli ayd›nlat›lmas›na bir kez daha vurgu yapan bir biçimde kaleme al›nmas›
gerekir.
Dikkatten kaçabilen, ancak tek baﬂ›na söz konusu f›kran›n yönetmelikte yer almas›n› anlams›z k›labilecek bir baﬂka gerçeklik, hizmet alan›n önerilere uymaya elvermeyen koﬂullarda yaﬂ›yor olabilece¤idir. Kiﬂilerin ve toplumun sa¤l›k düzeyi sadece sa¤l›k hizmetleri ile de¤il, bar›nma, beslenme, çal›ﬂma, çevre koﬂullar›, kiﬂinin
genetik yap›s›, e¤itim durumu ve di¤er pekçok iç ve d›ﬂ etkenle, di¤er deyiﬂle kiﬂinin seç(e)medi¤i koﬂullarla belirlenmektedir. Durum böyle iken hizmet alan› önerilere uymad›¤› biçiminde suçlayabilmek için genelleme yapmaktan kaç›nmak, o kiﬂinin yaﬂam koﬂullar›n› de¤erlendirmek gerekir. Bu da kiﬂi düzeyinde ve çok ayr›nt›l› de¤erlendirme gerektirdi¤inden yasal bir düzenlemede böylesi bir uygulamaya
yer verilemez. Dolay›s›yla söz konusu f›kra tamam›yla gereksiz, hatta daha da ötesi, yaﬂamla ba¤daﬂmayan bir içeriktedir; ç›kar›lmal›d›r.
Son olarak “tedaviyi red” kavram›n›n anlam›nda belirsizlik oldu¤u ileri sürülebilir.
Özellikle birden fazla tedavi seçene¤i bulundu¤u durumlarda hasta hekimin önerdi¤ini de¤il baﬂka bir tedavi seçene¤inde karar k›ld›ysa tedaviyi reddetmiﬂ say›lmamal›d›r. Bu durumda hekim onun istedi¤ini yapacakt›r. Bu koﬂullarda oluﬂabilecek
olumsuz sonuçlardan yine de hasta m› sorumlu olur? Tedaviyi reddetmedi¤i için
hastan›n böyle bir sorumlulu¤u olmayaca¤›n› savunuyoruz. Çünkü kendisine sunulan seçenekler bilimsel olarak etkinli¤i gösterilmiﬂ, güvenli, kolay uygulanabilir giriﬂimler olmal›d›r; biri di¤erine göre daha etkin olabilir, hastan›n durumuna göre
biri di¤erinden daha uygun olabilir, ancak hastan›n kendisiyle ilgili kararlara kat›labilmesi, hekiminden farkl› kararlar alabilmesini gerektirdi¤i için bu seçim tedaviyi reddetme say›lamaz ve dolay›s›yla hasta kendi özerk seçiminin olumsuz sonuçlar›ndan sorumlu tutulamaz.
Yürürlükten Kald›r›lan Hükümler
MADDE 22- (1) 01.08.1998 tarih ve 4320 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan
Hasta Haklar› Yönetmeli¤inin; 19 uncu maddesi, 22 inci maddesi, 24 üncü maddesi,
25 ›nc› maddesi, 26 ›nc› maddesi, 28 inci maddesi, ve 31 inci maddesi bu Yönetmelikle ayr›nt›l› olarak yeniden düzenlendi¤inden yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Yürürlük
MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
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Yürütme
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sa¤l›k Bakan› yürütür.
Taslakta Yer Verilmeyen Noktalar
Türkçe bilmeyenlerden ayd›nlat›lm›ﬂ onam al›nmas›, bilimsel araﬂt›rmalarda onam
alma süreci, ayd›nlat›lm›ﬂ onam› t›p fakültesi ö¤rencileri ve uzmanl›k ö¤rencilerinin tek
baﬂlar›na al›p alamayaca¤› gibi noktalara taslakta yer verilmemiﬂtir.
Ayr›ca, sa¤l›k hizmetinin sadece tedavi edici sa¤l›k hizmetlerine indirgenmesine
benzer biçimde, ayd›nlat›lm›ﬂ onamla ilgili sorumluluklar da sadece hasta-hekim iliﬂkisi düzleminde tan›mlanm›ﬂ, özelde söz konusu sa¤l›k kurumunun, genel olarak da ülkemizdeki sa¤l›k hizmetlerini örgütleyen Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bu konudaki sorumluluklar› göz ard› edilmiﬂtir. Örne¤in Sa¤l›k Bakanl›¤› hastaya ayd›nlatma için gerekli sürenin ayr›lmas›na izin verecek çal›ﬂma koﬂullar› yaratmaktan, sa¤l›k kurumu çal›ﬂanlar›n›
buna teﬂvik edici ve uygulamay› kolaylaﬂt›r›c› önlemler almaktan sorumludur.
Taslaktaki di¤er bir eksik nokta, yaﬂanabilecek etik ikilemlerde durumu ve seçenekleri de¤erlendirmek, olanakl› en az de¤eri harcayacak ve mesleki de¤erlerle hakl›
ç›kar›lacak karar› verebilmek için sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n baﬂvurabilece¤i bir mekanizma
tan›mlanmam›ﬂ olmas›d›r. Çal›ﬂanlar ikileme düﬂtükleri koﬂullarda hem meslek ahlak›
hem de hukuk yönünden destek alabilecekleri bir yap›ya sahip olmal›d›rlar.
Sonuç
Sa¤l›k hizmeti alanlar›n eski / paternal uygulamadan farkl› olarak sa¤l›k durumu
ve uygulanmas› düﬂünülen t›bbi giriﬂimler hakk›nda bilgilendirilmesi, bunun da ötesinde bu bilgileri anlayarak ve kendi yaﬂamlar›n›n içinde anlamland›rarak kendileri hakk›ndaki kararlara kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas›, k›saca ayd›nlat›lm›ﬂ hasta onam› al›nmas›,
ülkemizde yirmi y›ll›k bir sürece tarihlenebilir. Gerek hasta haklar› örgütlerinin çabas›,
gerekse de dünyada hasta haklar› alan›nda yaﬂanan geliﬂmelerin yans›mas› sonucunda
1998 y›l›nda yay›mlanan “Hasta Haklar› Yönetmeli¤i” ile ilk kez hasta haklar›na özel
bir yasal düzenleme oluﬂturulmuﬂtur. T›p mesleklerinin temel de¤erlerinden “hizmet
sunulan kiﬂinin özerkli¤ine sayg› gösterme” ile yine temel hasta haklar›ndan “bilgilendirilme” hakk› ile iﬂaret edilen ayd›nlat›lm›ﬂ hasta onam› alma uygulamas›n›n ülkemizde yayg›nlaﬂmas› aç›s›ndan bu konuya özel düzenlemeler getirilmesi olumlu bir ad›md›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n haz›rlam›ﬂ oldu¤u “Bilgilendirilmiﬂ R›za Yönetmeli¤i Tasla¤›”n› konuyla ilgili taraflara, k›smen de olsa göndererek görüﬂ sormuﬂ olmas›, ayr›ca
olumlu bir giriﬂim olarak de¤erlendirilebilir. Taslak’a iliﬂkin de¤erlendirilmelerin dikkate al›narak düzenlemenin gözden geçirilmesi oldukça önemlidir. Bu bildiride, Taslak t›p
eti¤i ve hukuk yönünden de¤erlendirilmekte, düzenlemenin isminden baﬂlayarak pek
çok noktas›nda önemli de¤iﬂiklikler yap›lmas› önerilmiﬂtir. Bu de¤iﬂiklikler yap›lmadan
tasla¤›n bu biçimiyle resmiyet kazanmas›n› sak›ncal› bulmaktay›z.
Taslak özelindeki de¤erlendirmemizin yan› s›ra, Taslak’›n sa¤l›k sistemi içindeki
yerine de¤inerek genel bir de¤erlendirme, yap›lmal›d›r. Bu boyut görmezden gelinirse, de¤erlendirmeler mikro düzeyde/operasyonel kalacak, bu tür düzenlemelerin anlam›, ülkemiz sa¤l›k ortam›na etkisi kavranamayacakt›r. Bilindi¤i gibi sa¤l›k sistemimizde Dünya Bankas›’n›n “Sa¤l›kta Dönüﬂüm” isimli projesiyle birlikte uygulanan büyük
çapl› de¤iﬂim program›, hizmetlerin gerek örgütlenme, gerekse de finansman modelini de¤iﬂtirmektedir. Sa¤l›k hizmetlerini gereksinime göre de¤il al›m gücüne göre sunacak olan bu sistem, birinci basamak sa¤l›k hizmetlerini sa¤l›k ocaklar› yerine “aile hekimli¤i” ad› verilen bir tür özel hekimlik prati¤i ile de¤iﬂtirmekte, kamu hastaneleri kendi mali kaynaklar›n› kazanmak ve yönetmek durumunda kalan birer iﬂletmeye dönüﬂ-
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türülmektedir. Hizmetlerin bir bütün olarak al›p sat›l›r hale dönüﬂtürülmesi, di¤er deyiﬂle ticari bir nesneye dönüﬂtürülmesi, do¤al olarak ticaretin de¤erlerini, kavramlar›n›, ölçütlerini ve dilini sa¤l›k hizmetlerine yerleﬂtirmekte, hasta müﬂteriye, sa¤l›k çal›ﬂan› ise sözleﬂmeli iﬂçiye dönüﬂmektedir. Böylesi bir sa¤l›k ortam›nda ayd›nlat›lm›ﬂ
onama yönelik yasal düzenlemeler ne kadar insanc›l amaçlar bar›nd›r›rsa bar›nd›rs›n,
kaç›n›lmaz olarak müﬂteri-sat›c› aras›ndaki hizmet al›m iliﬂkisinin yaz›l› sözleﬂmesi konumunda olacak, müﬂterinin/tüketicinin paras› karﬂ›l›¤›nda ald›¤› hizmetin niteli¤ini
güvenceye almak amac›yla s›n›rl› kalacakt›r. Pazar koﬂullar›nda müﬂterinin al›m seçimini belirleyen etkenler temel olarak gereksinim, al›m gücü, pazardaki hizmet ve mallar›n çeﬂitlili¤i ve bu mal ve hizmetler üzerine müﬂterinin edindi¤i bilgidir. Sa¤l›k hizmetleri pazar dinamiklerine göre sunuldu¤unda, ayd›nlat›lm›ﬂ onam bu son etken boyutunda devreye girer ve müﬂterinin kendisi için uygun seçimi yapmas›na olanak tan›r. Di¤er bir deyiﬂle hasta için önerilen seçenekler, onun al›m gücü ile s›n›rlanmakta
ise, onam uygulamas› hasta hakk› de¤il müﬂteri hakk› kavram›na daha yak›n düﬂer. Ayd›nlat›lm›ﬂ onam uygulamas›n›n müﬂteri/tüketici hakk› ba¤lam›nda gündeme gelmesinin bir di¤er yans›mas› da olas› malpraktis davalar› için kullan›lacak bir güvence arac›
olarak görülmesidir.
Özetle, ayd›nlat›lm›ﬂ onama yönelik yasal düzenlemeler getirilmesi, yukar›daki
eleﬂtirilerimizin dikkate al›nd›¤› koﬂullarda olumludur. Bununla birlikte, ayd›nlat›lm›ﬂ
onam› gerçekten anlaml› k›lacak, kiﬂi özerkli¤ine sayg› anlam›nda bir hasta hakk› olarak yaﬂama geçirilmesini sa¤layacak ﬂey, sa¤l›k hizmetlerinin al›m gücüne göre de¤il
gereksinime göre sunulmas›d›r. Aksi takdirde bu uygulama bir müﬂteri/tüketici hakk›ndan öte gidemeyecektir.
KAYNAKLAR
1.
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TEDAV‹Y‹ SÜRDÜRME ÖDEV‹ M‹, TEDAV‹Y‹ RED HAKKI MI ?
TÜRK‹YE’DE TEDAV‹Y‹ RED HAKKINA ‹L‹ﬁK‹N YASAL
ÇERÇEVES‹N‹N TIP ET‹⁄‹ AÇISINDAN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
THE DUTY of CONTINUING THE THERAPY or THE RIGHT
of REFUSING THE THERAPY? AN EVALUATION of THE
LEGAL FRAMEWORK in TURKEY CONCERNING THE
RIGHT of REFUSING THE THERAPY from A MEDICAL
ETHICS PERSPECTIVE
Tolga GÜVEN*, Gürkan SERT**
Abstract
Although there are a number of provisions emphasizing the significance of the
individual’s consent in medical interventions in Turkey’s legislation, there are fewer
statements on the right to refuse treatment and these do not clarify the issue adequately. The Regulation on Patients Rights, which contains the most detailed definition of this right, examines the issue under two different headings; namely, “treatment
refusal” and “withdrawing consent”. According to the Regulation, “consent may be
withdrawn except for emergency situations threatening life or the function of vital
organs”; however, it also states that “withdrawing consent after the initiation of the
intervention is possible on condition that there are no medical drawbacks”. These provisions, which are understood to have been written in order to limit the right to refuse
treatment, are not in accordance with other provisions in the next article entitled
“refusing and stopping treatment”, as well the other provision in the same article
which states that “withdrawing consent means that the patient refuses treatment”.
When evaluated as a whole, it is observed that these statements render the legal
framework defining the right to refuse treatment very confusing. Naturally, this confusing framework can hardly provide guidance for the health care professional and
becomes dysfunctional. The unclear status of the right to refuse treatment in the
aforementioned provisions is probably a result of an effort to render the scope of this
right compatible with other provisions in the Regulation, which state that “euthanasia is forbidden” and “the right to life can not be waived” However, this effort to limit
the scope of treatment refusal seems to create a “duty to maintain treatment”, which
may cause the patient’s choices to be disregarded and completely left outside the decision-making process regarding treatment refusal. This paper aims to examine this
problem related with the right to refuse treatment from the medical ethics’ perspective in order to address the problematic and inconsistent nature of this framework,
and particularly the criterion of “no medical drawback”.
Key Words: The right to refuse treatment, end-of-life care, autonomy.
Giriﬂ
Tedaviyi red hakk›, hastalar›n temel haklar›ndan biridir. T›p eti¤inde büyük önem
taﬂ›yan bu hak, özerk bireylerin sa¤l›k hizmetinde kendi sa¤l›k ve yaﬂamlar›na iliﬂkin
* Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Deontoloji AD Ö¤retim Görevlisi / tolgaguven@hotmail.com
** Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Deontoloji AD Ö¤retim Görevlisi / ozgurgurkan@yahoo.com
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kararlar› alabilmelerine olanak sa¤lad›¤›ndan1, özerkli¤e sayg› ilkesinin bir gere¤i olarak da düﬂünülmektedir. Tedaviyi red hakk› hasta bireyin seçim yapma ve karar verme özgürlü¤ünün bir parças›d›r; bu nedenle, ayd›nlat›lm›ﬂ onam ö¤retisinin bir parças› olarak da ele al›nabilir. Nitekim, tedavinin reddedilmesi durumunda veya hastal›¤›n
tedavi edilmemesi halinde nas›l bir seyir izleyece¤ine dair hasta bireye bilgi verilmesi
de, ayd›nlat›lm›ﬂ onam sürecinin gerektirdi¤i ödevlerden biridir.
Türk Hukukundaki Çeﬂitli Düzenlemelerde Tedaviyi Red Hakk›
Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal düzenlemelerinde kiﬂinin onam› al›nmadan kiﬂiye
t›bbi giriﬂimde bulunulamayaca¤› konusunda çeﬂitli hükümler bulunmaktad›r. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasas›, kiﬂilere onamlar› olmadan t›bbi giriﬂimlerde bulunulmas›n› kanunda yaz›l› bulunan baz› haller d›ﬂ›nda yasaklam›ﬂt›r (Madde 17, paragraf 2). Ayr›ca,
1219 say›l› Tababet ve ﬁuabat› Sanatlar›n›n Tarz-› ‹cras›na Dair Kanun’da (madde.70)
hastan›n onam› al›nmadan hastaya t›bbi giriﬂimde bulunulamayaca¤›n› belirtilmektedir.
Bu yasal düzenlemede, hastan›n onam›n›n al›nmas› hekimlere bir sorumluluk olarak
yüklenmiﬂtir. Ayr›ca, Türkiye’nin taraf oldu¤u ve iç mevzuat›na göre yürürlü¤e koydu¤u Biyot›p Sözleﬂmesi’nde (madde 5) onam al›nmadan t›bbi giriﬂimde bulunulmayaca¤›n› belirtilmektedir2. Bu maddeler, dolayl› olarak tedaviyi red hakk›n› tarifleyen hükümler olarak da kabul edilebilir. Buna karﬂ›l›k, kamu sa¤l›¤›n›n korunmas›na iliﬂkin baz› düzenlemelerde de (örne¤in Umumi H›fz›s›hha Yasas›’n›n 67., 72., 73., 74., 75., 88.,
90., 101., 103., 107., 112., 119., 284., 287., 288., 291. maddeleri, S›tman›n ‹mhas› Hakk›nda Kanunun 7., 16. maddeleri) göre kiﬂilerin r›zalar› olmadan t›bbi müdahaleye tabi tutulabilece¤i belirtilmiﬂtir2. Bu gibi düzenlemelerin de Türk hukukunda tedavinin reddedilemeyece¤i istisnai durumlar›n yasal çerçevesini belirledi¤i söylenebilir.
Di¤er taraftan, yukar›da bahsedilen düzenlemelerde “tedaviyi red hakk›” dolayl›
bir biçimde tan›mlanmakta, ancak aç›kça tarif edilmemektedir. Tedaviyi redde iliﬂkin
en spesifik hükümler, Hasta Haklar› Yönetmeli¤i’nde yer almaktad›r.
Hasta Haklar› Yönetmeli¤inde Tedaviyi Red Hakk›
Hasta Haklar› Yönetmeli¤i’nde tedaviyi red hakk›, spesifik olarak aﬂa¤›da yer alan
iki maddede tan›mlanmaktad›r.
Madde 24 (paragraf 5)
R›zan›n geri al›nmas›, hastan›n tedaviyi reddetmesi anlam›na gelir.
R›zan›n müdahale baﬂlad›ktan sonra geri al›nmas›, ancak t›bbi yönden sak›nca bulunmamas› ﬂart›na ba¤l›d›r.
Madde 25 (paragraf 1)
Kanunen zorunlu olan haller d›ﬂ›nda ve do¤abilecek olumsuz sonuçlar›n sorumlulu¤u hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanmas› planlanan veya
uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmas›n› istemek hakk›na sahiptir.
Yaz›n›n giriﬂinde özetlendi¤i gibi, Türk hukukunda hastan›n r›zas›n›n önemini vurgulayan pek hüküm yer almaktad›r. Di¤er taraftan, Hasta Haklar› Yönetmeli¤i’nin ad›
geçen iki maddesinde yer alan yasal çerçeve oldukça sorunludur ve klinik uygulamalarda etik aç›s›ndan ciddi sorunlara yol açmas› olas›d›r. Bu yaz›da, söz konusu bu iki
maddede yer alan ifadeler çerçevesinde Türkiye’deki tedaviyi red hakk›na iliﬂkin etik
sorunlar›n tart›ﬂ›lmas› planlanm›ﬂt›r.
Hukuki Belirsizlik ve Yaratabilece¤i Etik Sorunlar›
Fark edilebilece¤i gibi, 25. maddede aç›kça bireyin özgür iradesini temel alarak
ve hiçbir k›s›tlama olmaks›z›n tan›mlanan tedaviyi red hakk›, 24. maddenin içeri¤i ile
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oldukça k›s›tl› bir hale gelmektedir. Ancak, bu iki maddenin içeri¤inin birbiri ile nas›l
ba¤daﬂt›¤› aç›k de¤ildir. Bu konuda hukukçular›n görüﬂleri de farkl›l›k göstermektedir.
Bir yazar, bu ifadenin anayasaya ayk›r› oldu¤unu3 belirtirken, bir di¤eri baﬂlad›ktan
sonra tedaviyi durdurmas› halinde hekimin sorumlu, baﬂlamadan önce reddi kabul etmesi halinde ise sorumlu olmayaca¤›n› ve bunun anlams›z bir ayr›m oldu¤unu4, bir
baﬂka yazar ise maddenin akut müdahalelere yönelik oldu¤u ve geniﬂ yorumlanmamas› gerekti¤ini söylemiﬂtir5. Ancak; buradaki as›l sorun, hukuk alan›ndaki tart›ﬂmalar›n
içeri¤i de¤il, maddenin yorumlan›ﬂ›na iliﬂkin çok farkl› görüﬂlerin sunuluyor olmas›d›r.
Hukukçular›n (bile) üzerinde fikirbirli¤ine varamad›¤› bir maddenin sa¤l›k çal›ﬂan›na
rehberlik sunmas› mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla; sonland›r›lmas› halinde sa¤l›¤›n ya da
do¤rudan yaﬂam›n tehlikeye girece¤i t›bbi giriﬂimler (Ör: mekanik ventilatör deste¤i)
söz konusu oldu¤unda, Türkiye’deki sa¤l›k çal›ﬂan›n›n hastan›n talebi do¤rultusunda bu
giriﬂimleri durdurmas›n›n hukuka uygun bir eylem olup olmad›¤› aç›k de¤ildir. Bu nedenle, bu gibi durumlarda sa¤l›k çal›ﬂan› -hastas›n›n aksi yönde talebi olmas›na karﬂ›nkendini korumak için tedaviyi sonland›ramayabilir. Bir baﬂka deyiﬂle, tedaviyi red hakk›n› tan›mlamay› amaçlayan yasal çerçeve, 24. maddede yer alan k›s›tlay›c› ifade ile bir
tür “tedaviyi sürdürme ödevi” oluﬂmas›na yol açabilir. 25. maddenin içeri¤i ile de çeliﬂir gözüken bu k›s›tlama, etik aç›s›ndan da önemli bir sorundur ve hasta bireyin özerkli¤ine sayg› gösterilmesini olanaks›z hale getirmektedir. Söz konusu ifadenin etik aç›s›ndan içerdi¤i sorunlar, aﬂa¤›da daha ayr›nt›l› biçimde ele al›nm›ﬂt›r.
“Müdahale” Baﬂlad›ktan Sonra: Müdahalenin ‹çeri¤i
24. maddede yer alan “müdahale” sözcü¤ünün hangi t›bbi giriﬂimleri içerdi¤i aç›k
de¤ildir. Müdahalenin “cerrahi giriﬂim” anlam›nda kullan›lm›ﬂ olmas› durumunda, söz
konusu ifadenin yorumu “bir cerrahi giriﬂimin baﬂlanmas›n›n ard›ndan hastan›n tedavi reddetmesinin ancak baz› durumlarda (t›bb› sak›nca içermemesi halinde) izin verilebilece¤i” ﬂeklinde yorumlanmas› mümkündür. Bu ﬂekilde kurguland›¤›nda bu madde,
hasta bireyi zarar görmekten koruyan bir güvence olarak düﬂünülebilir.
Di¤er taraftan, müdahale terimi baﬂka pek çok t›bbi giriﬂimi de kapsayabilir. Bu
nedenle, 24. madde mevcut haliyle uzun süreli tedavi süreçlerinin tümünü (Ör: kemoterapi kürleri, antibiyotik tedavisi vb.) içerecek ﬂekilde yorumlanabilir. Bu gibi durumlarda ise bireyin özerkli¤i ciddi biçimde s›n›rland›r›lm›ﬂ ve tedaviyi red hakk›n›n kapsam› belirgin ölçüde daralm›ﬂ olacakt›r; böyle bir tablonun etik aç›s›ndan hakl› ç›kart›lmas› ise olanakl› görünmemektedir. Söz konusu bu ifade do¤rultusunda klinik uygulamalarda tedaviyi red hakk›n›n ne derece k›s›tland›¤›na iliﬂkin veri yoktur. Ancak, ifadenin
kapsam› net biçimde tan›mlanmad›¤›ndan, böyle sak›ncal› bir tablonun ortaya ç›kma
tehlikesinin mevcut oldu¤u da söylenmelidir.
Müdahale ifadesinin karﬂ›l›¤› olarak düﬂünülebilecek bir di¤er t›bbi giriﬂim türü,
“yaﬂam› destekleyici tedaviler” olarak da bilinen (ör: mekanik ventilatör deste¤i vb. gibi) süreçlerdir. Bu durumda, söz konusu ifadenin yorumu “durdurulmas› halinde yaﬂam›n sonlanmas›na neden olabilecek giriﬂimlerin reddedilmesine izin verilmedi¤i” ﬂeklinde yap›labilir. Bu yorum, Hasta Haklar› Yönetmeli¤i’nin “Ötanazi yasa¤›” ile de tutarl›l›k içerece¤inden, 24. maddenin gerçekte bu gibi durumlara yönelik olarak yaz›ld›¤› düﬂünülebilir. Di¤er taraftan; madde bu ﬂekilde yorumland›¤›nda, mekanik ventilatör deste¤i gibi giriﬂimlerin hastan›n talebiyle bile sonland›r›lamayaca¤› ve tedaviye devam edilece¤i sonucu ç›kmaktad›r. Bu durumda, tedaviyi red hakk› yine etik aç›s›ndan
hakl› ç›kart›lmas› mümkün olmayan bir biçimde k›s›tlanm›ﬂ olacakt›r.
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“T›bbi Yönden Sak›nca Bulunmamas›” ﬁart›
T›bben endike olan bir giriﬂim, hasta bireye t›bbi fayda sa¤layaca¤› düﬂünülen bir
giriﬂimdir. Bu beklentinin söz konusu olmad›¤› giriﬂimlerin “t›bbi” olarak kabul edilmesi mümkün de¤ildir. Bu nedenle; baﬂlanan herhangi bir t›bbi giriﬂimin durdurulmas›, bu
t›bbi faydan›n art›k sa¤lanamayaca¤› anlam›na gelir. Bu durumda, herhangi bir tedaviyi red talebinin de “t›bbi yönden sak›ncal›” olarak yorumlanmas› mümkündür. Bir baﬂka deyiﬂle, 24. maddenin ifadelerindeki belirsizlik, bu maddenin tedaviyi red hakk›n›
tamamen ortadan kald›racak biçimde yorumlanmas›na da olanak vermektedir.
“T›bbi yönden sak›nca bulunmamas›” ﬂart›n›n tedaviyi red hakk›n› k›s›tlayan bir
kriter olarak kullan›lmas›, t›p eti¤i aç›s›ndan çok önemli bir soruna iﬂaret etmektedir.
T›bbi giriﬂimler, t›bbi fayda sa¤layaca¤› öngörülen müdahalelerdir; di¤er taraftan, bu
giriﬂimin hastan›n kendi de¤erleri ve beklentisi do¤rultusunda hasta birey taraf›ndan
de¤erlendirilmesi gerekir. T›bben gerekli bile olsa, önerilen giriﬂim hasta için istenmeyen ya da kabul edilemeyecek sonuçlar içeriyor olabilir ve kiﬂi bu giriﬂimi kabul etmeme hakk›na da sahip olmal›d›r. Dolay›s›yla, tedaviyi red hakk›n›n tan›m›nda sadece
“t›bbi sak›nca” kriterine vurgu yapan 24. maddenin ilgili ifadesi, gerçekte hasta bireyin özerkli¤ine sayg› gösterilmesini engelleyebilecek bir nitelik de taﬂ›maktad›r.
Karar Verici Merci
Hasta bireylerin sa¤l›k hizmetinde kendi sa¤l›klar›na ve yaﬂamlar›na iliﬂkin kararlar› alabilmeleri, hasta haklar› uygulamalar›n›n temel amaçlar›ndan biridir. Di¤er taraftan, 24.maddede yer alan “t›bbi sak›nca” ifadesi, dolayl› olarak hasta bireyi karar verme sürecinin d›ﬂ›na itmektedir. Çünkü, t›bbi de¤erlendirme sa¤l›k çal›ﬂan›n›n uzmanl›¤›d›r. Dolay›s›yla; bu maddenin baz ald›¤› “t›bbi sak›nca kriteri, gerçekte karar verici
mercide bir de¤iﬂimi ima etmektedir. Söz konusu ifade, bir hasta hakk›n›n kullan›labilmesini sa¤l›k çal›ﬂan›n›n onay›na açmakta ve “t›bben sak›ncal›” olarak de¤erlendirece¤i tedaviyi red/durdurma taleplerini kabul etmeme ödevi yüklemektedir. Bu durum,
24. maddenin etik aç›s›ndan belki de en sorunlu boyutunu oluﬂturmaktad›r. Hasta bireyi karar verici yapmay› amaçlamad›¤› aç›kça görülen bu yaklaﬂ›ma bir hasta haklar›
metninde yer verilmiﬂ olmas›, hasta haklar› kavram›n›n felsefi temellerinin yeterince
anlaﬂ›lamad›¤›n› da düﬂündürmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Türkiye’de tedaviyi red hakk›na iliﬂkin hukuki çerçevenin netleﬂtirilmesi gerekmektedir. Özellikle hastan›n sonland›rma talebinde bulundu¤u, ancak sonland›r›lmas›
ölümle sonlanabilecek süreçlerin (Ör: mekanik ventilatör deste¤i) nas›l yönetilece¤i belirsizdir. Bu durumda, sa¤l›k çal›ﬂan›n›n geri dönüﬂsüz sonuçlar› olacak kararlardan
uzak durarak kendini korumay› tercih etmesi olas›d›r. Bu nedenle, mevcut belirsizlik bir
anlamda hekim ve hasta için “tedaviyi sürdürme ödevi” yaratmaktad›r. Yönetmelikte
yer alan “T›bbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakk›ndan
vazgeçilemez” (madde 12) ifadesi de bu duruma katk›da bulunmas› muhtemel bir di¤er
hükümdür. Ek olarak, T›bbi Deontoloji Tüzü¤ü’nde (madde 2) hekime “yaﬂam› koruma ödevi” yüklendi¤i de ileri sürülmektedir6. Böyle bir ödevin hastan›n aç›kça tedaviyi reddetti¤i hallerde (özellikle hayati tehlike içeren durumlarda) geçerli olup olmad›¤›
konusu tart›ﬂmal›d›r. Ancak, böyle bir ödevin hastan›n reddine ra¤men geçerli oldu¤unun kabul edilmesi halinde, Türk Ceza Kanunu’ndaki baz› hükümler (Ör: Madde 83,
ihmali davran›ﬂla kasten adam öldürme) önem kazanabilir. Bu durumda, hastas›n›n talebine sayg› göstererek mekanik ventilatör deste¤i gibi uygulamalar› sonland›ran bir
hekimin bu davran›ﬂ›, cezai sorumlulu¤u gerektiren bir eylem konumunda görülebilir.
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Böyle bir sak›nca söz konusu oldu¤unda ise, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n tedaviyi red talebine
sayg› göstermek yerine tedaviyi sürdürmeyi seçmesi, do¤al bir sonuçtur. Ancak; bu durumun bir di¤er sonucu da hasta bireyin tedaviyi devam etmeye zorlanmas› olacak ve
bu sonuç t›p eti¤inin özerkli¤e sayg› ilkesinin gerekleri ile örtüﬂmeyecektir. Ayr›ca, tedavi giriﬂimine devam edilmesinin fayda sa¤lamad›¤› ve hasta bireyin yaﬂad›¤› s›k›nt›y›
artt›rabildi¤i durumlarda, yararl›l›k ve zarar vermeme ilkeleri aç›s›ndan da sorunlu bir
tablo ortaya ç›kabilir. Bu nedenle, Türkiye’de özellikle yaﬂam›n sonuna iliﬂkin klinik konularda sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n karar verme süreçlerine rehberlik edebilecek ve olas› sorunlar› engelleyebilecek düzenlemelere ihtiyaç vard›r. Bu do¤rultuda sa¤l›k hizmetini
düzenleyen mercilerin hukuk ve etik çevreleri ile iﬂbirli¤i yapmas› da, yukar›da ele al›nan yasal belirsizlik ve benzeri sorunlar›n önlenmesi aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
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AYDINLATILMIﬁ ONAMIN OSMANLI DEVLET‹’NDEK‹
ÖNCÜLLER‹ ve 1897 TÜRK-YUNAN SAVAﬁI YARALILARINA
A‹T ONAM BELGELER‹: HÜSN-‹ RIZA SENETLER‹
THE FORERUNNERS of INFORMED CONSENT in the
OTTOMAN EMPIRE and the CONSENT DOCUMENTS of the
WOUNDED from the GRECO-TURKISH WAR of 1897:
THE CERTIFICATES of VOLUNTARY CONSENT
Nuran Y›ld›r›m*
Abstract
Although there were no regulative mechanisms for obtaining informed consent in
the field of clinical medicine, from the mid 19. century onwards, Ottoman surgeons
started taking consent before surgical procedures. Historians of medical ethics regard
these consent documents-consent certificates as “pragmatical precautions against
possible conflicts to arise in medical institutions, as a protection against malpractice
cases and attacks to the professional reputation of the surgeon”. These documents are
evaluated to be the forerunners of the informed consent forms of the 20. century.
We have proof that in the Ottoman Empire, doctors, surgeons and other health
care professionals obtained consent documents from their patients before engaging
in risky procedures. Within the context of the Sharia law, the basic content of the documents was that the practitioners can not be held responsible for any deaths or disabilities resulting from the intervention. The documents were signed in Sharia courts,
under the supervision of the qadi, the equivalent of the present day judges, and with
the presence of two witnesses. This procedure, which was continued until 1924,
when the Sharia courts were closed down, was carried out with the intent that the
patients ensure the health care professional, that their heirs or themselves would not
require any compensation in case the planned operation does them any harm. As the
patients were fully aware of any possible risks such as death or deformations before
signing the document, we can argue that the Ottoman consent certificates include the
aspect of “being informed”, a basic tenet of the modern concept of consent.
In the 19. century, this practice of obtaining consent documents before operations at the Sharia court was continued, alongside with consent taken at modern medical institutions, such as the surgical clinic of the Imperial Faculty of Medicine and various military hospitals. In the 1850’s, at the Imperial Faculty of Medicine, where education was provided in accordance with Western standarts, a faculty which was officially granted the status of a medical faculty in entire Europe, the patients who did not
give consent to a proposed operation would be released from the facility. Therefore,
we can deduce that the patient had a right to refuse the operation.
During the Ottoman-Russian War of 1877-78, the wounded taken into care at
the military hospitals in the Beylerbeyi Palace were first informed about the significance and possible pre- and post complications of the planned surgery, and consent
was obtained from them before starting an operation that had potential problematic
results. The fact that the patients were informed about the significance and possible
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complications to arise, brings the procedure closer to the concept of the present-day
informed consent, and makes it a further step towards the modern consent practice,
rather than the Sharia court consent certificates.
We have a consent document from 1882, obtained one day before a bladder
stone operation at the Haydarpaﬂa Military Hospital, the content of which bears proof
that the patient was informed about his condition and a permission was obtained from
him for the planned intervention, after which the permission was also taken from the
chief physician of the hospital. The fact that the patient was only operated after all
the necessary consents were taken shows that the practice had already gained the status of a regular formality.
We have a rich pile of primary source consent documents from the GrecoTurkish War of 1897, during which many voluntary consent certificates (hüsn-i r›za
senedi) were obtained from the wounded before surgical interventions. These documents provide us with clear information regarding the forerunners of informed consent as used in the Ottoman State. Taking place at Thessaly between april 17- May
20 1897, our wounded soldiers from this war were physically inspected and treated
by the Ottoman Red Crescent hospitals located at the front. Critical cases were sent
to Istanbul with specially built ships and wagons. The wounded were transported to
the Y›ld›z and Gümüﬂsuyu Hospitals, inspected by surgeons and doctors and distributed to the wards according to their complaints. After that, the soldiers were informed
about the operation they had to undergo. If they agreed to sign a consent document
at the presence of 2 witnesses, the intervention was carried out. The consent documents were sent to the army commander that was responsible for each hospital. We
were able to find various examples of these voluntary consent certificates, belonging
to the period between June 5-August 28 1897 (May 24-August 2 1313 in the Muslim
Calendar), 32 of them from the Y›ld›z Hospital, and 8 from the Gümüﬂsuyu Hospital,
with a total of documents from 40 operations. In both hospitals, the operations were
carried out under the observance of all doctors and surgeons of the institution. The
distribution of surgeons among these 40 operations were as such: At Y›ld›z Hospital,
Surgeon Dr. Cemil Paﬂa carried out 13, surgeon Dr. Aleksandr Kanburo¤lu 11 surgeries. The doctors and surgeons of the German, Australian and Russian Red Cross
made 18 operations. At the Gümüﬂsuyu Hospital, surgeon major Haz›m Efendi made
5, Dr. Matheu Bailon and Dr. Hyrtel from the Austrian Red Cross 3 operations.
The operations involved cleaning bones which were scattered and rotten due to
fire gun wounds, amputations on the limbs, reconstructive surgery and removing
pieces of bullets and shrapnel. The wounded were made aware of any prospective disabilities and were so informed about the outcome of the operation. Some soldiers
having wounds at their hands and feet were even put marks on the involved parts to
be amputated, so that they could visualize the effects of the procedure.
In the voluntary consent certificates from the Y›ld›z Hospital, the wounded
declare that they have been injured on the battle field, brought to the Y›ld›z Hospital
thanks to the grace of the Ottoman Sultan and have been treated there with the
upmost care. They also describe the location and type of their wounds. Then, they
express that the doctors explained them the necessary medical procedure (and usually naming the forthcoming operation) and that they voluntarily agree to undergo the
intervention (that they consent on their free will), presenting this certificate as a proof
that they consent to this operation voluntarily. Under this declaration, there is the date
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of the signature and the full military identification of the wounded. Right beneath this
part, the witnesses declare that “they signed this certificate, being witness to how this
person, who put his seal on the document, declared his consent to the planned operation in their presence” and their seals or finger prints are also located underneath
their military identifications. 79 out of the 80 witnesses listed on the voluntary consent certificates are other wounded soldiers treated in the same hospital with the soldier who is to be operated. Just one of the witnesses is a wound-dresser on duty at
the hospital.
The German Team of medical professionals who came to provide assistance during the care of our wounded soldiers, were located at the Y›ld›z Hospital and took
radiograms with the X-ray device they brought. The German doctor Hermann
Küttner, who made a publication about his diagnostic radiology experience from this
visit, states that in one case, a wounded soldier could not be operated as he did not
consent to the operation. This example demonstrates that the wounded had the final
say on the consent out of their free will, with no regard to the hospital-intern hierarchy or the paternalistic guidance of the doctors and surgeons.
Looking at these consent practices in Ottoman medicine, we can say that after
being informed about the before standing operation, only those patients who gave
their voluntary consent to the intervention were actually operated. The fact that they
had a right to refuse the suggested treatment shows that, altough being obedient soldiers at the front who followed the orders of their commanders without any excuse,
they were treated as free individuals at the military hospitals and had the right to
decide about what is to happen to their bodies. The voluntary consent certificates
obtained from the wounded of the Greco-Turkish War of 1897 are formulated as
coming out of the mouth of the wounded and include no remarks from the side of the
doctors, the surgeons or any other medical professional. This is why they can not be
treated as institutional consent documents, which would take the burden of any
responsibility from the hospital where the operation was carried out. The facts that
the wounded were informed about the significance of the operation, that they had a
right to refuse the intervention, also a right to decide on their free will, and that this
decision is documented at the presence of witnesses are all points which stand in line
with the modern-day concept of informed consent.
We believe that the Ottoman consent documents, which were signed at the
Sharia courts for centuries and were grounded on religious principles, changed form
and turned into secular documents of consent in the 19. century, depending on medical concerns and reflecting the influence of developments taking place in Europe. It
is certain for us that this transformation is owed to a large part to Ottoman doctors,
who received education in leading medical schools in Europe and specialized there in
various branches of medicine. Cemil Paﬂa too, who was responsible for the care, cure
and the operational procedures of the wounded soldiers from the Greco-Turkish War
of 1897, was trained as a surgeon in the Medical Faculty of the University in Paris.
Inspite of extensive research, we could not find any other consent document
from the 19. century in other countries. If we found any, we would be able to compare those with the Ottoman voluntary consent certificates and would come to more
certain conclusions for sure.
Key Words: Informed Consent, Ottoman Empire, Greco-Turkish War
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Ayd›nlat›lm›ﬂ Onam Tarihine Bak›ﬂ
Antik Yunan’da hastan›n, t›bbi tedavide karar verme sürecine kat›l›m› istenmeyen
bir ﬂeydi. Hekimin birinci görevi, tedavi konusunda hastan›n güvenini kazanmak ve
hastan›n yarar› do¤rultusunda davranmakt›. Olas› zorluklar›n aç›klanmas› hastan›n güvenini sarsabilirdi. “Zarar vermeme” o kadar güçlü bir ilkeydi ki zararl› bir sonuç riski
varsa hekimler bilgileri hastaya aktarmamak yükümlülü¤üne sahipti. Ortaça¤da t›bbi
yazmalar hekimleri, rahatl›k ve umut vermek için hastalar›yla konuﬂmaya teﬂvik etti.
Tedavide otoriteye boyun e¤mek esast›. Dr. Samuel de Sorbiere, “T›p Prati¤inde Nas›l Davranmas› Gerekti¤ine Dair Genç Doktora Ö¤ütler” baﬂl›kl› kitab›nda, ak›ll› bir
doktorun her zaman zihninin bir köﬂesinde “hastay› rahatlatmak için söyleyebilece¤i
birkaç saçmal›¤› haz›r tutmas› gerekti¤ini” ö¤ütlüyordu (1672)1.
Ayd›nlanma ça¤›nda, hastan›n hekimi dinleme kapasitesi oldu¤una dair yeni fikirler ortaya ç›kt›. John Gregory (1724–1773) ile Benjamin Rush (1746–1813), hastalara doktorun talimatlar›n› anlayacak bunlara uymaya motive olacak kadar e¤itim verilmesini istedi. Fakat her ikisi de bilgilendirilen hastalar›n kendi görüﬂlerini geliﬂtirecekleri ve kararlara kat›labilecekleri konusunda iyimser de¤ildi. Benjamin Rush hekimlere, “önemsiz konularda hastalar›n isteklerine uymalar›n› ama ölüm kal›m meselelerinde tavizsiz bir otorite sergilemelerini” öneriyordu2.
1767 y›l›nda ‹ngiltere’de bir hasta, pansuman›n› yenilemek yerine iyileﬂmekte
olan tibia’s›n› yeniden k›rmakla suçlad›¤› iki cerrah› mahkemeye verdi. Cerrahlar kemi¤in kaynama noktas›nda oluﬂan bir ﬂiﬂkinli¤i önlemek ve ba¤lant›y› yeniden düzene
sokmak amac›yla baca¤a bir demir parças› yerleﬂtirmiﬂlerdi. Mahkeme cerrahlar›n hastan›n onay›n› alm›ﬂ olmalar› karar›na varmad›, fakat hedeflenen bir tedavi konusunda
“hastan›n bilgilendirilmesi gerekti¤ine” karar verdi3.
Thomas Percival, T›p Eti¤i (Medical Ethics, 1803) kitab›nda; “Do¤ru cevapland›klar› takdirde hayat›n› tehlikeye sokabilecek sorular soran bir hastaya gerçekleri aç›klamak çok büyük bir hata olur” diyerek, hastan›n gerçe¤i ö¤renme hakk›na set çekti.
Percival’in bu görüﬂü, Amerikan T›p Cemiyeti (The American Medical Association AMA) taraf›ndan benimsendi ve 1847’de yay›nlanan ilk etik koda (Code of Medical
Ethics) girdi. Percival’in arkadaﬂ› Rev Thomas Gisborne (1758-1846) ise hastan›n
umudunu korumak ad›na gerçekleri çarp›tmay› savunan Percival’in aksine: “hekim,
mevcut oldu¤una inand›¤› tehlikeyi ya da belirsizli¤i asla oldu¤undan daha hafif gösterme¤e çal›ﬂmamal›d›r” diyordu4. Dr. Worthington Hooker (1806-1867), hastan›n bilgilendirilmesini savunarak merhametli aldatmaca gelene¤ini bozdu, fakat hastalardan
izin al›nmas›n› önermedi (1849).
Klinik t›pta ayd›nlat›lm›ﬂ onam konusunda bir düzenleme olmasa da 19. yüzy›l›n
ortalar›ndan itibaren cerrahi giriﬂimlerden önce onay al›nmaya baﬂland›. Onay al›nmam›ﬂ bir ameliyatta meydana gelecek olas› “yaralanma” ya da “sorumluluk”, ‹ngiliz Medeni Hukuku’ndaki “sald›r› ve darp” kavramlar›na dayand›r›l›yordu. Gelenekler, görenekler ve içtihat hukukunun bileﬂimi olan ‹ngiliz Medeni Hukuku’na göre sald›r›, bir kiﬂinin di¤erinin bedenine zarar vermekle tehdit edilmesidir. Darp ise bedene gerçek temas› içerir. Zamanla darp fiili, bir kiﬂinin di¤erine izinsiz olarak dokunmas› haline dönüﬂtü ve hastan›n onam› al›nmadan yap›lan cerrahi giriﬂim “sald›r›” olarak kabul edildi. Bu da cerrahlar›n operasyondan önce hastadan onam almalar›na yol açt›. Etik tarihçileri cerrahi giriﬂimlerden önce al›nan bu onam belgeleri/r›za senetlerini, “t›bbi
ﬂöhret, malpraktis davalar› ve t›bbi kurumlarda ç›kabilecek sorunlara karﬂ› al›nm›ﬂ
pragmatik önlemler” olarak de¤erlendirmekte ve 20. yüzy›l›n ayd›nlat›lm›ﬂ onam kav5
ram›n›n öncülleri olarak kabul etmektedir .

210

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

Mekteb-i T›bbiye-i ﬁahane‘nin 1849–1852 y›llar› aras›nda yay›nlad›¤›, Gazette
Médicale de Constanitnople’da, Frans›zca literatürden aktar›lan, “Kula¤›n koterizasyonu ile tedavi edilen siyatik nevralji” baﬂl›kl› yaz›da, Dr. Daven, pelvik bölgede siyatik nevraljiden ﬂikâyetçi hastas›na, bu bölgede koterizasyonla tedavi örneklerini içeren literatürden örnekler gösterip, vakalar hakk›nda bilgi vermiﬂ ve bundan sonra kulak içi koterizasyonu için r›zas›n› alm›ﬂt›r (1851)6.
Ayd›nlat›lm›ﬂ onam kavram› 20. yüzy›lda popülerleﬂmeye baﬂlad›kça mahkemeler
cerrahi giriﬂimlerdeki ihmallerde, ‹ngiliz Medeni Hukukundaki “darp” kavram›n› uygulamaya baﬂlad›lar. “Görevi suistimal” ve “eksik onamla görevi suistimal” kavramlar›
hukuka dahil edildi. Art›k operasyon öncesi hastas›ndan onam almayan cerrahlar görevi kötüye kullanmaktan sorumlu tutulmaya baﬂland›. Bir hekimin tedavi s›ras›nda,
hastas›na yeterli bilgi aktard›¤›n› ispatlayamamas› durumunda, mahkeme, hekimin görevi suistimal etti¤ine karar verebiliyordu. Örne¤in Mohr-Williams davas›nda hasta sa¤
kula¤›nda yap›lacak bir operasyona izin vermiﬂti. Hasta anestezi alt›ndayken, cerrah
sol kula¤›n tedaviye ihtiyac› oldu¤una karar verip ameliyat etti. Hasta kendisinden sol
kulak için izin al›nmad›¤›n› için davac› olunca, cerrah ameliyat›n ustaca yap›ld›¤›na ve
yararl› oldu¤una dair bulgular sundu. Fakat mahkeme sol kulak ameliyat› “yetkilendirilmemiﬂ dokunma” oldu¤undan hasta üzerinde “kötü davran›ﬂ” ve “sald›r›” meydana
getirdi¤ini kabul etti (1905)7. Schloendorff davas›nda yarg›ç, “Eriﬂkin ve akl›selim sahibi herkesin kendi bedenine ne yap›laca¤›na karar verme hakk› vard›r, hastas›n› onay›n› almadan ameliyat eden cerrah darp suçu iﬂlemiﬂtir ve zarardan sorumlu tutulur”
karar›n› verdi (1914). Bunu izleyen, Hunter-Burroughs davas›nda (1918) ve Nurnberg
Mahkemesi’nden sonra görülen davalarda al›nan kararlar, ayd›nlat›lm›ﬂ onam kavram›nda modern standartlar›n geliﬂimine katk›da bulundu ve paternalist “standart bak›m” karar verme yerini, bilgilendirilmiﬂ hastan›n kendi bedeninin efendisi olabilece¤i
düﬂüncesine b›rakt›. Böylece hasta merkezli ayd›nlat›lm›ﬂ onam kavram› ortaya ç›kt›8.
Günümüzde ayd›nlat›lm›ﬂ onam; hastalar›n durumlar› ile ilgili t›bbi gerçekleri, önerilen t›bbi giriﬂimleri, her bir giriﬂimin potansiyel risk ve yararlar›n›, önerilen giriﬂimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalman›n sonuçlar›n›, tan›-prognoz ve tedavinin gidiﬂi konular›n› içerecek ﬂekilde sa¤l›k durumlar› hakk›nda tam olarak ayd›nlat›lmalar›n› kapsamaktad›r. Bilgilendirmenin zorlay›c› ve yönlendirici olmamas›na özen gösterilmelidir.
Geçerli bir Onam için; bilgilendirme, anlama, gönüllülük, yeterlilik ve onam yani r›za
esast›r. Hasta, önerilen t›bbi giriﬂimi reddetme ve durdurma hakk›na sahiptir.
Ayd›nlat›lm›ﬂ Onam›n Osmanl› Devleti’ndeki Öncülleri
Osmanl› Devleti’nde, hekimler, cerrahlar ve di¤er sa¤l›k uygulay›c›lar›, operasyonlar veya riskli tedavilerden önce hastalar›ndan r›za senedi al›yorlard›. ‹slâm hukuku
esaslar› çerçevesinde, muhtemel ölüm veya sakatl›klardan sorumlu tutulmama esas›na
dayanan r›za senetleri, ﬁer’i mahkemelerde, günümüzün hâkimleri say›lan kad›lar huzurunda hasta, hekim ve tan›klar taraf›ndan imzalan›rd›. Osmanl› t›bb›nda sa¤l›k meslekleri mensuplar› esnaf say›l›rd›. Giriﬂimler ve tedaviler de “ücret karﬂ›l›¤›nda görülen
iﬂler” aras›ndayd›. hastan›n ödeyece¤i para karﬂ›l›¤›nda zarar gördü¤ü durumlarda,
hekimi/cerrah› sorumluluktan kurtarmak için yap›lan bir uygulamayd›9. 15–19. yüzy›llara ait r›za senetlerinde hastalar; r›za verdikleri cerrahi giriﬂimler veya hastal›klar›n›n
tedavisi sonunda zarara u¤rayabilecekleri durumlar meydana gelirse, veya yaﬂamlar›n›
kaybederlerse kendileri ya da varisleri taraf›ndan kan ve diyet davas› aç›lmayaca¤›n› taahhüt ediyorlard›. Hastalar bu r›za senetlerini, ölüm veya sakatl›k gibi muhtemel riskleri bilerek verdiklerinden, Osmanl› r›za senetlerinin modern onam kavram›n›n bir ö¤e-
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si olan “bilgilendirme” iﬂlevini içerdi¤i kabul edilmektedir10. Hekimi, hastas›na vermesi muhtemel zararlara karﬂ› güvenceye alan bu r›za senetleri sadece Müslümanlara özgü de¤ildi. H›r›stiyan ve Yahudi tebaa da bu yönteme baﬂvuruyordu11.
Osmanl› Devleti’nde sa¤l›kç› diyebilece¤imiz usta-ç›rak yöntemiyle yetiﬂen hekim,
cerrah, kehhal (göz hastal›klar› hekimi) gibi meslek erbab›ndan baﬂka 1850’li y›llarda
Mekteb-i T›bbiye-i ﬁahane’nin cerrahi klini¤inde de operasyonlardan önce hastalar›n
r›zas› al›n›yor, r›za göstermeyenler taburcu ediliyordu. 1850–1851 ö¤retim y›l›nda,
Mekteb-i T›bbiye-i ﬁahane’nin Dr. Konstantin Karatodori (1802–1879)12 yönetimindeki cerrahi klini¤inde, sol testis CA hasta, kastrasyonu reddetmiﬂti. Sa¤ el dorsal yüzünde mantars› hematodlar ﬂeklinde kanserli oluﬂumlar bulunan hasta da ekstremite
ampütasyonunu reddetmiﬂti. Cerrahi giriﬂimi reddeden bu hastalar taburcu edilmiﬂlerdi13. 19. yüzy›l ortas›nda Bat› standartlar›nda e¤itim veren ve Avrupa’da fakülte statüsü kabul edilmiﬂ olan Mekteb-i T›bbiye-i ﬁahane’de ameliyat karar› al›nan hastan›n
operasyonu reddetme hakk› vard›.
1810 Frans›z Ceza Kanunu’ndan al›narak haz›rlanan, Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun 182. maddesiyle; hastas›n›n bilgisi olmaks›z›n onun üzerinde yeni bir tedavi
yöntemi deneyen ve bu nedenle hastas› ölen hekimin sorumlu tutulmas› hükme ba¤land› (1274/1857–58).
Araﬂt›rmalar›m›z, 1877–1878 Osmanl›-Rus Savaﬂ› yaral›lar›ndan da r›za belgesi
al›nd›¤›n› gösteriyor. Tuna ve Kafkasya cephelerinde cereyan eden bu savaﬂta, Plevne
ve Erzurum’da görev yapan ‹ngiliz Dr. Charles S. Rayn, pek çok yaral› askerin kol ve
ayaklar›n›n kesilmesini yani ampütasyonu reddederek ölmeyi tercih ettiklerine tan›k olmuﬂtu. Yaral› Osmanl› askerleri ancak r›za gösterirlerse ameliyat ediliyorlard›14. Cephelerden ‹stanbul’daki Haydarpaﬂa Askeri Hastanesi’ne gönderilen yaral› erlerden,
operasyon öncesinde “sened-i meﬂrut” (ﬂartl› senet) ad› verilen bir onam belgesi al›n›yordu. Subay ve generaller ise üst makamlardan izin ç›kmadan ameliyat edilemiyordu15. Bu savaﬂ s›ras›nda, yaral›lara yard›m etmek amac›yla kurulmuﬂ olan Mecruhîn-i
Askeriye ‹ane Cemiyet-i Osmaniyesi (K›z›lay) ve K›z›lhaç’›n yard›mlar›yla Beylerbeyi
Saray› müﬂtemilatlar›nda aç›lan; Paﬂa Dairesi Hastanesi, Muz›ka-i Hümayun Dairesi
Hastanesi ve A¤alar Dairesi Hastanesi’nde ameliyat olacak yaral›lardan da operasyon
öncesinde r›za senedi al›n›yordu. Yaral›lar cerrahi giriﬂimlerden önce, yap›lacak ameliyat›n önemi ve ameliyat sonras› olas› komplikasyonlar hakk›nda bilgilendiriliyor, sonradan s›k›nt› oluﬂturabilecek bir ameliyata baﬂlamadan izinleri al›n›yordu. Beylerbeyi’ndeki hastanelerde ameliyatlar K›z›lhaç cerrahlar› taraf›ndan yap›l›yordu16.
Osmanl› Devleti’nin egemenlik alan›nda olan Suriye Halep’teki Hadide Askeri
Hastanesi’nde de cerrahi giriﬂim öncesi hastalardan onam al›nmas›, bu uygulaman›n
‹stanbul ile s›n›rl› olmad›¤›n› gösteriyor. Hadide Hastanesi’ne giriﬂ yapan ve taburcu
olanlar›n hastal›klar› esas al›narak haz›rlanm›ﬂ olan ﬁubat 1878’e ait istatistik cetvelinde, mesane taﬂ› ameliyat› yap›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂ bir hastan›n ameliyata r›za göstermedi¤i kay›tl›d›r.
“Teﬂhis-i emraz: hasat-› mesaneye [mesane taﬂ›na] mübtela olan gurabadan
olup ameliyat icras›na raz› olmad›¤›”17
1882 y›l›nda Haydarpaﬂa Hastahanesi Ameliyat Mektebi’nde18 e¤itim görmekte
olan Tabip Muavini Yzb. Hayri Emin Efendi, bir hasat-› mesane (mesane taﬂ›) operasyonu vakas›nda hastan›n r›zas›n›n al›nd›¤›n› ﬂöyle anlat›yor; Ö¤rencilerden 24 yaﬂ›nda
zay›f bünyeli Bergamal› Mehmet Nuri Efendi’nin mesanesindeki taﬂ›n ameliyatla ç›kar›lmas›na karar verildi. Ne zaman t›bben böyle bir ameliyat karar› al›nsa en önce has-
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tan›n iznini almak ve hüsn-i r›zas›n› tahsil eylemek gerekli kurallardan oldu¤u için, bir
gün evvel hastaya durum anlat›larak izin al›nd›. Hasta ameliyat›n yap›lmas›na izin verdi¤i gün, kloroformun sindirim sistemine etkisiyle oluﬂacak kusman›n önlenmesi için
verilecek en az miktar tayin edilip sindirim yollar›n› temizlemek üzere 20 dirhem hintya¤› verildi. 12 Haziran Cumartesi günü Baﬂhekim Mehmet Bey’in izni al›nd›ktan sonra saat dördü beﬂ gece ameliyata baﬂland›.
“Talebeden 24 yaﬂ›nda zay›f bünyeli Bergamal› Mehmet Nuri Efendi’ye taht› ameliyat icras›yla taﬂlar›n ç›kar›lmas›na karar verildi. Bu karar üzerine ameliyat
12 Haziran Cumartesi [24 Haziran 1882] günü yap›ld›. Her ne vakit böyle bir
ameliyat›n icras›na fennen lüzum görünse, evvel be evvel marizin müsaadesini istihsal etmek ve hüsn-i r›zas›n› tahsil eylemek ﬂerait-i lâzimeden olma¤la bir gün
evvel marize ihbar-› keyfiyetle müsaade al›nd›. Mariz ameliyat›n icra olunmas›na
müsaade etti¤i gün kableel-ameliyat ibtal-i hiss için verilecek klornemelin cihaz-›
hazmi üzerine tesiriyle zuhur› melhuz olan kay’›n vukuunu men için tayin-i taklil
ve yine cihaz-› hazmiyi tathir ve telyin için 20 dirhem-i aﬂari hintya¤› verildi. Cumartesi Tabib-i evvelimiz Mehmet Bey’den ruhsat istihsal edildikten sonra saat
dördü beﬂ dakika geçerek ameliyata bed’ edildi.”19
Bütün bu veriler 19. yüzy›l ortalar›ndan itibaren, ﬂeriat mahkemelerinden al›nan
r›za senetlerinin yerini operasyonlardan önce hastay› bilgilendirip gönüllü onay›n› alma esas›na dayanan ve dini de¤il ahlaki bir temeli olan hüsn-i r›za senetlerine b›rakt›¤›n› gösteriyor.
1897 Türk-Yunan Savaﬂ› Yaral›lar›na Ait Hüsn-i R›za Senetleri
17 Nisan–20 May›s 1897 tarihleri aras›nda Tesalya’da cereyan eden bu savaﬂta
yaralanan askerlerimizin ilk muayeneleri ve tedavileri cephelerdeki Osmanl› Hilâl-i Ahmer Cemiyeti hastanelerinde yap›ld›. Ciddi vakalar ise özel olarak haz›rlanm›ﬂ vagonlar ve gemilerle ‹stanbul’a taﬂ›nd›. Y›ld›z ve Gümüﬂsuyu Hastanelerine nakledilen yaral›lar önce operatörler ve doktorlar taraf›ndan muayene ediliyor durumlar›na göre ko¤uﬂlara yerleﬂtiriliyordu20. O y›llarda resmi görevliler Padiﬂah›n izniyle ameliyat edildi¤inden, Gümüﬂsuyu Hastanesi’nin ba¤l› bulundu¤u Tophane-i Âmire Sertababeti 1
May›s 1897 tarihli yaz›s›yla, Gümüﬂsuyu Hastanesi’ne yerleﬂtirilen ilk yaral› kafilesinden ameliyat olacaklar için izin istedi. Tabip ‹smet imzas›yla verilen cevapta; Padiﬂah›n emriyle yaral›lar›n ameliyat ve tedavilerinin Opr. Ferik Cemil Paﬂa’n›n onay›na ve
tertibine verildi¤i, Cemil Paﬂa’ya müracaat edilip onun görüﬂüne göre hareket edilmesi gerekti¤i bildirildi21. Bu yaz›yla yaral›lar›n tedavileri ve ameliyatlar› Cemil Paﬂa’n›n
onay›na sunuluyor ve onun belirleyece¤i esaslar çerçevesinde yap›lmas› isteniyordu.
Esasen elimizdeki belgeler her iki hastanedeki ameliyatlar›n Cemil Paﬂa’n›n nezaretinde hastanede görevli bütün hekim ve cerrahlar›n önünde yap›ld›¤›n› gösteriyor.
Baﬂbakanl›k Osmanl› Arﬂivi’nde ulaﬂabildi¤imiz 40 r›za senedi, 5 Haziran–28
A¤ustos 1897 (24 May›s - 2 A¤ustos 1313) tarihleri aras›nda Y›ld›z Hastanesi ile Gümüﬂsuyu Hastanesi’nde yap›lan ameliyatlara aittir. Hüsn-i r›za (güzel hoﬂnutluk, gönüllü memnuniyet) senedi ad› verilen bu belgeler hastane baﬂhekimleri taraf›ndan hastanenin ba¤l› bulundu¤u ordu kumandanl›¤›na gönderiliyor, muhtemelen buradan da Padiﬂaha ulaﬂt›r›l›yordu. Hüsn-i r›za senedi al›nan bu 40 ameliyat›n 28’i Y›ld›z Hastanesi’nde, 12’si Gümüﬂsuyu Hastanesi’nde yap›lm›ﬂt›r. Y›ld›z Hastanesi’ndeki ameliyatlar
Opr. Dr. Cemil Paﬂa, Dr. Aleksandr Kanburo¤lu ile Almanya ve Rusya K›z›lhaç Cemiyetlerinin doktor ve operatörleri taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Gümüﬂsuyu Hastanesi’ndeki
ameliyatlar› ise; Opr. Bnb. Haz›m Efendi ile Avusturya K›z›lhaç›’ndan Dr. Mathieu Bailon ve Dr. Hyrtel yapm›ﬂt›r.
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Hüsn-i r›za senetleri hastane yetkililerinin ifadesiyle de¤il hastalar›n a¤z›ndan kaleme al›nm›ﬂt›r. Y›ld›z Hastanesi’ndeki yaral›lara air senetlerde Padiﬂah› metheden ifadeler yer al›rken Gümüﬂsuyu Hastanesi’ndeki yaral›lara ait senetlerin sade bir dille daha
k›sa bir ifadeyle yaz›lm›ﬂ olmas› dikkati çeker. Yaral›lardan ço¤u bu senetlere parmak
bast›¤› için okuma yazma bilmiyordu. Bu nedenle muhtemelen ameliyat› yapacak operatör, yaral›y› anlayaca¤› bir ifadeyle yap›lacak ameliyat hakk›nda bilgilendiriyor, yaral›
sözlü onay verirse ondan sonra belki operatör belki de bir hastane görevlisi r›za senedini yaz›yor ve yaral› ile tan›klar mühür veya parmak bas›yorlard›. Esasen dönemin
Arapça t›bbi terminolojisini okuma yazma bilen yaral›lar›n bile bilmesi mümkün de¤ildi.
Y›ld›z Hastanesi’nde al›nan hüsn-i r›za senetlerinde yaral›lar; savaﬂ meydan›nda
yaralanarak Padiﬂah hazretleri sayesinde Y›ld›z Hastanesi’ne getirildiklerini, burada
dikkat ve itina ile tedavi edilmekte olduklar›n› ifade ettikten sonra yaralar›n›n yerlerini
belirtip tan›mlamaktad›rlar. Bundan sonra hekimlerin kendilerine t›bben yap›lmas› gereken ameliyat› anlatt›¤›n› (genellikle ameliyatlar›n adlar› da verilmekte) belirtmekte ve
icab eden ameliyata hüsn-i r›zalar›yla muvafakat ettiklerinin (gönüllü olarak onay verdiklerinin) bir delili olarak bu senedi takdim ettiklerini söylemektedirler. Bu ifadenin alt›nda tarih ve yaral›n›n askeri künyesi vard›r. Hemen alt›nda da tan›klar ; “bu senedi
mühürleyen kiﬂinin gereken ameliyata önlerinde hüsn-i r›za gösterdi¤ine ﬂahit olarak
bu senedi imza ettiklerini” beyan etmekte ve onlar›n da askeri künyelerinin alt›nda mühürleri veya parmak izleri bulunmaktad›r.
Gümüﬂsuyu Askeri Hastanesi’nde ameliyat edilen yaral›lardan al›nan hüsn-i r›za
senetlerinin metinleri hem k›sad›r hem de daha sade bir Türkçeyle yaz›lm›ﬂt›r.
Hüsn-i R›za senetlerindeki 80 tan›¤›n 79’u ayni hastanede tedavi görmekte olan
yaral›lard›r. Sadece biri hastane görevlisidir, Gümüﬂsuyu Hastanesi dokuzuncu ko¤uﬂu t›marc›s› (pansumanc›) Ali (Bkz. Ek.5).
Hüsn-i R›za Senedi Al›narak Yap›lan Ameliyatlar
Ameliyatlar genellikle, ateﬂli silah yaralar›ndan parçalanm›ﬂ ve çürümüﬂ kemiklerin temizlenmesi, alt ve üst ekstremite ampütasyonlar›, kurﬂun ve ﬂarapnel parçalar› ç›kar›lmas› ile rekonstruktif giriﬂimleri kapsamaktad›r. Sakat kalma ihtimali yüksek olan
bu. Ameliyatlardan önce, t›bben/fennen yap›lmas› zorunlu olan ameliyat anlat›l›yor,
yaral› r›za gösterirse iki tan›k huzurunda bu ameliyata gönüllü r›zas›yla muvafakat etti¤ine dair bir belge imzalad›ktan sonra ameliyat ediliyordu. Ampütasyonlardan bir gün
önce el veya aya¤›n nereden kesilece¤i iﬂaretle belirleniyordu22. Böylece yaral›lar sakat kalma riskini ö¤renip anl›yorlar yani ameliyat›n sonucu hakk›nda ayd›nlan›yorlard›. Alman K›z›lhaç sa¤l›k ekibinden Dr. Küttner’in, Y›ld›z Askeri Hastanesi’nde operasyona r›za göstermeyen bir yaral›n›n ameliyat edilmedi¤ini belirtmesi23, yaral›lar›n,
önceki y›llarda oldu¤u gibi ameliyat› reddetme haklar›n›n oldu¤unu gösteriyor.
31 May›s 1897 günü Y›ld›z Hastanesi’nde Opr. Dr. Cemil Paﬂa’n›n
yapt›¤› ameliyatlar24.
1- Mustafa Süleyman-‹zmit, kû’bere-i eyserde kesr ile muhtelit cerha-i nariye ve
fahz-› eyserde cerha-i nariye (sol radiusta k›r›k ile komplike ateﬂli silah yaras› ve sol
uylukta ateﬂli silah yaras›). K›r›k kemik parçalar› ç›kar›ld›.
2) Halil Mustafa-Denizli, ‘adud-› eyserin k›sm-› ulvisinde kesrat ile muhtelit cerhai nariye (sol üst kolda k›r›k ile komplike ateﬂli silah yaras›). K›r›k ve çürük kemik parçalar› ay›kland›.
3) Mehmet bin Mehmet-Sinop, cerha-i nariye-i basita-i sâ’id ve gaybubet-i mermi (önkolda geniﬂ ateﬂli silah yaras› ve merminin içeride kalmas›). Sol önkola isabet
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eden kurﬂun araﬂt›r›lm›ﬂsa da kemi¤in içerisine nüfuz eyledi¤inden haline terk olunarak yaras› dikildi.
4) Mehmet Hasan-Bilecik, re’s-i ‘adud-› eymende kesr ile muhtelit cerha-i nariye
(sa¤ humerus baﬂ›nda k›r›k ile komplike ateﬂli silah yaras›). Kol kemi¤inin k›r›k parçalar› ç›kar›ld›.
5) Mustafa Durmuﬂ, Mudurnu, mirfak-› eymende cerha-i nariye (sa¤ dirsekte ateﬂli silah yaras›). Sa¤ dirsek aç›larak çürük kemik parçalar› ay›klanmak istendiyse de fennen mümkün olamad›, hayati tehlike nedeniyle sa¤ kolu ampute edildi.
9-10 Temmuz 1897 tarihlerinde yap›lan ameliyatlar25.
1) Muhsin Hüseyin-Konya, sadrda cerha-i nariye ve gaybubet-i mermi (toraksta
ateﬂli silah yaras› ve merminin içerde kalmas›). Opr. Dr. Cemil Paﬂa- Y›ld›z Hastanesi.
2) Halit ﬁakir-Bolu, ‘adud-› eymende kesr ile muhtelit cerha-i nariye (sa¤ humerusta k›r›k ile komplike ateﬂli silah yaras›) - neﬂr-i azm ameliyat› (ostektomi - kemik rezeksiyonu). Opr. Dr. Cemil Paﬂa- Y›ld›z Hastanesi.
3) Ahmet Selim-Edirne, kadem-i eymende kesr ile muhtelit cerha-i nariye (sa¤
ayakta k›r›k ile komplike ateﬂli silah yaras›) - neﬂr-i azm-i k›smi ameliyat› (kemi¤e parsiyel rezeksiyon-ostektomi). Opr. Dr. Cemil Paﬂa- Y›ld›z Hastanesi.
4) Ahmet Mustafa-Samsun, fekk-i ulvi-i eymende kesr ile muhtelit cerha-i nariye
(sa¤ maksillada k›r›k ile komplike ateﬂli silah yaralanmas›) - tasni’-i ‘uzv ameliyat› (rekonstruktif giriﬂim). Opr. Dr. Cemil Paﬂa- Y›ld›z Hastanesi.
5) Ahmet bin Ahmet-Edirne, sol kalçaya isabet eden kurﬂun kemi¤i k›rm›ﬂ – k›r›k
parçalar› ç›karma ameliyat› (ostektomi - kemik rezeksiyonu). Opr. Bnb. Haz›m Efendi- Gümüﬂsuyu Hastanesi.
5, 10, 12, 13, 14 Temmuz 1897 tarihlerinde Y›ld›z Hastanesi’nde
Opr. Dr. Cemil Paﬂa ve Rus K›z›lhaç doktorlar›, taraf›ndan yap›lan ameliyatlar26:
1) Kadri Osman-Edirne, re’s-i azm-i ‘adudda kesr-i azime (humerus baﬂ›nda k›r›k)
- neﬂr-i azm ameliyat› (kemik rezeksiyonu-ostektomi). Y›ld›z Hastanesi-Rus K›z›lhaç
doktorlar›.
2) Aziz Hasan-Köprüce, kadem-i eymende kesr-i mütefettit ile muhtelit cerha-i
nariye (sa¤ ayakta parçal› k›r›k ile komplike ateﬂli silah yaras›) - neﬂr-i azm ameliyat›
(kemik rezeksiyonu-ostektomi)
3) Mehmet Mustafa-Kastamonu, nahiye-i rükbiyede (diz bölgesinde) mermi ve ensede verem-i ﬂahmi (lipom) - kurﬂun ve lipom ihrac›. Opr. Dr. Cemil Paﬂa-Y›ld›z Hastanesi.
4) Yanoﬂ bin Ahmet-Görice/Köprüce?, harkafiye-i eymende kesr-i gayr-› tam (sa¤
kalça kemi¤inde k›r›k) - neﬂr-i mevzi’i ameliyat› (lokal rezeksiyon)
5) Osman bin Recep-Prizren, Çatalca Hastanesi’nde evvelce betr-i fahz-› eyser
ameliyat› (sol uyluk amputasyonu) icra edilmiﬂ bu def’a tekrar küçük bir k›t’an›n betri
(tekrar küçük bir bölümün amputasyonu)
6) Âdil bin Timurtaﬂ-Timurhisar, sâ’id-› eymende cerha-i nariye (sa¤ önkolda ateﬂli silah yaras›) - dahilde bulunan çürük kemik parçalar›n›n ihrac› (kemik rezeksiyon›ostektomi).
7) Mehmet bin Ahmet-Kastamonu, fekk-i esfel-i eyserde kesr ile muhtelit cerha-i nariye (sol mandibulada k›r›kla komplike ateﬂli silah yaras›) - neﬂr-i azm ameliyat›
(ostektomi)
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8) Süleyman Hüseyin-Üsküp, sa¤ aya¤a isabet eden kurﬂun kemi¤i kesr eylemiﬂ kemik parçalar›n›n ihrac› için lâz›m gelen ameliyat (kemik rezeksiyonu-ostektomi).
Opr. Bnb. Haz›m Efendi-Gümüﬂsuyu Hastanesi.
9) Ramo bin Tahir- V›ç›t›r›n, sa¤ baca¤a isabet eden kurﬂun kemi¤i ﬂikest eylemiﬂ
(k›rm›ﬂ) - kemi¤in ihrac› için icab eden ameliyat (kemik rezeksiyonu-ostektomi). Opr.
Bnb. Haz›m Efendi-Gümüﬂsuyu Hastanesi.
11, 14, 15 Temmuz 1897 tarihlerinde yap›lan ameliyatlar27.
1) Salih bin Ömer-Piriﬂtine, boyunda cerha-i nariye ve gaybubet-i mermi (boyunda ateﬂli silah yaras› ve içerde kalan kurﬂun) - ihrac-› mermi ameliyat› (mermi ç›kar›lmas›). Alman K›z›lhaç doktorlar›-Y›ld›z Hastanesi.
2) ‹brahim Hasan Hüseyin-Silifke, kesr-i azm-i fahzü’l-eyser (sol femur k›r›¤›) neﬂr-i azm ameliyat› (ostektomi). Alman K›z›lhaç doktorlar›-Y›ld›z Hastanesi.
3) Bahaeddin Mehmet-Isparta, Çatalca Hastanesi’nde sa¤ fahza betr ameliyat› (sa¤
uylu¤a amputasyon) icra edilmiﬂ ise de nuhre-i azm (kemik dokusunda nekroz) görüldü¤ünden neﬂr-i azm ameliyat› (ostektomi). Alman K›z›lhaç doktorlar›-Y›ld›z Hastanesi.
4) Hasan bin Hüseyin, Ankara, ‘adud-› eyserde kesr ile muhtelit cerha-i nariye (sol
üstkolda k›r›k ile komplike ateﬂli silah yaras›) - bil-fenn icab eden (t›bben gereken) ameliyat. Alman K›z›lhaç doktorlar›-Y›ld›z Hastanesi.
5) Abidin bin Dalyan-Yanya, mefas›l-› rükbe-i eyserde (sol diz ekleminde) evvelce
ameliyat icra olundu¤u gibi bu defa fahz-› eysere betr ameliyat› (sol uyluk amputasyonu). Alman K›z›lhaç doktorlar›-Y›ld›z Hastanesi.
6) Numan bin Hüseyin- Petriçe, karna isabet eden kurﬂun kemi¤i k›rm›ﬂ - kemiklerin ihrac› için lâz›m gelen ameliyat (kemik rezeksiyon›-ostektomi). Avusturya K›z›lhaç
doktorlar›-Gümüﬂsuyu Hastahanesi
7) Mustafa bin Recep-Taﬂköprü, sol kola isabet eden kurﬂun kemi¤i k›rm›ﬂ - kemiklerin ihrac› için lâz›m gelen ameliyat (kemik rezeksiyonu-ostektomi). Avusturya K›z›lhaç doktorlar›-Gümüﬂsuyu Hastahanesi
8) Halil bin Sait- Manast›r, sol kola isabet eden kurﬂun kemi¤i kesr eylemiﬂ (k›rm›ﬂ) - kemiklerin ihrac› için lâz›m gelen ameliyat (kemik rezeksiyonu-ostektomi). Avusturya K›z›lhaç doktorlar›-Gümüﬂsuyu Hastahanesi
6, 7, 9, 15 A¤ustos 1897’de Opr. Dr. Aleksandr Kamburo¤lu taraf›ndan Y›ld›z Hastanesi’nde yap›lan ameliyatlar28.
1) Halil ‹brahim bin Mustafa-Göynük, merak-› eyserde cerha-i nariye (sol hipokondriumda ateﬂli silah yaras›) - neﬂr-i d›l›’ ameliyat› (kaburga kemi¤i rezeksiyonu)
2) Ahmet bin Süleyman-Yenice, nahiye-i serﬂufiyede cerha-i nariye (epigastriumda ateﬂli silah yaras›) - nahiye-i serﬂufiyede ﬂakk ameliyat› (epigastriumdan laparotomi)
3) Abdullah bin Abdürrahman-Karahisar, sa¤ koldcerha-i nariye (ateﬂli silah yaras›), neﬂr-i azm-i adud ameliyat› (sa¤ humerus rezeksiyonu).
4) ‹smail Âdil-Naslic, tasni’-i uzv ameliyat› (rekonstruktif giriﬂim)
5) Hasan bin Hüseyin-Edirne, cerha-i nariyeyi müteakip sâk-› eymen kasabas› nihayet-i süfliyesinde kesr-i mütefettit (ateﬂli silah yaras›na ba¤l› sa¤ bald›rda tibia alt
ucunda parçal› k›r›k) – neﬂr ameliyat› (rezeksiyon)
6) Hasan bin Ali-Edirne, ‘adud-i eymende kesr ile muhtelit cerha-i nariye (sa¤ üst
kolda k›r›k ile komplike ateﬂli silah yaras›) - neﬂr ameliyat› (rezeksiyon)
15 A¤ustos 1897’de, Opr. Bnb. Haz›m Efendi taraf›ndan Gümüﬂsuyu
Hastanesi’nde yap›lan ameliyat29.
1) ‹smet bin Mehmet-Buldurlu, gö¤üse isabet eden kurﬂun nedeniyle sa¤ kaburga
k›r›¤›, rezeksiyon.
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11, 13, 14 A¤ustos 1897 tarihlerinde Y›ld›z Hastanesi’nde Dr. Aleksandr Kanburo¤lu, Gümüﬂsuyu Hastanesi’nde Opr. Bnb. Haz›m Efendi taraf›ndan yap›lan ameliyatlar30.
1) Mehmet bin ‹smail-Edirne, sak-› eyserde kesr ile muhtelit cerha-i nariye (sol bald›rda k›r›kla komplike ateﬂli silah yaras›) - icab eden kemik parçalar›n› ç›karmak (lokal
rezeksiyon-ostektomi). Opr. Bnb. Haz›m- Gümüﬂsuyu Hastanesi.
2) Mehmet bin Ali-Karahisar-› Sahip, sak-› eymende cerha-i nariye (sa¤ bald›rda
ateﬂli silah yaras›) - neﬂr-i mevzi’i ameliyat› (lokal rezeksiyon-ostektomi) ile ﬂarapnel
parças› ç›kar›lmas›.
3) Hasan bin Mahmut-Prizren, fahz-› eymende kesr ile muhtelit cerha-i nariye (sa¤
uylukta k›r›k ile komplike ateﬂli silah yaras›) - neﬂr-i azm ameliyat› (ostektomi)
4) Mehmet Hüseyin-Edirne, sak-› eymende kesr ile muhtelit cerha-i nariye (sa¤
bald›rda k›r›k ile komplike ateﬂli silah yaras›) - neﬂr-i azm ameliyat› (ostektomi)
5) Kaya Ali bin Münip-Brusa, kubbetü’l-hanekte olan kemik parças›yla ön diﬂlerden birinin ihrac› (maksillada k›smi rezeksiyon [ostektomi]) ameliyat› ile ön diﬂlerinden
birinin ç›kar›lmas›).
6) ‹zzet bin Osman-Edirne, fahz-› eymende kesr ile muhtelit cerha-i nariye (sa¤ uylukta k›r›k ile komplike ateﬂli silah yaras›) - neﬂr-i azm ameliyat› (ostektomi)
Sonuç
Osmanl› t›bb›nda, 1850’lerden itibaren tespit etti¤imiz onay alma pratiklerine
bakt›¤›m›zda, gerek Mekteb-i T›bbiye-i ﬁahane’nin cerrahi klini¤inde, gerek Hadide,
Haydarpaﬂa, Y›ld›z, Gümüﬂsuyu gibi askeri hastanelerde cerrahi giriﬂimlerden önce bilgilendirilen yaral›lardan gönüllü olarak onay verenlerin ameliyat edildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Reddetme haklar›n›n bulunmas›, cephelerde savaﬂ›rken kumandanlar›n emirlerini
kay›ts›z ﬂarts›z terine getiren askerlerin, askeri hastanelerde özgür bireyler olarak kabul edildiklerini ve bedenleri hakk›nda özgür iradeleriyle karar verdiklerini göstermektedir. Yaral›lar›n ifadesini içeren hüsn-i r›za senetlerinde, hekimler/cerrahlar ya da herhangi bir hastane görevlisine ait bir ifade bulunmamaktad›r. Bu nedenle ameliyatlar›n
yap›ld›¤› hastaneyi sorumluluktan kurtaracak kurumsal onay belgeleri de¤ildirler.
Mekteb-i T›bbiye-i ﬁahane’nin cerrahi klini¤inde (1851), daha sonra Osmanl›-Rus
(1877–76) ve Türk-Yunan (1897) Savaﬂlar›nda al›nan onay belgelerinde/r›za senetlerinde; hastalar›n ve yaral›lar›n ameliyat›n önemi hakk›nda bilgilendirilmesi, reddetme
haklar›n›n yani özgür iradelerinin bulunmas› ve bu hususlar›n tan›klar eﬂli¤inde belgelendirilmesi günümüz ayd›nlat›lm›ﬂ onam kavram› ile örtüﬂen hususlard›r.
Osmanl› Devleti’nde yüzy›llarca kad›lar huzurunda al›nan, dini esaslara dayanan
r›za senetlerinin 19. yüzy›l ortalar›nda Avrupa’daki geliﬂmelerin etkisiyle, “sened-i
meﬂrut” ve “hüsn-i r›za senedi” ad›yla ﬂekillendi¤ini düﬂünmekteyiz. Dini esaslara dayanan r›za senetlerinin, tamamen t›bbi gerekçelerle al›nan laik onay belgelerine dönüﬂmesinde, 1840’dan itibaren Avrupa’n›n önde gelen t›p okullar›nda e¤itim alan, pek
ço¤u da çeﬂitli t›p branﬂlar›nda ihtisas yapan Osmanl› hekimlerinin31, önemli rol oynad›klar› kan›s›nday›z. 1897 Türk-Yunan Savaﬂ› yaral›lar›n›n tedavileri ve ameliyat kararlar›ndan sorumlu olan Cemil Paﬂa da cerrahi ihtisas›n› Paris’te yapm›ﬂt›32.
Araﬂt›rmalar›m›za ra¤men, baﬂka ülkelerde 19. yüzy›la ait bir onam belgesine ulaﬂamad›k. E¤er bulabilseydik, bu onam belgeleriyle Osmanl› hüsn-i r›za senetlerini karﬂ›laﬂt›racak ve ﬂüphesiz daha kesin sonuçlar elde edecektik.
Teﬂekkür: Arapça t›p terimlerinin günümüzdeki karﬂ›l›klar›n› bulan Dr. Bülent
Özaltay’a, ayd›nlat›lm›ﬂ onam tarihi litaratüründen yararlanmam› sa¤layan Prof. Dr.
ﬁefik Görkey ile Dr. Murat Civaner’e teﬂekkür ederim.
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Ekler:
1- Hüsn-i r›za senetlerini ekli olarak II. F›rka Kumandanl›¤›na gönderen Y›ld›z Hastanesi Baﬂhekimli¤i yaz›s›. BOA.Y.PRK.ASK.127/17, 4
M.1315 [5 Haziran 1897]
‹kinci F›rka-i Hümayun Kumandanl›¤› Canib-i Samisine, Numero,154
Devletlü Efendim Hazretleri
Y›ld›z Hastahanesi’nde mecruhinden olup kesr-i mütefettit-i re’s-i ‘adud-i eymene
(sa¤ humerus baﬂ›nda parçal› k›r›k) mübtela Bilecikli Mehmed Hasan’›n/ kol kemi¤inin k›r›k parçalar› ç›kar›ld›¤› ve ‹zmidli Mustafa Süleyman’›n kû’bere-i eyserindeki (sol
radiusundaki) k›r›k/ kemik parçalar› ç›kar›lm›ﬂ ve Mudurnulu Mustafa Durmuﬂ’un sa¤
dirse¤i aç›larak çürük/ kemik parçalar› ay›klanmak istenilmiﬂ ise de fennen mümkin
olamad›kdan baﬂka dahi hayat› da tehlikede/ bulunaca¤›ndan sa¤ koluna betr (amputasyon) ameliyat› ve Denizlili Halil Mustafa’n›n sol kemi¤inin k›sm-› ulvisi kâmilen/ parçalanm›ﬂ oldu¤undan k›r›k ve çürük kemik parçalar› ay›kland›¤› ve Sinoblu Mehmed
bin Mehmed’in dahi/ sâ’id-i yüsrâs›na (sol önkoluna) kurﬂun isabetiyle gaib olmuﬂ ve
taharri edilmiﬂ ise de kurﬂun kemi¤in içerisine nüfuz/ eyledi¤ine kana’at olmuﬂ ve bir
mazarrat iras etmeyece¤inden ‘ale-l-hâlet (haline) terk olunarak yaras› dikildi¤i ve ameliyat-›/ mezkurenin kâffesi bugün Almanya ve Avusturya Salib-i Ahmer Cemiyetleri
azas›yla sair etibba ve operatörler bulundu¤u/ halde Operatör Ferik Saadetlü Cemil
Paﬂa hazretleri taraf›ndan icra k›l›nd›¤› ve merkumun hüsn-i r›zalar›yla muva-/fakiyetlerini mutazamm›n yedlerinden al›nan beﬂ k›t’a senedin leffen arz ve takdim k›l›nm›ﬂ
oldu¤u ma’ruzdur ol babda/ emr ü ferman hazret-i men-lehül-emrindir.
24 May›s 313 [5 Haziran 1897]
Y›ld›z Hastahanesi Tabib-i Evveli Mirliva (mühür)
2- Hüsn-i r›za senetlerini Sadaret’e gönderen II. F›rka Kumandanl›¤›
yaz›s›. BOA.Y.PRK.ASK.127/17, 4 M.1315 [5 Haziran 1897] .
‹kinci F›rka-i Hümayun,22
Y›ld›z Hastahanesi’nde taht-› tedavide bulunan mecruh-› guzât-› Asakir-i ﬁahaneden hassa redif/ ikinci alay›n üçüncü taburunun birinci bölü¤ünde Bilecikli Mehmed bin
Hasan ile üçüncü ordu-y› hümayuna mensub redif/ üçüncü alay›n üçüncü taburunun
ikinci bölü¤ünde ‹zmidli Mustafa bin Süleyman ve hassa redif dördüncü/ alay›n birinci
taburunun ikinci bölü¤ünde Onbaﬂ› Mudurnulu Mustafa bin Durmuﬂ ve üçüncü orduy›/ hümayuna mensub nizamiye yirmi birinci alay›n dördüncü taburunun dördüncü bölü¤ünde Denizlili Halil bin Mustafa/ ve hassa süvari alt›nc› alay›n ikinci bölü¤ünde Sinoplu Mehmed bin Mehmed’in dahi hüsn-i r›zalar›n› mübeyyin alelusul/ yedlerinden sened al›nd›kdan sonra merkumûna bugün Operatör Ferik Cemil Paﬂa taraf›ndan ameliyat-›/cerrahiye icra olundu¤una dair mezkur hastahane tabib-i evvelinden vürud eden
rapor ile merbut/ beﬂ k›t’a senedat›n leffen arz ve takdim k›l›nd›¤› ma’ruzdur kaat›be-i
ahvalde emr ü ferman/ velinimet-i biminnetimiz padiﬂah›m›z efendimiz hazretlerinindir.
4 Muharrem 315/24 May›s 313 [5 Haziran 1897]
Abd-i memluklar›
‹kinci F›rka-i Hümayun Kumandan› Müﬂir (mühür)
3- Y›ld›z Hastanesi’nde yatan Süleyman Mustafa’ya ait hüsn-i r›za senedi.
BOA.Y.PRK.ASK.127/17, 4 M.1315 [5 Haziran 1897]
Mevaki-i harbde cerihadar olarak saye-i ihsan-vaye-i hazret-i hilafetpenahilerinde
Y›ld›z Hastahane-i / Hümayunu’na bil-celb tedavi-i bendegâneme kemâl-i dikkat ve
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i’tina edilmekde olup kû’bere-i eyserde kesr ile muhtelit / cerha-i nariye (sol radius’ta
k›r›k ile komplike ateﬂli silah yaras›) ile fahz-› eyserde cerha-i nariye (sol uylukta ateﬂli
silah yaras›) bulundu¤undan lâz›m gelen ameliyat›n icras› etibba taraf›ndan beyan/
olundu¤u ve icab eden ameliyata hüsn-i r›zamla muvafakat gösterdi¤imi mübeyyin iﬂbu bir k›t’a senedim/ takdim k›l›nd›.
19 May›s 313 [31 May›s 1897]
869- Mustafa Süleyman, ‹zmid (mühür)- 1.Ordu, 3. Redif Alay›, 2. tabur, 2. bölük, 9. hayme (çad›r)
‹ﬂbu senedi temhir eden ‹zmidli Mustafa Süleyman’›n icab eden ameliyata muvacehemizde/hüsn-i r›za gösterdi¤ini mübeyyin iﬂbu senedi li-ecli’ﬂ-ﬂehâde imza eyledik.
19 May›s 313 [31 May›s 1897]
‹brahim Mustafa, ‹zmid(mühür)-1.Ordu, 3. Redif Alay›, 3. tabur, 2. bölük, 6. hayme
Osman Emin, Brusal› (parmak)- 1. Ordu, 2. Redif Alay›, 2. tabur, 1. bölük, 9.
hayme
4- Gümüﬂsuyu Askeri Hastanesi Baﬂhekiminin hüsn-i r›za senetlerinin
al›nd›¤›n› bildiren yaz›s›. BOA.Y.PRK.ASK.128/149, 10 S. 1315 [10
Temmuz 1897].
Gümüﬂsuyu Hastahanesi, 255
1434- Onbaﬂ› 6 Ahmed bin Ahmed, Edirne- 2. Ordu 14. ‹htiyat Alay› 2. tabur,
1. bölük, 6 hayme
Bâlâda muharerü’l-künye Edirneli Ahmed bin Ahmed dokuzuncu ko¤uﬂda taht-›
tedavide bulunan/ mecruhin-i guzatdan olup sol kalças›na isabet eden kurﬂun kemi¤i
kesr etmiﬂ oldu¤undan/ mezkûr kemik parças› hastahanenin bütün memurin-i s›hhiyesi ve Avusturya Devlet-i Fahimesi Salib-i Ahmer/Cemiyeti azas›ndan Doktor Mösyö
Mateu Baylon ve refiki ‹rtel haz›r oldu¤u halde/ Operatör Haz›m Efendi taraf›ndan ihrac edilmiﬂ ve ber-muceb-i usul ahz olunan hüsn-i r›za senedi leffen/ arz ve takdim k›l›nm›ﬂ ve usul-i s›hhiyesi bir ihtilat zuhur etmedi¤i takdirde ﬂimdilik tahliyeden/ vareste bulundu¤u ma’ruzdur.
28 Haziran 313 [10 Temmuz 1897]
Gümüﬂsuyu Hastahanesi Tabib-i Evveli Kaymakam
5-Gümüﬂsuyu Askeri Hastanesi’nde yatan Onbaﬂ› Ahmet’in hüsn-i r›za
senedi.
BOA.Y.PRK.ASK.128/149, 10 S. 1315 [10 Temmuz 1897].
Mevki-i muharebede sol kalçama isabet eden kurﬂun kemi¤i k›rm›ﬂ oldu¤undan
mezkur/ kemi¤in ihrac› için lâz›m gelen ameliyat-› cerrahiyenin icras›na raz› oldum/
28 Haziran 313 [10 Temmuz 1897]
1434- Onbaﬂ› Dokuzuncu ko¤uﬂda mecruh Edirneli bende Ahmed- 2. Ordu 14.
‹htiyat Alay› 2. tabur, 1. bölük
Merkumun ifadesini iﬂitdik lâz›m gelen ameliyat›n icras›na raz› oldu¤una ﬂehadet
ederiz
Mezkur Dokuzuncu Ko¤uﬂ T›marc›s› bende Ali (imza)
Onuncu Ko¤uﬂda mecruh Edirneli bende Ömer bin Hüseyin (parmak)
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ULUSLARARASI EBEL‹K ET‹K KODLARI
INTERNATIONAL MIDWEFERY ETHICS CODES
Gülvin KUTBAY*, Sultan ALAN**, Filiz ATIﬁ***, Gülay HAL‹D‹****
Abstract
The study aim was analysed International Midwefery Ethics Codes which was
prepared by ICM and presented to professional of midwefe.
Key Words: Midwifery, ethics, Ethics Codes of ‹nternational Midwifery
Bu çal›ﬂman›n amac› tarihi çok eskilere dayanan bir bak›m ve sa¤alt›m sanat› olan
ebelik mesle¤inin, uluslararas› alanda yay›nlanan etik kodlar›n›n incelenmesi ve ebelik
mesle¤i profesyonellerine tan›t›lmas›d›r.
Ebelik mesle¤i zamana ve kültürel de¤iﬂime karﬂ›n tarih boyunca ﬂekil ve nitelik
olarak yer yer de¤iﬂik yorumlanma biçimine ra¤men önemli bir sosyal karakter olarak
varl›¤›n› sürdürmüﬂtür.
Bugün daha profesyonel anlam›yla ebelik mesle¤i, yasalarla s›n›rlar› belirlenmiﬂ olmakla birlikte etik sorumluluklar› olan ve bu sorumluluklar›n› evrensel kodlarla belirleyebilen bir meslek olarak varl›¤›n› devam ettirmektedir. Etik ve hukuk iliﬂkili kavramlar
oldu¤u halde hukuk ülkeden ülkeye de¤iﬂim gösterebilmektedir. Normalde etik veya etik
sistem, hukuka sayg›l› ve yer yer iﬂbirli¤i içindedir. Fakat günümüzde eti¤in hukukun
ötesine geçti¤i söylenebilir. Eti¤in ilgili oldu¤u meslek aç›s›ndan, ülkenin sosyal ve kültürel yap›s›na uygun olarak yorumlanmas› mümkün olan standart kurallar dizgisi haline
gelmesi, o mesle¤in profesyonelli¤ini kan›tlamas› bak›m›ndan zorunlu hale gelmiﬂtir.
Dernekleﬂmenin mesleklerin geliﬂim, profesyonellik ve standardizasyonu aç›s›ndan önemi büyüktür. Ebeler için ICM bu amaçla bir grup Avrupal› ebe taraf›ndan ilk
kez 1919 y›l›nda Belçika’ da kurulmuﬂ olup çal›ﬂmalar›n› halen dinamik ve evrensel bir
formatla sürdürmektedir. Bu çal›ﬂmada özellikle söz etmek istedi¤imiz Ebelik Etik Kodlar› ICM taraf›ndan bir çal›ﬂtaylar serisiyle ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂtaylardan ilki May›s
1986’da Vancouver’da (Canada) baﬂlam›ﬂt›r. Daha sonra 1987’de Hague (Hollanda)
ve 1991’de ‹spanya’da sürdürülmüﬂtür. Son taslak Madrid’te (‹spanya) yürütmeyle ilgili komitenin konsensüs doküman› Vancouver ICM konseyinde sunulmuﬂ ve 6 May›s
1993’te Britanya Kolombia’da (British Columbia/Canada) benimsenmiﬂtir. ICM kodlar› evrensel ölçekte etik prensipleri ön planda tutarak insanlar için makul ölçülerde ve
hukuka uygun çözümleri içermektedir
Ebelik Tarihi
Kad›nlar tarihin baﬂlang›c›ndan bu yana do¤umlar› süresince kendilerine destek
olacak, dikkatli ve becerikli baﬂka kiﬂiler aram›ﬂlard›r. Kad›n›n baﬂkalar›na yard›m et* Çukurova Üniversitesi Adana Sa¤l›k Yüksek Okulu Ebelik Bölümü Yüksek Lisans Ö¤rencisi /
gkutbay@hotmail.com
** Çukurova Üniversitesi Adana Sa¤l›k Yüksek Okulu Ö¤retim Üyesi / tasalan@cu.edu.tr
*** Çukurova Üniversitesi Adana Sa¤l›k Yüksek Okulu Ebelik Bölümü Yüksek Lisans Ö¤rencisi /
filizatis01@hotmail.com
**** Çukurova Üniversitesi Ceyhan Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ö¤retim Görevlisi / Çukurova
Üniversitesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD Yüksek Lisans Ö¤rencisi / gulayhal@hotmail.com
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me içgüdüsü ile do¤um yard›m› yapmaya baﬂlamas›, ebeli¤in kad›nlara özgü bir meslek olarak benimsenmesine yol açm›ﬂt›r. Kültürel de¤iﬂimin bilinmeyen bir noktas›nda
baz› deneyimli kad›nlar do¤umda haz›r bulunan bilinçli kad›nlar olarak adland›r›lmaya
baﬂlanm›ﬂlard›r. Böylece profesyonel anlamda ebelik mesle¤inin baﬂlad›¤› söylenebilir.
Tarihçilerin notlar›nda bahsetti¤i gibi ebelik, zamana ve kültüre ra¤men tarih boyunca
sosyal bir rol olarak karakterize edilmiﬂtir1.
‹nsanl›k tarihi boyunca do¤um yapan kad›n›n daha önce do¤um yapm›ﬂ deneyimli bir kad›ndan yard›m iste¤i ve kad›n›n baﬂkalar›na yard›m etme içgüdüsü ile do¤um
yard›m› yapmaya baﬂlamas›, ebeli¤in kad›nlara özgü bir iﬂ olarak benimsenmesine yol
açm›ﬂt›r. Eski ça¤larda Asurlularda, Çinlilerde, M›s›r’da, Eski Yunan’da, Hititlerde, Yahudilerde ve Romal›larda ebelik mesle¤inin uyguland›¤›na rastlanmaktad›r. “Ebe” sözcü¤ünün ‹ngilizce karﬂ›l›¤› olan “midwife”, “with woman”dan dönüﬂmüﬂ ve “do¤rudan
bir kad›nla birlikte olan kad›n” anlam› taﬂ›maktad›r. Yahudiler ebeler bilge kad›n anlam›na gelen “wise woman” olarak adland›r›lmaktad›r. Frans›zca’da yine ayn› anlama
gelen “sage femme”, Almanca’da “wise frau/ hebamme” anne dan›ﬂman›, bak›c›s›, arkadaﬂ› gibi kelimeler kullan›lmaktayd›. Türkçede ebe sözcü¤ü büyükanne, nine anlam›nda da kullan›lmaktad›r. Ayr›ca halk aras›nda bilgili, becerikli kad›n anlamlar› da vard›r. Bu yüzden do¤uma yard›m edenlerin bu ﬂekilde adland›r›ld›klar› söylenebilir. Türk
Dil Kurumu Sözlü¤ü ebeyi do¤uma yard›m eden kad›n olarak tan›mlamaktad›r1-4.
Dernekleﬂme ve Ebelik
Günümüzde di¤er sa¤l›k mesleklerinden ba¤›ms›z, mesleki bir disiplin olan ebelik
dünya çap›nda profesyonelli¤ini kan›tlam›ﬂ, ayn› zamanda uluslararas› alanda etkinli¤ini artt›rarak sürdürmektedir. Dünya Sa¤l›k Örgütü ebeyi; gebelik s›ras›nda, do¤umda
ve do¤umdan sonra gerekli bak›m ve dan›ﬂmanl›¤› sa¤lamak, normal do¤umlar› kendi
sorumlulu¤unda yapt›rmak, yeni do¤an›n bak›m›n› sa¤lamak, aile planlamas› dan›ﬂmanl›¤›n› yapmak üzere e¤itilmiﬂ kiﬂi olarak tan›mlamaktad›r5,6.
Sa¤l›k Bakanl›¤› ise, ülkemiz koﬂullar›n› göz önüne alarak ebenin görev, yetki ve
sorumluluklar›n› daha geniﬂ tutacak ﬂekilde bir tan›m yapm›ﬂt›r. Sa¤l›k Bakanl›¤› ebeyi; ana çocuk sa¤l›¤› hizmetlerini yürüten, do¤um öncesi, do¤um s›ras› ve do¤um sonras› izlem ve bak›m hizmetini veren, do¤um yapt›ran, aile planlamas›, kiﬂisel temizlik
kurallar›, beslenme, ilk yard›m, rutin aﬂ› uygulamalar›, bulaﬂ›c› ve sosyal hastal›klardan
korunma ve savaﬂla ilgili konularda bireye, aileye, topluma sa¤l›k e¤itimi yapan, sa¤l›k hizmetlerinde kullan›lan do¤um, ölüm ve ilgili istatistik verilerini toplayan, de¤erlendiren, birey ve kamu kuruluﬂlar› ile gerekli iliﬂki ve iﬂbirli¤ini sa¤layan, insani ve ahlaki davran›ﬂlar›nda örnek, sa¤l›k bakanl›¤›nca tescil edilmiﬂ bir okuldan mezun olan kiﬂi olarak tan›mlanmaktad›r5,6.
Bir mesle¤in profesyonel bir meslek say›labilmesi için gerekli kriterlerden biri de
o mesle¤in yap›lanm›ﬂ bir derne¤inin veya meslek örgütünün olmas›d›r. Meslek örgütünün olmas› mesle¤in geliﬂimi, profesyonelli¤i ve standardizasyonu aç›s›ndan büyük
bir öneme sahiptir. ‹lk Ebeler Derne¤i 1954 y›l›nda “Türk Ebeler Derne¤i” ad› alt›nda
kurulmuﬂtur. Dernek ebe Sakine Arcan’›n baﬂkanl›¤›nda 6 kiﬂilik bir ekip taraf›ndan
kurulmuﬂtur. Kuruldu¤u tarihte ayn› zamanda ICM’e de (International Confederation
of Midwifery) üye olmuﬂtur. 04.11.1954 y›l›nda dernek baﬂkan› Sakine Arcan, ‹ngiltere’de yap›lan Uluslararas› Ebelik Kongresine (ICM kongresi), “Türkiye’de Ebelik Tarihi” konulu sözlü sunum ile kat›lm›ﬂt›r7.
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Mesleki Etik ve Meslek Eti¤i
Meslek eti¤i, özellikle do¤rudan do¤ruya insanla u¤raﬂan mesleklerde uyulmas›
gereken davran›ﬂ kurallar› olarak tan›mlanabilir. Meslek eti¤inin en önemli yanlar›ndan
biri, dünyan›n neresinde olursa olsun, ayn› meslekte çal›ﬂan bireylerin belirli durumlar
karﬂ›s›nda ayn› kurallar çerçevesinde benzer davran›ﬂlar› göstermesidir8.
Toplum içinde mesleki etik ilkelerini oluﬂturacak ve bu ilkelerin yürütülmesini denetleyecek özel baz› gruplara gereksinim vard›r. Bu gruplar da ayn› meslekten bireylerin birleﬂmesi ile kurulmuﬂ gruplard›r. Mesleki etik, bir meslek grubunun eseri oldu¤una göre, bir grup ne kadar güçlü kurulmuﬂ ise, etik ilkeleri de o kadar etkili olmaktad›r. Çünkü grup ne kadar uyumlu ise, onu oluﬂturan bireyler de o kadar s›k› ve devaml› bir iletiﬂim halinde olmaktad›rlar. Ayr›ca, mesleki gruplar güçlü olduklar› zaman,
oluﬂturduklar› etik ilkeler daha etkili olabilmektedir9.
Etik ile mesleki örgütler ve yasalar aras›nda yak›n bir iliﬂki vard›r. Mesleki etik kurallara dayanan mesleki örgütler, meslek onuruna, mesle¤in gelenek ve uygulamalar›na ayk›r› giriﬂim ve eylemleri, meslek üyesini eleﬂtirme, uyarma ve baz› ülkelerde gerekti¤inde meslekten uzaklaﬂt›rma gibi yapt›r›mlarla önlerler. Böylece mesle¤in toplumdaki statüsü korunmaya çal›ﬂ›l›r. Yasalar ise; bireyler ve kurumlar›n genel sorumluluk, hak, yetki ve görevlerini belirtir. Yanl›ﬂ eylem ve davran›ﬂlar bu s›n›rlar› zorlad›¤›nda, gerek cezai hükümler gerekse maddi yapt›r›m yoluyla cezaland›r›l›r. Yasalar›n do¤rudan etikten etkilendi¤ini söylemek olanakl›d›r9.
T›p Bilimlerinde Etik Standartlar› Yaratan Nedenler
Eti¤in kapsam› insanl›k tarihi ile birlikte geliﬂme kaydetmiﬂtir. Baﬂkalar›n›n yaﬂam›n›, iyili¤ini etkileyen mesleklerin geliﬂmesi ve h›zla geliﬂen teknolojiyle birlikte, mesleklere özgü etik standartlar belirleme gere¤i ortaya ç›km›ﬂt›r. Bunu ilk hisseden meslekler t›p alan›ndaki meslek gruplar› olmuﬂtur. Çünkü t›p alan›ndaki meslekler yaﬂam›n
devam›n›n sa¤lanmas›, ac›lar›n dindirilmesi gibi do¤rudan insan yaﬂam› ve sa¤l›¤› ile ilgili belli de¤erler üzerine kurulmuﬂtur. M.Ö. 6. Yüzy›lda yaz›ld›¤› düﬂünülen Hipokrat
yemininde, t›bb›n ilk etik ilkelerinin aç›klanm›ﬂt›r. Bu ilkeler, öldürücü ilaç haz›rlamama, çocuk düﬂürmeme, ölüme sebebiyet verecek ö¤ütte bulunmama, zarar vermeme,
s›r saklama ve güvenirli¤i içermektedir. Ancak de¤iﬂen sosyo-kültürel de¤erler ve teknolojik geliﬂmeler sonucunda daha kapsaml› ve ayr›nt›l› etik standartlara gereksinim
duyulmuﬂtur9.
Günümüze kadar yay›nlanm›ﬂ olan sa¤l›k alan›ndaki etik kurallar›n, temelde 1948
y›l›nda yay›nlanan “‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesinden” kaynakland›¤› söylenebilir.
Bu ba¤lamda 1973 y›l›nda Amerika’da, sa¤l›k hizmetlerinde hastalara yönelik uygulamalara daha ayr›nt›l› ve etik bir bak›ﬂ aç›s› getiren “Hasta Haklar› Bildirgesi” yay›nlanm›ﬂt›r9.
T›p gibi, hemﬂirelik etik kodlar› da yüzy›llarca dönemin sosyal ve dini de¤erlerine
dayand›r›lm›ﬂt›r. Bu nedenle Florance Nightingale (1820–1910)’in temelini att›¤› ça¤daﬂ hemﬂirelik mesle¤i, önceleri içinde bulundu¤u dönemin dini ilkelerine dayand›r›lm›ﬂ ve hemﬂirelerden birer azize gibi davranmalar› beklenmiﬂtir. Dini ilkelere dayanan
bu meslek etik kodlar›; hemﬂireleri, çok kat› kurallara ba¤l› k›lm›ﬂ ve onlardan yüksek
ahlaki karakter özellikleri göstermeleri beklenmiﬂtir. Uzun y›llar hemﬂirelere rehberlik
etmiﬂ olan bu kurallar, mesle¤in kendi kurallar› olmamas›na ra¤men, yirminci yüzy›la
kadar hemﬂirelik mesle¤ini etkisi alt›na alm›ﬂt›r10.

226

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

Mesle¤in ilk etik kodlar› olarak kabul edilebilecek olan Florance Nightingale And›, hemﬂireler için önemli rehber kurallar› içermektedir. “Mesle¤imin standartlar›n›
yükseltmek için tüm gücümü kullanaca¤›m, ﬂahit oldu¤um s›rlar› saklayaca¤›m, yararl› olmak için bilgimi zorlayaca¤›m, tehlikeli olandan kaç›naca¤›m, zararl› olan ilac› vermeyece¤im” gibi mesle¤in amac›na ve iﬂlevlerine yönelik bu sözler hemﬂireli¤in yeni
meslek de¤erlerini ortaya koymuﬂ ve hemﬂirelik, dinin kat› kurallar›ndan ç›kart›larak,
kendine özgü de¤erleri, ilkeleri olan bir meslek olarak kabul edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r10.
Buna karﬂ›n, bir süre sonra de¤iﬂen ve günümüz koﬂullar›na uygun olarak geliﬂen hemﬂirelik anlay›ﬂ›; bu etik kodlar›n tekrar gözden geçirilmesini, hatta de¤iﬂtirilmesini zorunlu hale getirmiﬂtir. Bu ba¤lamda yap›lan etik çal›ﬂmalar sonucunda; 1950 y›l›nda
Amerikan Hemﬂireler Birli¤i (ANA), 1953 y›l›nda Uluslararas› Hemﬂirelik Konseyi
(ICN), 1985 y›l›nda Kanada Hemﬂireler Birli¤i taraf›ndan var olan kodlar gözden geçirilerek ça¤a uygun, yeni hemﬂirelik kodlar› ve de¤erleri belirlenmiﬂtir9,10.
Ebelik etik kodlar›n›n haz›rlanmas›nda evrensel etik de¤erler ve insan haklar› kavram›yla birlikte t›p eti¤i ve hemﬂirelik etik kodlar› esin kayna¤› olmuﬂtur. Sa¤l›k profesyonellerinin önemli bir üyesi olan ebenin mesle¤ini icra ederken ortaya ç›kan ve ç›kabilecek olan sorunlara çözüm önerilerinde bulmak ve mesleki bilinci yükseltmek, görev tan›mlar› çerçevesinde etik kodlar› özelleﬂtirmek amac›yla ICM bir dizi etik kod haz›rlam›ﬂ, bütün dünya ebelerine mesleklerinde uygulamalar› amac›yla sunmuﬂtur.
Etik Kod
Kodlar›n, kurallar, ilkeler ve standartlardan oluﬂtuklar› ifade edilmekle beraber çok
zaman ilgili kiﬂilerin nas›l bir “karakterde” olmas› gerekti¤ine iliﬂkin hatlar› da ifade
eder. Kodlar s›kl›kla ilgili bireylerin erdem sahibi olmas›ndan bahseder; do¤ruluk, dürüstlük, adil olma ve güvenilirlik gibi karakter özelliklerine at›fta bulunur. Kodlar zaman›n koﬂullar›na uygun biçimde güncellenerek mesleki bütünlü¤ün ve de¤erlerin devam›n› sa¤larlar11,12.
Etik kurallar, etik ilkeler gibi davran›ﬂlara yön gösteren ve ölçüt oluﬂturan, etik ilkelere göre daha özel ve somut olan ve etik ilkelerden türetilen düzenlemelerdir. Etik
kod terimi ise belirli bir konudaki etik kurallar kümesini ifade etmektedir8. Bir meslek
ya da uygulama alan›nda bu ö¤eler bir araya getirilerek etik kod ad›n› taﬂ›yan yaz›l› dizgeler oluﬂturulur. Bu kodlar bir iﬂin nas›l yap›lmas› gerekti¤ini, nelere uyulmas› gerekti¤ini, ne biçimde yap›lmas› gerekti¤i gibi sorulara yan›t veren ilke ve kurallar› benimser8.
Etik kodlar bir tak›m kural ve ilkelerden meydana gelir ancak hukuk ile aras›nda
önemli farklar vard›r. Hukuki yasalar kiﬂileri zorunlu tutar, etik kodlar ise “gereklilik”
anlam›yla ﬂekillenir. Etik kodu rehber alan kiﬂi olaylar karﬂ›s›nda “gereklili¤ine” inand›¤› tutum ve davran›ﬂlar› gösterir. Yasa ile etik kodlar aras›ndaki bu ay›r›ma ra¤men
konu alan›na göre baz› etik kodlar kendine özgü yapt›r›m kanallar› oluﬂturabilmekte ve
yasal düzenleme haline gelebilmektedir. Ya da bir mesleki disiplin olarak yapt›r›m arac› haline gelebilmektedir. Mesleki disiplin kurallar›na her meslek üyesinin uymas› gerekmektedir. Mesleki disiplin kurallar›na uyulmamas› durumunda o meslek birli¤i kiﬂiyi zorlayarak, yapt›r›m uygulayabilmekte ve belirlenmiﬂ olan cezalar› verebilmektedir8,11,12.
Etik kodlar tüm meslek gruplar› gibi ebelik içinde bir gereklilik olmuﬂ, türlü etkiler
ile ﬂekillenmiﬂtir. ICM bu amaçla tüm dünya ebeleri taraf›ndan kullan›lmak üzere ve
ebelik uygulama alanlar›nda ihtiyaçlara cevap vermek amac›yla standart etik kodlar haz›rlam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada ICM etik kodlar›n›n orijinal metnini muhafaza edilerek incelemeye ve tan›t›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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ICM Etik Kodlar›n›n Geliﬂim Süreci
Kad›nlar›n ihtiyaçlar›yla yak›ndan ilgilenen ebelik mesle¤inin etik ba¤lamdaki kodlar›n›n geliﬂimini ICM yönetim kurulu üstlenmiﬂtir. ICM etik kodlar›n›n k›sa geliﬂimsel
tarihine bak›ld›¤›nda spesifik prensipleri içerdi¤i görülmektedir. Kodlar›n tasla¤› bir çal›ﬂtaylar serisiyle oluﬂturulmuﬂtur. ‹lki May›s 1986’da Vancouver’da (Canada) baﬂlam›ﬂt›r. Sonra 1987’de Hague (Hollanda) ve 1991’de ‹spanya’da sürdürülmüﬂtür. Son taslak Madrid’te (‹spanya) yürütmeyle ilgili komitenin konsensus döküman› Vancouver
ICM konseyinde sunulmuﬂtur. 6 May›s 1993’te Britanya Kolombia’da (British Columbia / Canada) benimsenmiﬂtir13.
Kodlar›n geliﬂimi; etik sistem incelemesi, kiﬂisel ahlak anlay›ﬂ›n›n nas›l oluﬂtu¤u,
t›p ve hemﬂirelik kodlar›n›n geliﬂiminin k›sa tarihiyle baﬂlamaktad›r. Bu de¤erler analizi izlenerek ICM hedef ve objektif kararlar› ICM/WHO/FIGO taraf›ndan 1992 y›l›nda
kabul edilmiﬂtir13.
ICM Kodlar› tüm Dünyada ç›k›ﬂ noktas› olmak amac›yla, daha geniﬂ bir ifadeyle
etnik çeﬂitlili¤e, kültürel/toplumsal farkl›l›klara sayg›l›d›r. ICM Ebelik Kurumu Etik Kodlar› Genel Merkezi ortaya ç›kan etik meseleleri 1991’den bu yana analiz etmektedir13.
Güvenlik, beceri, sorumluluk, uyum, güvenilirlik, kapsaml›l›k ve insan haklar›na sayg›,
hasta ile ilgili konularda ayd›nlat›lm›ﬂ onam gibi kavramlar ebelik mesle¤inin geliﬂimi
ile sa¤lan›r. ICM Etik Kodlar› anne ve bebek sa¤l›k güvencesi, di¤er sa¤l›k ekibi üyeleri ile sayg›l› etkileﬂim, sa¤l›k hizmetlerinin tan›t›m›, adalet ve ebelik e¤itiminin gelece¤ini içermektedir13.
ICM Etik kodlar›n›n amac›, kültürel üslup ve tüm zamanlarda anlaﬂ›labilirlik kavram›d›r. Kabul edilen di¤er bir özellik; her zaman geçerlilik taﬂ›yan ICM etik kodlar› uluslararas› ölçekte etik prensipleri ön planda tutarak insanlar için makul ölçülerde ve hukuka uygun çözümleri içermektedir. Etik ve hukuk iliﬂkili kavramlar oldu¤u halde hukuk ülkeden ülkeye de¤iﬂim gösterebilir. Normalde etik veya etik sistem hukuka sayg›l›d›r ancak günümüzde etik hukukun ötesine geçmeye baﬂlam›ﬂt›r13.
ICM in yay›mlad›¤› kitapç›kta belirtildi¤i gibi ebelik etik kodlar› “yaﬂayan” bir doküman olmay› amaçlamaktad›r. ICM bu dokümanlar›n y›llar boyu anlaﬂ›l›r, baﬂar›l› ve
kullan›ﬂl› olmas›ndan memnuniyet duyacakt›r13.
Etik Kodlar
Etik kodlar meslek üyelerinin inançlar› ve de¤erleridir. Bu kodlar “ebe” lerin ahlaki yarg›lar› ve de¤er yarg›lar›n›, ebelik mesle¤ini tan›mlamay› ve uygulay›c›lar için ahlaki davran›ﬂlar› tan›mlamay› ayn› zamanda bunu toplumun di¤er üyelerine ifade etmeyi amaçlar. Uluslararas› Ebelik Etik Kodlar› ICM (International Confederation of Midfiwe) Yönetim kurulunun çabalar› ile geliﬂtirilmiﬂ ve bir kitapç›k olarak bas›lm›ﬂt›r. Kitapç›k kod terimleri, kodlar›n etik analizini, kodlar›n geliﬂimine dair k›sa bir özeti ve
etik kodlar› içermektedir. Ayn› zamanda ebelerin etik kodlar› ebelik uygulamalar›nda,
ebelerin e¤itiminde ve araﬂt›rmalar›nda nas›l kullan›labilece¤ini kapsamaktad›r13.
ICM’in amac› tüm dünyada kad›nlara, bebeklere ve aileye bak›m veren profesyonel ebelerin, e¤itiminde ve verilen sa¤l›k hizmetinde faydalanabilecekleri standartlar
geliﬂtirmektir. Kad›n sa¤l›¤›yla ilgili konularda; ICM etik kodlar› ebelere e¤itim, araﬂt›rma ve uygulama alan›nda kullan›m kolayl›¤› sa¤lamaktad›r. Etik kodlara göre; kad›nlar
da tüm insanlar gibi insan haklar›na sahiptir ve haklar›n› arayabilirler. Toplumun her
üyesi gibi sa¤l›k hizmetlerinden faydalanma hakk›na sahip olup ebe ve kad›nlar›n iliﬂkileri karﬂ›l›kl› güven, sayg› ve itibara dayan›r13.
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Etik Kodlar›n S›n›fland›r›lmas›
Ebelik ‹liﬂkileri
a) Ebeler, bir kad›n›n yapt›¤› bilinçli seçimlerine ve bu seçimlerin sonuçlar›na yönelik ald›¤› sorumlulu¤a sayg› duymal›d›r.
b) Ebeler, kendi bak›mlar›yla ilgili kararlara aktif olarak kat›lan ve destekleyen kad›nlarla birlikte çal›ﬂ›rlar. Ayr›ca kad›nlar›n sa¤l›k sorunlar›nda, sosyokültürel yap›lar›n›
da göz önünde bulundurarak kendileri ve aileleri ile ilgili özerk karar vermeleri konusunda kad›nlar› desteklerler.
c) Ebeler sa¤l›k hizmetleri ad›na kad›nlar›n ihtiyaçlar›n› belirleyen, sigorta ve fon
sa¤layan ajanslara ba¤l› kad›nlarla çal›ﬂ›rlar. Eldeki s›n›rl› kaynaklar›n öncelik ve ulaﬂ›labilirli¤ine göre adil da¤›l›m›n› sa¤larlar.
d) Ebeler profesyonel rolleri bak›m›ndan birbirlerini destekler ve bunu devam ettirirler. Kendilerinin ve baﬂkalar›n›n kiﬂisel de¤erlerini aktif olarak beslerler.
e) Kad›nlar›n bak›m› esnas›nda gereken müdahale ebenin yeterlili¤ini aﬂ›yorsa di¤er sa¤l›k profesyonellerine dan›ﬂ›r ve onlarla birlikte çal›ﬂ›r.
f) Ebeler uygulama alanlar›nda insani dayan›ﬂman›n öneminin fark›ndad›rlar ve
çat›ﬂmalara özgü çözümlere yönelik aktif çaba harcarlar.
g) Ebe kendine karﬂ› sorumluluklar› olan ahlaki de¤erlere sahip bir bireydir. Bu
ahlaki de¤erler görevlerindeki özsayg› ve dürüstlü¤ü korumay› içerir13.
Ebelik Uygulamalar›
a) Ebeler aileye ve kad›na do¤um yard›m› sa¤larken kültürel farkl›l›klara sayg› gösterir ayn› zamanda çeﬂitli kültürlere ait kötü (zararl›) uygulamalar› da gidermelidir.
b) Ebeler, kad›nlar›n içinde bulundu¤u topluma göre do¤umla ilgili gerçekçi beklentiler yaratmal› ve hiçbir kad›n do¤um veya gebe kalma konusunda zarar görmemelidir.
c) Ebe, profesyonel bilgisini tüm çevre ve kültürlerde güvenli do¤um uygulamas›n› sa¤lamak amac›yla kullan›r.
d) Ebe, kad›n sa¤l›¤› konusunda, kad›nlara her koﬂulda fizyolojik, pisikolojik,
emosyonel ve ruhsal ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak düzeyde cevap olmal›d›r.
e) Ebeler kad›nlara (tüm hayatlar› boyunca), ailelere ve di¤er sa¤l›k profesyonellerine sa¤l›k hizmetlerinin tan›t›m›nda aktif bir rol model olmal›d›r.
f) Ebeler; ebelik kariyerleri boyunca özgün, entelektüel, profesyonel anlamda aktif çaba göstermeli ve bunu kendi uygulama alanlar›na entegre etmelidir13.
Ebelikte Profesyonel Yan›t
a) Ebeler, hastalar›n mahremiyet hakk›n› korumak amac›yla ve güven oluﬂturmak
için onlar› bilgilendirir ve bu bilgiyi karar verirken paylaﬂ›r.
b) Ebeler, kendi kararlar›n›, davran›ﬂlar›n› aç›klayabilmelidir ve kad›n sa¤l›¤›yla ilgili verdi¤i bak›m›n sonuçlar›ndan sorumludur.
c) Ebeler, karﬂ›t görüﬂlü aktivitelere kat›lmay› reddedebilir fakat kiﬂisel görüﬂleri
nedeniyle bu tür aktivitelere kat›lan kad›nlar› temel sa¤l›k hizmetlerinden mahrum edemez.
d) Ebeler, kad›n ve bebek sa¤l›¤›yla ilgili insan haklar› ve etik ihlallerin kötü sonuçlar›n› bilmeli ve bu ihlalleri gidermek için çal›ﬂmal›d›r.
e) Ebeler, kad›nlar›n ve çocuklu ailelerin sa¤l›¤›na katk›da bulunacak sa¤l›k hizmetlerinin geliﬂimi ve yürütülmesine kat›lmal›d›r13.
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Ebelik Bilgi ve Uygulamalar›n›n Geliﬂtirilmesi
a) Ebelerin ebelik bilgileri insan haklar› ve kad›n haklar›n›n korunmas› temelindeki aktiviteleri sa¤lamaya yöneliktir.
b) Ebeler, ebelik bilgilerini çeﬂitli projelerde paylaﬂ›r ve geliﬂtirirler.
c) Ebeler, ebelik ö¤rencileri ve ebelerin formel e¤itimlerine kat›l›rlar13.
ICM Ebelik Etik Kodlar›nda Kullan›lan Koﬂullara Dair Ek Sözlük
ICM’in amac› Etik Kodlar›n ebeler taraf›ndan uygulama alan›nda kullan›lmas› ve
test edilmesidir. Etik Kodlar›n iyi anlaﬂ›lmas› amac›yla di¤er kültür ve toplumlar›n konuﬂma diline aktar›lmas› öngörülmektedir. Bu nedenle öncelikle ICM Etik Kodlar›n› tan›mlamak gerekir13.
Sa¤l›k Hizmetlerinde Adalet: Bu s›n›rl› kaynaklar›n ihtiyaca göre adaletli da¤›l›m›na iﬂaret eder. Örne¤in: Savunmas›z gruplarda herhangi bir hizmeti sat›n alabilecek durumdakilere göre sa¤l›k hizmetlerinden faydalanabilmeleri ve sa¤l›k ihtiyaçlar›
konusunda daha özenli olunmas› gerekti¤i kabul edilmelidir13.
Tercihler Konusunda Ayd›nlat›lm›ﬂ Olma Hakk›: “Ayd›nlat›lm›ﬂ” yeterli
bilgilendirilmiﬂ ve anlam›ﬂ olan kad›n›n, yapt›¤› her tercihte riskler, yararlar ve olas› sonuçlar konusunda yeterince bilgilendirilmelidir13.
‹nsani Dayan›ﬂma: Ebeler, kad›nlar ve di¤er bireyler aras›nda iliﬂki kurmaya çal›ﬂ›rken her zaman di¤er sa¤l›k profesyonelleriyle hemfikir olamayabilirler. Bu hastalar
ve meslektaﬂlar ile çat›ﬂma durumunun, ebeler aç›s›ndan nedenlerinin araﬂt›r›lmas›
önemlidir. Ebeler bu çat›ﬂma durumlar›n›n çözümü için çal›ﬂmal› ve gerekti¤inde etik
karar verme konusunda yard›m almal›d›r.
Bireysel Vicdan: Ahlaki tutum ve düﬂüncenin sözel ifadesidir. Bu ba¤lamda ebe
e¤er hasta birey sa¤l›k hizmetini baﬂka bir yerden elde edebiliyor ve ihtiyac›n› karﬂ›layabiliyorsa bu bireye sa¤l›k hizmeti vermeyi reddedebilir13.
Profesyonel Baﬂlang›ç: Bu ön ﬂart “kavram, etik ise profesyoneldir, e¤er etik
de¤ilse profesyonel de¤ildir” kavram›n›n fark›nda olmay› gerektirir13.
Profesyonel Bilgi: Ebelik bilgisi formel ve enformel e¤itim sayesinde uygulama
alan›nda yetki alma f›rsat› yaratacakt›r13.
Profesyonel Yan›t: Uygulama, e¤itim ya da araﬂt›rmalara özel de¤il genel bir
etik görev veya yükümlülükten bahseder13.
Sonuçlara ‹liﬂkin: Ebeler kendi kararlar› ve davran›ﬂlar›n›n sonuçlar›n› aç›klayabilmelidir. Fakat kendi kontrolleri d›ﬂ›nda oluﬂan sonuçlar› aç›klamakla sorumlu de¤ildirler. Verilen order uygulamalar› esnas›nda ortaya etik olmayan sonuçlar ç›kabilir. Bunun zor bir durum oldu¤u aç›kt›r ancak ebenin order takip etmeyi seçmesi gibi davran›ﬂlar etik olmayan sonuçlar yaratabilir. Ebe risklerin fark›nda olarak order seçimine
karar vermelidir13.
Bireysel Haklar Ba¤lam›nda Kad›n Haklar›: ‹nsan haklar›; mahremiyete
sayg›, do¤ru ifade, do¤ru eylem, zarar vermeme, özerklik, ayd›nlat›lm›ﬂ onam gibi etik
ilkelerle iliﬂkilendirilir13.
Hayat Döngüsü Boyunca Ebelik Hizmeti: Ebelik hizmeti çocuk sahibi olma
eyleminden çok daha fazlas›yla iliﬂkilidir. Ebeler her yaﬂ grubundaki kad›nlar›n, hiç do¤um yapmam›ﬂ veya çocuk sahibi olan kad›nlar›n gerekli giriﬂimlerinde, uygulamalar›nda, korunmalar›nda, üreme ve jinekolojik sorunlar›na yönelik sa¤l›k hizmetlerinde
rol al›r13.
Kiﬂi Olarak Kad›n: Kad›n ‹nsan haklar› ba¤lam›nda (sadece obje olarak de¤il)
sayg› ve tedavi görmelidir. Prensip olarak kad›n ve ebe aras›nda do¤ru ifade, mahre-
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miyete sayg›, özerkli¤in korunmas›, ayd›nlat›lm›ﬂ onam, yarar sa¤lama ve zarar vermeme ilkeleri ›ﬂ›¤›nda etkileﬂim kurulmal›d›r13.
Etik Kodlar›n Ahlaki Analizi
ICM Uluslararas› Ebelik Etik Kodlar›n›n temel beyanat›ndaki fikir ve kavramlar,
etik prensipler 4 ana baﬂl›k alt›nda analiz edilmiﬂtir13.
Ebelik ‹liﬂkileri
a) Kad›nlar›n özerkli¤i ve sorumluluklar›
b) Kad›nlar›n “insan haklar›/eﬂitli¤i” ve özerkli¤i kavram›
c) Kaynaklar›n adil kullan›m›, yetkinlik; Sa¤l›k profesyonelleri aras›ndaki güven ve
ba¤l›l›k.
d) ‹nsan haklar›na sayg›, karﬂ›l›kl› sayg›1.
Ebelik Uygulamalar›
a) Görüﬂlere (fikirlere) sayg›, yarar sa¤lama, zarar vermeme
b) Karar verme, hastan›n sorumlulu¤unu alma, pratik beceri
c) Güven, insan haklar›na sayg›, her insan gibi kad›n›n tedavi hakk›
d) Sa¤l›¤› teﬂvik, özerkli¤e ulaﬂma ve sürdürme, kaynaklar›n adil da¤›l›m›13.
Ebelikte Profesyonel Sorumluluk
a) Güvenilirlik, sorumluluk
b) Vicdan, Ebenin özerkli¤ine sayg› ve bireysel eﬂitli¤e sayg›
c) Sa¤l›k güvencesinin geliﬂtirilmesi: Adaletlilik, yarar sa¤lama13.
Ebelik Bilgi ve Prati¤inin Geliﬂtirilmesi
a) Kad›n haklar›n›n korunmas›, ebelikte, sorumluluk, güven ve yeterlilik
b) Profesyonel yan›t: Yarar sa¤lama ve zarar verme ilkesinin profesyoneller aras›ndaki yeterlili¤ini artt›rmak13.
Etik Kodlarla ‹lgili Baz› Sorular
Niçin Etik Kodlar? Etik kodlar belirli bir mesle¤in özelliklerini, kimli¤ini hem
meslek üyeleri, hem de toplumun di¤er üyeleri için tan›mlar. Son y›llarda etik kodlara
acil bir ihtiyaç oluﬂmuﬂtur. Sosyal ve teknolojik de¤iﬂimler etik problemleri nitelik ve
nicelik olarak artt›rm›ﬂt›r. Son olarak, h›zl› bir ç›k›ﬂ yapan global komünikasyon, inançlar›n ve de¤erlerin paylaﬂ›m›n› sa¤lamak üzere evrensel ve yayg›n bir dil oluﬂturmuﬂtur13.
Etik Kodlar Ne Yapamazlar? Etik kod ebelik hizmetinde “iyi/do¤ru” karar
verme ve ya etik uygulama garantisi sa¤lamaz, hatal› kullan›mlar› engellemez, tart›ﬂmalar ve yeni sorunlar için spesifik çözümler önermez. Sonuç olarak etik kodlar belirsiz ve bilinemeyen sorunlar›n çözümünde ve bu vakalar›n çözümünde kullan›lacak olan
do¤ru davran›ﬂlar›n sergilenmesi s›ras›nda ebeyi alaca¤› sorumlulu¤un yükünden ve bu
amaçla göstermesi gereken aktif sorumluluktan kurtarmaz13.
Etik Kodlar›n Kullan›m›na Yönelik Öneriler
Profesyonel etik kurallar›n›n de¤eri, iﬂ yaﬂam›nda sa¤lad›¤› faydalara ba¤l›d›r. Ebeler için, ebelik uygulama alan›nda bak›m verme, ö¤retim, yönetim ve araﬂt›rmalar› içermektedir. Günlük uygulamalarda kad›n›n ve çocuklu ailelerin yapmalar› gereken iﬂlerde
ve karar verilmesini gerektirecek durumlarla karﬂ› karﬂ›ya kal›nd›¤›nda etik kodlar
önemli bir araç ve referans noktas› olmaktad›r. Kodlar karar verme esnas›nda kesin direktifler vermeyi sa¤lamaz ancak etik prensipler temelinde kad›nlar› kötü uygulamalardan korur ve iyi uygulama sa¤lamak için f›rsatlar, seçenekler ve uygun davran›ﬂlar için
bir iskelet yap› önerir. Uygulay›c›lar bu kriterleri ve kodlar› kullanarak kad›nlara ve kad›nlar›n ailelerine iyi sonuçlar sa¤layabilmek için çaba gösterme zemini haz›rlar13.
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Ebelik e¤itiminde ö¤retmenler ö¤rencilere, ahlaki etmenleri, etik uygulamay›, tan›lamay›, toplum taraf›ndan kabul gören de¤erleri kabul etme ve anlamalar›n› sa¤larlar. Ö¤retim metodu her bir etik kodun ifadesini, de¤erlerin analizini, kritik olaylarda
kodlar› etik analiz çerçevesinde kullanmay› ve kodlar› di¤er sa¤l›k profesyonelleriyle
paylaﬂmay›, ebelik etik kodlar›n temel prensiplerini karﬂ›laﬂt›rmay› içermelidir. Etik ç›kmaz analizi, etik kodlar çerçevesinde ayd›nlatma, pratik karar verme gibi unsurlar› ö¤retir. Ebeler yönetimde ve çal›ﬂma alan›nda etik uygulamalar için etik kodlar oluﬂturmal›d›rlar. Yöneticiler, ebelerin hastalar›na yönelik uygulamalar›nda iyi sonuçlar› ortaya ç›karacak prensip ve kodlar kullanmal›d›rlar. Etik kurullar ve etik ortam kurmak için
bir temel yap› oluﬂturmal›d›r. Bu da çal›ﬂanlar›n görevidir13.
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SA⁄LIK MESLEKLER‹NDE ET‹K KODLAR:
BENZERL‹KLER‹ ve FARKLILIKLARI
CODES of ETHICS in HEALTH PROFESSIONS:
SIMILARITIES and DIFFERENCES
Selda OKUYAZ*, Funda Gülay KADIO⁄LU**
Abstract
The aim of this study is to examine three health professions’ codes of ethics by
comparing their similar and different aspects. In this study, professional ethics codes
of American Medical Association (AMA-2001), American Dental Association (ADA2005) and American Nurses Association (ANA-2001) have evaluated. The most
important common point of three health professions’ ethics codes is being made
among four basic principles of medical ethics that are patient’s autonomy, non maleficience, beneficence, and justice. On the other hand, paying attention of improving
the medical and encouraging the activities which can develop the society is common
and worth to emphasize. The differences among these three health professions’ ethics
codes come from the dissimilarity of the adopted style in their code texts. It is remarkable that in the AMA’s ethics code, the necessity and the suggestion forms are used
together. The structure of ADA’s ethics code is different than the AMA’s and the
ANA’s ethics codes. In the ADA’s ethics code, at first there is a description of the
ethical principle then the professional conduct about this principle is described and at
the end the sample decisions which is like an advisory opinions. Despite of the
differences the codes of health care professions’ ethics, codes have common point as
making the same function. The codes are trying to secure the professional practice
with an ethical way by guiding the health care professionals. Because of the communication between the health care professionals and the society, and the development
of the medical area, the codes of ethics can be updatable. The codes which have been
generated by the medical organizations have a binding force in an institutional
meaning if there is a situation against the ethics.
Key Words: Code of ethics, health professions, health care professionals.
Giriﬂ
Tarih boyunca hekimler, sa¤l›k hizmetlerinin uygulanmas› s›ras›nda, iyiyi kötüden,
do¤ruyu yanl›ﬂtan ay›rt etmede her zaman yol gösterici ahlaki de¤erler dizgesine gereksinim duymuﬂtur. Bilindi¤i gibi Hipokrat And› en kadim ahlaki de¤er dizgelerinden
biridir ve biny›llard›r hekimlerin eylemlerine ›ﬂ›k tutmaktad›r. Ancak, geliﬂen t›p ve teknoloji sayesinde de¤iﬂen, çeﬂitlenen ve kapsam› geniﬂleyen sa¤l›k meslekleri, mesle¤e
özgü ça¤daﬂ ahlaki de¤er dizgelerinin kullan›m›n› gerekli k›lmaya baﬂlam›ﬂt›r. Günümüzde bu gereksinime yan›t veren kaynaklardan biri hiç kuﬂkusuz “sa¤l›k meslekleri
etik kodlar›”d›r1.
Meslek eti¤i yaﬂama geçirilirken, belli bir alanda etkinlik gösteren kiﬂilerin uymas› gereken kurallar belirlenmekte ve böylece o alana özgü uygulamalara iliﬂkin tutum
* Dr., Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD / okuyazs@superonline.com
** Yrd Doç Dr., Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD / fgkadioglu@yahoo.com
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ve davran›ﬂlar irdelenmektedir. Bu asl›nda ortak bir norm aray›ﬂ›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir2,3. Etik kod, etik ilkelerden türetilen, etik ilkeler gibi davran›ﬂlara yön gösteren,
ölçüt oluﬂturan, etik ilkelere göre daha özel ve somut olan düzenlemeler için kullan›lan ortak bir terimdir4. ‹lkelerin uygulamaya yans›yan türevleri olarak nitelendirilen etik
kodlar›n temel iﬂlevlerinin, uygulay›c›lar›na karar verme sürecinde yol gösterici bir kurallar dizgesi sunabilmek ve uygulamalar›n istenir biçimde olmas›n› güvence alt›na almak oldu¤u belirtilmektedir4,5,6. Etik kodlar ayn› zamanda, etik ç›kar›mlar›n dayanakl› ve gerekçeli olabilmesini sa¤lama iﬂlevini de üstlenmektedir. Kodlar›n geçerli olmas›n›n temel nedeni bir gereksinimi gidermelerinden ötürü yol gösterdikleri kitle taraf›ndan benimsenmeleridir4.
Sa¤l›k meslek eti¤i kodu sa¤l›k mesleklerinin ideallerinin hem toplum hem de sa¤l›k çal›ﬂanlar› taraf›ndan benimsenmesini sa¤layan, davran›ﬂlara rehberlik eden beklenen standartlar›n alt›ndaki davran›ﬂlar› disiplin alt›na alan ve kabul edilebilir davran›ﬂ
standartlar› geliﬂtirilmesini sa¤layan kurallar dizgesidir3,4,6.
Bu çal›ﬂma, sa¤l›k mesleklerinden hekimlik, diﬂ hekimli¤i ve hemﬂireli¤in meslek
eti¤i kodlar›n› karﬂ›laﬂt›rarak ortak noktalar›n›, benzerliklerini ve farkl›l›klar›n› de¤erlendirebilmek amac›yla gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda “etik kod” terimi “sa¤l›k meslek
eti¤i kodu” anlam›n› içerecek biçimde geniﬂ anlam yükünde kullan›lm›ﬂt›r.
Gereç ve Yöntem
Bu çal›ﬂma, Amerikan T›p Birli¤i’nin (American Medical Association-2001)7,
Amerikan Hemﬂireler Birli¤i’nin (American Nurses Association-2001)8, Amerikan Diﬂ
Hekimleri Birli¤i’nin (American Dental Association-2005)9 güncel sa¤l›k meslek etik
kodlar› olmak üzere üç sa¤l›k mesle¤inin etik kodlar› üzerinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Her
bir etik kodu temsil etmek üzere metin içinde, meslek birliklerinin isimlerinin literatürde s›kl›kla rastlanan k›saltmalar› kullan›lm›ﬂt›r. Bu k›saltmalar s›ras›yla ﬂöyledir:
1. American Medical Association
→
AMA
2. American Nurses Association
→
ANA
3. American Dental Association
→
ADA
Ulusal ölçekte, Türk Tabipleri Birli¤i taraf›ndan yay›mlanan Hekimlik Meslek Eti¤i Kurallar› metni d›ﬂ›nda, hemﬂirelik ve diﬂ hekimli¤i alan›nda sa¤l›k meslek eti¤i kodlar› -araﬂt›rman›n yap›ld›¤› tarih itibariyle- mevcut olmamas› nedeniyle çal›ﬂmam›z›n
gereci yurt d›ﬂ› veri tabanlar›ndan derlenmiﬂtir. Amerikan hekimlik, hemﬂirelik ve diﬂ
hekimli¤i etik kodlar›n›n araﬂt›rmaya dâhil edilme kriterlerinin baﬂ›nda bu metinlerin
köklü geçmiﬂlerinin olmas›, güncel yaklaﬂ›mlar› yans›tmas› ve kolay ulaﬂ›labilir olmas›
gelmektedir.
Çal›ﬂmada öncelikle AMA, ANA ve ADA etik kodlar› ayr›nt›l› biçimde incelenmiﬂ;
niteliksel ve niceliksel özellikleri s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Kodlardan derlenen veriler karﬂ›laﬂt›r›larak ortak noktalar›, benzerlikleri ve farkl›l›klar› tart›ﬂmaya aç›lm›ﬂt›r.
Bulgular
Amerikan T›p Birli¤i (AMA) Etik Kodu
AMA Etik Kodu, Amerikan T›p Birli¤i taraf›ndan 1847 y›l›nda ilk kez ortaya konmuﬂ ve sonuncusu 2001 y›l›nda olmak üzere beﬂ kez güncellenmiﬂtir. Tarihsel süreçte bu metnin ismi ilk yay›mland›¤›nda “Etik Kod” iken, zaman içinde bu ad de¤iﬂikli¤e
u¤ram›ﬂt›r. Amerika’n›n yönetimsel yap›s›n›n eyaletlerden oluﬂmas› ve her eyaletin yasal çerçevede farkl› düzenlemeleri benimsemesi nedeniyle metnin yerelden çok evrensel olmas› gereklili¤inden hareket edilerek, 1903 y›l›nda ismi de¤iﬂtirilmiﬂtir. Kod metni o tarihten itibaren T›p Eti¤i ‹lkeleri baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r12.
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Biçimsel yönden incelendi¤inde, metnin tek sayfadan meydana geldi¤i; bu sayfada “önsöz”ün ve dokuz maddeden oluﬂan ilkeler bölümünün bulundu¤u; baﬂka alt bölüm içermedi¤i saptanm›ﬂt›r. Kullan›lan yaz› dili sade ve anlaﬂ›l›r özelliktedir. Kodun genel ifade biçiminde gereklilik ve öneri kal›plar›n›n bir arada kullan›ld›¤› dikkat çekmektedir.
AMA Etik Kodu metni, yap›sal olarak kavramlara ve ilkelere vurgu yapar biçimde
haz›rlanm›ﬂt›r. Vurgu yap›lan ilkeler t›p eti¤inin özerklik, yarar sa¤lama, zarar vermeme ve adalet ilkeleridir. Ele ald›¤› konular insan yaﬂam›na sayg›, dürüstlük, yarar sa¤lama, s›r saklama-mahremiyete sayg› ve hasta, meslektaﬂ, sa¤l›k çal›ﬂanlar›na sayg›,
mesle¤e karﬂ› sorumluluk, hekimin seçme özgürlü¤ü ile adalettir. Kod metninde acil
durumlar d›ﬂ›nda ve uygun hasta bak›m koﬂullar› sa¤land›¤›nda hekimin hizmet verece¤i kiﬂiyi, ortam›, iﬂbirli¤i yapaca¤› kiﬂileri seçme ve hastay› terk etme hakk› oldu¤una vurgu yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca yararl›l›k ilkesi çerçevesinde hastan›n tedavi kararlar›na
dahil edilmesi; gerekti¤inde konsültasyon yap›lmas›; baﬂka bir hekime/merkeze sevk
edilmesi konular› ele al›nm›ﬂt›r. Kod metninde yer verilen hekim sorumluluklar›: “yasalara sayg›l› olunmas›”, “hasta yarar›n›n karﬂ›s›nda olan yasalar›n ve yönetmeliklerin
de¤iﬂtirilmesi için çaba harcanmas›”, “hekimin toplumu geliﬂtirmeye yönelik etkinliklere kat›lmas›” olarak dile getirilmektedir. Mesleki iliﬂkilerde dürüst olunmas› ile hatal›/etik d›ﬂ› uygulamalar yapan meslektaﬂlar›n ilgili makamlara bildirilmesi, Kod metninde vurgulanan öteki sorumluluklardand›r. AMA Etik Kod metninde saptanan bir bulgu
da mesle¤in ilerletilmesine ve yükseltilmesine verilen önemdir.
Amerikan Hemﬂireler Birli¤i (ANA) Etik Kodu
ANA Etik Kodu ANA taraf›ndan ilk kez1926 y›l›nda ortaya konulmuﬂ, iki defa
güncellenerek son halini 2001 y›l›nda alm›ﬂt›r. Adland›r›lmas› “Etik Kod” biçiminde
yap›lm›ﬂt›r.
ANA Etik Kodu metni sayfa say›s› ve bölümleri bak›m›ndan ele al›nd›¤›nda tek
sayfa oldu¤u; dokuz maddeden oluﬂtu¤u ve herhangi bir alt bölüm içermedi¤i görülmektedir. Kod metni sade ve anlaﬂ›l›r bir dille haz›rlanm›ﬂt›r. ‹fadelerin ve vurgular›n
yaz›m›nda gereklilikten çok geniﬂ zaman yap›s›nda fiillerin kullan›ld›¤› dikkat çekmektedir.
ANA Etik Kodu metni yap›sal olarak kavramsal ve ilkesel biçimde haz›rlanm›ﬂt›r.
Metnin içerik yönünden özellikleri gözden geçirildi¤inde metnin özerklik, yarar sa¤lama, zarar vermeme ve adalet gibi t›p eti¤inin temel ilkeleri çerçevesinde yaz›lm›ﬂt›r. Ele
ald›¤› konular insan yaﬂam›na sayg›, sadakat, hasta haklar› koruyuculu¤u ve savunuculu¤u, mesle¤e karﬂ› sorumluluk, kendisine karﬂ› sorumluluk, sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve toplumla iﬂbirli¤i ve mesle¤e yüklenen sorumluluktur. Bunlar›n d›ﬂ›nda ANA Etik Kod’unda yasa ve yönetmeliklere sayg›ya de¤inilmektedir.
Amerikan Diﬂ Hekimleri Birli¤i (ADA) Etik Kodu
ADA Etik Kodu ADA taraf›ndan ilk kez 1866 y›l›nda ortaya konulmuﬂ; iki defa
güncellenmiﬂ ve son haline 2005 y›l›nda getirilmiﬂtir. Metnin tam baﬂl›¤› “Etik ‹lkeler
ve Mesleki Davran›ﬂ Kodu”dur.
ADA Etik Kodu metni, 23 sayfadan oluﬂan bir kitapç›k halindedir ve beﬂ ana bölümden oluﬂtu¤u görülmektedir. Metnin birinci ve ikinci bölümleri “giriﬂ” ve “önsöz”dür; üçüncü bölüm “etik ilkeler”, “mesleki davran›ﬂ kodu” ve “tavsiye kararlar›” alt
bölümlerinden oluﬂmaktad›r. ADA Etik Kodu’nun ana çat›s›n› meydana getiren üçüncü bölümün ise beﬂ alt bölümü bulunmaktad›r. Dördüncü bölüm “etik ilkelerin ve mesleki davran›ﬂ kodunun yorumlanmas› ve uygulanmas›” baﬂl›¤›n› taﬂ›makta; beﬂinci ve
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son bölümde ise “dizin” yer almaktad›r. Kod metni aç›k ve anlaﬂ›l›r bir dille yaz›lm›ﬂ ve
kodun genel ifade biçiminde gereklilik ile öneri kal›b› bir arada kullan›lm›ﬂt›r.
ADA Etik Kodu metninde iki biçem bir aradad›r. Kod taﬂ›d›¤› kavramsal ve ilkesel bir üslupla hem evrensel nitelik taﬂ›makta; hem de bir mesleki “disiplin yönetmeli¤i” format›n› benimseyerek ABD’ne özgü diﬂ hekimli¤i davran›ﬂ kurallar›n› içermektedir. Kod metninde, büyük bir ço¤unlu¤u ABD’lerindeki diﬂ hekimli¤i uygulamalar›na
özgü eylemler tan›mlanmakta ve mesleki uygulamalar›n bu ülkeye özgü s›n›rlar› belirlenmektedir.
ADA Etik Kodu’nda t›p eti¤inin vurgu yap›lan temel ilkeleri: özerklik, yarar sa¤lama, zarar vermeme, adalet, dürüstlüktür. Kodun “tavsiye kararlar›” baﬂl›kl› bölümünün, diﬂ hekimli¤iyle ilgili etik / disiplin kurulu kararlar›nda k›lavuz rolü üstlendi¤i görülmektedir.
Kod metninde ayr›nt›l› biçimde, “acil koﬂullar d›ﬂ›nda ve uygun hasta bak›m koﬂullar› sa¤land›¤›nda diﬂ hekiminin hizmet verece¤i kiﬂiyi, ortam›, iﬂbirli¤i yapaca¤› kiﬂileri seçmesi”; “hastay› terk etme hakk›”, “hastan›n yararl›l›k ilkesi çerçevesinde tedavi kararlar›na dahil edilmesi”, “gerekti¤inde konsültasyon istenmesi”, “hastan›n baﬂka
bir hekime / merkeze sevk edilmesi” konular› da ele al›nm›ﬂt›r.
Yasa ve yönetmeliklere sayg› gösterilmesinin, mesle¤in ilerletilmesine ve yükseltilmesine önem verilmesinin gereklili¤i ile toplumu geliﬂtirmeye yönelik etkinliklerin
özendirilmesi ve bu tür etkinliklere kat›l›m›n sorumluluk olarak belirtilmesi ADA Etik
Kodu’nda yer alan önemli unsurlard›r. Üzerinde durulan bir baﬂka konu da, mesleki
iliﬂkilerde dürüst olunmas› ve hatal›/etik d›ﬂ› uygulamalar yapan meslektaﬂlar›n ilgili
makamlara bildirilmesi konusudur.
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Aﬂa¤›da bulgular tablolar halinde verilmiﬂtir.

Kod Karﬂ›laﬂt›rma Tablosu
AMA

ANA

ADA

Kurum

Meslek Birlii

Meslek Birlii

Meslek Birlii

Yayımlanma
Yılı
Gözden
Geçirilme

2001

2001

2005

1847’den itibaren 5 kez
(1903)

1926’den itibaren
2 kez

1866’den itibaren
2 kez

sim

Tıp Etii lkeleri

Etik Kodu

Sayfa sayısı

Tek sayfa

Tek sayfa

Etik lkeler ve Mesleki
Davranı Kodu
23 sayfalık kitapçık

Bölümler

Önsöz 9 madde

9 madde

Yapısal Özellik

Kavramsal-lkesel
Genelgeçer

Kavramsal-lkesel
Genelgeçer

Ele Alınan
Konular

.nsan yaamına saygı
.Dürüstlük
.Yarar salama
.Sır saklama-mahremiyete
saygı
.Hasta, meslekta, salık
çalıanlarına saygı
.Meslee karı sorumluluk
. Hekimin seçme özgürlüü
.Adalet

. nsan yaamına saygı
. Sadakat
. Hasta hakları koruyuculuu ve
savunuculuu
.Meslee karı sorumluluk
. Kendisine karı sorumluk
.Salık çalıanları ve toplumla
ibirlii
. Meslee yüklenen sorumluluk

1.Giri
2.Önsöz
3. lkeler, Mesleki
Davranı Kodu, Tavsiye
Kararları
4. Etik lkelerin ve
Mesleki Davranı
Kodunun Yorumu ve
Uygulaması
5. Dizin
Kavramsal-lkesel
Ülkesel
Pragmatik-evuruk,
Dorudan di hekimlii
uygulamalarına dönük
eylemleri tanımlama ve
sınırlarını belirleme
. Özerklik
. Zarar vermeme
. Yarar salama
. Adalet
. Dürüstlük
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Ada Etik Kodu Tablosu
lkeler
HASTA ÖZERKL

Mesleki Davranı Kodu
1.
2.

Hastanın karara katılımı
Hasta Kayıtları

Tavsiye Kararları
2.1.Kayıtların kopyalanması
2.2.Kayıtların gizlilii

ZARAR VERMEME

1.Eitim
2.Konsültasyon ve Uzmana Gönderme
3.Yardımcı Personel Kullanımı
4. Kiisel Zafiyet
5.Kanla Temas
6. Hastayı Terk Hakkı
7.Hastayla Kiisel liki

2.1. kinci Görü
4.1.  Görebilirlik
-

YARAR SALAMA

1.Toplum Hizmeti
2.Mesleki Yönetim Yetkinlii
3.Aratırma ve Gelitirme
4.Patent ve Telif Hakkı
5.Kötüye Kullanma ve hmal

5.1. Kötüye Kullanma ve hmalin
Bildirilmesi

ADALET

1.Hasta Seçimi
2. Acil Hizmet
3. Meslek Örgütüne Bildirme
4. Bilirkii Tanıklıı
5.Asgari Ücretin Altında Çalıma ve Ücret
Paylaımı

1.1 Bulaıcı Hastalıı Olan Hastalar
3.1. Haklı Görülen Eletiri
4.1. Olası Ücretlendirme

1.Yanlı Açıklama
2. Ücretlerin Açıklanması
(Sigorta sistemi)
3.Çıkar Çatımaları
4.Aletler ve Tedavi Yöntemleri
5. Mesleki Duyurular
6. Reklam
7. Ticari sim
8. Uzmanlık ve Yetki Alanı
9. Pratisyen Di Hekimlii Hizmetleri le
lgili Duyurular

1.1. Amalgam Dolgu ve Öteki Restoratif
Materyaller
1.2. Kanıta Dayanmayan Açıklama
2.1. Ödemeden Vazgeçme
2.2. Fazla faturalandırma
2.3. Ücret Farklılıı
2.4. Randevu Sayısı
2.5. Di Hekimlii lemleri
2.6.Gereksiz lemler
4.1. Yan Etkinlerin Bildirilmesi
4.2. Ürünlerin ve lemlerin Pazarlanması ve
Satıı
6.1. Makaleler ve Bültenler
6.2. Yanlı ve Yanıltıcı Örnekler
6.3. Hakedilmemi veya Salık Dıı Unvanlar
6.4. Hasta Sevki
6.5. Enfeksiyon Hastalıklarında Test Sonuçları
7.1. Ayrılan Di Hekimi
8.1. Çift Unvanlılık
8.2. Uzmanlık Dıı Alanlarla lgili Duyurular
9.1. Pratisyen di hekimlerinin uzmanlık alanı
dıı ilemlerle ilgili duyuruları
9.2. Pratisyen di hekimliinde fahri unvanlar

DÜRÜSTLÜK

Tart›ﬂma
Amerikan T›p Birli¤i’nin, Amerikan Hemﬂireler Birli¤i’nin ve Amerikan Diﬂ Hekimleri Birli¤i’nin etik kodlar›n›n yap›sal yönden incelemelerinde, her üçünde de kavramsal ve ilkesel yaz›m özelliklerinin bulundu¤u dikkat çekmektedir. Böylesi bir yaz›m
biçimi elbette kodlar›n ilgili meslek sahiplerince anlaﬂ›l›p içselleﬂtirilmesine katk› sa¤layarak meslek eti¤i kodlar›n›n amac›na ulaﬂmas›n› kolaylaﬂt›rmaktad›r.
Kodlar›n üsluplar› aç›s›ndan farkl›l›klar› vard›r. AMA ve ANA Etik Kodlar›’n›n üsluplar›n›n daha evrensel nitelikler taﬂ›mas›na karﬂ›n ADA Etik Kodu daha ülkesel diﬂ
hekimli¤i uygulamalar›na dönük eylemleri tan›mlamakta ve mesleki uygulamalar›n s›n›rlar›n› belirlemeye çal›ﬂmaktad›r.
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AMA ve ANA Etik Kodlar›’n›n metin uzunluklar›n›n ayn› oldu¤u ancak ADA Etik
Kodu’nun öteki iki koda göre çok daha ayr›nt›l› ve uzun oldu¤u dikkat çekmektedir.
ADA Etik Kodu’nda, s›ras›yla etik ilke tan›mlanmakta; sonra bu etik ilkeyle ilgili mesleki davran›ﬂ kodu aç›klanmakta ve son olarak da örnek teﬂkil eden tavsiye niteli¤indeki kararlar sunulmaktad›r. ADA kodunun yaz›m›nda kullan›lan biçim farkl›l›¤› metni daha ayr›nt›l› ve aç›klay›c› k›lmakta; buna koﬂut olarak da metnin daha uzun olmas›na yol
açmaktad›r. Bu ayr›nt›l› ADA Etik Kodu pragmatik ve iﬂevuruk bir yaklaﬂ›m› yans›tmaktad›r. Ancak meslek eti¤i kodlar›n›n olaylara sabit reçeteler sunmaktan çok rehberlik eden ilkeler sa¤lamas› gereklili¤i ile ayr›nt›land›r›lm›ﬂ bir meslek eti¤i kodunun
çeliﬂebilece¤i iddia edilebilir. Buna karﬂ›n kodlar›n yaz›m›nda kullan›lan ayr›nt›lardan ve
örneklerden kaynaklanan biçem farkl›l›¤› da meslek sahiplerinin daha kolay yorum
yapmalar›n› sa¤layabilir. Önemli olan kullan›lan biçemin, meslek sahiplerinin öznel yorumlar›nda tek tipleﬂmeye, kal›plaﬂmaya ve sabit reçetelere yol açmamas›d›r.
Her üç meslek eti¤i kodu, ele ald›¤› konular› t›p eti¤i ilkeleri çerçevesinde yap›land›r›lm›ﬂt›r. Ancak sadece ADA Etik Kodu’nda aç›k bir ﬂekilde hasta özerkli¤i ele al›nmaktad›r.
Kodlarda ortak olarak üzerinde durulan noktalardan biri de mesle¤i ilerletmeye ve
yükseltmeye verilen önem ile hekimlerin toplumun geliﬂtirilmesine yönelik do¤rudan
ya da dolayl› etkinliklere kat›l›mlar›n›n özendirilmesidir. ANA Etik Kodu’nda toplumsal
sorumluluktan baﬂka ayr›ca, hemﬂirelerin kendilerine karﬂ› olan sorumluklar› da hat›rlat›lmaktad›r.
Öte yandan, her meslek eti¤i kodunda mesle¤i ilerletme ve toplumu geliﬂtirmeye
verilen önemle ilgili vurgular farkl› fiillerle yap›lm›ﬂt›r. Örne¤in ANA meslek eti¤i kodunda söz konusu vurgu “katk› sa¤lar”, “rol oynar”, “iﬂ birli¤i yapar” fiilleri ile yap›l›rken; AMA ve ADA meslek eti¤i kodlar›nda ayn› vurgu “görev al›r”, “sorumluluk al›r”,
“ödevidir” gibi fiillerle yap›lmaktad›r. Bununla beraber fiillerin yaratt›¤› vurgu / ifade
farkl›l›¤› hiçbir sa¤l›k mesle¤ini mesle¤e ve topluma karﬂ› daha sorumlu ya da ayr›cal›kl› k›lmaz. Bu nedenle her sa¤l›k mesle¤i kendi koﬂullar› ve t›p eti¤i ilkeleri çerçevesinde mesleklerini ve toplumu geliﬂtirmekten eﬂit düzeyde sorumludur.
ADA Etik Kodu’nda bulunan tavsiye kararlar› diﬂ hekimli¤i ile ilgili etik/disiplin kurulu kararlar›nda k›lavuz rolü üstlenmektedir. Di¤er meslek eti¤i kodlar›nda buna iliﬂkin herhangi bir vurgu yap›lmam›ﬂt›r.
ANA meslek eti¤i kodunda ele al›nan konulardan sadakat, hasta haklar› koruyuculu¤u ve savunuculu¤una AMA, ADA Etik Kodlar›nda rastlanmam›ﬂt›r. Bu belki de
hekimlerin geçmiﬂteki paternalist yaklaﬂ›mlar›na karﬂ›n hemﬂirelerin bak›m hizmeti sunarken hastalar›na karﬂ› benimsedikleri koruyucu, savunucu hal ve davran›ﬂlar›n›n sonucunda geliﬂen bir yükümlülük olabilir.
AMA, ADA ve ANA meslek eti¤i kodlar›n›n ele ald›¤› konular›n incelenmesi s›ras›nda karﬂ›m›za ç›kan di¤er bir farkl›l›k AMA ve ADA meslek eti¤i kodlar›n›n, acil koﬂullar d›ﬂ›nda, uygun bak›m koﬂullar› sa¤land›¤› zaman, hekim veya diﬂ hekiminin hizmet verece¤i kiﬂiyi, ortam›, iﬂbirli¤i yapaca¤› kiﬂileri seçme; gerekti¤inde konsültasyon
isteme; hastay› baﬂka bir merkeze sevk etme ve hastay› terk etme haklar›na yap›lan
vurgudur. ANA Etik Kodu’nda benzeri bir vurgu taﬂ›yan madde yoktur. Benzeri bir
maddenin ANA kodlar›nda neden olmad›¤› sorusunun yan›t› kiﬂinin konuya bak›ﬂ aç›s›na göre de¤iﬂebilmektedir. Hekimin sa¤l›k hizmetlerinin merkezinde ayr›cal›kl› say›ld›¤› geçmiﬂte böyle bir vurgunun yap›lmam›ﬂ olmas› normal olarak kabul edilebilir. Ancak günümüzün giderek branﬂlaﬂan modern-bilimsel hemﬂirelik anlay›ﬂ› çerçevesinde
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benzeri bir yorum tart›ﬂmaya aç›kt›r. Ça¤daﬂ t›p eti¤i anlay›ﬂ›na göre hemﬂireler de uygun koﬂullar sa¤land›¤›nda hekim ve diﬂ hekimleri gibi hizmet verece¤i kiﬂiyi, ortam›,
iﬂbirli¤i yapaca¤› kiﬂileri seçme; gerekti¤inde konsültasyon isteme ve hastay› terk etme
haklar›na sahip olmal›d›r. Bununla birlikte baﬂka bir merkeze hasta sevki konusu sa¤l›k hizmetini veren ekipte bir görüﬂ birli¤ine var›lmad›¤› sürece ayn› çerçevede de¤erlendirilemez.
Her üç meslek eti¤i kodunun ele ald›¤› konular›n incelenmesi s›ras›nda karﬂ›m›za
ç›kan di¤er bir farkl›l›k AMA ve ADA meslek eti¤i kodlar›n›n hatal›/etik d›ﬂ› uygulamalar yapan meslektaﬂlar›n› ilgili makamlara bildirmesi ile ilgili vurgusudur. ANA meslek
eti¤i kodunda aç›kça benzer bir vurgu yap›lmamakla birlikte yarar sa¤lama”, “zarar
vermeme” ve “adalet” ilkeleri çerçevesinde, kodun genel anlam›n›n benzeri bir mesaj› yans›tt›¤› söylenebilir. Bununla birlikte “Bir hemﬂire, bireysel ve toplu mesleki de¤erlerle uyumlu olacak ﬂekilde kaliteli sa¤l›k bak›m›n› kolaylaﬂt›r›c› iﬂ koﬂullar›n›n ve sa¤l›k
bak›m ortam›n›n kurulmas›na, sürdürülmesine, geliﬂtirilmesine kat›l›r” biçimindeki ifadeden de ayn› sonuca var›labilir. Di¤er taraftan ANA meslek eti¤i kodunun etik ilkeler
çerçevesinde genel anlam›n›n benzer bir mesaj› bar›nd›rmas› kodda bu durumun aç›kça belirtilmemesinin gerekçesi olamaz. Yarar sa¤lama ve zarar vermeme ilkeleri çerçevesinde sa¤l›k hizmeti sunan meslek üyeleri meslektaﬂlar›n›n hatal› ya da etik d›ﬂ› uygulamalar›n› ilgili makamlara bildirmekten ayn› derecede sorumludur. Bu nedenle
ANA meslek eti¤i kodunun, AMA ve ADA meslek eti¤i kodlar› gibi, benzer bir vurgu
içermemesi eksikliktir.
Kodlar›n içerik bak›m›ndan incelenmesi s›ras›nda her üç meslek eti¤i kodunun da
yasa ve yönetmeliklere uygun davranma gereklili¤ini vurgulad›¤› görülmektedir. Bununla birlikte AMA meslek eti¤i kodunda aç›kça hasta yarar›n›n karﬂ›s›nda olan yasa
ve yönetmeliklerin de¤iﬂtirilmesi için çaba gösterme sorumlulu¤u da hekimlere yüklenmektedir. ADA ve ANA meslek eti¤i kodlar›nda aç›kça benzer bir vurgu yap›lmam›ﬂt›r. Asl›nda t›p eti¤i ilkeleri çerçevesinde haz›rlanan kodlar›n genel yap›s› benzer bir üstü kapal› mesaj› bar›nd›rmaktad›r. Her ne kadar AMA meslek eti¤i kodu d›ﬂ›ndaki kodlarda ayn› vurgu aç›kça yap›lmam›ﬂ olsa da, ayn› sorumluluk tüm sa¤l›k meslekleri için
geçerlidir. Di¤er taraftan meslek eti¤i kodlar›n›n meslek üyelerinin tüm tutum ve davran›ﬂlar›nda haz›r reçeteler sunmas› neredeyse olanaks›zd›r. ADA ve ANA Etik Kodlar›’n›n AMA Etik Kodu’na benzer bir vurgu yapmam›ﬂ olmas› bu çerçevede de¤erlendirilebilir. Kald› ki toplumla karﬂ›l›kl› bir sözleﬂme oldu¤u öngörülen meslek eti¤i kodlar›n›n ayn› toplumun üretti¤i yasa ve yönetmelikleri de¤iﬂtirme sorumlulu¤unu meslek
üyelerine yüklemesi, karﬂ›l›kl› sözleﬂmeye ayk›r› nitelik taﬂ›yabilir. Di¤er taraftan bilimsel ve toplumsal ilerlemelerin eytiﬂimsel yap›s› göz önüne al›nd›¤› zaman böylesi bir sorumlulu¤un sa¤layabilece¤i katk›lar›n önemi tahmin edilenden daha büyük olacakt›r.
Sonuç
Sa¤l›k meslekleri etik kodlar›, toplum ve sa¤l›k çal›ﬂan› aras›ndaki devaml› iletiﬂimin yan› s›ra sa¤l›k alan›ndaki geliﬂmelerin yaratt›¤› yeni etik ikilemler sonucunda sürekli gözden geçirilmekte ve gerekti¤inde ça¤daﬂ t›p eti¤i sorunlar›na koﬂut biçimde
güncellenebilmektedir. Sonuç olarak sa¤l›k meslekleri etik kodlar›n›n benzerliklerine ve
farkl›l›klar›na ra¤men, meslek eti¤i kodu ba¤lam›nda hepsinin kesiﬂti¤i ortak nokta,
etik ilkelerin yaﬂama geçirilme çabas›d›r. Ülkemiz özelinde sa¤l›k meslek eti¤i kodlar›
oluﬂturulurken bu üç Etik Kodun yol göstericili¤inden yararlan›labilir.
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DEMANSLI HASTALAR, HAKLAR ve ET‹K ‹K‹LEMLER
DEMENTED PATIENTS, RIGHTS and ETHICAL DILEMMAS
‹nci HOT*, Esin KARLIKAYA**, Ça¤atay ÜSTÜN***
Abstract
Amnesia, calculation difficulties, distractibility, changes in mood and affect,
impairment of the ability of judgment and abstraction, and disorientations are
observed in patients with dementia, who experience a common breakdown in intellectual functions. During the course of dementia, many ethical problems emerge in
various degrees depending on the severity of the disease due to the conflict between
providing benefit, not giving harm, and autonomy principles. The most common
problem is the difficulties experienced in comprehending, reasoning and approving
the information given about the course and treatment of the disease, e.g. the process
of informed consent. Disease severity comes out as a significant factor in paying
attention to the patient’s right to determine his/her own future. Therefore, patients
with dementia may sometimes become experimental subjects in research trials. In
addition, as dementia is a chronic disease, it is important that their families are also
given support together with these patients who become in need of one-to-one care
over time. In this study, we will try to handle and define the ethical dilemmas
experienced by dementia patients and their families within the framework of patient
rights, and provide suggestions for the resolution of these dilemmas.
Key Words: Dementia, patient rights, ethical dilemma.
Giriﬂ
Son y›llarda t›p bilimi ve teknolojisinde yaﬂanan geliﬂmeler, beklenen yaﬂam süresini uzatarak yaﬂl› kesimin genel nüfus içindeki oran›n› h›zla artt›rm›ﬂt›r. ABD’de 1945
y›l›nda 20 yaﬂ›n alt›ndaki gençlerin 60 yaﬂ üzerindekilere oran› 3/1 iken beklenen yaﬂam süresindeki uzamayla birlikte (kad›nlar için 80, erkekler için 75), 2000’li y›llarda
bu oranda eﬂitlik sa¤lanm›ﬂt›r. Ülkemizde de beklenen yaﬂam süreleri en iyimser hesaplama ile kad›nlar için 70, erkekler için 65 say›lmaktad›r. Türkiye’de il ve ilçe merkezleri için do¤uﬂta beklenen yaﬂam süresi 1980 y›l›nda kad›nlarda 65.91 y›l, erkeklerde 60.72 y›l iken 2000 y›l›nda s›ras›yla 77.58 ve 72.27 y›l olarak bulunmuﬂtur1,2.
Yaﬂl› populasyonun artmas›yla birlikte yaﬂl›l›kta görülen t›bbi ve psikiyatrik hastal›klar›n görülme s›kl›¤›nda da art›ﬂ olmaktad›r. Demans, biliﬂsel ve entellektüel iﬂlevlerde
azalma sonucu bellek, konuﬂma, alg›lama, hesaplama, yarg›lama, soyut düﬂünme ve
problem çözme gibi biliﬂsel fonksiyonlarda bozukluk olmas› ile karakterize olup bu alanlardaki bozukluklar hastan›n yaﬂam›n› kendi baﬂ›na idame ettirmesini zorlaﬂt›rmaktad›r.
Demans olgular›n›n önemli bir k›sm› kad›nlarda daha çok görülen Alzheimer tipi demans
iken, ikinci s›kl›kla ise erkeklerde daha çok görülen multi enfarkt demanslar yer al›r3.
Demans riski 65-85 yaﬂlar› aras›nda her beﬂ y›lda bir iki kat›na ç›kmaktad›r ve
herhangi bir nedenle hospitalize edilmiﬂ, hastanede yatan yaﬂl› hastalarda normal populasyonun yaklaﬂ›k alt› kat› (%30) oran›nda demans görülmektedir. Bedenen sa¤l›kl›
* Dr., ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD / incihot@yahoo.com
** Yrd.Doç.Dr., Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD / e_karlikaya@hotmail.com
*** Yrd.Doç.Dr., Ege Üniversitesi T›p Fakültesi T›p Tarihi ve T›p Eti¤i AD / cagatay.ustun@ege.edu.tr
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bireylerde 65-75 yaﬂ aras›nda %5 oran›nda demans görülürken yaﬂla birlikte bu oran›n artt›¤›, 75 yaﬂ›n üzerinde %10 ve 80 yaﬂ›n üzerinde bu riskin %20'ye ulaﬂt›¤› saptanm›ﬂt›r3.
Türkiye nüfusunun %6’s›n› 60 yaﬂ›n üzerindekilerin meydana getirdi¤i dikkate al›n›rsa Türkiye’de 170 binden fazla demansl› oldu¤u tahmin edilebilir. Alzheimer Derne¤i Türkiye’deki demansl› hasta say›s›n› 400 bin olarak vermektedir. Bilimsel araﬂt›rma sonuçlar› 85 yaﬂ›n üzerindeki nüfusta demans hastalar›n›n %20 ile %30 aras›nda
oldu¤unu göstermektedir4.
Demans›n Seyri ve Baﬂl›ca Nöropsikiyatrik Belirtiler
Entelektüel iﬂlevlerde yayg›n bir bozulman›n söz konusu oldu¤u demansl› hastalarda bellek kayb›, hesaplama güçlü¤ü, dikkat da¤›n›kl›¤›, mizaç ve duygulan›mda de¤iﬂmeler, yarg› ve soyutlama yetene¤inde bozulma, yönelim bozukluklar› görülmektedir.
Örne¤in, Alzheimer hastal›¤›nda temel belirti ilerleyici tipte yak›n bellek bozukluklar›
olup görsel uzaysal yetilerde y›k›lma, afazi ve yönetici iﬂlevlerde bozulma olur; davran›ﬂsal belirtileri aras›nda ise depresyon, psikoz ve ajitasyon gibi belirtiler bulunur. ilk
bulgu yak›n bellek bozuklu¤u, ö¤renme bozuklu¤u ve bilgilerin saklanmas› ile ilgili bozukluklard›r. Vasküler demanslarda ise kiﬂinin karar verme kapasitesini bozan bir di¤er
etken olan major depresyon daha s›k görülmektedir5.
Alzheimer tipi demansta biliﬂsel bozukluklar›n geliﬂimi üç ana evrede olmaktad›r:
Faz I: Hastal›¤›n ilk evresi yavaﬂ ve sinsi baﬂlayan amnestik dönem olup artan haf›za kayb›, unutkanl›k, konuﬂma bozuklu¤u/kelime bulma rahats›zl›¤›, hastal›¤› inkar,
kendine bakma yetene¤inde azalma, korku, depresif öfke, sosyal geri çekilme görülmektedir. Prensipte; hastada karar yetene¤i kadar anlay›ﬂ yetene¤i de sözkonusudur.
Bu süreçte hastan›n istek ve karar yetene¤i de¤iﬂebilir. Korku, gücenme etki edebilir.
Hastan›n karar›n› ortaya koymas›nda yeterli zaman ve atmosfere dikkat edilir6,7.
Faz II: Bir sonraki aﬂamada demans›n yan›s›ra zihisel iﬂlevlerdeki bozukluklar›n
günlük yaﬂama yans›d›¤› erken klinik dönemdir. Yüksek oranda unutkanl›k, konuﬂmada bölünme, davran›ﬂta kabiliyetsizlik, gece-gündüz ritminde bozukluk, davran›ﬂ problemi (agresiflik, panik durumu), güvensizlik, geçmiﬂte yaﬂama gibi bulgular izlenir. Bu
dönemde hastan›n mevcut de¤er tayini yap›l›r. Bu fazda hasta karara iﬂtirak eder, ancak karar stabil de¤ildir. Veya ilgili karar k›sa süre sonra hat›rlanmaz. Davran›ﬂ süreci
k›sa sürer veya sadece birkaç ad›m içerir. Unutkanl›k ile kesilme meydana gelir6,7.
Faz III: Hastal›¤›n son evresi yayg›n bozukluklar›n görüldü¤ü global sendrom dönemidir. A¤›r manevi çöküﬂ, durum ve kiﬂiyi tan›mama, gülme yetene¤i kayb›, apati,
bedensel rahats›zl›k, halusinasyon, ümitsizlik reaksiyonlar›, düﬂünce içeri¤inin farkl›l›¤›
gibi belirtiler vard›r. Demans geliﬂiminin ilerleyen aﬂamas›nda hasta kendi gelece¤ini
belirleme olas›l›¤›ndan yoksun kal›r. Yeterli olmayan veya indirekt ifadelerde bulunan
demansl›da istek, arzu, ilgi ve ihtiyac›n› ortaya koymada problem oldu¤u anlaﬂ›l›r6,7.
Demansl› Hastalarda Karﬂ›laﬂ›lan Etik Sorunlar ve Hasta Haklar›
Demans hastalar›na iliﬂkin olarak en s›k yaﬂanan etik ikilemlerin özerklik ve yeterlililikle ilgili konular, r›za, ileriye yönelik talimatlar, gerçe¤i aç›klama, do¤ruyu söyleme,
gizlili¤in korunmas›, bilimsel araﬂt›rmalar, suni beslenme ve palyatif bak›m, genetik görüntüleme ve öntan›, araba kullanma, seyahat edip gezip tozman›n k›s›tlanmas› gibi
davran›ﬂsal kontrol yöntemleri, ötanazi ya da hekim yard›ml› intihar talebi gibi yaﬂam
sonuna ait kararlar gibi konulara iliﬂkin oldu¤u belirlenmektedir8.
Demansl› hastalar›n bak›m›na iliﬂkin pek çok etik sorun ve bunlar› ele alan Bat›
kaynakl› birçok literatür mevcut olup özellikle son 10 y›l dan beri demansta karﬂ›laﬂ›-
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lan etik sorunlar üzerine yay›nlanan literatür say›s›nda belirgin art›ﬂ bulunmaktad›r. Bu
yay›nlardan, demansl› hastalar›n temel haklar›na iliﬂkin olarak karar verme kapasitesi–karar vericilik–vasilik–yeterlilik gibi özerkli¤e yönelik ikilemler konusunda yap›lan
araﬂt›rmalar›n say›lar›n›n giderek artt›¤› görülmektedir9.
Demans›n seyri s›ras›nda, hastal›¤›n ﬂiddetine göre de¤iﬂen oranlarda, yarar sa¤lama, zarar vermeme ile özerklik ilkelerinin çat›ﬂmas›ndan kaynaklanan birçok etik sorun ortaya ç›kmaktad›r. Bunlar›n ilk akla geleni, hastal›¤›n seyri ve tedavisine iliﬂkin verilen bilgiyi anlama, muhakeme etme, onay verme yani ayd›nlat›lm›ﬂ onam sürecinde
yaﬂanan s›k›nt›lard›r.
Sa¤l›k hizmetlerinin sunumu ve uygulanmas›ndaki en önemli kurallardan biri hastan›n karar sürecine kat›lmas›d›r. Hastan›n bu sürece kat›lmas› için gerekli üç temel unsur ise yeterlilik, istekli-gönüllü olmak, hastal›¤›n durumu ile ilgili bilgiye sahip olmak
olarak tan›mlanabilir. Hastan›n karar verebilmesi için; bilgiyi anlama, iletiﬂim kurma
yetisinin olmas›, de¤er ve amaçlara sahip olmas›, bir karar hakk›nda düﬂünme ve bir
nedene dayand›r›labilme yetisine sahip olmas› gerekmektedir. Ancak demansl› hastalarda en s›k rastlan›lan sorun, hastan›n karar verme yetisinin olmamas›d›r. Bu durumda demansl› hasta birey olarak kabul edilmemeli midir? sorusu tart›ﬂ›labilir10,11.
Hasta Haklar› Yönetmeli¤i’nin 24. Maddesi t›bbi giriﬂimler için hastan›n r›zas›n›
gerekli k›larken; hastan›n küçük, hukuki aç›dan temyiz kudretinden yoksun ya da k›s›tl› olmas› durumunda velisinden ya da vasisinden izin al›nmas› gerekti¤i belirtilmekte ve
26. Madde’sinde de “Kanuni temsilcinin muvafakatinin gerekti¤i ve yeterli oldu¤u hallerde dahi, mümkün oldu¤u ölçüde küçük veya mahcur (k›s›tl›) olan hastan›n dinlenmesi suretiyle t›bbi müdahaleye iﬂtiraki sa¤lan›r” ifadesi kullan›lmaktad›r. (Sa¤l›k Bakanl›¤›: Hasta Haklar› Yönetmeli¤i. Resmi Gazete Tarih: 01.08.1998, No: 23420). Yani,
hastan›n demans gibi yeterlilik kapasitesinde kusurlara yol açan bir hastal›¤› olsa ve
kendi durumu hakk›nda do¤ru kararlar veremeyece¤i düﬂünülerek vasinin karar› geçerli olsa bile yine de hastan›n bilgilendirilmesi temel haklar›ndan biri olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Hukuk aç›s›ndan kiﬂinin özerkli¤ini gerçekleﬂtirip gerçekleﬂtiremeyece¤inin ölçütü
yeterliktir; ancak hukukun yeterli¤e bak›ﬂ› t›bb›nkinden oldukça farkl›d›r. Hukuk genellikle yeterli¤i kiﬂinin malvarl›¤›yla ilgili kararlar› verip veremeyece¤i ile ilintili olarak ele
almaktad›r. Oysa t›pta yeterlik kiﬂinin ya da hastan›n t›bbi karar alma sürecine kat›lma
yetkisinin olup olmad›¤›n› belirlemek için kullan›l›r12.
Hastan›n özerk karar›ndan söz edebilmek için bilgiyi anlamas›, kendi de¤erleri ›ﬂ›¤›nda bu bilginin hükmünü, uygulaman›n neticesini kurmak, kendi karar›n›n serbestçe
ifadesini içerir. Kimi görüﬂlere göre özerkli¤e sahip olman›n temel unsurunun yaln›zca birey olmak oldu¤u iddia edilmekte; bu ba¤lamda yeterlili¤i olmayan bireylerin bile
özerkli¤inin olabildi¤ince korunmas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r11,13.
Hastan›n iste¤i ve hastaya iyilik dengesi hasta fiziksel veya psikolojik sebeple kendini kesin ifade edemedi¤inde t›p prati¤inde rol oynamaktad›r. Hastada demans sözkonusu oldu¤unda yararl›l›k ve özerklik dengesi özel bir öneme sahiptir. Haf›zan›n gittikçe artan de¤iﬂkenli¤iyle, düﬂünce içeri¤inin bölünmesiyle çevrenin hastan›n yararl›l›k ve istek dengesine duyarl›l›k artar.
Demansl›n›n düﬂünce, arzu, iste¤i kendi bedensel ruhsal ve zihinsel yararl›l›¤›na
karﬂ› ise istek–yararl›l›k çat›ﬂmas› olabilir. Demansl›n›n iyili¤i bireysel yaﬂam perspektifinden tesbit edilir. Demansl›n›n iste¤i ona bakan kiﬂinin hükmüne ayk›r› oldu¤unda
özerklik ve karar çat›ﬂmas› görülür.
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Kendi gelece¤ini belirleme hakk› ve bak›m aras›nda çeliﬂki oldu¤unda; bireysel iyilik ve di¤er bireylerin iyili¤i tart›ﬂ›l›r7. Özerklik ve yararl›l›k çat›ﬂmas›nda profesyonellerin disiplinleraras› çal›ﬂmalarla bak›ﬂ ac›lar›n› zenginleﬂtirmeleri faydal› olacakt›r14.
Yaﬂam›n erken dönemlerinde ilerleyen zamana iliﬂkin bildirilen istekler demans
hastalar› için özel bir anlam taﬂ›r. Bir hastan›n karar›nda tespit edilen istek hukuken
önemlidir ve uygulamada da hastan›n karar› ve bu karar›n yararl›l›¤› enine boyuna tart›lmal›d›r.
Demansl›da iste¤in farkl› ifade formlar›n› sezmek ve anlayabilmek için pratikte
hassasiyet ve tecrübe gereklidir. Özellikle el, ayak hareketleri, mimik ve vücut dili arac›l›¤›yla isteklerin ifadesi sözkonusudur. Zor kararlarda demans hastalar› için idrak ve
bunun için klinik ve ahlaki karar gücünü iyileﬂtirme olana¤› vard›r. Gözlem ve de¤erlendirme ö¤renilebilir. T›bbi müdahale ve bak›m›n her basama¤›nda bu ifadelere dikkat edilir.
Hastan›n kendi gelece¤ini belirleme hakk›na özen göstermede, hastal›¤›n›n ﬂiddeti önemli bir belirleyici olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu nedenle demansl› hastalar›n
kimi zaman araﬂt›rmalarda bir denek haline dönüﬂmesi mümkündür7.
Demans süregen (kronik) bir hastal›k oldu¤u için zamanla bire bir bak›ma ihtiyaç
duyacak hale gelen bu hastalarla birlikte ailelerinin de desteklenmesi önem taﬂ›maktad›r15.
Hekim demansa girmiﬂ bir hastay› tedavi etmek zorunda kald›¤›nda hasta vasiye
sahip oldu¤undan sadece vasinin görev alan›n›n sa¤l›kla ilgili konular› kapsay›p kapsamad›¤›n› kontrol etmelidir16.
Sonuç
Demansl› hastalar›n bak›m›na iliﬂkin pek çok etik sorun ve bunlar› ele alan Bat›
kaynakl› birçok literatür mevcuttur. Özellikle son 10 y›l dan beri demansta karﬂ›laﬂ›lan
etik sorunlar üzerine yay›nlanan literatür say›s›nda belirgin art›ﬂ bulunmas›na karﬂ›n bu
konuda Türkçe kaynak ve araﬂt›rma say›s› yok denecek kadar azd›r.
Hastan›n demans gibi yeterlilik kapasitesinde kusurlara yol açan bir hastal›¤› olsa
ve kendi durumu hakk›nda do¤ru kararlar veremeyece¤i düﬂünülerek vasinin karar› geçerli olsa bile yine de hastan›n bilgilendirilmesi temel haklar›ndan biri olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r.
Yeterli¤i olmayan kiﬂilerin özerkliklerinin gerçekleﬂtirilmesi ve insan olmaktan gelen haklar›n›n korunmas› konusunda kiﬂinin yeterli¤i oldu¤u dönemdeki kararlar›n› dikkate alarak uygulamalar› yönlendirmek; yaﬂayan vasiyet (living will), yeterli¤in oldu¤u
dönemdeki kararlar›n analizi vb.; mahkemenin sa¤duyu sahibi ya da o toplum için ortalama bir insan› ölçüt alarak yeterli¤i bulunmayan kiﬂi ad›na karar verme sorumlulu¤unu üstlenmesi ya da mahkemenin karar verme sorumlulu¤unu tümüyle bir kiﬂiye ya
da bir gruba vermesi gibi yaklaﬂ›mlar hukuksal aç›dan geçerli k›l›nabilir. Ülkemizde genellikle bu son biçim ye¤lenmekte ve yeterli¤i olmayan kiﬂiye vasi atanmaktad›r17.
Demansl› hastalar›n kendi geleceklerini belirleme, bilgilendirme ve onam verme
haklar› hasta, yeterliliklerindeki defekt nedeniyle verilecek tedavi ile hastaya sa¤lanacak yarar ba¤lam›nda bireysel aç›dan göz ard› edilirken; hastan›n vasisi arac›l›¤›yla bu
haklar›n›n korunmas› sa¤lan›rken, beraberinde vasi olarak atanan kiﬂinin duruma ve
ald›¤› sorumlulu¤a sahip ç›kma düzeyine de büyük özen gösterilmelidir.
Savaﬂ ve arkadaﬂlar›n›n, ülkemizdeki 30 ayr› merkezde çal›ﬂan 251 psikiyatristle,
ayd›nlat›lm›ﬂ onam konusu üzerindeki tutum araﬂt›rmas›n›n sonuçlar›, psikiyatristlerin
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ait olduklar› kültürden, toplumsal arka plandan, en önemlisi de mesle¤in kendi bilgi birikiminden etkilenerek, daha çok hekimin koruyucu-kollay›c› baba rolünü üstlenen bir
hekim-hasta iliﬂkisi ve etik karar verme anlay›ﬂlar›n›n oldu¤unu ortaya koymaktad›r18.
Hastan›n haklar›n›n korunmas› ve özerkli¤e sayg› da özen gösterilmesi ad›na temel, uzmanl›k ve sürekli t›p e¤itimi süreçleri içinde hasta haklar› ve ayd›nlat›lm›ﬂ onam
konular› öncelikli olmak üzere, konunun uzmanlar›nca t›p eti¤i e¤itimine daha geniﬂ
yer verilmesi de, etik ikilemlerin ortaya ç›kmas›n›n engellenmesi yolunda etkili olabilecek bir yöntemdir.
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CEZAEVLER‹NDE HASTA HAKLARI
RIGHTS of PATIENTS in PRISON
Gülsüm ÖNAL*
Abstract
The prisons are complicated institutions. Efforts of individuals to have access to medical care for detainees is stil problematic. Special precautions should be taken fort he
restricted people in prisons to achieve their rights regarding human dignity. Public and
private health facilities are required to the application of patient rights. In Turkey there
are no standards for detainees and convicts. This study aims to deal with the rights of
the convict with regard to the development of prison health care standards.
Key Words: Prison, Patient Rights, Health Care
Giriﬂ
Y›llard›r cezaevlerinde yatan tutuklu ve hükümlülerin ciddi sa¤l›k sorunlar› insan
haklar› örgütlerinin gündemindedir çünkü cezaevleri her zaman toplumun aynas› olmuﬂtur. Son dönemde kamuoyuna yans›yan ihlaller, Ceza infaz Kurumlar›’ndaki yönetim sorunlar›n›, tutukluluk halinin kald›r›lmas› süreçlerini, mahkumlar›n sa¤l›¤a eriﬂim
olanaklar›n› yeniden kamuoyunun gündemine sokmuﬂtur. Toplumun gündeminde
olan sa¤l›k ve haklar ba¤lam›ndaki bu tart›ﬂmaya etik dünyas›n›n kay›ts›z kalmas› mümkün de¤ildir.
T›p eti¤inin önemli yap›taﬂlar›ndan biri hasta haklar›d›r. Haklar›n yaﬂama geçirilmesinde, temel ö¤eleri oluﬂturan sa¤l›k hizmetini veren, hizmeti alan ve hizmetin verildi¤i kurumlar›n yeterlili¤ine ba¤l› olmakla birlikte, hekimlerin rolü özel önem taﬂ›r.
Ayn› zamanda hasta bireylerin tümü sa¤l›k hizmetlerine ve sa¤l›kla ilgili haklar›na ulaﬂma konusunda eﬂit de¤ildir ve haklar konusunda dezavantajl› gruplar›n etik olarak da
daha özellikli ele al›nmas› gerekir. Bu çal›ﬂmada bu nedenle cezaevleri konusu ele al›nm›ﬂ, özellikle son dönemde artan insan haklar› ihlalleri konusuna t›p eti¤i yönünden
de¤erlendirme sunmak ve bunun sonucunda cezaevlerinde sa¤l›k koﬂullar›n›n düzelmesine katk›da bulunmak amaçlanm›ﬂt›r.
Türkiye'de Hasta Tutuklu ve Hükümlülerin Durumu
Türkiye’de 385 ceza ve infaz kurumunda yaklaﬂ›k 39.000 hükümlü, 57.000 tutuklu olmak üzere 96.000 kiﬂi yatmaktad›r.
Çeﬂitli insan haklar› kuruluﬂlar›n›n verilerine göre cezaevlerinde 86 tutuklu ve hükümlünün ciddi sa¤l›k sorunlar› nedeniyle yaﬂam savaﬂ› vermekte olduklar› bildirilmektedir. 2008 (Ocak-Eylül) y›l›nda, t›bbi takibi gerektiren toplam 287 hasta vard›r 4,5.
287 hasta içerisinde;
- Lösemi, Barsak Ca, Mesane Ca, Larinks Ca, Osteosarkom, Hipofiz tümörü tan›l› hastalar,
- Meme Ca, Lösemi, Fibrosarkom ﬂüphesi olanlar,
- ‹leri derecede Siroz, Ast›m, A. Spondilit, Çölyak, ﬁizofren hastalar› oldu¤u gibi,
- Yayg›n olarak; Korsakoff Sendromu, Hepatit B, Protez ile ilgili sorunlar ve vücutta ﬂarapnel parças› bulunmas›na rastlanmaktad›r.
* Dr. ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, Hasta Haklar› ‹l Koordinatörü / gulsumonal@yahoo.com
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- 62-82 yaﬂ aral›¤›nda, arkadaﬂ yard›m›yla hayat›n› sürdüren hastalar vard›r ve bu
hastalardan geçti¤imiz dönemde tahliye beklerken hayat›n› kaybedenler vard›r.
T›p Eti¤i ve Hasta Haklar›
‹nsani iyileﬂtirme iﬂiyle, etik genellikle iç içe olmuﬂtur. Bugün t›p eti¤i, sa¤l›k hizmetini verenler ve hizmeti alanlar ile yak›nlar›n›n beklentileri-de¤erleri aras›ndaki farkl›l›klardan do¤an ikilemleri ayd›nlatmaya çal›ﬂan bir disiplindir. T›p hukuku da, sa¤l›k hizmetinde kiﬂiler aras›nda iliﬂkileri düzenler ve uyulmas› zorunlu kurallar bütününe ba¤lar. Ancak hukuka uygunluk her durumda eti¤e uygunluk anlam›na gelmez, bir baﬂka deyiﬂle
belirli bir t›bbi vaka, mesleki usuller aç›s›ndan kurallara uygun de¤erlendirilmiﬂ olabilir,
hukuken ispat edilebilir bir kusur da olmayabilir fakat ahlaken yanl›ﬂ bulunabilir.
T›p eti¤inin temel prensipleri birkaç ana baﬂl›kta hat›rlanacak olursa;
- Doktorlar hastalar›n›n haklar›na sayg› göstermelidirler.
- Mesleki bilgilerini ve becerilerini geliﬂtirmeli ve yenilemelidirler.
- Mesleki disipline uymal›d›rlar.
- Gerekli oldu¤unda meslektaﬂlar›na dan›ﬂmal›d›rlar.
- Hasta s›rlar›n› saklamal›d›rlar.
- Doktorlar iyi vatandaﬂ olmal›d›rlar.
- Mesleklerini özgür t›bbi kararlar›n› engelleyecek ortamlarda icra etmemelidirler1.
Hasta Haklar›
Günümüz sa¤l›k hizmetlerinde hastan›n iliﬂki içinde oldu¤u yaln›zca hekim de¤il,
tüm çal›ﬂanlar›yla birlikte hastane/sa¤l›k kurumudur. Bu anlam›yla hasta haklar›, hasta-hekim iliﬂkisinin, tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› kapsayacak ﬂekilde etikten hukuka do¤ru
yeniden düzenlenmesidir. Genel olarak insan haklar›n›n ve de¤erlerinin sa¤l›k hizmetlerine uygulanmas›n› ifade eder. ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi gibi genel, Dünya
Hekimler Birli¤i Bildirgeleri gibi t›bbi özel konulara ayr›lm›ﬂ uluslararas› belgelere ve bu
belgeler temelinde oluﬂturulmuﬂ hukuki düzenlemelere dayan›r. Bu düzenlemelerin ortak özelli¤i, merkeze bireyin “sadece insan olmas›ndan” do¤an haklar›n›n yerleﬂtirilmiﬂ
olmas›d›r. Toplumsal boyutu aç›s›ndan sa¤l›k hakk› ile kesiﬂme gösterse de, özellikle
bireysel nitelikteki haklar aç›s›ndan farkl› ele al›n›r. Kiﬂinin hastalan›p t›bbi destek ve
bak›ma gereksinim göstermesi ve bunun bir sonucu olarak, niteli¤ini tam olarak de¤erlendirme ve denetleme ﬂans›na sahip olmad›¤› karmaﬂ›k sistem ve örgütlenmeler ile
karﬂ›laﬂmas› temel haklar› aç›s›ndan onu güçsüz, güvensiz ve duyarl› bir konuma sürüklemektedir. Deneyimler göstermiﬂtir ki, t›bbi uygulamalar s›ras›nda kiﬂinin onuru ve
bütünselli¤i kolayl›kla zedelenmektedir. Sa¤l›k hizmetlerinden yararlan›rken, ilgili sistemlerin unsurlar› karﬂ›s›nda hastan›n bir birey olarak da yaﬂam hakk›n›n, kiﬂisel bütünselli¤i ve onurunun güvenceye al›nmas› için 70'li y›llarda gündeme gelen kavram,
80'li y›llarda uluslararas› alana taﬂ›nm›ﬂ, 90'l› y›llarda yasal düzenlemeler baﬂlam›ﬂ,
2000’li y›llarda ise protokoller geliﬂtirilerek uygulamal› hale gelmiﬂtir.
Cezaevlerinde sa¤l›kla ilgili haklar konusunda, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirisi baﬂta olmak üzere, çok say›da uluslararas› ve ulusal hukuksal ve etik düzenleme vard›r.
Uluslararas› Hasta Haklar› Mevzuat›
Uluslararas› Sa¤l›k Hukuku
- 1948’de kabul edilen ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi M. 5, 9, 11 keyfi tutuklama ve iﬂkence yasa¤›na, M.25 ile en temel hak olan yaﬂam hakk› çerçevesinde sa¤l›k hakk›na yer vermiﬂtir.
- Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi M. 12. sa¤l›k hakk›n› “Sa¤l›k
Standard› Hakk›” baﬂl›¤› alt›nda düzenlemiﬂtir.
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- Avrupa Sosyal ﬁart›’nda ise sa¤l›k hakk›na M. 11. ‘Sa¤l›¤›n Korunmas› Hakk›’
bölümünde yer vermiﬂtir.
- Avrupa Birli¤i Temel Haklar Bildirgesi M. 35. “Sa¤l›k Hizmetleri”ni düzenleyerek sa¤l›k hakk›na vurgusunu yapm›ﬂt›r.
- A‹H Sözleﬂmesi - M. 2: “Yaﬂam Hakk›”, M.3: “‹ﬂkence ve Di¤er ‹nsanl›k D›ﬂ› ya
da Aﬂa¤›lay›c› Muamele ya da Ceza Yasa¤›”, M.5:” Kiﬂi Özgürlü¤ü ve Güvenli¤i Hakk›” ve özellikle M. 6: “Adil Yarg›lanma Hakk›” öncelikle göz önünde tutulabilecek düzenlemelerdir.
- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Cezaevi Kurallar› Hakk›nda 2 Say›l› Tavsiye
Karar› 3. bölümünde “Sa¤l›k” baﬂl›¤› alt›nda “Sa¤l›k bak›m›, Cezaevi sa¤l›k hizmetlerinin organizasyonu, T›p ve sa¤l›k personeli, Hekimin görevleri, Sa¤l›k bak›m›n›n temini ve Ak›l sa¤l›¤›” gibi konular detayl› bir biçimde düzenlenmiﬂtir.
- “Tutuklulara Uygulanacak Asgari Kurallara ‹liﬂkin (73) 5 Say›l› karar” de¤indi¤imiz düzenlemeden daha detayl› içeri¤i ile göze çarpmakta ve bir önleyici tedbir olan
tutuklama kurumu bak›m›ndan güvenceli bir ortam sunmaktad›r6.
Uluslararas› T›p Eti¤i
Dünya Hekimler Birli¤i Bildirgeleri
- Atina And›; Uluslararas› Cezaevi T›bbi Hizmetler Konseyi (1982); 1. ‹lke: Tutuklu ve gözalt›nda bulunanlar›n, t›bbi bak›m›yla görevli sa¤l›k personelinin özellikle hekimlerin, tutuklu ve gözalt›nda bulunmayanlara sa¤lanan nitelik ve düzeyde bedensel
ve ruhsal sa¤l›klar›n› korumak ve hastal›klar›n› tedavi etmek ödevidir.
- DTB Hekimlik Ahlak› Uluslararas› Yasas› (1949), Helsinki Bildirisi (1964), Hekimlerin ‹nsan Haklar›na ve Bireysel Özgürlüklerine ‹liﬂkin Bildirge (1985), DTB ‹nsan
Haklar› Konusunda 1990 tarihli karar›, üye tabip birliklerini, cezaevi hekimlerini net
etik do¤rular konusunda bilgilendirmeye; hükümlülerin insani bir bak›m almalar›n› engelleyen durumlar› çeﬂitli yollarla protesto etmeye ve gereksiz tutuklu bulunanlar›n acil
sal›verilmeleri için ça¤r›da bulunmaya davet edece¤i belirtilir7.
- Tokyo Bildirgesi (1975), Malta Bildirgesi (1991)
- Lizbon Bildirgesi (1981), Amsterdam Bildirgesi (1994), Bali Bildirgesi (1995)
- SANT‹AGO B‹LD‹RGES‹(2005): Temel hasta haklar›n› dile getiren bildiri,
hasta haklar›yla ilgili di¤er DTB bildirgelerinin gözden geçirildi¤i ve güncellendi¤i son
düzenlemedir.
‹lkeler
1. Nitelikli Sa¤l›k Hizmeti Alma Hakk›
2. Seçim Yapma Özgürlü¤ü
3. Kendi Kaderini Belirleme Hakk›
4. Bilinci Kapal› Hastaya Müdahalede R›za Hakk›
5. Yasal Ehliyeti Olmayan Hastada R›za Hakk›
6. Hastan›n ‹ste¤ine Karﬂ›n Yap›lan Giriﬂimler
7. Bilgilendirme Hakk›
8. Gizlilik Hakk›
9. Sa¤l›k E¤itimi Hakk›
10. Onurunu Koruma Hakk›
11. Dini Destek Hakk›
Avrupa Temel Sözleﬂmesi (Roma - 2002)
Avrupa Birli¤i Temel Haklar Statüsünün 35. maddesine dayanan statü, temel
haklar›n düzenlenmesinden oluﬂur ve uygunluk ölçüsü göz önünde bulundurularak mali, ekonomi veya politik s›n›rlamalardan ba¤›ms›z olarak ele al›n›r8.
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Hastalara Ait Ondört Hak
1.Koruyucu Tedbirlerin Al›nmas› Hakk›
2. Sa¤l›k Hizmetinden Yararlanma Hakk›
3.Bilgi Edinme Hakk›
4-R›za (onay) Hakk›
5-Özgür Seçim Hakk›
6-Gizlilik Hakk›
7-Hastalar›n Vaktine Sayg›
8-Kalite Standartlar› Hakk›
9-Güvenlik Hakk›
10-T›ptaki Yeniliklerden Yararlanma Hakk›
11-Gereksiz a¤r›/ac› ve S›k›nt›dan Sak›nma Hakk›
12-Kiﬂisel Tedavi Hakk›
13-ﬁikâyet Hakk›
14-Tazminat Hakk›
Ulusal Hasta Haklar› Mevzuat›
Hekimlik Meslek Eti¤i Kurallar› (HMEK-1999)
6023 say›l› yasan›n 59/g maddesine dayan›larak haz›rlanm›ﬂt›r, hekimlik mesle¤inin genel kural ve ilkelerini tan›mlar, hekimin meslektaﬂlar›na, hastalar›na ve topluma karﬂ› görev ve ödevlerini düzenler. Md. 21: Hasta Haklar›na Sayg›: “Hekim hastas›n›n sa¤l›¤› ile ilgili kararlar al›rken; bilgilenme hakk›, ayd›nlat›lm›ﬂ onam hakk›, tedaviyi kabul ya da red hakk›, vb. hasta haklar›na sayg› göstermek zorundad›r” der, Md.
43’e kadar, Hasta haklar› ve ‹nsan Haklar› konular› düzenlenir.
Hasta Haklar› Yönetmeli¤i (HHY-1998)
3359 – Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu'nun 9.c bendine ve 181 – SB. Teﬂkilat
ve Görevleri Hakk›nda KHK'nin 43.maddesine dayan›larak haz›rlanan yönetmelik,
uluslararas› belgeler ›ﬂ›¤›nda hasta haklar›n› somutlar. Kamu ve Özel bütün sa¤l›k kuruluﬂlar›n› kapsar.
Ceza ve Tutukevlerinde Hasta Haklar›
Ceza ve tutukevleri oldukça karmaﬂ›k kuruluﬂlard›r. Gözetim alt›ndaki bireyin t›bbi bak›ma ulaﬂma çabas› engellidir. Dezavantajl› bir grubun yaﬂad›¤› cezaevlerinde,
haklar›n uygulanmas›n› sa¤lamak özel önlemleri gerektirir. Toplumsal bir denetim için,
cezaevi sa¤l›k bak›m dünyas›, gizli ve özel bir alan olmaktan ç›kar›larak, kamuoyunun,
yasalar›n ve t›bbi incelemenin alan›na taﬂ›nmal›d›r2,3.
T›bb› Bak›ma Ulaﬂma Hakk›
Cezaevlerinde hasta haklar› konusunda, hapsedilmiﬂ bir kiﬂinin ba¤›ms›z olarak
t›bbi bak›ma ulaﬂamayaca¤› gerekçesi temel oluﬂturur. Toplum vicdan› ve insanl›¤›n evrensel de¤erleri, tutuklular›n gereksiz ac› ve ma¤duriyetten korunmas›n›, sa¤l›k hizmetlerine ulaﬂmas›n› gerektirmektedir.
Sa¤l›k hizmetlerinin personel ve kaynaklar›, kuruluﬂlarda bak›m› gereken herhangi bir tutukluya yeterli sa¤l›k bak›m›n› verebilecek büyüklük ve yap›da olmal›d›r. Hizmetin sunumu, iﬂleyiﬂi ve sa¤l›k personelinin görev yapabilmesi için gerekenleri karﬂ›lamaya yetecek bir maddi destek sa¤lanmal›d›r.
Cezaevi ortam› t›bbi personel aç›s›ndan hastalar›n t›bbi ihtiyaçlar›n›n ola¤an bir
iletiﬂimle sürdürülemedi¤i bir ortamd›r, resmi aç›dan tan›mlanm›ﬂ aktif iletiﬂim kanallar›na ihtiyaç vard›r. Hizmete eriﬂme olabildi¤ince do¤rudan olmal›d›r. ‹ﬂlemler cezaevi
personelinin hâkimiyetini ve sa¤l›k personeli d›ﬂ›ndakilerin etkisini azaltmal›, cezaevi
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memurlar›n›n hizmete eriﬂmeyi kesintiye u¤ratmas› en aza indirilmelidir. Tutuklular gereksinimlerini günlük olarak sa¤l›k personeline iletebilmeli, hizmete eriﬂme sadece cezaevi personeli taraf›ndan sa¤lanmamal›d›r. Bu bak›mdan özellikle tecrit koﬂullar›nda
ve k›s›tl› bir alanda yaﬂayan tutuklular çok zorluk yaﬂarlar. T›bbi gereksinimler yaz›l› ve
sözlü olarak, di¤er tutuklu ve hükümlüler, hücre arkadaﬂlar›, aileler taraf›ndan iletilebilmelidir. Tüm bu gereksinimler sa¤l›k personeli taraf›ndan günlük olarak de¤erlendirilmeli, planlama yap›lmal›d›r. Cezaevi sa¤l›k personeli hastan›n sa¤l›k geçmiﬂini hasta
dosyas›na iyi kaydetmeli, bir sonraki nakilde zaman kayb› ve baz› iﬂlemlerin yinelenmesi önlenmelidir. Tersi durumda, özellikle kronik hastal›klar› olan hastalar zaman
kaybetmekte ve y›pranmaktad›r.
- HHY Md. 5: “Herkesin yaﬂama, maddi ve manevi varl›¤›n› koruma ve geliﬂtirme hakk›n› haiz oldu¤u ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakk› ortadan kald›rmak yetkisinin olmad›¤› bilinerek, hastaya insanca muamelede bulunulur. Sa¤l›k hizmetinin verilmesinde, hastalar›n, ›rk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düﬂünce, felsefi inanç ve
ekonomik ve sosyal durumlar› ile sair farkl›l›klar› dikkate al›namaz. Sa¤l›k hizmetleri,
herkesin kolayca ulaﬂabilece¤i ﬂekilde planlan›p düzenlenir” der.
- HHY Md. 6: Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma: “Hasta, adalet
ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sa¤l›kl› yaﬂaman›n teﬂvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sa¤l›k hizmetleri de dahil olmak üzere, sa¤l›k hizmetlerinden ihtiyaçlar›na uygun olarak faydalanma hakk›na sahiptir. Bu hak, sa¤l›k hizmeti veren bütün kurum ve kuruluﬂlar ile sa¤l›k hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir”.
- HHY Md. 11: T›bbi Gereklere Uygun Teﬂhis, Tedavi ve Bak›m: “Hasta, modern
t›bbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teﬂhisinin konulmas›n›, tedavisinin
yap›lmas›n› ve bak›m›n› istemek hakk›na sahiptir”.
- HHY Md. 40- Refakatçi Bulundurma: “Muayene ve tedavi s›ras›nda hastaya yard›mc› olmak üzere; mevzuat›n ve kurum imkanlar›n›n elverdi¤i ve hastan›n sa¤l›k durumunun gerektirdi¤i ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine ba¤l›
olarak, refakatçi bulundurulmas› istenebilir”.
- HMEK MD 35: Tutuklu ve Hükümlülere Verilecek T›bbi Yard›m: “Tutuklu ve
hükümlülerin muayenesi de öteki hastalar›nki gibi, kiﬂilik haklar›na sayg›l›, hekimlik sanat›n› uygulamaya elveriﬂli koﬂullarda yap›l›r ve onlar›n gizlilik haklar› korunur. Hekimin, bu koﬂullar›n sa¤lanmas› için ilgililerden istekte bulunma hakk› ve sorumlulu¤u
vard›r. Muayene sonucu düzenlenecek belge veya raporlarda hekimin ad›, soyad›, diploma numaras› ve imzas› mutlaka bulunur. Belge ve raporun bir örne¤i kiﬂiye verilir.
Belge ve rapor bask› alt›nda yaz›lm›ﬂ ise, hekim bu durumu en k›sa zamanda meslek
örgütüne bildirir”.
- Sa¤l›k Bak›m›na Ulaﬂma Hakk› Santiago Bildirgesi Md. 1, Roma Sözleﬂmesi
Md1, Md2 ile düzenlenmiﬂtir.
- Roma Sözleﬂmesi Md. 7 ile Hastalar›n Vaktine Sayg› Hakk› düzenlenmiﬂtir.
Onurunu Koruma Hakk›
Cezaevlerindeki bireylerin, fiziksel ve ruhsal aç›dan gereksiz ac› veren durumlardan esirgenmesi kritik önem taﬂ›r. Sa¤l›k hizmetlerinin verilmemesi fiziksel iﬂkence anlam›na gelir. Bak›m›n sa¤lanmas›ndaki baﬂar›s›zl›k, anayasa taraf›ndan özellikle yasaklanm›ﬂ olan “ac›mas›z ve ola¤and›ﬂ› ceza” olarak ortaya ç›kabilir. ‹hmal ve kötü muamele için, bir tutukluya zarar vermek niyeti taﬂ›mak gerekmez; hizmet sunumunda
“tümden yetersizlik ya da bir dizi bireysel olay” sonucu kay›ts›zl›k ortaya ç›kabilir.
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- HMEK Md. 34, ‹ﬂkenceye Yard›m Yasa¤›: “Hekim, t›bbi bilgi ve becerisiyle, iﬂkence ve benzeri uygulamalara kat›lamaz, yard›mc› olamaz, gerçe¤e ayk›r› rapor düzenleyemez. ‹ﬂkence iddias› olan olgularla karﬂ›laﬂan hekim, mesleki bilgi ve becerilerini gerçe¤in ortaya ç›kar›lmas› için kullan›r”.
- DTB Tokyo Bildirgesi(1975), iﬂkence konusunda hekimler için k›lavuzdur.
- HHY Md. 14- T›bbi Özen Gösterilmesi: “Personel, hastan›n durumunun gerektirdi¤i t›bbi özeni gösterir. Hastan›n hayat›n› kurtarmak veya sa¤l›¤›n› korumak mümkün olmad›¤› takdirde dahi, ›st›rab›n› azaltmaya veya dindirmeye çal›ﬂmak zorunludur”.
- HHY Md 39- ‹nsani De¤erlere Sayg› Gösterilmesi ve Ziyaret: “Hasta, kiﬂilik de¤erlerine uygun bir ﬂekilde ve ortamda sa¤l›k hizmetlerinden faydalanma hakk›na sahiptir. Sa¤l›k hizmetlerinin her safhas›nda, hastalara, onlar›n bedeni ve ruhi durumlar› dikkate al›narak, hangi iﬂlemin neden ve nas›l yap›ld›¤›, yap›laca¤› ve bekletilmeleri
söz konusu ise, bekletilmenin sebepleri hususunda gerekli ve yeterli bilgi verilir. Sa¤l›k
kurum ve kuruluﬂlar›nda, insan haysiyetine yak›ﬂ›r gereken her türlü hijyenik ﬂartlar›n
sa¤lanmas›, gürültünün ve rahats›z edici di¤er bütün etkenlerin bertaraf edilmesi esast›r. Gerekti¤inde, bu hususlar hasta taraf›ndan talep konusu yap›labilir”.
- Santiago Bildirgesi Md. 11: Onurunu Koruma Hakk›,
- Roma Sözleﬂmesi Md. 11: Gereksiz a¤r› / ac› ve S›k›nt›dan Sak›nma Hakk›n›
düzenler,
Kaliteli ve Güvenli Sa¤l›k Hizmeti Hakk›
Cezaevlerinde, yeni teknolojilerin kullan›m› ve uzmanlaﬂm›ﬂ sa¤l›k bak›m hizmetlerinin sunulabilmesi, t›bbi bak›m standartlar›n›n sa¤lanmas› için, iyi bir planlama ve
yeterli say› ve nitelikte kaliteli personel gereklidir. Hizmet, Tam T›bbi Muayene içeren
bir giriﬂ muayenesiyle baﬂlamal›, acil gereksinim riskleri oldu¤una t›bbi olarak karar verilen hastalar, sa¤l›k personelini rahatl›kla eriﬂebilecekleri yerlere yerleﬂtirilmelidirler.
Bulaﬂ›c› hastal›¤› olan, fiziksel olarak zay›f ya da hasta olanlar, mental retarde ve
demansta olanlar, intihara e¤ilimli ya da ruhsal hastal›¤› olanlar, özel fiziksel ihtiyaçlar› olanlar, ampütasyonu ya da protezi olanlar, kolostomisi olanlar, engelliler, kronik
hastal›¤› olanlar ya da düﬂkünler, yaﬂ spekturumunda uç noktada olanlar, genç ve yaﬂl›lar risk grubunu oluﬂturur, özel takip gerektirirler.
‹ntihar riski saptanan tutuklu ve hükümlüler hemen ak›l ve ruh sa¤l›¤› ünitesine
acil bir de¤erlendirme için sevk edilmeli, aciliyetleri ölçüsünde t›bbi sa¤alt›m alt›na al›nmal›d›rlar. Tecrit uygulamas› intihar giriﬂiminde bulunma olas›l›¤›n› art›r›r. ‹zolasyon
kullan›lmamal›, bu kiﬂiler e¤itimli personel taraf›ndan izlem ve gözlem alt›nda tutulmal›d›r.
Terminal dönem hastalar›n bak›m›nda sa¤l›k otoriteleri, bu hastalar›n topluma sunulan sa¤l›k hizmetinden yararlanabilmeleri için serbest b›rak›lmalar›n› savunmal›d›r.
- HHY Md. 11 - T›bbi Gereklere Uygun Teﬂhis, Tedavi ve Bak›m: “Hasta, modern t›bbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teﬂhisinin konulmas›n›, tedavisinin yap›lmas›n› ve bak›m›n› istemek hakk›na sahiptir”.
- HHY Md. 14 - T›bbi Özen Gösterilmesi,
- Roma Sözleﬂmesi Md. 8-Kalite Standartlar› Hakk›, Md.9-Güvenlik Hakk›, Md.
10-T›ptaki Yeniliklerden Yararlanma Hakk›, Md.12-Kiﬂisel Tedavi Hakk›n› düzenler.
- HMEK Md. 28: Terminal Hastalara Yard›m; “Hekim, terminal dönemdeki hastalara her türlü insani yard›m› yapmaya, insan onuruna yaraﬂ›r koﬂullar› sa¤lamaya ve
çekilen ac›y› olabildi¤ince azaltmaya çal›ﬂ›r” der.
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Sevk ve Konsultasyon Hakk›
Cezaevi sa¤l›k personelinin uzmanl›k alan› d›ﬂ›ndaki sa¤l›k sorunlar›nda konunun
uzman› hekimlere gereksinim vard›r. Konsültasyon, gerekirse nakil ve izlem için yaz›l› protokoller haz›rlanmal›, sa¤l›k personelinin tutuklu ve hükümlüleri d›ﬂar›daki bir sa¤l›k kurumuna nakletmek istedikleri durumlarda kullan›lacak araç ve personel haz›r bulundurulmal›d›r. Tüm sa¤l›k personelini çal›ﬂma takvimi ulaﬂ›labilir olmal›, acil durumlarda ya da belirli yak›nma ve bulgusu olan tutuklular için dan›ﬂman hekimin ça¤r›lmas› konusunda yaz›l› kural ve iﬂlemler olmal›d›r.
- HHY Md. 9 - Personeli Tan›ma, Seçme ve De¤iﬂtirme: “…Mevzuat ile belirlenmiﬂ usüllere uyulmak ﬂart› ile hastan›n, kendisine sa¤l›k hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi de¤iﬂtirme ve baﬂka tabiplerin konsültasyonunu istemek hakk› vard›r
- HMEK Md. 19 - Dan›ﬂ›m(Konsültasyon) ve Ekip Çal›ﬂmas›n› düzenler.
- Santiago Bildirgesi Md.2 , Roma Sözleﬂmesi Md. 5 ile düzenlenmiﬂtir.
Bilgi Edinme ve R›za Hakk›
Cezaevlerindeki kiﬂiler tercihleri nedeniyle disipliner bir yaklaﬂ›m ya da cezaya
çarpt›r›lma riski taﬂ›maks›z›n tan› ve tedavi iﬂlemleriyle ilgili bilgi alma, tedaviyi kabul
ya da reddetme hakk›na sahiptir.
- HHY Md. 15 - Genel Olarak Bilgi ‹steme Hakk›: “Hasta; sa¤l›k durumunu, kendisine uygulanacak t›bbi iﬂlemleri, bunlar›n faydalar› ve muhtemel sak›ncalar›, alternatif t›bbi müdahale usülleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya ç›kabilecek muhtemel sonuçlar› ve hastal›¤›n seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yaz›l› olarak bilgi istemek hakk›na sahiptir.
Sa¤l›k durumu ile ilgili gereken bilgiyi, bizzat hasta veya hastan›n küçük, temyiz
kudretinden yoksun veya k›s›tl› olmas› halinde velisi veya vasisi isteyebilir. Hasta, sa¤l›k durumu hakk›nda bilgi almak üzere bir baﬂkas›na da yetki verebilir”.
- HHY Md. 16 - Kay›tlar› ‹nceleme, Md. 17 - Kay›tlar›n Düzeltilmesini ‹steme
Hakk›n› düzenler.
- HHY Md. 24 - Hastan›n R›zas› ve ‹zin: Hastan›n R›zas› ve ‹zin: “T›bbi müdahalelerde hastan›n r›zas› gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin al›n›r”.
- HHY Md. 25 - Tedaviyi Reddetme ve Durdurmay› düzenler.
- Ayd›nlat›lm›ﬂ Onam HMEK Md. 26,
- Santiago Bildirgesi Md.3, Md.4, Md.5, Md.6, Md.7 ile, Roma Sözleﬂmesi Md.3
ve Md. 4 ile düzenlenmiﬂtir.
Mahremiyet Hakk›
Cezaevi sa¤l›k personeli, mahremiyet hakk›n›n kolay zedelenebilece¤i koﬂullarda
yaﬂayan tutuklu ve hükümlülerin t›bbi bilgilerini yasal gereklilikler d›ﬂ›nda di¤er cezaevi personeline dahi aç›klamamal›d›r.
- HHY Md. 21 - “Hastan›n, mahremiyetine sayg› gösterilmesi esast›r. …Hastan›n,
sa¤l›k durumu ile ilgili t›bbi de¤erlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini, Muayenenin, teﬂhisin, tedavinin ve hasta ile do¤rudan temas› gerektiren di¤er iﬂlemlerin makul bir gizlilik ortam›nda gerçekleﬂtirilmesini, T›bben sak›nca olmayan hallerde yan›nda
bir yak›n›n›n bulunmas›na izin verilmesini, Tedavisi ile do¤rudan ilgili olmayan kimselerin, t›bbi müdahale s›ras›nda bulunmamas›n›, Hastal›¤›n mahiyeti gerektirmedikçe hastan›n ﬂahsi ve ailevi hayat›na müdahale edilmemesini, Sa¤l›k harcamalar›n›n kayna¤›n›n gizli tutulmas›n›, kapsar. Ölüm olay›, mahremiyetin bozulmas› hakk›n› vermez”.
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- HHY Md. 23 - Bilgilerin Gizli Tutulmas›: “Sa¤l›k hizmetinin verilmesi sebebiyle
edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller d›ﬂ›nda, hiçbir ﬂekilde aç›klanamaz.Kiﬂinin r›zas›na dayansa bile, kiﬂilik haklar›ndan bütünüyle vazgeçilmesi, bu haklar›n baﬂkalar›na devri veya aﬂ›r› ﬂekilde s›n›rlanmas› neticesini do¤uran hallerde bilginin aç›klanmas›, bunlar› aç›klayan›n hukuki sorumlulu¤unu kald›rmaz.
Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve hakl› bir sebebe dayanmaks›z›n hastaya zarar
verme ihtimali bulunan bilginin ifﬂa edilmesi, personelin ve di¤er kimselerin hukuki ve
cezai sorumlulu¤unu da gerektirir”.
- HMEK Md. 9 - S›r Saklama Yükümlülü¤ü olarak,
- Santiago Bildirgesi Md. 8, Roma Sözleﬂmesi Md. 6 ile düzenlenmiﬂtir.
Sa¤l›k E¤itimi Hakk›
Kiﬂinin kendi t›bbi durumuyla ilgili ve sa¤l›¤› geliﬂtirici bilgiler, cezaevlerinde de¤iﬂik e¤itim teknolojilerinden yararlanarak uygulanmal›d›r.
- HHY- 3. BÖLÜM-Sa¤l›k Durumu ‹le ‹lgili Bilgi Alma Hakk›,
- Santiago Md. 9 - Sa¤l›k E¤itimi Alma Hakk› ile
- Roma Sözleﬂmesi Md. 3 ile düzenlenmiﬂtir.
ﬁikayet ve Dava Hakk›
Sa¤l›k hizmeti alan her bireyin, haklar›n›n ihlal edildi¤ini düﬂündü¤ü durumda baﬂvuru hakk› vard›r.
- HHY Md. 42: Müracaat, ﬁikayet ve Dava Hakk›: “Hastan›n ve hasta ile ilgili bulunanlar›n, hasta haklar›n›n ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, ﬂikayet ve dava haklar› vard›r”.
- HHY Md. 43: Sa¤l›k Kurum ve Kuruluﬂlar›n›n Sorumlulu¤unu düzenler.
- Roma Sözleﬂmesi Md.13 ve Md. 14 ile düzenlenmiﬂtir.
Dini Destek Hakk›
Cezaevindeki her birey kendi inanç ve de¤erleri do¤rultusunda manevi ve moral
destek alma hakk›na sahiptir.
— HHY Md. 38: “Sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›n›n imkanlar› ölçüsünde hastalara
dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler al›n›r. Kurum
hizmetlerinde aksamalara sebebiyet verilmemek, baﬂkalar›n› rahats›z etmemek ve personelce düzenlenip yürütülen t›bbi tedaviye hiç bir ﬂekilde müdahalede bulunulmamak
ﬂart› ile hastalara dini telkinde bulunmak ve onlar› manevi yönden desteklemek üzere
talepleri halinde, dini inançlar›na uygun olan din görevlisi davet edilir. Bunun için, sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›nda uygun zaman ve mekan belirlenir.
‹fadeye muktedir olmay›p da dini inanc› bilinen ve kimsesiz olan agoni halindeki hastalar için de, talep ﬂart› aranmaks›z›n, dini inançlar›na uygun olan din görevlisi ça¤r›l›r.
— Santiago Bildirgesi Md. 11 ile düzenlenmiﬂtir.
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ERKEK ÇOCUK SÜNNET‹ ve ‹Ç‹NDE BARINDIRDI⁄I ET‹K
SORUNLAR
THE CIRCUMCISION of BOYS and the ETHICAL ISSUES
INHERENT to THIS PRACTICE
Murat AKSU*, ‹lhan ÇET‹N**, Ali YILDIRIM***
Abstract
Circumcision is a widely used surgical operation all over the world. This surgical
procedure practices on women and men are open to discussion in view of medical,
religious and traditional reasons. However, female circumcision is markedly decreased
by international activities against women circumcision due to the high rate of early
complication threatening human life. On the other hand, male circumcision continues
within the English speaking community, Muslim and Jewish people. Recently, new
born male circumcision and its ethical issues attract attention in scientific circles and
English speaking communities. This debate focuses on the informed consent of child
and parental guidance, medical complication and medical – social benefits. In our
country, circumcision is a legal surgical procedure. Although circumcision is applied
on cultural and traditional grounds by Turkish people, it rarely starts ethical and legal
issues based on surgical complications and informed consent issues. In conclusion, circumcision should be taken into consideration as a medical ethical issue.
Key Words: Circumcision, ethics, Turkey.
Giriﬂ
Sünnet, s›n›rl› say›da t›bbi endikasyon d›ﬂ›nda, ço¤unlukla geleneksel ve dinsel gerekçelerle erkek ve kad›n bedenine uygulanan, kökeni tarihin derinliklerine dayanan,
bir cerrahi yöntemdir. Ülkemizde sünnet %84.8 oran›nda dini inan›ﬂ ve gelene¤in bir
parças› olarak ﬂölen niteli¤inde yap›lmakta ve erkek nüfusun %100’e yak›na sünnet
uygulanmaktad›r1.
Günümüzde Amerika Birleﬂik Devletleri ve Kanada’da sünnet edilmiﬂ erkeklerin
oran›n›n %50’nin üzerinde oldu¤u ve bunun t›bbi yarar ve geleneklere uymak için yap›ld›¤› belirtilmektedir. Dünya genelinde ise erkek nüfusunun %25’inin sünnetli oldu¤u tahmin edilmektedir2,3.
Dünya toplumlar›nda t›bbi zorunluluklar d›ﬂ›nda sa¤l›kl› olma kayg›s›, gelenek ve
dini nedenlerle uygulanan sünnetin günümüz toplumlar›nda yaratt›¤› tart›ﬂma ortam›n›n daha iyi ﬂekilde anlaﬂ›labilmesi için, konu hakk›nda tarihsel sürecin ele al›nmas› gerekmektedir.
T›p literatüründe, frenulum/prepusyum olarak tan›mlanan penis ucundaki derinin
glans penisin korona hizas›nda eksize edilerek glans penisin görünür hale getirilmesi
iﬂlemi4. Türkçede “sünnet”, Arapçada “h›tan”, Frans›zcada “cironcision”, Almancada
“beschneidung” ve ‹ngilizcede “circumcision” kelimeleriyle tan›mlanmaktad›r5.
* Yrd. Doç. Dr. Gazi Osman Paﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi T›p Tarihi ve Deontoloji AD Ö¤retim Üyesi /
murataksumd@gmail.com
** Yrd. Doç. Dr. Gazi Osman Paﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› AD / aliyildirim64@yahoo.com
*** Yrd. Doç. Dr. Gazi Osman Paﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p AD / ilhancetin@gop.edu.tr
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Sünnet, günümüzde Müslüman ve Yahudi toplumlar›nda ve Afrika, Avustralya,
Amerika ve Okyanusya toplumlar›nda genellikle erkeklere uygulanmakla birlikte baz›
bölgelerde kad›nlara -labium minus veya klitorisin s›n›rl› eksize edilmesi- da uygulanmaktad›r. Dünya genelinde yayg›n ﬂekilde uygulanan sünnetin kayna¤› hakk›nda ise bilimsel olarak kesin ve yeterli bilgilere ulaﬂ›lamamaktad›r6. Bununla birlikte 6000 y›l öncesine tarihlendirilen baz› mumyalar›n sünnetli olduklar› görülmektedir. Baz› kaynaklardaki anlat›lar›n kronolojik olarak de¤erlendirilmesi ile sünnetin tarihi yaklaﬂ›k olarak
15.000 y›l öncesine kadar dayand›r›lmaktad›r. Sünnet hakk›nda bugün elimizdeki en
eski yaz›l› kay›t ise, MÖ 2300 y›llar›na ait M›s›r’da bulunan mezar duvarlar›nda yer
alan sünnet tasvirleridir6,7.
Antik dönemden Orta Ça¤ sonuna kadar sünnet dini, geleneksel ve sosyal nedenlerle yap›lmaya devam etmiﬂtir. 19. yy’da t›p literatüründe mastürbasyonun bir hastal›k olarak alg›lanmas› ve bundan kurtulmak amac›yla sünnetin önerilmesi, sünnet tarihinde önemli bir dönüm noktas› olmuﬂtur. Bu tarihten sonra özellikle ‹ngilizce konuﬂan toplumlarda sünnetin h›zla yayg›nlaﬂt›¤› ve ilerleyen y›llarda uygulaman›n rutin olarak genellikle yenido¤an döneminde gerçekleﬂtirildi¤i tespit edilmektedir8. 20. yy baﬂ›nda gelindi¤inde ise, sünnetin geleneksel nedenler d›ﬂ›nda mastürbasyon, hijyen ve
üriner sistem enfeksiyonu için önerildi¤i görülmektedir. 1940’larda dönemin t›p anlay›ﬂ› iﬂlemin özellikle yenido¤an döneminde yap›lmas› tavsiye etmiﬂtir. II. Dünya Savaﬂ› sonras›ndaki yeni ortamda sorgulanmaya baﬂlanan sünnet, 1970 sonras›nda dünya
genelinde etik ve t›bbi yönden yo¤un ﬂekilde tart›ﬂ›lm›ﬂ ve özellikle kad›n sünneti için
yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda 1990’larda kad›n sünneti için yasaklamalar önerilmiﬂtir.
1990 sonras›nda insan sa¤l›¤›n› tehdit eden AIDS için, erkek sünnetinin koruyucu oldu¤u düﬂüncesi ile sünnetin yeniden rutin uygulamas› önerilerine karﬂ›l›k konu hakk›nda yo¤un akademik bilgi üretimi gerçekleﬂtirilmektedir9,10.
Tarihsel kökenleri tam olarak ayd›nlat›lamayan bu cerrahi iﬂlem için, t›p eti¤i aç›s›ndan tart›ﬂmal› konular›n t›p eti¤i ilkeleri, yararc› bak›ﬂ aç›s› ve deontolojik aç›lardan
incelenmesinin gerekli oldu¤u düﬂünülmektedir. Bu amaçla ilk olarak t›p eti¤i penceresinden konunun daha iyi incelenebilmesi için sünnetin klinik uygulamada sa¤lad›¤›
yarar ve risklerinin ortaya konulmas› gerekmektedir.
T›bbi Aç›dan Sünnetin Yararlar› ve Uygulaman›n ‹çinde Bar›nd›rd›¤›
Riskler
Sünnetin tarihsel geliﬂim sürecinin incelendi¤i bölümde de belirtildi¤i üzere, sünnet günümüz toplumlar›nda cerrahi zorunluluk d›ﬂ›nda ileriye dönük sa¤l›k gerekçeleri
ve geleneksel-dini nedenlerle uygulanmaktad›r.
Sünnet için belirtilen ileriye yönelik sa¤l›k avantajlar›; iﬂlemin erken yaﬂlarda yap›lmas› ﬂart› ile üriner sistem enfeksiyonlar›n›n azalmas›na, fimozis, parafimozis, ürolojik anomali ve balanit geliﬂmesine engel olmas› olarak belirtilmektedir11. Ayr›ca sünnetin, cinsel yolla bulaﬂan hastal›klara, penis kanserine ve seksüel partnerdeki serviks
uteri karsinomuna karﬂ› koruyucu etkileri oldu¤u ileri sürülmektedir12,13.
Yenido¤an sünnetinin en s›k sebeplerinden biri olan prepisyumun retrakte olamamas› ve bu durumun bir enfeksiyon ve a¤r› kayna¤› olarak de¤erlendirilmesi sonucunda sünnet uygulamas› yap›lmaktad›r. Yenido¤an döneminde çocuklar›n sadece %4’ünde prepisyum geri çekilebilir. Yenido¤anlar›n ancak %50’sinde prepisyum, eksternal
üretral meay› görebilecek kadar retrakte edilebilir. Alt› ayl›k bebeklerin ancak %20’sinde prepisyum tam olarak geri çekilebilir. Normal çocuklar›n %10’unda üç yaﬂ›na kadar prepisyum geri çekilemez. Alt› yaﬂ›ndakilerin bile %37’sinde glanstan prepisyum
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tam olarak ayr›lamaz. Ancak pubertede tam ayr›lma oluﬂmaktad›r. Bu ba¤lamda çocuklar›n ço¤unda fimozis tan›s› yanl›ﬂ olarak konuldu¤u ifade edilebilir13.
Günümüz uluslararas› t›p literatüründe sünnet üzerine yap›lan tart›ﬂmalar, HIV enfeksiyonuna karﬂ› onun muhtemel koruyucu etkisine odaklanmaktad›r. Bu gerekçe ile
sünnete “aﬂ›” statüsü tan›mak isteyen görüﬂe karﬂ›l›k, etik tart›ﬂmalar yo¤unlaﬂmaktad›r. 1990 sonras›nda HIV’in cinsel yolla vücuda giriﬂi için hedef hücrelerin prepisyumda tespit edilmesi nedeniyle rutin sünnet önerilmiﬂtir. Sünnet derisinde bulunan Langerhans hücreleri taraf›ndan salg›lanan Langerin adl› immünolojik özellikteki salg› ile
HIV-1’in prepisyumda bulunan hedef hücrelere ba¤lanmas›n›n engellemesi, bilimsel
olarak tart›ﬂmal› bir durum olarak görülmektedir14,15. Sünnetin enfeksiyona karﬂ› koruyucu oldu¤unu iddia eden aç›klamalara ra¤men, 2007 y›l›nda Dünya Sa¤l›k Örgütü
taraf›ndan; sünnetin HIV enfeksiyonundaki koruyucu özelli¤i vurgulanmakla birlikte,
söz konusu hastal›kla mücadelede cinsel partner say›s› ve kondom kullan›m›na odaklan›lmas› önerilmiﬂtir16.
Sünnet, yukar›da k›saca tan›mlanan muhtemel yararlar›n›n yan› s›ra, bir cerrahi
iﬂlem olmas›ndan dolay›, do¤as› gere¤i, komplikasyon riskini de beraberinde taﬂ›maktad›r. De¤iﬂik kaynaklarda sünnetten kaynaklanan komplikasyonlar›n s›kl›¤› %0.2 ile
%15 aras›nda gösterilmektedir. Söz konusu komplikasyonlar s›kl›k s›ras›na göre kanama, lokal ödem ve enfeksiyon, meatal stenoz, üretrokutanöz fistüller ve çok nadiren
penil amputasyon ve hatta ölüm olarak özetlenmektedir3,17. Yapano¤lu ve ark. taraf›ndan sünnet komplikasyonlar› ile ilgili olarak ülkemizde yap›lan bir çal›ﬂmada, geleneksel sünnetçiler komplikasyonlar›n %96.1’inden, sünnet kampanyalar› ise %73’ünden sorumlu olarak tespit edilmiﬂtir18.
Toplu sünnet iﬂlemi s›ras›nda geleneksel sünnetçiler taraf›ndan “Hipospadias”,
“Epispadias”, “Mikropenis”, “Balanit”, “Postit”, “‹drar Yolu Enfeksiyonu”, “Kanama
Diyatezi” ve “Ürolojik Anomali” vakalar›n›n tan› alamamas› ve profilaktik tedavi verilmemesi sonucunda yüksek oranda istenmeyen sonuçlar ortaya ç›kmaktad›r13.
Sünnet prati¤inde ülkemizde göz ard› edilen bir di¤er önemli konu ise fallik dönemde yap›lan uygulamalard›r. 3-6 yaﬂ aral›¤›nda yap›lan sünnet iﬂleminin “kastrasyon fobisi” nedeniyle ileri dönemlerde psikolojik sorunlara yol açt›¤› bilinmektedir. ﬁahin ve ark.’n›n yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmada fallik dönemde yap›lan sünnet oran› 1/3 olarak tespit edilmiﬂtir1. Ayr›ca, ülkemizde sünnet ile ilgili olarak yap›lan çal›ﬂmalarda
sünnet yaﬂ›, sünnetin yenido¤an döneminde yayg›n uyguland›¤› bat› ülkelerinden farkl› olarak ortalama 7 olarak bulunmuﬂtur3.
Bu bölümde t›bbi aç›dan sünnetin mevcut uygulama nedenleri, içinde bar›nd›rd›¤›
muhtemel riskler ve Türkiye özelinde elde edilen verilerin ortaya konulmas›, etik aç›dan ileri sürülen argümanlar›n daha iyi anlaﬂ›lmas›n› ve toplumsal ç›kar ve çocu¤un yarar›na yönelik getirilen eleﬂtirilerin temelini oluﬂturmas› aç›s›ndan önemli görülmektedir. Ayr›ca bu veriler ›ﬂ›¤›nda yap›lacak tart›ﬂma sonucunda ileri sürülecek olan önerilerin t›bbi temeli oluﬂturulmaktad›r.
T›p Eti¤i Aç›s›ndan Sünnet
20. yy’›n son çeyre¤inden itibaren, özellikle ‹ngilizce konuﬂan toplumlarda ve bilim çevrelerinde yenido¤an dönemindeki çocuklar›n sünneti ile ilgili tart›ﬂmalar dikkat
çekmektedir19. Tart›ﬂma, sünneti savunan ve karﬂ› ç›kan görüﬂ olarak iki baﬂl›k alt›nda gerçekleﬂmektedir ve iﬂlemin taﬂ›d›¤› t›bbi yarar - komplikasyon riskine ve çocu¤un
yarar› düﬂüncesi ile ailenin iste¤ine ba¤l› yap›lan iﬂlemde onam / olur konular›na odaklanmaktad›r.
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Yenido¤an Dönemi Erkek Çocuk Sünneti ve Etik Tart›ﬂmalar
Sünneti savunan görüﬂ; HIV, üriner sistem enfeksiyonu ve di¤er cinsel yolla bulaﬂan enfeksiyon hastal›klar›n›n geçiﬂinde sünnetin ciddi bir azalmaya neden oldu¤una
dikkat çekilmekte ve toplumsal ve bireysel aç›dan bu kadar önemli bir yarar›n görmezden gelinemeyece¤i belirtilmektedir20,21. Ayr›ca, yenido¤an dönemindeki çocuklar›n›
aﬂ› yapt›rmak için karar veren anne ve babalar›n, sünnet iﬂlemine göre çok daha ciddi bir yan etki riskine karﬂ›n olur verdiklerine dikkat çekmektedir. Sünnet iﬂleminden
kaynaklanan a¤r› ve a¤r›n›n yönetimi problemi hakk›nda ise iyi düzenlenmiﬂ bir anestezi protokolü ile sorunun üstesinden gelinece¤i ve iﬂlem nedeniyle çocu¤un a¤r› çekmeyece¤i vurgulanmaktad›r. Sünnete karﬂ› ç›kan grubun a¤r› ile ilgili argüman› savunucu grup taraf›ndan çürütülmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Ayr›ca, sünnet iﬂlemi ile çocuk için
sosyal iyilik hedeflendi¤i iddia edilmektedir19.
Karﬂ› ç›kan grup ilk olarak bu uygulaman›n antik ve dinsel köklerinin oldu¤unu dile getirerek, günümüz t›p anlay›ﬂ›nda sünnet için s›n›rl› say›da endikasyon bulundu¤unu ve bu gerekçelerle bu uygulaman›n kabul edilemeyece¤ini ileri sürmektedir. Ayr›ca
bu görüﬂ, sünnet savunucular› taraf›ndan ileri sürülen t›bbi yarar üzerine kurulu argümanlar›n, sünnetin t›psallaﬂt›r›lmas› ile günümüz dünyas›nda temelini kaybeden antik
gerekçelerin rasyonalize edilme çabas› oldu¤unu ifade etmektedir. Bu iﬂlem için karar
verici olan anne ve baban›n dinsel inanc›n›n öncelendi¤i, çocu¤un sosyal ve kültürel
aç›dan bir araç olarak kullan›l›p istismar edildi¤i, çocu¤un birey olarak görülmedi¤i ve
bu nedenle iﬂlemde bir söz hakk›n›n olmad›¤› belirtilmektedir. Sünnete onay veren anne ve babalar›n yasalar çerçevesinde birincil olarak görevlerinin çocuklar›n›n vücut bütünlü¤ünü korumak oldu¤u ve t›bbi gereklilik d›ﬂ›nda normal anatomik ve fizyolojik
özellikleri olan bir vücut parças›na yönelik müdahaleye onay veren ebeveynlerin- ki bu
kiﬂiler çocuklar›n›n yarar› için ve onun bu iﬂleme onay veremeyecek durumda olmas›ndan dolay› olur veren kiﬂiler - yeterliliklerinin sorgulanmas› gereken bir konu oldu¤u iddia edilmektedir. Uluslararas› yap›lan mücadele sonucunda k›zlar için sünnetin gerileme gösterdi¤i, buna karﬂ›l›k mevcut durumda erkek çocuk sünnetinin devam etti¤i ve
bunun bir cinsiyet ayr›mc›l›¤› oldu¤una dikkat çekilmektedir. Bunlara ek olarak, iyi düzenlenmiﬂ bir anestezi ve analjezi uygulamas› ile sünnet için a¤r› yönetimi sa¤lanabilece¤i, fakat sadece analjezi uygulamas›yla sünnet yap›lan infantlar›n di¤er çocuklara göre birkaç ay sonraki aﬂ› uygulamalar› s›ras›nda a¤r›ya çok daha fazla yan›t verdikleri ve
normal bir dokunun anestezi alt›nda al›nma iﬂleminde ise çok say›da komplikasyona
gereksiz bir biçimde zemin haz›rland›¤› belirtilmektedir22. Baﬂta HIV olmak üzere, cinsel yolla bulaﬂan hastal›klarla mücadelede e¤itimin önemli bir araç oldu¤u, bununla birlikte bilimsel olarak ispat edilmesi durumunda bu amaçla sünnetin ileri yaﬂlarda, anne
ve baban›n dinsel seçimi yerine, kiﬂinin kendi seçimi olarak yap›lmas›n›n daha kabul
edilebilir bir durum olarak görüldü¤ü belirtilmektedir20, 21, 23,25.
Yürütülen bu tart›ﬂmalar çerçevesinde, 1999’da Amerikan Pediatri Akademisi konu hakk›ndaki “Ebeveynler sünnet karar›n› verirlerken t›bbi faktörlere ek olarak etnik
gelenek, dini ve kültürel de¤erleri hesaba katmak aileler için yasal zorunluluktur.” aç›klamas›yla, duruﬂunu rutin sünnet önerisinden tarafs›z ﬂekle de¤iﬂtirmiﬂtir26.
Türkiye’de Sünnet Üzerine Etik Tart›ﬂma
Ülkemizde sünnet s›radan bir durum olarak görülmekte ve bu konu hakk›nda etik
alan›nda herhangi bir tart›ﬂmaya rastlanmamaktad›r. Dini ve geleneksel aç›dan hem
tüm erkek nüfusa uygulanmas› ve içinde etik ve t›bbi problem bar›ndan bu uygulama
hakk›nda bir tart›ﬂma ortam› olmamas›, konu ba¤lam›nda toplumumuzun bugün için
fark›ndal›¤›n›n yetersiz oldu¤unu düﬂündürmektedir.
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Geleneksel sünnetçilerin hakimiyetinde yap›ld›¤›n› görmekte oldu¤umuz sünnet
iﬂleminin ülkemizde kimler taraf›ndan gerçekleﬂtirebilece¤i konusu 11.4.1928 tarih ve
1219 say›l› Tababet ve ﬁuabat› San’atlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanun’da yer almaktad›r. Bu kanuna göre sa¤l›k e¤itimi alm›ﬂ diplomal› sa¤l›k personeli, 10 y›ldan fazla
sünnet yapan diplomas›z veya 10 y›ldan az süreyle sünnet yapan ancak 2 ay süreyle
uzmandan hastanede e¤itim alm›ﬂ kiﬂiler sünnet yapabilmektedir. Mevzuat olarak bu
kanuna dayanan detayl› bir düzenleme yapan her hangi bir yönetmelik bulunmamaktad›r. Sadece toplu sünnet uygulamalar›na bir k›s›m düzenleme getiren Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 2001/62 tarih ve say›l› genelgesi bulunmaktad›r2. Ayr›ca ülkemizde sünnet uygulamas› 2007 y›l›ndan itibaren Bütçe Uygulama Talimat› çerçevesinde yap›lmas› öngörülmüﬂtür.
Uluslararas› Düzenlemeler Ba¤lam›nda Sünnet
Ülkemizin de taraf oldu¤u insan haklar› ve çocuk haklar› ile ilgili uluslararas› düzenlemelerde sünnetin aç›kça belirtilmemekle birlikte ima edildi¤i bölümler bulunmaktad›r. Bununla birlikte insan haklar› düzenlemelerinde temel kural olarak ortaya konulan ve çocuk taraf›ndan onay verilmeyen bir iﬂlemin onun kiﬂilik haklar›n› ihlal olarak
de¤erlendirmesi gerektiren maddeler bulunmaktad›r. Bu bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂ›ld›¤›nda
ba¤lay›c›l›¤› olan en önemli düzenleme Türkiye taraf›ndan 1995 y›l›nda imzalam›ﬂ olan
BM Çocuk Haklar› Konvansiyonu Bölüm 1, Madde 24-3’de “Taraf Devletler, çocuklar›n sa¤l›¤› için zararl› geleneksel uygulamalar›n kald›r›lmas› amac›yla uygun ve etkili
her türlü önlemi al›rlar.” ifadesiyle anlaﬂmay› onaylayan devletlere sünnet ba¤lam›nda
sorumluluk yüklemektedir.
Ülkemizde Yasalar ve Deontoloji Aç›s›ndan Sünnet
Hekimlik Meslek Eti¤i Kurallar› ve Hasta Haklar› Yönetmeliklerinde sünnet uygulamas› ba¤lam›nda yorumlanabilecek ifadeler yer almaktad›r: Hekimlik meslek eti¤i kurallar› 2. Bölüm Madde 5’de de “Hekimin öncelikli görevi, hastal›klar› önlemeye ve bilimsel gerekleri yerine getirerek hastalar› iyileﬂtirmeye çal›ﬂarak insan›n yaﬂam›n› ve
sa¤l›¤›n› korumakt›r. Meslek uygulamas› s›ras›nda insan onurunu gözetmesi de, hekimin öncelikli ödevidir.”, 4. Bölüm Madde 21’de “Hekim hastas› için tedavi karar› al›rken hastan›n iﬂleme yönelik bilgilenme hakk› ve ayd›nlat›lm›ﬂ onam hakk› gibi haklar›na sayg› göstermek zorundad›r.” ve 5. Bölüm Madde 33’de “Her hekim baﬂta insan
haklar› evrensel bildirgesi olmak üzere tüm insan haklar› belgelerine uymak zorundad›r.”
Hasta Haklar› Yönetmeli¤i Madde 5 ve 26’da hastalar›n onam› al›nmadan herhangi bir t›bbi iﬂlemin yap›lamayaca¤›n› belirtmektedir.
Bu düzenlemeler ›ﬂ›¤›nda; sünnet genellikle geçerli onam al›nmas›, çocu¤un yarar›na en iyi olan›n sünnet oldu¤unu karar verilmesi ve yeterli kiﬂiler taraf›ndan uygulanmas› ﬂart› ile yasalara uygun bir iﬂlem olarak kabul edilebilir.
Ülkemizde Sünnet Konusunda Neler Yap›lmal›?
Türkiye’de sünnet uygulamas› hakk›nda yap›lan tart›ﬂmalar iﬂlemi uygulayan geleneksel sünnetçi ve yetersiz e¤itime sahip sa¤l›k personelin neden oldu¤u komplikasyon ve bunun sonuçlar› üzerine yo¤unlaﬂmaktad›r. Bununla birlikte çocuklar›n birey
olarak kabul edilmemesi ve onlar ad›na anne ve babalar taraf›ndan sünnet uygulamas›na karar verilmesi bir sorun olarak alg›lanmamaktad›r.
Sünnet aç›s›ndan en tart›ﬂmal› nokta olarak görülen çocu¤un onay vermesi konusu; görüﬂünü ifade edebilen tüm çocuklar›n istekleri göz önünde bulundurularak, sünnet olup olmama hakk›ndaki karar sürecine kat›lmas› ile aﬂ›lmal›d›r. Bilgilendirilmiﬂ bir
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gencin ›srarl› ﬂekilde karﬂ› ç›kt›¤› bir sünnet uygulamas›n›n etik olmad›¤› ortadad›r. Hekimler, herhangi bir t›bbi iﬂlemde oldu¤u gibi, çocu¤un iﬂlemi reddetmesini çi¤neyerek
yap›lmas› durumunda ortaya ç›kacak zarar ile sünnet olmama nedeniyle meydana gelecek zarar› göz önünde bulundurmal›d›rlar. T›bbi gereklilik d›ﬂ›ndaki cerrahi uygulama, çocu¤un kendisi için onay vermesine yasal olarak yetkili olmayan ve kendi vücuduna ne olaca¤› hakk›nda karara kat›lmak için yeterli olgunlu¤a ve anlay›ﬂa sahip oluncaya kadar ertelenmelidir. Bu yorum ba¤lam›nda Türkiye’deki sünnetin ortalama uygulanma yaﬂ›n›n 6-7 olmas›; ilk etapta ‹ngilizce konuﬂulan toplumlarda yaﬂan›lan tablo karﬂ›s›nda avantaj olarak görülmektedir.
Ülkemiz için sünnet uygulamas›nda en önemli sorun iﬂlemi uygulayan kiﬂinin yetersiz e¤itim ve birikimde olmas› olarak gösterilmektedir. Türkiye’de yaﬂayan hemen
tüm erkeklerin karﬂ›laﬂt›¤› bir cerrahi iﬂlem hakk›nda t›p fakültelerinde zorunlu bir sertifikasyon program› bulunmamaktad›r. Geleneksel sünnetçi veya yetersiz e¤itimli sa¤l›k personeli taraf›ndan uygulanan sünnet iﬂlemi sonras›nda görülen komplikasyon
oranlar›n›n yüksekli¤i aﬂ›lmas› gereken bir problem olarak görülmektedir. Fakülte e¤itim programlar›nda yap›lacak iyileﬂtirme ile t›p fakültesinden mezun olacak tüm hekimlere sünnet yapma yetkinli¤i kaz›nd›r›lmal›d›r. Bu yönde yap›lacak çal›ﬂmalar›n halk
sa¤l›¤› aç›s›ndan olumlu sonuçlar do¤urmas› muhtemeldir. Ayr›ca komplikasyonlar nedeniyle ülke kaynaklar›n›n korunmas› sa¤lanacakt›r.
Toplu sünnet uygulamalar›nda yaﬂanan hijeyenik ortam, anestezi, asepsi, antisepsi ve profilaksi, onam almama ve fallik dönem iﬂlemeleri sorunlar› nedeniyle meydana
gelen komplikasyonlar›n önlenmesi gerekmektedir. Hekim d›ﬂ› kiﬂiler taraf›ndan yap›lan sünnet sonras›nda görülen komplikasyon oranlar›, bu kiﬂilerin fallik dönemde iﬂlemin ertelenmesi ve onam alma gibi konulardaki bilgisizlikleri ve gerçekleﬂtirmeleri bu
uygulaman›n günümüz ﬂartlar›nda sorgulanmas› gerekti¤ini göstermektedir.
Fakülte e¤itimi sürecinde çocuk cerrahisi stajlar›nda konunun t›p eti¤i uzmanlar›
taraf›ndan klinik e¤itim için fark›ndal›k yaratmak amac›yla yürütülmesi sorunun çözülmesine katk› sa¤layacakt›r.
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EVLENME MUAYENELER‹ ve ET‹K SORUNLAR
ETHICAL PROBLEMS RELATED with MARRIAGE
EXAMINATIONS
Muhtar ÇOKAR*, Do¤an Güneﬂ TOMRUK**, Gürkan SERT***
Abstract
Informed consent is an important element for providing a legal basis for medical
interventions. The legislation in Turkey prohibits service providers executing medical
interventions without the consent of the clients except in cases defined in clear written terms. Individuals are subjected to medical intervention in some special conditions
which are clearly defined in the Law or the health care providers may decide in the
name of the client in emergency cases or when the client is not capable of making
decisions. Preventive measures for public health are one of the jurisdictions takes
place in Turkish Legislation which permits medical interventions without the consent
of the individuals. The compulsory measures for diagnosis and treatment for contagious diseases can be considered as an example for this kind of sanctions that takes
place in the Public Health Law. Such interventions forcing individuals for compulsory
examination and treatment often results in ethical arguments. Balancing the public
goodness resulted from forcing individuals for such interventions and the infringement
of individual rights constitutes the basement of this ethical debate. Forcing individuals
for compulsory medical interventions such as marriage examinations can be considered as an example for this kind of arguments. According to Turkish Civil Law “a
report indicating the individuals are free from diseases which hinder marriage” should
be provided prior to the marriage ceremony. The diseases which constitute a barrier
for marriage are described in the Public Health Law and the details of the examination of the candidates for marriage are defined in the Regulation. Even the interventions executed within the framework of this regulation aiming to reveal a few diseases
that have been mentioned in the regulation seems do not result in legal conflicts formally, the regulations should be evaluated in terms of moderation and proportionality. Preventing the marriage of an individual even he or she has a contagious diseases
may interfere with the right to make decision and constitutes ethical and legal arguments.
Key Words: Marriage Examination, ethical and legal arguments, Informed consent
Giriﬂ
Ülkemizde y›lda yaklaﬂ›k 450.000 evlilik gerçekleﬂmektedir. Di¤er bir deyiﬂle, evlilik öncesi dönemde yaklaﬂ›k 900.000 kiﬂi, “evlilik raporu” almak amac›yla, sa¤l›k kuruluﬂlar›na baﬂvurmaktad›r. Evlilik öncesi muayeneler kiﬂiler için bir yandan zorunlu yasal bir iﬂlem olarak görülürken di¤er yandan sa¤l›k aç›s›ndan uygun bir dan›ﬂmanl›k f›rsat› olarak düﬂünülmektedir. Yine de, günümüzde evlilik öncesi muayeneleri / rapor
verilmesi sürecinde çok farkl› yaklaﬂ›mlar ve sonuçta farkl› uygulamalar yap›lmaktad›r.
* Dr. ‹nsan Kaynaklar›n› Geliﬂtirme Vakf› / mcokar@ikgv.org
** Dr. AIDS Savaﬂ›m Platformu Baﬂkan›
*** Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Deontoloji AD Ö¤retim Görevlisi / tolgaguven@hotmail.com
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Evlilik muayenelerinin, 2001 y›l›nda yay›mlanan yeni Medeni Kanun ve sonras›ndaki bir dizi düzenleme ile getirilen yeni yasal zeminde yap›lmas› konusunda hekimlere yol gösterici olmas› amac›yla bir dizi çal›ﬂma yürütülmektedir. 2002 tarihli Sa¤l›k
Bakanl›¤› yaz›s›nda söz edilen evlilik muayeneleri konusunda sa¤l›k personeline yol
gösterecek Rehber haz›rl›¤› baﬂlat›lm›ﬂ; ancak çal›ﬂmalar henüz tamamlanmam›ﬂt›r. ‹stanbul Tabip Odas› Pratisyen Hekim Komisyonu’nun 2002 tarihli Atölye Çal›ﬂmas› da
Rehber oluﬂturma çabalar›na bir örnektir1.
Evlilik Muayenesi ile ilgili Yasal Düzenlemeler
Kiﬂilerin do¤umundan ölümüne kadar olan iliﬂkileri Medeni hukuk taraf›ndan düzenlenmekte ve Türk Medeni Kanunu2 evlili¤in kurulmas› ile ilgili hükümlere yer
vermektedir. Türk Medeni Kanunu'nun 136. Maddesi evlili¤in gerçekleﬂebilmesi için
evlenmeye engel hastal›¤›n›n bulunmad›¤›n› gösteren sa¤l›k raporu al›nmas›n› zorunlu
k›lm›ﬂt›r. Türk Medeni Kanunu’nda sa¤l›k aç›s›ndan önﬂart olarak “evlenme ehliyeti ve
engelleri” baﬂl›¤›nda iki madde daha yer almaktad›r ve bu maddeler akraba evlili¤i ve
ak›l hastal›¤› yönünden evlenmeye k›s›tl›l›k getirmektedir.
Türk Medeni Kanunu’nun uygulanmas› Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlü¤ü ve Uygulanmas› ﬁekli Hakk›nda Kanun3 ile düzenlenmiﬂtir. Bu kanunun üçüncü bölümünde “aile hukuku” na iliﬂkin konular, özellikle evlenme, boﬂanma, evlili¤in genel hükümleri ile mal rejimleri, soyba¤›, velayet ve vesayet konular› ele al›narak
hangi kanun hükümlerine tabi olacaklar› düzenlenmiﬂtir. Bu düzenlemede sa¤l›k aç›s›ndan Türk Medeni Kanunu’ndan farkl› olan ya da eklenen maddeler yer almamaktad›r.
Evlilik iﬂlemlerinin yürütülmesi ile ilgili Evlendirme Yönetmeli¤i4 ve Evlendirme Yönetmeli¤i’nde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik5 lerde
evlenme engelleri ve evlenme dosyalar›nda bulunacak belgeler ﬂöyle aç›klanmaktad›r:
Madde 15/e1: Evlenme Engelleri (de¤iﬂik Yön. Madde 2)
Sa¤l›k raporu/resmi sa¤l›k kurulu raporu: 24/04/1930 tarihli ve 1593
say›l› Umumi H›fz›ss›hha Kanununa dayan›larak, 17/08/1931 tarihli ve
11682 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan Evlenme
Muayenesi Hakk›nda Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar do¤rultusunda sa¤l›k raporu al›nmamas› durumunda evlenme yap›lamaz.
Ak›l hastalar›, evlenmelerinde t›bbi sak›nca bulunmad›¤› resmi sa¤l›k
kurulu raporuyla anlaﬂ›lmad›kça evlenemezler.
Madde 20/32: Evlenme Dosyalar›nda Bulunacak Belgeler (de¤iﬂik
Yön. Madde 4)
Sa¤l›k raporu/resmi sa¤l›k kurulu raporu: 24/04/1930 tarihli ve 1593
say›l› Umumi H›fz›ss›hha Kanununa dayan›larak, 17/08/1931 tarihli ve
11682 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan Evlenme
Muayenesi Hakk›nda Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar do¤rultusunda sa¤l›k raporu al›nmamas› durumunda evlenme yap›lamaz.
Günün de¤iﬂen ve geliﬂen ﬂartlar› göz önüne al›narak, ayr›ca bu konuda aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› gereken di¤er hususlar Sa¤l›k Bakanl›¤›nca haz›rlanacak bir genelge ile düzenlenir.
Sa¤l›k raporu iﬂlemleri, Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n emirleri do¤rultusunda
‹l Sa¤l›k Müdürlüklerince yürütülür.
Ak›l hastalar›n›n evlenmelerinde t›bbi sak›nca bulunmad›¤› resmi
sa¤l›k kurulu raporuyla belgelendirilir.
Günümüzde evlilik muayeneleri sonucu verilen “sa¤l›k raporu” Evlendirme Yönetmeli¤i’nde ad› geçen Umumi H›fz›ss›hha Kanunu ve kanunun uygulanmas› ile ilgili Ev-
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lenme Muayenesi Hakk›nda Nizamname’ye dayanmaktad›r. Bu nedenle, eski tarihli olmakla birlikte söz konusu düzenlemeler de incelenmelidir.
1930’lara dayanan Umumi H›fz›ss›hha Kanunu’nda6 evlenme ile ilgili maddeler ﬂöyledir:
Madde 122 - Evlenecek erkek ve kad›nlar evlenmeden evvel t›bbi muayeneye tabidir. Bu muayenenin sureti icras› ve teferrüat› hakk›nda
S›hhat ve ‹çtimai Muavenet Vekaletince bir nizamname neﬂrolunur.
Madde 123 - Frengi, belso¤uklu¤u ve yumuﬂak ﬂankr ve cüzzama ve
bir maraz› akliye müptela olanlar›n evlenmesi memnudur. Bu hastal›klar usulü dairesinde tedavi edilip sirayet tehlikesi geçti¤ine veya ﬂifa buldu¤una dair tabip raporu ibraz olunmad›kça musaplar›n nikahlar› aktolunmaz.
Madde 124 - ‹lerlemiﬂ sari vereme musap olanlar›n nikah› alt› ay tehir olunur. Bu müddet zarf›nda salah eseri görülmezse bu müddet alt› ay daha temdit edilir. Bu müddet hitam›nda alakadar tabipler her
iki tarafa bu hastal›¤›n tehlikesini ve evlenmenin mazarrat›n› bildirme¤e mecburdur.
Kanundan bir sene sonra yürürlü¤e giren Evlenme Muayenesi Hakk›nda
Nizamname7 evlenme muayenesi ile ilgili özel hekimler dahil kimlerin rapor verebilece¤i, muayenenin nas›l yap›lmas› gerekti¤i (cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar aç›s›ndan
kad›n ve erkeklerde muayene ﬂekilleri, verem aç›s›ndan de¤erlendirme, tetkikler, gere¤inde sevk), muayenedeki mahremiyet ve sonuçlar›n gizlili¤i, rapor verme ve vermeme koﬂullar› dahil ayr›nt›lara yer vermektedir.
2002 y›l›nda ç›kart›lan Sa¤l›k Bakanl›¤› Evlilik Öncesi Sa¤l›k Raporu
Yaz›s›8 ile evlendirme muayeneleri konusundaki yasal çerçeveye aç›kl›k getirilmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Yaz›da evlilik muayenelerinin bulaﬂ›c› ve genetik geçiﬂli hastal›klarla ilgili
bir dan›ﬂmanl›k f›rsat› olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤i vurgulanmakta ve kiﬂilerin olas› riskler, sonuçlar› ve korunma yollar› konusunda bilinçlendirilmesi önerilmektedir.
Bakanlar Kurulu’nun Karar Say›s›: 2006/11269 ile yay›mlanan Evlendirme
Yönetmeli¤i’nde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik9 de yer alan
Madde 10’a göre eski yönetmeli¤in 20. Maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir:
Evlenme dosyas›nda bulunmas› gereken belgeler aras›nda:
c) Resmî veya özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›ndan al›nacak sa¤l›k
raporu/resmi sa¤l›k kurulu raporu.
Ayr›ca yeni yönetmelikte bir önceki yönetmeli¤e benzer ﬂekilde,
Sa¤l›k raporuyla ilgili usul ve esaslar, sa¤l›k alan›ndaki de¤iﬂen ve geliﬂen ﬂartlar da dikkate al›nmak suretiyle Sa¤l›k Bakanl›¤›nca yay›mlanacak genelgeyle belirlenir.
denilerek evlenme muayenelerinin nas›l ve hangi hastal›klar› kapsayacak biçimde
yap›laca¤›n› belirleyen bir genelgenin bir an önce haz›rlan›p yürürlü¤e konulmas› gereklili¤ini bir kez daha ortaya konmaktad›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 2002 y›l›nda yay›nlad›¤› “Evlilik Öncesi Sa¤l›k Raporu yaz›s›” 2006 yönetmelik de¤iﬂikli¤inde göz önüne
al›nmam›ﬂt›r ve yeni bir genelge ile rapor alma sürecini tan›mlamas› beklenmektedir.
Yasal De¤iﬂiklikler Sürecinde Evlilik Muayenesi Uygulamalar›
Evlilik muayeneleri ile ilgili yasal düzenlemelerin gerekçesini anlamak için Umumi
H›fz›s›hha Kanunu (1930) ve Evlenme Muayenesi Hakk›nda Nizamname’nin (1931)
haz›rland›¤› y›llardaki dünyan›n ve Türkiye’nin içinde bulundu¤u koﬂullardan söz etmek
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gerekir. Birinci Dünya Savaﬂ›’n›n neden oldu¤u y›k›m ve sonras›ndaki kalk›nma çabalar›na ra¤men yoksulluk ve toplumsal sorunlar sonucu tüberküloz, lepra ve cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar önemli ve öncelikli sa¤l›k sorunlar› olarak ülke gündemlerini oluﬂturuyordu. Özellikle de, o dönemde enfeksiyonlar›n tedavisinde çok baﬂar›s›z kal›nd›¤›
unutulmamal›d›r. Tedavide baﬂar›n›n milad› olarak kabul edilen penisilinin yayg›n kullan›m› için bile Kanun ve Nizamnamenin yay›mland›¤› tarihten sonra 10-15 y›l süre
geçmesi gerekiyordu.
Bu koﬂullar alt›nda, birçok ülkede oldu¤u gibi Türkiye‘de de enfeksiyon hastal›klar› ile mücadele bir “savaﬂ” olarak tan›mlan›yor; ve Kanun ve Tüzük’te yer alan tüberküloz, sifiliz, ﬂankroid, gonore ve lepra gibi enfeksiyon hastal›klar›n›n yay›lmas›n›n önlenmesi için her türlü çaba harcan›yordu. Evlendirme muayeneleri bu hastal›klarla savaﬂta önemli bir f›rsat olarak düﬂünüldü¤ü için, yasal düzenlemelerde tarama ve tedavi amaçl› zorunluluklar getirilmiﬂ oldu¤u ileri sürülebilir.
Ülkemizde ise evlenme muayenelerinin temel al›nd›¤› 1930 tarihli Umumi H›fz›s›hha Kanunu de¤iﬂmedi¤inden evlilik muayeneleri / sa¤l›k raporu alma uygulamalar›
günümüzde de sürdürülegelmiﬂtir. Dünyadaki geliﬂmelere paralel enfeksiyon hastal›klar› ile savaﬂta baﬂar›l› sonuçlar al›nd›kça evlilik muayeneleri ile ilgili 1931 Nizamnamesi’nin önerdi¤i kat› uygulamalar bir anlamda yerini daha kolay uygulanabilir çözümlere b›rakm›ﬂt›r. Getirilen yeni düzenlemelerin tümü asl›nda temel yasaya at›fta bulunsa da uygulamalar, sa¤l›k raporunun yaln›zca sifiliz kay›tlar›n›n incelenmesi sonucuna
göre verilmesine kadar yumuﬂat›lm›ﬂt›r. 1980’li y›llarda geçerli olan aﬂa¤›daki örnek
Evlenme ‹ﬂlemlerine Mahsus Sa¤l›k Raporu formu bir yandan “muayeneleri sonunda”
ibaresi ile sa¤l›k raporu düzenlenmesine, di¤er yandan “kay›tlar›m›z itibariyle” ibaresi
ile muayeneye gelmeyen/ k›rsal alanda oturan kiﬂilerin kayden sa¤l›k durumlar›n›n bildirilmesine ve sonuçta evlenebilmelerine olanak sa¤l›yordu.
Medeni Kanun’da 2001 y›l›nda yap›lan de¤iﬂiklik dünyadaki geliﬂmelerin aksine
evlilik için sa¤l›k raporu ﬂart›n› sürdürmüﬂtür. Dahas›, yasa de¤iﬂikli¤i sonras› düzenlenen 2003 tarihli Evlendirme Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
Sa¤l›k Raporu formlar›n› mülga (geçersiz) k›larak yürürlükten kald›rm›ﬂ, tekrar 1931
Nizamnamesine at›fta bulunulmuﬂtur.
Evlilik öncesi sa¤l›k raporu ile ilgili 2002 tarihli Sa¤l›k Bakanl›¤› yaz›s›na ra¤men
çok farkl› uygulamalar›n sürdü¤ü bilinmektedir. Geliﬂen tan› yöntemleri nedeni ile baz› sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n raporu muayene ve bilgilendirme yerine çok geniﬂ yelpazedeki
laboratuvar testlerine dayal› verdikleri de bilinmektedir. Yap›lan tetkiklerin bedeli evlenecek çiftlerden al›nd›¤› için, testler bir anlamda kuruluﬂa para kazand›ran uygulamalar olarak yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. Baz› di¤er birimlerde ise hiç rapor verilmemesinden, raporlar›n yaln›zca dan›ﬂmanl›k ya da 1930 tarihli yasada öncelikli kabul edilen hastal›klarla ilgili basit sorgulamaya dayal› olarak verilmesine kadar uygulama farkl›l›klar› oldu¤u
görülmüﬂtür. Tüm bu farkl› uygulamalar yasal çerçevenin farkl› yorumlanmas›ndan ve
sa¤l›k biriminin mevcut olanaklar›ndan kaynaklanmaktad›r.
Evlilik Muayenesi ve Rapor Verme Sürecindeki Temel Etik Sorunlar
Evlili¤in gerçekleﬂtirilmesi için yap›lan t›bbi muayene ve rapor verme süreci, yasalarca belirlenmiﬂ bir süreç olmas›na karﬂ›n, bu süreçte gerek sa¤l›k personelinin gerekse muayene olmak üzere baﬂvuran kiﬂilerin sa¤l›klar› konusunda karar verme ve bu
muayene için gerekli uygulamalar›n yap›lmas› aﬂamalar›nda, do¤ru karar ve t›bbi seçimlerin ne olmas› gerekti¤i konusunda farkl› görüﬂler olabildi¤i gibi, bu aﬂamalarda
sorunlar da yaﬂanabilmektedir.
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Herhangi bir t›bbi uygulaman›n yasalar çerçevesinde düzenlenmiﬂ olmas› bu uygulama sürecinde etik tart›ﬂmalar›n yaﬂanmayaca¤› anlam›na gelmedi¤i gibi, yasal düzenlemeler etik tart›ﬂmalar› sonland›rma amac› da taﬂ›maz. Di¤er yönden herhangi bir
t›bbi uygulama sürecinin yasalar taraf›ndan düzenleniyor olmas›, bu konuda etik tart›ﬂmaya gereksinim olmad›¤› düﬂüncesini de oluﬂturmamal›d›r. Ancak bir t›bbi uygulama
sürecinde çok fazla de¤er çat›ﬂmas› varsa uygulamay› mümkün k›lmak ve farkl› biçimlerde gerçekleﬂebilecek uygulamalar› sonland›rmak ya da s›n›rland›rmak amac›yla yasal düzenlemelere gidilebilir. Ayr›ca herhangi bir t›bbi konuda yasal düzenleme yap›lm›ﬂ olsa dahi, bu konudaki uygulamalar› topluma daha yararl› hale getirmek için etik
çal›ﬂmalar›n mümkün oldu¤u kadar yo¤un yap›lmas›nda yarar da vard›r. Bu konudaki
en belirgin yan›lg› ise yasal düzenlemelerin etik ilkelerle kar›ﬂt›r›lmas› olacakt›r.
Evlenme konusundaki yasal düzenlemeler hangi biçimde olursa olsun t›p eti¤inin
temel ilkeleri, bu düzenlemelerden kaynaklanan ya da sürecin do¤as›nda olan de¤er
çat›ﬂmalar›n› anlamak veya bu çat›ﬂmalar› önlemek amac›yla oluﬂturulabilecek ilkelerin
gerekçelerini saptamak amac›yla kullan›labilir. T›p eti¤inin klasik ilkeleri say›lan yarar
sa¤lama, zarar vermeme, özerklik ve kaynaklar›n etkin kullan›lmas› (adalet) ilkeleri, evlenme sürecinde de hem bu sürecin sorunlar›n› anlama ve çözme hem de herhangi bir
yasal düzenlemenin gerekçelerini oluﬂturma aç›s›ndan önemlidirler.
Yarar Sa¤lama ‹lkesi
Evlenme muayeneleri ile ilgili yasal düzenlemelerin gerekçelerinde de vurguland›¤› gibi yararl›l›kla ilgili gerekçelerin evlilik muayenelerindeki kararlar›n temelini oluﬂturdu¤u ileri sürülebilir. Bu gerekçelerin toplumun ve gelecek nesillerin sa¤l›¤›n›n korunmas› gibi sosyal temelleri olabildi¤i gibi bireylerin kendi sa¤l›klar›n›n korunmas› ve gözetilmesi amac›n› da taﬂ›yabilmektedir.
Umumi H›fz›s›hha Kanunu’nun 1. Maddesi devletin görevinin “Memleketin s›hhi
ﬂartlar›n› ›slah ve milletin s›hhatine zarar veren bütün hastal›klar veya sair muz›r amillerle mücadele etmek ve müstakbel neslin s›hatli olarak yetiﬂmesini temin ve halk› t›bbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek” oldu¤unu belirtmektedir. Evlenme amac›yla yap›lan muayenelerin ve bu konudaki yasal düzenlemelerin temelini bu nedenle toplumun ve gelecek nesillerin sa¤l›¤› oluﬂturmaktad›r. Evlenme muayenesi sonucu bulaﬂ›c› ya da kal›tsal bir hastal›k taﬂ›yanlar›n saptanarak bu kimselerin evlenmelerine izin
verilmemesi, hastal›klar›n yay›lmas›n› engelleyecek, toplumun ve neslin sa¤l›¤›n›n güçlenmesine ve bunun sonucunda toplumsal bir yarar›n oluﬂmas›na neden olacakt›r. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda evlenme muayeneleri sonucunda saptanacak olan evlenmeleri sak›ncal› kimselere bu yetkinin ve iznin verilmemesi do¤rultusunda al›nacak tüm t›bbi kararlar›n gerekçesi toplumun ve neslin sa¤l›¤›n›n devam›n› sa¤lamakt›r.
Di¤er yönden evlenme amac›yla yap›lacak muayenelerin evlenme aktinden sonra
gerçekleﬂecek cinsel birleﬂme sonucunda bir kimseden di¤erine bulaﬂ›c› hastal›k geçiﬂini engelleyebilece¤i de ileri sürülebilir. Bu durumda sa¤lanan yarar toplumsal olmaktan çok bireyseldir. Evlenme muayeneleri sonucunda bireylerin bulaﬂ›c› ve kal›tsal hastal›klar›n›n saptanmas› ve evlenmelerinin engellenmesi ya da ak›l sa¤l›¤› yerinde olmayan bireylerin evlenmelerinin önlenmesi, di¤er bireyleri koruma amaçl› bir uygulama
olacakt›r. Bu anlamda evlenme muayeneleri sürecinden bireysel bir sa¤l›k yarar› beklenmekte ve bu konuda yap›lacak t›bbi uygulamalar›n ve verilecek kararlar›n gerekçeleri yarar temelinde oluﬂturulabilmektedir.
Yararl›l›k ilkesi gözetilerek evlenme muayeneleri konusunda yap›lan uygulamalarla ilgili olarak oluﬂturulan gerekçeler ve bu konuda oluﬂturulan ilkeler zaman içinde geçerlilik-
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lerini yitirebildikleri gibi baz› durumlarda t›p eti¤inin di¤er ilkeleriyle de çeliﬂebilmektedirler. Örne¤in frengi hastal›¤› penisilinin bu hastal›¤›n tedavisinde kullan›lmas› öncesi dönemde, gerçekten toplumu ve gelecek nesilleri tehdit eden bir hastal›k durumundayken,
bugün için tan› ve tedavisi oldukça kolay bir hale gelmiﬂ ve toplum aç›s›ndan eskiye göre
bir tehdit olarak alg›lanmas› azalm›ﬂt›r. Bu hastal›¤›n yerini HIV enfeksiyonu, AIDS ya da
hepatitler alm›ﬂ olmas›na karﬂ›n yasal mevzuatta bu hastal›klara yer verilmemektedir.
Toplumun ve bireylerin evlenme muayeneleri arac›l›¤›yla baz› hastal›klardan korunmas› amaçlan›yorsa bu uygulamalar›n amac›n› ne kadar gerçekleﬂtirdi¤i de sorgulanabilir. Son y›llarda evlilik öncesi cinsel iliﬂkide bulunma, evlenmeden bir arada yaﬂama gibi cinsel birliktelik olgular›na daha s›k rastlanmaktad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
toplumu ve bireyi hastal›klardan korumak ve sa¤l›k yarar› elde etmek amac›yla evlenme için sa¤l›k muayenesini zorunlu k›lman›n bir etkinli¤i olmayacakt›r. Ayr›ca bireyler
evlendikten sonra da çok eﬂli bir yaﬂam› sürdürebilmekte ve evlilik d›ﬂ› iliﬂkiler daha az
toplumsal tepkiye neden olmaktad›r. Bu durumda bireyleri ve toplumu korumak amac›yla evlenmeden önce yap›lan muayenelerin etkinli¤i s›n›rlanm›ﬂ olacakt›r ve davran›ﬂ
de¤iﬂikli¤ini sürekli k›lacak e¤itsel önlemlerin önemi daha ön plana ç›kmaktad›r. Bu
anlamda bulaﬂ›c› ve kal›tsal hastal›klar›n önlenmesi amac›yla evlenme muayenelerinden yararlanman›n topluma ne ölçüde bir yarar sa¤lad›¤›n›n sorgulanmas› gerekir.
Evlenme öncesi uygulanan muayenelerin, evlenme sürecinin baﬂlang›c›nda taraflar›n hastal›k durumlar›n›n saptanmas›na yarad›¤› ve evlenme gerçekleﬂtikten sonra taraflardan birinin di¤erinin hastalanmas›na yol açacak bir davran›ﬂ›n›n cezaland›r›lmas›
yolunu açabilece¤i ve bu do¤rultuda hukuki bir yarar sa¤lad›¤› ileri sürülebilir. Cinsel
davran›ﬂ›n ço¤unlukla gizli ve cinsel birleﬂmelerin ise bütünüyle mahrem olarak gerçekleﬂtirildi¤i göz önüne al›nd›¤›nda çiftlerin hangisinin daha çok risk ald›¤›n›n kesin olarak belirlenmesi mümkün de¤ildir. Mikrobiyolojik tan› yöntemleri hastal›¤›n varl›¤›n›
göstermelerine karﬂ›n hastal›¤›n kim taraf›ndan bulaﬂt›r›lm›ﬂ olabilece¤i konusunda kesin bir sonuç vermezler. Bu durumda çiftlerden hangisinin hastal›¤› önceden kapm›ﬂ
ve di¤erine bu hastal›¤› bulaﬂt›rm›ﬂ oldu¤unun saptanmas› da her zaman mümkün de¤ildir. Benzer durumlarda hukuki düzenlemeler yapman›n pratik yararlar› olmad›¤› gibi adaletin gerçekleﬂtirilmesinde de yanl›ﬂl›klara düﬂülebilir.
Toplumsal yarar gözetilerek bireyin evlenme do¤rultusundaki iradesini engellemek bazen istenmeyen sonuçlara da yol açabilir. Yasal düzenlemelerden bilinçli olarak
kaçan çiftler evlilik d›ﬂ›nda nesillerini devam ettirmeye çal›ﬂabilirler. Çiftlerin evlenmelerinin engellenmesi yerine taﬂ›d›klar› hastal›klar konusunda bilgilendirilmeleri ve uygun bir dan›ﬂmanl›k süreci sonucu e¤er istemezlerse çocuk sahibi olmamay› seçebilecekleri do¤rultusunda yönlendirilebilirler.
Di¤er yönden zaman içinde yeni hastal›klar›n ortaya ç›kmas› ve evlenme öncesi
yap›lan muayene ve tetkiklerin çeﬂitlili¤ini art›rma e¤ilimleri konuyu gittikçe karmaﬂ›k
bir hale getirmektedir. Yüzy›l›n ilk çeyre¤inde t›bbi bilgilerin ve tedavi olanaklar›n›n s›n›rl› oldu¤u bir konumda evlenme öncesi gereksinimi duyulan uygulamalar›n çeﬂitlili¤i
makul bir düzeydeyken günümüzde evlenme öncesi çiftlerin yapt›klar› baﬂvuru, hem
toplumsal hem de bireysel aç›dan tam bir sa¤l›k taramas› ve denetimi halini alabilmektedir. Özellikle tan› olanaklar›n›n geliﬂmesiyle akla gelebilecek her patolojik durum evlenme öncesinde denetim alt›na al›nmas› gereken bir konum almaktad›r. Evlenme öncesi yap›lacak tarama ve kontrollerin gerekçesinin do¤ru oluﬂturulmas› gerekmektedir.
Zarar Vermeme ‹lkesi
Evlenme muayenelerinde k›s›tlay›c› uygulamalara temel olan di¤er gerekçelerden
baz›lar› evlenme sürecinde taraflardan bir tanesini di¤eri taraf›ndan oluﬂturulabilecek
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zararlardan koruma ile ilgilidir. Ayr›ca bir bütün olarak evlenme muayenelerinin toplumda oluﬂabilecek sa¤l›k zararlar›ndan baz›lar›n› engelledi¤i de ileri sürülmektedir.
Öncelikle evlenmek iki kiﬂinin yaﬂamlar›n› birleﬂtirmesidir ve daha mutlu bir yaﬂant› kurma amac›n› taﬂ›r. Evlenmeye karar vermiﬂ kiﬂilerin bu evliliklerinin sa¤l›k gerekçeleriyle engellenmesi bu kiﬂilerin ruhsal ve fiziksel yaﬂamlar›nda olmad›k de¤iﬂikliklere ve bozulmalara yol açabilir. Bu anlamda evlenme muayeneleri ile evliliklerin k›s›tlanmas›n›n zarar vermeme ilkesi ile çeliﬂti¤i söylenebilir.
Baz› durumlarda eldeki tan› olanaklar› yalanc› negatif sonuçlar verebilmekte ve evlenme muayenelerindeki amac›n gerçekleﬂmesini mümkün olmaktan ç›karmaktad›r.
HIV enfeksiyonu gibi hastal›klardaki pencere dönemi dikkate al›nd›¤›nda evlenme muayeneleri ile tüm hastal›kl› kiﬂilerin saptanmas› mümkün olamamakta ve evlenme muayenelerindeki gerekçe etkinli¤ini yitirebilmektedir. Ayr›ca evlenme muayeneleri ile insanlar›n HIV durumlar›n›n baﬂkalar› taraf›ndan bilinmesine olanak sa¤lanabilmekte ve
HIV ile yaﬂayan kiﬂilerin ayr›mc›l›¤a ve d›ﬂlamaya u¤rayarak zarar görmesine neden
olabilmektedir. Bu durum baﬂka hastal›klar için de söz konusudur.
Özerklik ‹lkesi
Evlenme muayenesi ile ilgili ileri sürülen gerekçeler ve yasalara uygun olarak yürütülen t›bbi uygulamalar›n en fazla eleﬂtiri alan yönlerinden bir tanesi bu uygulama ve
yasal düzenlemelerin t›p eti¤inin özerklik ilkesi ile uyum içinde olmad›¤› savlar›d›r. Gerek muayene olacaklar›n ayd›nlat›lm›ﬂ onam iﬂlemlerinde, gerek muayene sürecinde
ortaya ç›kabilecek özel yaﬂamla ilgili s›rlar›n üçüncü kiﬂilerin bilgisine sunulmas›yla, gerekse de evlenme gibi aile iliﬂkilerini ilgilendiren bir sürece devletin ve sa¤l›k kurumlar›n›n müdahalesinin do¤rulu¤u konusunda pek çok eleﬂtiriler ileri sürülmektedir. Ayr›ca muayene sürecinin pek çok aﬂamas› kiﬂinin ileride evlili¤ini gerçekleﬂtirecek oldu¤u
di¤er bir kiﬂinin varl›¤›nda yap›lmaktad›r ki evlilik gerçekleﬂsin ya da gerçekleﬂmesin bireyin mahrem kalmas›n› isteyebilece¤i pek çok özelli¤inin bir baﬂka kimse taraf›ndan
ö¤renilmesi mümkün olabilmektedir.
Öncelikle evlenmek amac›yla muayene olmak için baﬂvuru yapan kiﬂilere bu muayeneyi olamad›klar› takdirde evlenme iﬂlemlerinin gerçekleﬂmeyece¤i, kendilerine iﬂlemlerin baﬂlang›c›nda bildirildi¤i için muayene sürecinde ne kadar ayd›nlat›lm›ﬂ olsalar dahi, muayeneye onamlar› kendi özgür iradeleri ile gerçekleﬂmemektedir. Dahas›
baﬂvuran kiﬂilerin önerilen ya da zorunlu k›l›nan muayenelerin bir k›sm›n› kabul etme
ve di¤er bir k›sm›n› reddetme gibi bir seçenekleri bulunmamaktad›r. Birey evlenmek istiyorsa bir sa¤l›k raporuna gereksinim duymakta ve bu sa¤l›k raporu ancak zorunlu
olarak kabul etmesi gereken bir dizi muayene sonucu verilmektedir. Toplumsal sa¤l›k
yarar› ya da üçüncü bir kimsenin zarar görmemesi gerekçesiyle yap›lan bu muayenelerin t›p eti¤inin özerklik ilkesi çerçevesinde son y›llarda daha bir özenle ele al›nan ayd›nlat›lm›ﬂ onam kural› ile çeliﬂki yaratt›¤› söylenebilir. Bu nedenle baﬂvuran›n özerkli¤ini s›n›rlayan koﬂullar özenle seçilmeli ve gerek t›bbi prosedürlerin haz›rl›k aﬂamalar›nda gerekse yasal düzenlemelerin yap›lmas›nda ölçülü davran›lmal›d›r.
Her ne kadar evlenme muayenesi sonucunda raporlar bireysel olarak verilmekte
ise de muayene sürecinin pek çok aﬂamas›nda evlenecek çiftler birbirlerinin sa¤l›k durumundan haberdar olmaktad›rlar. En az›ndan muayene sonucunda evlenmesi uygun
olmayanlar›n neden rapor alamad›klar› konusunda bir ﬂüphe, bireyin sa¤l›k hizmeti alma sürecinde özel yaﬂam›n›n gizlili¤i kural›n›n aleyhine iﬂleyebilir. Kald› ki yasalar tüberküloz gibi baz› hastal›klarda müstakbel eﬂin de hekim/ evlendirme memuru taraf›ndan
bilgilendirilmesini zorunlu k›lmaktad›r. Baz› durumlarda bireylerin sa¤l›k durumlar›n›n
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üçüncü kiﬂiler taraf›ndan ö¤renilmesi onlar›n toplum taraf›ndan d›ﬂlanmalar›na ve ayr›mc›l›¤a u¤rayarak insan haklar› ihlallerine maruz kalmalar›na neden olmaktad›r. HIV
enfeksiyonu taﬂ›yan kiﬂilerin durumlar›n›n üçüncü kiﬂiler taraf›ndan ö¤renilmesiyle ortaya ç›kabilecek sorunlar bu konuya iyi bir örnektir. Baﬂvuran çift, HIV enfeksiyonuna
ra¤men cinsel bir birliktelik dahil bir arada yaﬂamay› seçebilirler. Ancak bunun tersinin
de oluﬂmas› muhtemeldir. Bu durumda yarar sa¤lama ilkesi ile hem özerklik hem de zarar vermeme ilkesi çeliﬂmiﬂ olacakt›r. Bu koﬂulda e¤er bir müdahale yap›lacaksa mümkün olan en k›s›tl› biçimiyle ve do¤ru gerekçelerle yap›lmas› uygun olacakt›r.
Evlilik iliﬂkilerine devletin ne kadar müdahale edece¤i ise bir baﬂka tart›ﬂma konusunu oluﬂturmaktad›r. ‹nsanlar›n bir arada yaﬂamalar› ile geliﬂen iliﬂki biçimleri o kadar
çok çeﬂitlilik göstermekte ve olas› o kadar çok alternatif yaﬂam biçimi bulunmaktad›r
ki bu iliﬂki biçimlerinin normatif etik kurallar› içinde de¤erlendirilmesi ve düzenlenmesi her zaman mümkün olamamaktad›r.
Kaynaklar›n Etkin Kullan›m› (Adalet ‹lkesi)
Evlenme muayenelerinin nas›l gerçekleﬂtirilece¤i ve amac›n›n neler olabilece¤i
do¤rultusunda yap›lan çal›ﬂmalar bu konuda adalet ilkesini zedelememeye özen göstermelidirler. Türkiye’de evlenmek amac›yla muayene olmak için baﬂvuran kiﬂilerin
önemli bir say›ya ulaﬂt›¤› göz önüne al›nd›¤›nda s›rf bu muayeneler için harcanan sa¤l›k iﬂgücü ve sa¤l›k girdilerinin tutar›n›n önemli boyutlara ulaﬂt›¤› ileri sürülebilir. Evlenme muayenelerinin evlenecek bireylerin sa¤l›k haklar›n›n korunmas›nda önemli bir yeri oldu¤u ve toplumun sa¤l›¤›n›n korunmas›nda etkin rol oynad›¤›n›n büyük ölçüde kan›tland›¤› koﬂullarda evlilik öncesi muayenelerin do¤ru gerekçelerle yap›ld›¤› ileri sürülebilir. Ancak evlilik öncesi cinsel iliﬂki s›kl›¤›n›n tam olarak bilinmedi¤i ve tedavi edilemeyen baz› cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar›n (örne¤in HIV enfeksiyonu) s›kl›¤›n›n hala düﬂük oldu¤u Türkiye gibi ülkelerde evlilik öncesi muayene ile risk alt›nda olan bir
grubun muayene edildi¤i ve bu muayeneler sonucunda istenen bireysel ve toplumsal
sa¤l›k yarar›n›n tam olarak elde edildi¤i kesin olarak ileri sürülemez. Bu durumda baﬂka seçeneklerin de varl›¤›n›n önemsenmesi ve zorunlu muayene yerine tan›, tedavi ve
dan›ﬂmanl›k hizmetlerinin güçlendirilmesi, gençlerin cinsel konularda e¤itimi gibi önceliklere önem verilmesi daha do¤ru bir seçim ve sa¤l›k politikas› olabilir. Bu sayede
elde mevcut olan kaynaklar›n da etkin kullan›m› gerçekleﬂmiﬂ olacakt›r.
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HASTA MAHREM‹YET‹
PATIENTS’ PRIVACY
Nesrin ÇOBANO⁄LU*, Güzin Yasemin TUNÇAY**
Abstract
Today technology steps forward and this fact provides medical sciences for evolution and conveniences as well as complications and problems. One of these unavoidable complications is ethical problems, particularly patient privacy. There are three
kinds of privacy; individual data privacy, bodily privacy and ideational privacy. All of
them are very important in medicine. The first of them is the data information about
the patient saved on computer. This is a very remarkable and sensitive point inrespect of the storage of all information concerning patients in the same network. This
facility causes disadvangtages as well as advantages because it brings the possibility of
access of all data by the hospital staff at any time. A limited access to network data
is recommended in order to keep patient privacy. Cases of emergency may induce
problems in this system. Furthermore bodily privacy problems are observed in intensive care units. These units are quite busy sections and patients are unconscious most
of the time. According to a study in intensive care units it is found out that patients
in intensive care units are 42, 9% bedridden and their basic needs are covered by the
staff. This sudy aims at searching the concept of patient privacy in view of individual,
physical and ideational privacy.
Key Words: Physician-patient relationship, privacy, ethics.
Giriﬂ
Bireyin, di¤er bireylerle paylaﬂt›¤› ya da paylaﬂmak istedi¤i hayat alan› ile kiﬂinin
ba¤›ms›z b›rak›lmas›n›, gizli kalmas›n›, dokunulmaz / ulaﬂ›lmaz olmas›n› istedi¤i hayat
alan›, bireyin özel hayat›n› oluﬂturmaktad›r. Bireyin “özel hayat›n gizlili¤i” hakk› önemlidir. ‹nsan haklar›n›n, sa¤l›k hizmetlerindeki yans›mas› olan hasta haklar› aras›nda,
hastan›n özel hayat›n›n gizlili¤ine sayg› hakk›na da yer verilmektedir. Mahremiyet hakk›, bireyin korumak, saklamak ve kontrol etmek istedi¤i duygular›, düﬂünceleri ve beden bütünlü¤ü ile ilgilidir. Sa¤l›k hizmetlerinde mahremiyet hakk›, bireyin sa¤l›k hizmetlerinden yararland›¤› süreçte sa¤l›k durumu, aile yaﬂam› vb. bilgi ve belgelerin gizlili¤ini sa¤lamakt›r1. Sa¤l›k hizmetleri s›ras›nda, hastan›n kiﬂisel mahremiyetinin sa¤lanmas› hekimin, ancak sa¤l›k hizmetlerinin geliﬂmesi ve art›k bir ekip ile yürütülmesi
nedeniyle sa¤l›k profesyonellerin baﬂl›ca sorumluluklar›ndan biridir.
Mahremiyet
Her insan›n kendisinde kalmas›n› istedi¤i bilgi, düﬂünce ve de¤erleri vard›r. Kiﬂiler, özel yaﬂamlar› ile ilgili bilgilerin bilinmesinin, onlar›n onur ve kiﬂili¤i üzerine zarara yol açabilece¤i düﬂüncesiyle gizli kalmas›n› isteyebilirler. Mahremiyet, kiﬂinin duygu,
düﬂünce ve kendisine ait bilgilerine eriﬂmenin s›n›rlanmas›d›r2,3. Mahremiyet, bireyin
maddi, manevi de¤erler bütünlü¤üne ve kiﬂisel bilgilerine ulaﬂ›lmas›n›n kontrol edilmesi olup en temel insan haklar›ndand›r.3 Hukukta, mahremiyet kavram› ise baﬂkalar› taraf›ndan yap›lacak fiziki ya da kiﬂisel müdahaleleri kontrol etme hakk›d›r ve mahremi* Doç. Dr., Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi,T›p Eti¤i ve T›p Tarihi ADBaﬂkan› / nesrinc@gazi.edu.tr
** Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, T›p Eti¤i ve T›p Tarihi AD Doktora Ö¤rencisi / ygt3@mynet.com
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yet hakk› insana sayg› ilkesini temel al›r2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’nda özel hayat›n gizlili¤i ve korunmas›na iliﬂkin maddeleri bulunmaktad›r. Anayasam›z›n 20. maddesinde bu ”Herkes, özel hayat›na ve aile hayat›na sayg› gösterilmesini isteme hakk›na sahiptir. Özel hayat›n ve aile hayat›n›n gizlili¤ine dokunulamaz” ﬂeklinde ifade edilmiﬂtir4.
Mahremiyet, pozitif ve negatif haklar› gerektirmektedir. Negatif haklar müdahale
edilmeme ya da tek baﬂ›na kalabilme haklar›ndan oluﬂur. Kendi baﬂ›na karar verebilmenin temeli ve ahlaki bir ö¤esidir. Pozitif hak olarak mahremiyet ise, biriyle ilgili bilgileri ele geçirme ve da¤›tma konusundaki kontrolü elde etmedeki kiﬂisel yetkiyi içerir.
Pozitif ve negatif haklar görsel ya da fiziksel olarak birinin dünyas›na girme, birisinin
konuﬂmas›n› dinleme ya da biri hakk›ndaki yaz›l› bilgilere eriﬂme ﬂeklinde olabilir3.
T›pta Mahremiyet
Eski ça¤larda sa¤l›k hizmetleri günümüzde oldu¤u kadar karmaﬂ›k olmasa da hekimlik uygulamalar›nda mahremiyet aç›s›ndan duyarl›l›k içeren belirtilere rastlanmaktad›r. Bilinen ilk hekimlik and›, ‹mhotep And›’nda hekimin, hastan›n s›rr›n› saklamas›
gerekti¤i belirtilmiﬂ 1 ve bu “evlere girdi¤im zaman, gözlerim orada olup bitenleri
görmeyecektir; bana aktar›lan s›rlar› saklayaca¤›m” ﬂeklinde ifade edilmiﬂtir5. Imhotep And›’n›n bu bölümü hastan›n özel hayat›na sayg› konusunda, hastan›n s›rlar›n›n
yan›nda özel aile ve ev yaﬂant›s›n›n da korunmak istendi¤i, hekimin bunlar› aç›klamama zorunlulu¤unun oldu¤u aç›kça anlaﬂ›lmaktad›r1. Hipokrat And›’nda da yer alan s›r
saklama kural› t›pta yaklaﬂ›k 2500 y›ldan beri mesleki bir de¤er olarak yerini korumaktad›r. Hekimin bu etik görevi, hasta özerkli¤ine sayg› ilkesine dayanmaktad›r6.
Hekimin, hastas›na ait bilgilerini saklamas› gerekti¤i Hekimlik Meslek Eti¤i Kurallar›’n›n maddeleri aras›nda da geçmektedir. Madde 9’da bu konuya iliﬂkin olan madde
ﬂu ﬂekildedir:
S›r Saklama Yükümlülü¤ü
Madde 9-Hekim, hastas›ndan mesle¤ini uygularken ö¤rendi¤i s›rlar› aç›klayamaz. Hastan›n ölmesi ya da o hekimle iliﬂkisinin sona ermesi, hekimin bu yükümlülü¤ünü ortadan kald›rmaz. Hastan›n
onam vermesi ya da s›rr›n saklanmas›n›n hasta ya da öteki insanlar›n yaﬂam›n› tehlikeye sokmas› durumunda, hastan›n kiﬂilik haklar›n›n zedelenmemesi koﬂuluyla, hekim bu s›rr› saklamakla yükümlü
de¤ildir. Yasal zorunluluk durumlar›nda hekimin rapor düzenlemesi
de, meslek s›rr›n›n aç›klanmas› anlam›na gelmez. Hekim, tan›k ya da
bilirkiﬂi olarak mahkemeye ça¤r›ld›¤›nda olay›n meslek s›rr› oldu¤unu ileri sürerek bu görevlerinden çekilebilir7.
Mahremiyetle ilgili en önemli unsurlar gizlilik ve s›r saklamad›r2. Gizlilik, hekimhasta iliﬂkisinde olmas› gereken bir olgudur ve iki taraf aras›ndaki güven iliﬂkisine ba¤l›d›r. Gizlili¤in bulundu¤u bu iliﬂkide, bilinir ki; söz konusu bilgiler, baﬂka bireylere aktar›lmayacakt›r. Hekim, hastalar›n›n aç›klad›klar› bilgileri korumak ve baﬂkalar› taraf›ndan ö¤renilmemesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler2,8.
Hekimin hastas›na iliﬂkin bilgileri sakl› tutmas›, mesleki de¤er ve etik bir görevi
olarak kabul edilmesine ra¤men, geliﬂen teknoloji ve t›bb›n etkisiyle “s›r saklama” yerine getirilmesi zor bir yükümlülük halini alm›ﬂt›r. Günümüzde art›k hastalara ait t›bbi
kay›tlar sadece hekimlerin elinde de¤ildir. Sa¤l›k hizmetlerinin, sa¤l›k kuruﬂlar›nda,
sa¤l›k ekibi ile verilmeye baﬂlanmas›, hastalara ait kay›tlar›n›n bilgisayar ortam›na yüklenmesini gerekli k›lm›ﬂt›r. Hastaya ait bilgilerin gizlili¤inin sa¤lanmas› yine de vazge-
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çilecek bir etik yükümlülük de¤ildir. Çünkü bu kay›tlara herhangi bir ﬂekilde ulaﬂ›lmas›
hastan›n özel yaﬂam hakk›n›n zedelenmesi anlam›na gelmektedir1,2,6.
Hekimin hastas›n›n bilgileri sakl› tutmas› gerekti¤inin yan› s›ra gizlilik mutlak bir
yükümlülük olarak kendini göstermez. Toplumun ya da üçüncü kiﬂilerinin zarar görme
olas›l›¤›n›n olmas› durumunda hastaya ait bilgilerin mutlak gizlili¤i söz konusu olabilir
mi? Bu konu, t›p eti¤inin güç konulardan birisidir. Hastan›n t›bbi bilgilerinin aç›klanmas›n›n gerekli oldu¤u durumlar vard›r. Genel olarak iki istisnai durumda (yasal zorunluluk d›ﬂ›nda) hekim hastas›na iliﬂkin bilgileri aç›klamak zorundad›r:
• Belirli bir kiﬂi/kiﬂilerin zarar görmesi,
• Toplumun sa¤l›¤›n›n tehlikeye girmesi.
Burada söz konusu taraflar›n haks›z yere zarar görme olas›l›¤› vard›r2,6. Bulaﬂ›c›
bir hastal›k hakk›nda, bulaﬂma olas›l›¤›n› nedeniyle hastan›n eﬂine konu hakk›nda bilgi verilmesi buna bir örnektir.
T›pta Mahremiyet Durumlar›
Kiﬂi ile ilgili olan ve t›p alan›ndan yer alan üç mahremiyetten söz edilmektedir:
1) Bedensel Mahremiyet: Bu tür mahremiyette bir baﬂkas›n›n kiﬂiye karﬂ› fiziksel yaklaﬂ›m, temas ve müdahalesi yer al›r3. Bedensel mahremiyette kiﬂinin izlenmesi de yer al›r. Bu izlenme görsel oldu¤u gibi kamera, foto¤raf makinesi gibi araçlarla
da olabilir3.
‹yileﬂtirme uygulamalar›n, yani t›bbi uygulamalar›n insanl›k tarihi kadar eski oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, bedensel mahremiyet kavram›n›n da kadar eski oldu¤u düﬂünülebilinir. Bu nedenle de “Mahremiyet” denilince ilk akla gelen bedensel mahremiyet olmaktad›r. Hekimin, hastalar›n› muayene ve tedavi etmeleri için hasta için özel
bölgelerini görmesi gerekebilece¤i toplum taraf›ndan genel olarak kabul gören bir görüﬂtür. Bu görüﬂün kabul edilmesinin baﬂl›ca nedeni, hekimlere karﬂ› duyulan güven
duygusudur.
T›pta gizlilik, mahremiyetinin do¤al bir sonucudur. Gizlilik kiﬂisel bilginin paylaﬂ›lmas› ve iki insan aras›ndaki güven iliﬂkisine ba¤l›d›r3. Hekim - hasta iliﬂkisinde bilinir
ki, hekim hastas›na ait bilgileri baﬂkalar›na aktarmaz. Ancak günümüzde sa¤l›k hizmetlerinin ekip çal›ﬂmas›yla yürütülmesinden dolay› bir hastaya ait bilgiler, yine sa¤l›k ekibinin parças› olan bireyler taraf›ndan bilinir ve bu hastan›n tedavisinin devaml›l›¤› gereklidir. Burada sa¤l›k profesyoneli - hasta iliﬂkisi söz konusudur. Bu durumda da yine
hastan›n sa¤l›k personeline karﬂ› güven duymas› önemlidir.
Hastalar›n bedensel mahremiyetlerinin sa¤lanmas› konusunda hastanenin baz›
servislerde daha fazla sorun yaﬂanabilir. Yo¤un bak›m üniteleri ve acil servisleri buna
birer örnektir. Bu ünitelerde hastalar›n›n mahremiyetinin sa¤lanmas› zor olabilmektedir. Bu ünitelerde acil müdahale edilmesi gerekti¤inden ve söz konusu olan hayat kurtarma oldu¤undan hastalar›n mahremiyetleri göz arda edilebilir. Yo¤un bak›m ünitesindeki genellikle hastalar›n bilinçlerinin kapal› oldu¤unun düﬂünülmesi, sa¤l›k personelini bu tür bir davran›ﬂa itebilmektedir. Ancak yo¤un bak›m ünitesinde yatarken, hatta yo¤un bak›m ünitesinde henüz yatarken bu konudaki s›k›nt›lar›n› dile getiren hastalar olmaktad›r.
Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde 2004 y›l›nda yap›lan bir araﬂt›rmada, yo¤un
bak›m ünitesindeki hastalarla görüﬂülmüﬂtür. Görüﬂme s›ras›nda hastalar›n rahats›z olduklar› durumlar hakk›nda bilgi toplanm›ﬂt›r. Araﬂt›rma sonucunda elde edilen bulgulardan biri, Genel Cerrahi ve ‹ç Hastal›klar› Yo¤un Bak›m Üniteleri’nde yat›p temel ihtiyaçlar› yatakta baﬂkalar›n›n yard›m› ile karﬂ›lanmas› gereken hastalar›n %42.9’u te-
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mel ihtiyaçlar›n yatakta karﬂ›lanmas›ndan, %40.0’› her an baﬂkalar› taraf›ndan görünüyor olmaktan dolay› rahats›z olduklar›d›r. Buna karﬂ›l›k Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Koroner Yo¤un Bak›m Ünitesinde yatan hastalar›n %4.2’sinin temel ihtiyaçlar›n yatakta karﬂ›lanmas›ndan, %11.3’ünün her an baﬂkalar› taraf›ndan görünüyor olmaktan rahats›z olduklar›n› ifade etmiﬂlerdir (p<0.01)9. Söz konusu iki de¤erin istatistiksel aç›dan anlaml› biçimde farkl› olmas›n›n baﬂl›ca nedeni YBÜ’nin çevresel özellikleri olarak düﬂünülmektedir. Koroner Yo¤un Bak›m Ünitesi tek ya da iki kiﬂilik odalardan oluﬂmaktad›r. Dolay›s›yla buradaki hastalar›n bedensel mahremiyet anlam›nda yaﬂad›klar› kayg› daha az olmaktad›r.
Acil servisler ise, yo¤unluklar›, dar alanlar›, hekimler, hemﬂireler ve hasta yak›nlar›yla özgün bir yap›ya sahiptir ve yatan hastalar› ay›ran sadece bir perde ya da paravan olmaktad›r. Acil servislerinin bu özelliklerinden dolay› hasta mahremiyetinin sa¤lanmas› zor olmaktad›r. Konuyla ilgili olarak Olsen ve ark’›n yapm›ﬂ oldu¤u araﬂt›rmaya göre acil servisin bu özelli¤ini hastalar› rahats›z etmektedirler. Araﬂt›rma kapsam›nda acil serviste bir düzenleme yap›lm›ﬂ ve bunun için hem acil servisinde çal›ﬂan sa¤l›k personeline hasta mahremiyeti hakk›nda e¤itim verilmiﬂ hem de acil servisinin fiziksel ortam özelliklerinde de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r. Acil servisinde yatan hastalar aras›na cam kap›lar yerleﬂtirilmiﬂtir. Araﬂt›rma sonucunda, acil servisinin yeni hali ile hastalar›n daha az rahats›z olduklar›, sa¤l›k personelin hastan›n kendisi ve/veya di¤er hastalar hakk›ndaki konuﬂmalar›n› daha az duyduklar› saptanm›ﬂt›r10. Bu araﬂt›rmadan
anlaﬂ›ld›¤› gibi hastane ortam›nda bedensel mahremiyetinin yan› s›ra hastalar›n kiﬂisel
bilgilerini içeren kiﬂisel bilgi mahremiyetti de söz konusudur.
2) Kiﬂisel Bilgi Mahremiyeti: Bu mahremiyet, kiﬂisel bilgilerin korunmas›na
iliﬂkindir. Kamu ya da özel kurumlar için al›nan kay›tlar kiﬂi için mahrem bilgileri de
içermektedir3.
Geliﬂen ve büyüyen sa¤l›k sistemi ve bu sistem içerisinde yer almas› gereken iletiﬂim ve haberleﬂme sistemi, hasta mahremiyetinin sa¤lanmas› konusunda güçlükler
yaﬂanmas›na neden olmaktad›r. Hastan›n sa¤l›k kuruluﬂuna baﬂvurmas›, hastaneye
yatmas›, tetkikleri, t›bbi giriﬂimleri, konsültasyon vb. uygulamalarla devreye giren pek
çok sa¤l›k personelinin varl›¤› ve bu bilgilerinin elektronik ortamda kay›t edilmesi hastan›n mahremiyetinin korunmas›n› zorlaﬂt›rmaktad›r1. Bir hastaya ait bilgiler, hastanenin pek çok biriminde yer almaktad›r. Hastanede elektronik kay›tlar›n›n baﬂl›ca bilgi
depolama arac› haline gelmesiyle bilgisayar kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas› nedeniyle hastaya ait bilgilere ulaﬂ›lmas› çok kolay olmaktad›r. Hastalar›n t›bbi bilgilerin korunmas›
yönündeki çal›ﬂmalar da yetersiz kalmaktad›r. Bu aç›dan hastaya ait s›rlar›n›n saklanmas› sa¤l›k personeli için yerine getirilmesi zor bir yükümlülük halini gelmiﬂtir1,6,11,12.
Hastalara ait elektronik kay›tlar›n›n saklanmas›n›n elbette birçok faydas› vard›r.
Hekim, hastan›n tekrar yat›ﬂ› durumda hastaya ait önceki sa¤l›k bilgilerine kolayl›kla
ulaﬂabilmektedir. Özellikle hastan›n bilincinin kapal› oldu¤u acil durumlarda hastaya ait
hayati bilgilerinin bilinmesi çok önemlidir. Örne¤in, hastan›n belirli bir ilaca karﬂ› alerji öyküsünün oldu¤unun bilinmesi tedavi aﬂamas›nda gerekli olan bir bilgidir. Ancak
tart›ﬂma yaratan durum hastaya ait bilgilere herkes taraf›nda kolayl›kla ulaﬂ›labiliyor olmas›d›r. Bu konuda bilgilerinin güvenilir bireyler taraf›ndan tutulmas› ve saklanmas›
önemlidir1,13,14. Çünkü hastaya ait bilgilere sa¤l›k personeli d›ﬂ›ndaki bireylerin ulaﬂma çabalar› olabilmektedir. Örne¤in sigorta ﬂirketleri, iﬂverenler ya da araﬂt›rma kurumlar› iﬂlerinin gere¤i olarak hasta bilgilerini elde etmek isteyebilirler. Ayr›ca toplumda önder niteli¤inde olan bireylerin kiﬂisel bilgilerine ulaﬂmak isteyen baﬂka bireyler
olabilir. Bu durum, hasta gizlili¤inin sa¤lanmas› konusunu tart›ﬂmal› olmaktad›r.
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Hasta bilgilerine ulaﬂ›lmas›n›n s›n›rland›r›lmas› ve dolay›s›yla hasta mahremiyetinin sa¤lanmas›na iliﬂkin çözüm önerileri var, ancak bu da yine beraberinde baﬂka
problemleri getirmektedir. Sorulan sorulardan biri “Uygun ve yerinde karar için kay›tl› hasta bilgilerine nas›l eriﬂilebilir?” Di¤er soru aksi yönde olan “Bilgilere, uygun olmayan kiﬂilerin ulaﬂmas›na nas›l engel olunur” ﬂeklindedir. Kayg›lar› gidermek için önerilenler aras›nda hastan›n sakl› tuttu¤u bilgiyi cüzdan›ndaki bir kartta taﬂ›mas› ya da acil
durumda kullan›lmak üzere hekimin hasta için ayr› özel bir dosya açmas› vb. ﬂeklindedir. Hastan›n baz› t›bbi bilgileri kayda geçirilmemesi di¤er önerilerden biridir. Ancak
bu öneri de ayn› ba¤lamda s›k›nt›l› sonuçlar yaratabilir. T›bbi kay›tlar, hastan›n sa¤l›¤›n›n yükseltilmesi amac›n› taﬂ›maktad›r. Bir hasta ciddi bir hastal›k nedeni ile hastaneye yat›r›ld›¤› zaman t›bbi kay›tlarda atlamalar yapman›n hakl›l›¤› ayaktan tedaviye gelen hastaya nazaran daha zay›ft›r. Hastaya verilebilecek mesleki zarar yatan hastada
daha fazlad›r ve hastay› tan›mayan sa¤l›k çal›ﬂanlar› uygun tedaviyi yapabilmek için atlanan bilgilere ihtiyaç duyabilirler. Örne¤in, hastan›n depresyon ilac› ald›¤›n› bilmeyen
hekim, depresyonu ya da yan etkileri art›r›c› ilaçlar yazabilir15.
Brüksel’deki St Luc University Hospital’da hasta bilgilerinin saklanmas›na iliﬂkin ilkeler belirlenmiﬂtir. Buna göre hastalar›n bilgileri sadece kendilerinin bak›m› için gerekli
oldu¤u durumlarda ulaﬂ›labilmektedir. Bunun d›ﬂ›nda özel amaçla bilgilere ulaﬂmak istendi¤inde, hasta ya da hastan›n yeterlili¤i olmad›¤› zamanda vekilinden izin al›n›r8.
Ayn› hastanenin Ekim 2007 tarihindeki konuyla ilgili sayfas›nda (http://www.healthcarebelgium.com/index.php?id=38) Privacy Policy (Gizlilik Politikas›) baﬂl›¤› alt›nda hasta bilgilerine sadece sa¤l›k profesyonellerinin ulaﬂabilece¤i ve ulaﬂma yollunun
sadece hasta ve/veya hasta yak›n›n›n izni ile mümkün oldu¤u belirtilmiﬂtir. Buna göre
hastan›n bilgileri internet sayfas›nda saklanmakta ancak kontrolü hastada/hasta yak›nda olmaktad›r. Hastan›n bilgilere ulaﬂ›m›na engel olursa eriﬂmek mümkün olmamakta
ve hasta bilgilerinin eriﬂimine istedi¤i anda engel olunabilmektedir16.
1998 Data Protection Act (DPA, Veri Koruma Eylemi) taraf›ndan hastalar›n kiﬂisel bilgilerinin saklanmas› konusunda sekiz tane prensip geliﬂtirmiﬂtir. Bunlar ﬂunlard›r12:
1. Hastaya iliﬂkin bilgiler dürüst ve yasal bir ﬂekilde hastadan/hasta yak›nlar›ndan
al›nacakt›r.
2. Bilgiler sadece belirlenmiﬂ alanda veya yasal zorunluluk durumda kullan›lacakt›r.
3. Bilgilerinin fazla kullan›m› söz konusu olmayacakt›r.
4. Güncel bilgilerinin kullan›m› söz konusudur.
5. Bilgiler ihtiyaç fazlas› bir zaman diliminde saklanmayacakt›r.
6. Konuyla ilgili hukuk kurallar› iﬂlemektedir.
7. Uygun prosedürler kullan›lmaktad›r.
8. Yetkili olmayan kiﬂiler taraf›ndan bu bilgilere ulaﬂ›lmas› söz konusu de¤ildir.
ABD’de, HIPAA (The Health Insurance Portabilityand Accountability Act) - Sa¤l›k Sigortas› Taﬂ›nabilirlik ve Sorumluluk Anlaﬂmas› ile 1996 y›l›nda kanuni bir zorunluluk haline gelmesiyle elektronik ortamdaki verilerin kontrolü sa¤lanmaktad›r. Bu ﬂekilde elektronik verilere ilgisiz kiﬂilerce ulaﬂ›lmas› engel olunmakta, ulaﬂ›m ise ancak
yetkili kiﬂi ve kurumlarca ve kontrolü olarak sa¤lanmaktad›r17,18.
Ülkemizde ise sa¤l›k kurumlar›ndaki sa¤l›k verilerinin yetersiz ve düzensiz oldu¤u
kalk›nma planlar›nda ifade edilmektedir. Bu olumsuzluklar› gidermek amac›yla ulusal
düzeyde bir bilgi sisteminin oluﬂturulmas› için Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n eﬂgüdümünde e-
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Sa¤l›k Çal›ﬂma Gruplar› oluﬂturulmuﬂtur. Çal›ﬂma gruplar›n›n raporlar› sonucunda ortaya konan “Türkiye Sa¤l›k Bilgi Sistemi Eylem Plan›” Ocak 2004 tarihinde yay›mlanarak uygulamaya konulmuﬂtur. Bu plan›n amaçlar› ﬂunlard›r:19
• Toplumun sa¤l›¤›n›n korunmas› ve geliﬂtirilmesi için bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin sa¤l›k alan›nda etkin ve verimli bir ﬂekilde kullan›m›n› sa¤lamak,
• Elektronik Sa¤l›k Kay›t Sistemlerine eriﬂim haklar› tan›mlamak,
• Yetkili kiﬂi ve kuruluﬂlarca bilgilere ulaﬂ›labilmesini sa¤lamak,
• Her bireyin sa¤l›kla ilgili güncel ve do¤ru bilgiler ile kendi bilgilerine eriﬂebilmesini sa¤lamak,
• Do¤um ile baﬂlay›p tüm yaﬂam boyu oluﬂan sa¤l›kla ilgili verilerin tüm ülkeyi
kapsayacak sa¤l›k özel a¤› üzerinden paylaﬂ›lmas› sa¤lamakt›r.
Ülkemizde hasta bilgilerinin tek bir merkezde toplanmas›na iliﬂkin çal›ﬂmalar devam etmektedir. “Genel Sa¤l›k Sigortas› Medula” olarak Sosyal Sa¤l›k Kurumu’nun internet sayfas›nda sistem ﬂu ﬂekilde tan›mlanmaktad›r20: Medula, GSS ile sa¤l›k tesisleri aras›nda, sa¤l›k tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin fatura bilgisini elektronik olarak toplamak ve hizmetlerin ödemesini gerçekleﬂtirmek için oluﬂturulmuﬂ bütünleﬂik sistemdir. Kas›m 2007’de Sosyal Sa¤l›k Kurumunun internet sayfas›nda tan›t›m› yap›lan sistem üzerinde yenilik ve de¤iﬂiklikler yap›lmaktad›r. Gelen öneri ve sorunlar do¤rultusundan sistem üzerinde de¤iﬂikler yap›lmaktad›r. En son, 1 Aral›k 2008
tarihinde “Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sa¤l›k Sigortas› Medula Web Servisleri Kullan›m K›lavuzu Sürüm: 3.0” bulunmaktad›r21. Ancak mevcut bu sistemde ele al›nmas› gereken ve henüz net çözümü bulunmam›ﬂ olan sorun hastaya ait bilgilerin gizlili¤idir. Sistem vas›tas›yla kiﬂisel bilgilere, bu konuda ç›kar› olan kiﬂilerin ulaﬂ›lmas› mümkün olmaktad›r. Kiﬂisel bilgilerin güvenli¤i, gizlilik ile de¤il, bilgilere ulaﬂ›m›n s›n›rlanmas› ile sa¤lan›r.
3) Düﬂünsel Mahremiyet: Bu mahremiyette kiﬂinin düﬂünce, duygu, arzu ve
istekleri ile kendi baﬂ›na kalabilmesi ve baﬂkas› taraf›ndan müdahale edilmemesi durumudur. Kiﬂi gizlice dinlenmeden, herhangi bir psikolojik müdahaleye maruz kalmadan
kendi de¤erlerine sahip olabilmelidir. Düﬂünsel ya da iletiﬂimsel nitelikteki bu mahremiyet kapsam›nda kiﬂi kendi diledi¤i kiﬂilerle iletiﬂim kurar3.
Özellikle psikiyatri hastal›klar›n tedavisinde, hekim-hasta iliﬂkisinde düﬂünsel mahremiyet söz konusudur. Hasta belki de baﬂkas›yla hiç paylaﬂmad›¤› ve paylaﬂmak istemedi¤i düﬂünce ve duygular›n› hekim ile paylaﬂmaktad›r. Bu durumda hastan›n tedavisi için hastan›n hekimine duyaca¤› güven ayr›ca önemlidir22. Ancak bu konuda da
hekimin ikilemde kalabilece¤i durumlar söz konusu olabilir. Hasta, hekime baﬂkas›na
zarar verece¤ini düﬂündü¤ünü söyledi¤inde hekim ne yapmal›d›r? Bu konuyu kimlere
söylemelidir? Hastan›n zarar vermeyi düﬂündü¤ü kiﬂiye mi? Polise mi? Yoksa her ikisine de mi?
Psikiyatri alan›nda hastalar›n düﬂünsel mahremiyetinin yan› s›ra t›bb›n her alan›nda oldu¤u gibi kiﬂisel bilgi mahremiyeti de söz konusudur. Psikiyatri hastal›klar›n›n genellikle toplum taraf›ndan olumsuz olarak görüldü¤ü gerçe¤i göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu nedenle hasta mahremiyeti aç›s›ndan psikiyatri hassas olan bölümlerden
biridir. Psikiyatri servisinde hasta odalar›n›n bu aç›dan da tek kiﬂilik olmas›, hastalar›n
tedavilerini olumlu yönde etkileyebilir.
Stolker ve arkadaﬂlar›23 taraf›ndan psikiyatri servisinde yatan 18 yaﬂ ve üzeri 78
hasta ile yap›lan araﬂt›rmaya göre, dört kiﬂilik odada bulunan hastalar›n üç kiﬂilik odada yatan hastalara göre, üç kiﬂilik odada yatan hastalar›n da tek kiﬂilik odada yatan
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hastalara göre bak›ﬂ aç›lar›n›n daha olumlu oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Hastalar›n bak›ﬂ aç›lar›n› etkileyen duygunun da izole edilme duygusu oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Tek kiﬂilik odada yatan hastalar izole edildiklerini hissetmiﬂlerdir. Buna ra¤men söz konusu araﬂt›rman›n sonucuna, psikiyatri hastalar›n›n tedavileri için mutlaka tek kiﬂilik odalara ihtiyaç oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r.
Vaka 1
Kanser tan›s› nedeniyle 1996 y›l›nda hastaneye yat›r›lan ünlü bir sanatç›, AIDS
oldu¤u hekimleri d›ﬂ›nda baﬂka kimse taraf›ndan bilinmemektedir. Hasta, bu bilginin
saklanmas› istemiﬂtir. Hastan›n ölümünden sonra hastan›n AIDS oldu¤u ve bu nedenle öldü¤ü aç›klanm›ﬂt›r. Bu haber, di¤er sa¤l›k personellerin tepkilerine yol açm›ﬂt›r.
Çünkü onlar bu tür bir bilginin, hastaya bak›m veren personel olarak kendilerine de
verilmesi gerekti¤ine inanmaktad›rlar. Hekimler ise bu tür bir bilginin hastan›n iste¤i
do¤rultusunda yapt›klar›n› aç›klam›ﬂlard›r. Bu vakada sorulabilecek birkaç soru vard›r:
Tabii, baz› sorular›n yan›tlar› art›k günümüzde verilmiﬂtir. AIDS’in bildirimi zorunlu bir hastal›k ve bulaﬂma olas›l›¤› oldu¤u bilinen hasta yak›nlar›na bu konu hakk›nda
bilgi verilmesi gerekti¤i art›k günümüzde kabul edilen bir gerçektir. Peki, bulaﬂma olas›l›¤› olan her bireye hastal›k hakk›nda bilgi verilmeli midir? Hastan›n iste¤i önemli de¤il midir? Daha da önemlisi hastan›n ölümünden sonra bu bilginin aç›¤a ç›kmas› hastan›n iste¤ine gösterilmiﬂ olan sayg›y› zedelemiﬂ olmuyor mu?
Vaka 2
Tedavisi devam eden alkolik bir adam, kendini öldürmek amac›yla içki ﬂiﬂelerini
evin oturma odas›na boﬂalt›r ve evini yakar. Adam›n eﬂi, kocas›n›n kötü muamelesinden dolay› evden ayr›lm›ﬂt› ve yang›n s›ras›nda evde de¤ildi. Adam›n ölümünden sonra sigorta ﬂirketi, yang›n›n kas›tl› olarak ç›kar›ld›¤› gerekçesiyle adam›n eﬂine dava
açar. Sigorta ﬂirketi, yang›n›n adam›n aﬂ›r› alkol tüketiminden dolay› ç›kt›¤›n› ileri sürmektedir. Adam›n rahats›zl›¤› nedeniyle tedavi gördü¤ü eﬂi dahil kimse taraf›ndan bilinmemektedir. Bu vakada, adam›n tedavisi yapan hekim, hastas›na ait bilgileri saklama görevinden muaf olup tan›k olarak bildiklerini anlatmal› m›d›r?24
Görüldü¤ü gibi hekimin hastas›na ait bilgilerini saklanmas› sa¤l›k alan›n›n d›ﬂ›nda
pek çok konuyu kapsayabilmektedir. Hastan›n ölümünden sonrada da hekimin hasta
bilgilerini saklama yükümlülü¤ü devam etmektedir.
T›bbi Araﬂt›rmalarda Mahremiyet
T›bbi bilimsel araﬂt›rmalar, hem bilimsel hem de etiksel aç›dan hassas, ayr›nt›l›,
çok yönlü etkileri düﬂünülerek tasarlanmal›d›r. Araﬂt›rman›n her aﬂamas›nda bilimsel
sorgulamalar, insan haklar› ve onurunu koruyacak, gelecek kuﬂaklar aç›s›ndan canl›lar›n yaﬂama hakk›nda kal›c› zararlar oluﬂturmayacak biçimde tasarlanmal› ve uygulanmal›d›r. T›bbi araﬂt›rmalar s›ras›nda uyulmas› gereken etik ilkeler, geliﬂen teknolojiyle
orant›l› olarak evrilmekte ve geliﬂmektedir7. Bu etik ilkelerden biri, araﬂt›rmaya kat›lan
bireyin mahremiyetini sa¤lanmakt›r.
‹nsan›n özel yaﬂam›na ve mahremiyetine sayg› temel insan haklar›ndand›r. Helsinki Bildirgesi’nin 21. maddesi insanlar üzerinde t›bbi araﬂt›rma yürütülürken hasta ile
ilgili bilgilerinin gizlili¤ine sayg› gösterilmesi gerekti¤i25 “Dene¤in mahremiyetine sayg›, hasta bilgilerinin gizlili¤i, çal›ﬂman›n dene¤in fiziki ve mental bütünlü¤ü ile kiﬂili¤ine etkisini en aza indirmek için her türlü önlemin al›nmas› gerekir” ﬂeklinde
ifade edilmiﬂtir26. Ayr›ca Hasta Haklar› Yönetmeli¤i’nin 23. maddesi “Bilgilerinin Gizli Tutulmas›” ile ilgili hususlar› kapsamaktad›r. T›bbi araﬂt›rmalar s›ras›nda ya da hastalar›n tedavi ve tan›lar›n›n konulmas› s›ras›ndaki elde edilen her türlü hasta bilgileri (ki-
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ﬂinin kimlik bilgileri, fiziksel ve ak›l sa¤l›¤› ile ilgili bilgiler) gizli tutulmal›d›r. Bu bilgiler
hastadan izin al›nmadan aç›klanamaz25.
Dene¤in kiﬂisel mahremiyetini sa¤lanmak araﬂt›rmac›n›n baﬂl›ca sorumluluklar›ndand›r7. Dene¤in kimli¤i genellikle araﬂt›rmac› taraf›ndan bire bir bilinmektedir.
Önemli olan nokta, araﬂt›rman›n yay›mlanmas› s›ras›nda dene¤in gizlili¤ini sa¤lanmas›d›r. Araﬂt›rma s›ras›nda, gizli ses kayd› yapmak, gizli kamera kullanmak ve bunlar›n
dene¤in bilgisi d›ﬂ›nda yay›mlamak, dene¤in mahremiyetine sald›r› niteli¤ini taﬂ›yan
etik d›ﬂ› davran›ﬂlard›r. Ayr›ca izinsiz foto¤raf yay›mlamak, foto¤raflarda dene¤in gözlerini ﬂeritle kapatmamak da etik d›ﬂ› davran›ﬂlard›r. E¤er dene¤in gözlerinin görünmesi önem taﬂ›yorsa, bu konuda bireyden mutlaka yaz›l› izin al›nmal›d›r5.
Hekim - hasta iliﬂkisinde olmas› gereken güven duygusu, araﬂt›rmac› - denek aras›nda da olmas› gerekir. Araﬂt›rmaya kat›lan bireyin, araﬂt›rmac›ya güven hissetmesi ﬂartt›r. Çünkü kimli¤inin sakl› tutulaca¤›na inanan birey, kendisiyle ilgili bilgileri do¤ru olarak vermekten çekinmez. Böylece araﬂt›rmac›n›n toplad›¤› veriler de daha do¤ru olur5.
Sonuç ve De¤erlendirme
Teknoloji alan›nda sa¤lanan geliﬂmeler, olumlu oldu¤u kadar olumsuz sonuçlar›yla da sa¤l›k hizmetlerine yans›maktad›r. Yaﬂanan etik sorunlar artmakta ve hasta mahremiyetinin sa¤lanmas› gitgide daha da zorlaﬂmaktad›r. Hasta mahremiyetine iliﬂkin
yasal yapt›r›mlar›n olmas›n›n yan› s›ra sa¤l›k hizmetlerinin devaml›l›¤› için bu konuya
iliﬂkin gerekli hassasiyetin gösterilmesini ﬂartt›r.
Hasta gizlili¤ine sa¤l›k kurumunun verece¤i önem, kapsaml› bir gizlilik politikas›
içinde yer almal›d›r. Bu politika personel kurallar›, uygulama ve disiplin kurallar›, bilgilere eriﬂme, güvenlik özelli¤i, sorumluluk, gizlili¤in s›n›rlar›, risk de¤erlendirme yöntemleri, taraflar›n sorumluluklar› gibi unsurlar› kapsamal›d›r. T›pta gizlili¤i koruman›n
en önemli yöntemi hasta mahremiyeti ve gizlili¤inin bir hasta hakk› olarak benimseyen sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n varl›¤›d›r. Her düzeydeki sa¤l›k çal›ﬂan› bu konuda yükümlülük taﬂ›maktad›r15.
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ÖZEL HASTANE – ÖZEL SA⁄LIK S‹GORTASI ‹L‹ﬁK‹S‹NDE
HASTANIN ÖZEL HAYATIN G‹ZL‹L‹⁄‹ HAKKI AÇISINDAN
ET‹K SORUNLAR
THE PRIVATE HOSPITAL – HEALTH INSURANCE
RELATIONSHIP and PATIENTS’ RIGHTS
Ahmet YÜKSEL*, Gürkan SERT**
Abstract
Medical records are created when a patient recieve medical treatment from a
health professional. This is a necessity for the health care providers. In this sense, history and diagnosis of a patient, and the chosen treatment modality and personal
patient data are recorded as a part of the health care process. Medical records may
include patient medical history, details about lifestyle and family history and these
records are collected and archived by health care providers. Health care providers are
responsible from the storing of those medical records that has been given by the
patient. Privacy protection should be given to medical records It is known that the
medical data can be useful for many people apart from the patients and physicians.
There are some reasons for using and sharing of medical data. For instance, public
health units can obtain much more important data from those records to determine
the disease profile in the community. Patient records are also useful for the governments to organize and plan health care policy. It is advocated that the patient data in
those records are important for the employers to employ persons at suitable works,
to determine the risks related to the works and to take corrective measures. also uses
these medical data to assess future risk of a claim in medically based insurance
products and medical underwriting. Systematic collection of broad range of medical
data can present a substantial tradeoff in loss of personal privacy. Sharing of patient
medical data may cause economical damage, like loss of employement and health
care insurance. In addition, unwanted disclosure of patient medical data may result
social and psychological damage. In our report, that may arise from the sharing of
medical records between insurance companies and hospitals will be evaluated in the
scope of practice that is applied in our country.
Key Words: Health insurance companies, ethical and legal problems, medical
records
Giriﬂ
Yo¤un bir iﬂ bölümü ve teknolojik destek gerektiren sa¤l›k hizmetleri günümüzde
geçmiﬂe oranla daha pahal› bir hal alm›ﬂ ve sigorta ﬂirketlerinin ya da di¤er sosyal güvenlik kurumlar›n›n bu hizmetlerde daha etkin olmas›n› gerektirmiﬂtir. Bu ba¤lamda verilen
sa¤l›k hizmetleri konusunda bu birimlerin de bilgilendirilmesi ve ödemelerin verilen bu bilgiler çerçevesinde yap›lmas› gündeme gelmiﬂtir. Bu durum sa¤l›k hizmeti sürecinde hasta ile ilgili t›bbi ve kiﬂisel kay›tlar›n sigorta ﬂirketleri ile paylaﬂ›m›n› gündeme getirmiﬂtir.
Makalemizde özel sigorta – özel hastane iliﬂkisinin hastan›n (sigortal›n›n) özel hayat›n›n
gizlili¤ine sayg› hakk›n›n s›n›rlar› konusunda getirdi¤i etik sorunlara yer verilecektir.
* Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Deontoloji AD / drayuksel@ttmail.com
** Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Deontoloji AD Ö¤retim Görevlisi / tolgaguven@hotmail.com
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Kavram ve Tan›mlar
Konumuz aç›s›ndan önem taﬂ›yan özel sa¤l›k sigortalar›n›n ve özel hastanelerin
tan›m› ve Türkiye’deki durumu konusunda genel bilgiler vermenin yan›nda özel hayat›n gizlili¤i hakk›n›n sa¤l›k hizmetlerindeki içeri¤i ve önemi ile t›bbi kay›tlar konusunda
tan›mlay›c› bilgiler vermek konunun s›n›rlanmas› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
Özel Sa¤l›k Sigortas› ve Türkiye
Özel sa¤l›k sigortas› (ÖSS) kiﬂilerin, t›bbi yard›m, tedavi ve ilaç harcamalar›na karﬂ› teminat veren sigorta türüdür1,2. ÖSS Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) özel olarak
düzenlenmemiﬂtir. Bu nedenle Türkiye’de ÖSS’nin hukuki temelini tüm sigortalar için
geçerli olan hükümler ile Hastal›k Sigortas› Genel ﬁartlar› (HSGﬁ) oluﬂturmaktad›r.
HSGﬁ’nin 1. maddesinde “iﬂbu sigorta, sigortal›lar›n sigorta süresi içinde hastalanmalar› ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmalar› halinde tedavileri için gereken masraflar› ile varsa gündelik tazminatlar›, bu genel ﬂartlar› varsa özel ﬂartlar çerçevesinde, poliçede yaz›l› mebla¤lara kadar temin edilir.” ifadesine yer verilmiﬂtir. Söz konusu düzenleme ile, yaln›zca hastal›k durumu de¤il, herhangi bir kaza
sonucunda meydana gelebilecek yaralanmalar da sigorta kapsam›na dahil edilmektedir1,3. ÖSS genel uygulamada, kapsama al›nan kiﬂilerin sigorta baﬂlang›ç tarihinden
sonra meydana gelebilecek rahats›zl›klar›yla ilgili teﬂhis ve tedavi giderlerini kapsamaktad›r1,4. Sigorta teminat›, kapsama al›nan kiﬂilerin sigorta baﬂlang›ç tarihinden önce
varl›¤›ndan haberdar olduklar› ve/veya tedavi görmüﬂ olduklar› rahats›zl›klar›ndan ve
bunlar›n komplikasyonlar›ndan ileri gelecek teﬂhis ve tedavi giderlerini kapsamamaktad›r1,2,5,6. ÖSS’ler bu niteli¤i ile sosyal güvenlik sistemlerinden ayr›lmaktad›r.
ÖSS’de grup sigortas› ve ferdi sigorta olmak üzere iki tür sa¤l›k sigortas› bulunmaktad›r. Grup sigortas›, ﬂirketlerin çal›ﬂanlar›na yapm›ﬂ olduklar› sigortad›r. Grup sigortalar›nda primler ya -daha s›kl›kla karﬂ›laﬂ›ld›¤› üzere- ﬂirket taraf›ndan ödenir ya
da çal›ﬂanlardan belli bir miktar kat›l›m pay› al›n›r. Ferdi sigortada ise bireyler sigortaya kendileri baﬂvurup tek baﬂlar›na ya da aileleri ile birlikte sigortalanabilirler5,6.
Türkiye’de ÖSS’si olan kiﬂilerin say›s› 1,2 milyon civar›nda olup bu kiﬂilerin ülke nüfusuna oran› % 1,7’dir. Bu kiﬂilerin % 58’i grup, % 42’si bireysel olarak sigortal› olan
kiﬂilerdir1.
Türkiye’de ÖSS ilk olarak 1990’l› y›llar›n baﬂlar›nda ortaya ç›km›ﬂt›r. Türkiye’de
ÖSS’lerin ortaya ç›kmas›nda ve büyümesinde sa¤l›k giderlerini karﬂ›layabilecek birey
say›s›ndaki art›ﬂ ve bu bireylerin sosyal güvenlik kurumlar›n›n hizmet kalitesini ve h›z›n› yetersiz görmesinin etkili oldu¤u bildirilmektedir. Özel sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n (hastane,
t›p merkezi, poliklinik vb.) say›s›n›n art›ﬂ› ile sigorta ﬂirketlerinin (sigortac›) sa¤l›k sigortalar› kapsam›nda geniﬂ teminatlar sunmas›n›n da özel sa¤l›k sigortalar›n›n yayg›nlaﬂmas›nda etkisi oldu¤u vurgulanmaktad›r. Yerli ve yabanc› sermayeli ﬂirketlerin insan
kaynaklar› politikalar›n›n uzant›s› olarak çal›ﬂanlar›n› sigortalamas› da özel sa¤l›k sigortalar›n›n yayg›nlaﬂmas›n›n nedenleri aras›nda say›lmaktad›r. Günümüzde Türkiye’de
hemen tüm sigorta ﬂirketleri sa¤l›k dallar›nda hizmet vermektedir1.
Türkiye’de Özel Hastaneler
Türkiye’de kamu hastanelerinden hizmet almak mümkün oldu¤u gibi ÖH’lerden
de hizmet almak mümkündür. Ancak ÖH’ler kamu hastanelerinden farkl› baz› yasal
düzenlemelere göre hizmet verirler. ÖH’lerin ve kamu hastanelerinin, temel görevleri
birey ve toplum sa¤l›¤›n›n korunmas› oldu¤undan bu kurumlar›n önceliklerini yaﬂama
hakk› ve sa¤l›k hakk› çerçevesinde belirlemek durumundad›r.
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ÖH’lerin kuruluﬂu ve hizmet vermeleri ile ilgili hükümler Hususi Hastaneler Kanunu (HHK, R. G. 5.6.1933.), Özel Hastaneler Tüzü¤ü (ÖHT, R.G. 10. 01. 1983.) ve
Özel Hastaneler Yönetmeli¤inde3 (ÖHY, R. G. 27.03.2002, 13.04.2003 14.01.2004 - 03.03.2004 28/5/2004 -21.10.2006 - 15.02.2008 tarihli R. G.’lerde de¤iﬂiklik.) yer almaktad›r. HHK’da özel hastaneler, “kamuya ba¤l› olanlar hariç
(gerçek kiﬂilere ve özel hukuk tüzel kiﬂilerine ait), bireylerin yat›r›larak tedavi edilmeleri, yeni hastal›k geçirenlerin yeniden sa¤l›klar›n› kazanana kadar sa¤l›kl›
ﬂartlarda bak›lmas› veya do¤um hizmetleri vermek için aç›lan yerler” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. HHK’ya göre Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n izni ile gerçek ve tüzel kiﬂilerin hastane
kurma hakk› vard›r. Ad› geçen yasal düzenlemelerde ÖH’lere kamu hizmetleri aç›s›ndan baz› zorunluluklar›n (baz› hallerde ücretsiz hasta yat›rma, hasta bakma zorunluluklar›) getirildi¤i görülmektedir (m. 31-32).
Hasta Kay›tlar›
Hastan›n hastaneye baﬂvurdu¤u andan itibaren çeﬂitli nedenler ile hastaya ait pek
çok bilginin hastane taraf›ndan kay›t alt›na al›nmas› gerekmektedir. Hastadan ilk muayenede al›nan öykü ve bilgilerin yan› s›ra hastaya uygulanan her test, muayene, hastaya yap›lan her giriﬂim ve hekimlerin bu süreçte edindikleri izlenimler de hasta kay›tlar›nda yer al›r. Bu anlamda hasta kay›tlar› hastan›n fiziksel, ruhsal sa¤l›¤›, davran›ﬂlar›, (cinsel) iliﬂkileri gibi duyarl› bilgileri de içerir7,8. Bu kay›tlar, tedavinin planl› bir ﬂekilde yürütülmesi, hastal›klar›n tan› ve tedavisiyle ilgili kararlar›n al›nmas›, tedavi süreci ile ilgili olarak yarg›ya yans›yabilecek durumlar bilimsel araﬂt›rmalar, sa¤l›k harcamalar›n›n saptanmas› gibi pek çok konuda kullan›labilmektedir9,10.
Türk hukukunda çeﬂitli yasal düzenlemelerde hastalara ait bilgilerin hastaneler taraf›ndan kaydedilmesi gerekti¤i konusunda hükümler bulunmaktad›r. ÖHY’ de, t›bbi
hizmet ünitelerinde protokol defterlerinin tutulmas›, baﬂvuran her hasta için dosya aç›lmas›, bu dosyaya hastan›n sa¤l›k durumu ile ilgili bilgi sonuç ve de¤iﬂikliklerin (tan›, tedavi, tetkikler, gibi..) iﬂlenmesi zorunlulu¤u getirilmektedir (madde 48). Bununla beraber özellikle araﬂt›rma hastanelerinde bilimsel çal›ﬂmalar, e¤itim ve ö¤retim materyali
haz›rlamak için ya da hastal›¤›n seyrinin tespiti için hastal›k süresince çekilmiﬂ hastaya ait resimler de arﬂivlenebilecektir (ÖHY madde 34). ÖHY’nin 49. maddesinde baﬂvuran hastalarla ilgili t›bbi kay›tlar›n bulundu¤u düzenli bir arﬂivin kurulma zorunlulu¤u
belirtilmiﬂ ve bu arﬂivlerin hastan›n talebi halinde veya hastan›n baﬂvurusu halinde belge temin etmek amac›yla kullan›laca¤› belirtilmiﬂtir. Yatakl› Tedavi Kurumlar› ‹ﬂletme
Yönetmeli¤i’inde (R.G.’de yay›n 13.1.1983, de¤iﬂiklik RG’ de yay›n 05.05.2005) de
yap›lacak kay›tlar ve arﬂivleme iﬂlemleri ile ilgili hükümler bulunmaktad›r (madde
66–76), (81-87). Bu maddelerde hastan›n yat›ﬂ›, taburcu edilmesi, ölümün gerçekleﬂmesi, durumunda tutulacak kay›tlar ile ilgili hükümler yer almaktad›r. Bu ba¤lamda
hastan›n geçmiﬂi, hastal›¤›n›n teﬂhisi, seçilen tedavi yöntemi ve bunun yürütülmesi ile
ilgili bilgiler ile hastaya ait bireysel bilgiler sa¤l›k hizmeti sürecinin bir parças› ve yasal
bir zorunluluk olarak arﬂivlenmekte/kay›t alt›na al›nmaktad›r. Hastalara ait tüm bu bilgilerin oluﬂturdu¤u belge toplulu¤u hasta dosyas› olarak tan›mlan›r. Bu dosyalar›n bilimsel kurallara uygun koﬂullarda düzenlendi¤i ve hizmete sunuldu¤u birimler ise hasta dosya arﬂivleridir10.
Sa¤l›k Hizmetlerinde Özel Hayat›n Gizlili¤i Hakk›n›n Kapsam› ve Önemi
Özel hayat ile ilgili tan›mlamalarda genellikle özel hayata ait de¤erlerin ve varl›klar›n ulaﬂ›lmaz ve dokunulmaz yönleri vurgulanmaya çal›ﬂ›l›r. Bireyin baﬂkalar›n›n takibinden, bak›ﬂlar›ndan uzak, iste¤ine uygun bir hayat geliﬂtirmesi, baﬂkalar›ndan sakl›
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tuttu¤u hayat görünümleri, dingin ve rahat b›rak›lma hakk›na sahip oldu¤u alan gibi
içeriklere özel hayat ile ilgili tan›mlarda s›kça yer verilir11,15. Özel hayat›n gizlili¤i
hakk› özel hayat› oluﬂturan unsurlar› koruyan, bunlara müdahaleyi engelleyen bir hak
olarak kabul edilmelidir11. Bu hak uluslararas› insan haklar› belgelerinde ve ulusal yasal düzenlemelerde koruma alt›na al›nm›ﬂt›r.
Sa¤l›k hizmetlerinde özel hayat›n gizlili¤i hakk›, bireyin sa¤l›k hizmetlerinden yararland›¤› süreçte “bilgilerinin gizli tutulmas›” ve “beden mahremiyetine sayg› gösterilmesi” ana baﬂl›klar› alt›nda toplanabilir16,18. Hastaya ait bilgilerin saklanmas› hastay› tedavi eden kiﬂi ya da kurumun hastan›n kay›tlar›n› tutmas› ve arﬂivlemesi s›ras›nda gereken önlemleri almas› ve hastaya ait s›rlar›n aç›klanmamas›n› içerir.
Hastan›n beden mahremiyetine sayg› ise hastan›n talebi d›ﬂ›nda bedenine müdahale
edilmemesini ve sa¤l›k hizmetlerinin beden mahremiyetinin sa¤lanmas› konusunda uygun ortamlarda gerçekleﬂtirilmesini içerir19. Sa¤l›k hizmetleri sürecinde hastan›n mahremiyet hakk›na sayg› gösterilmesi ve bunun için gerekli tedbirlerin al›nmas›, birey olarak sahip oldu¤u temel insan hakk› olan özel hayat›na sayg›y› sa¤lar. Bireyin
toplumda özerk bir birey olmas›, hayat› konusunda seçimler yapabilmesi, toplumla iliﬂkiler geliﬂtirebilmesi aç›s›ndan önem taﬂ›yan özel hayat›n gizlili¤ine sayg› hakk› sa¤l›k
hizmetlerinde hastan›n mahremiyet hakk›na sayg› ile ifade edilir18.
Sigortac›n›n Hasta Kay›tlar›na Ulaﬂmas›n›n Özel Hayat›n Gizlili¤i Hakk› Aç›s›ndan Getirdi¤i Etik ve Yasal Sorunlar
Sa¤l›kta özel hayat›n gizlili¤i hakk›, uluslararas› belgelerde ve ülkelerin ulusal mevzuatlar›nda güvence alt›na al›nm›ﬂt›r. Buna ra¤men, hastan›n özel hayat›n› gizlili¤i hakk›n› sa¤lamak, gün geçtikçe güçleﬂmektedir. Öncelikle geliﬂen ve karmaﬂ›klaﬂan sa¤l›k
sistemi içerisinde yer almas› gereken iletiﬂim ve haberleﬂme sistemi, hastan›n mahremiyetinin korunmas›nda güçlüklere neden olmaktad›r. Hastan›n baﬂvurusu, tetkikleri,
yat›ﬂ›, taburcu edilmesi, takibi, hastaya uygulanan klinik giriﬂimler, konsültasyon s›ras›nda görev alan çok say›daki sa¤l›k görevlisi, hastan›n özel hayat›na ve t›bbi durumuna iliﬂkin bilgileri ö¤renebilmektedir. Çok say›daki bu hizmetlerin uyumu birimler aras›ndaki bilgi ak›ﬂ›n›n k›s›tlamaya u¤ramamas›na ba¤l›d›r. Bunun sonucunda, hasta kay›tlar›, birçok hizmet biriminde bulunmaktad›r. Teknolojinin sa¤lad›¤› yard›mla bu bilgilere ulaﬂmak kolaylaﬂm›ﬂt›r7,20,21.
Sigorta ﬂirketlerinin (sigortac›) sa¤l›k hizmetlerinin finansman›nda daha etkili olmas› da sa¤l›kta mahremiyet hakk› konusunda yeni tart›ﬂmalar› gündeme getirmiﬂtir.
Sosyal, ekonomik ve teknolojik nedenlere ba¤l› olarak, sa¤l›k hizmetleri daha pahal›
bir hal alm›ﬂ ve sigorta ﬂirketlerinin ya da di¤er sosyal güvenlik kurumlar›n›n bu hizmetlerde daha etkin olmas›n› gerektirmiﬂtir. Bu ba¤lamda verilen sa¤l›k hizmetleri konusunda, sigorta ﬂirketlerinin de bilgilendirilmesi ve ödemelerin verilen bu bilgiler çerçevesinde yap›lmas› gündeme gelmiﬂtir. Tüm bu geliﬂmeler, sa¤l›k hizmeti sürecinde,
hasta ile ilgili t›bbi kay›tlara daha fazla kiﬂinin ulaﬂmas›na neden olmuﬂtur20, 22, 23.
Sa¤l›k sigortalar›nda, sigortac›, sigortal› ile sözleﬂme yapt›¤› gibi, sa¤l›k hizmeti veren kurumla da sözleﬂme yapmaktad›r. Sigortac›n›n gerek sigortal›lar ile gerekse sa¤l›k hizmeti veren kurumlar ile sözleﬂmelerinde, sigortal›lar›n t›bbi kay›tlar›na ulaﬂ›m›
sözleﬂmenin kuruluﬂunda ve iﬂleyiﬂinde büyük önem taﬂ›maktad›r. Sigortal›n›n sigortalanmadan önceki sa¤l›k durumu, sigortal›l›k sürecindeki sa¤l›k durumu ve tedavi hizmetlerine ihtiyaç duymas› halindeki sa¤l›k durumu ve kendisine gerçekleﬂtirilen iﬂlemler, hem sigortal› ile sigortac› aras›ndaki sözleﬂmede hem de sigortac› ile özel hastane
aras›ndaki sözleﬂmede ana unsuru oluﬂturmaktad›r. Bu ba¤lamda, sigorta sözleﬂmesi-
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nin kuruluﬂu aﬂamas›nda ve kurulmas›ndan sonra, hastan›n sa¤l›k durumu ile ilgili pek
çok bilgiye ihtiyaç duyulmaktad›r. Sözleﬂmede, konu ile ilgili sigorta ﬂirketine, geniﬂ bir
inceleme ve bilgi talep etme yetkisi tan›nmaktad›r. Bu anlamda, sigortal›n›n (hastan›n)
özel hayat›n›n gizlili¤i konusunda önemli etik ve yasal sorunlar gündeme gelmektedir.
Etik sorunlar›n tart›ﬂ›labilmesi aç›s›ndan sözleﬂmenin kurulmas› aﬂamas›ndaki tart›ﬂmalar ile sözleﬂmenin kurulmas›ndan sonra riskin gerçekleﬂmesi durumunda ortaya ç›kan
tart›ﬂmalar ay›r›m›na gitmek gerekir.
Özel Sa¤l›k Sigortas››nda Sözleﬂmesinin Kurulmas› Aﬂamas›nda T›bbi
Kay›tlar›n Toplanmas›n›n Getirdi¤i Etik ve Yasal Sorunlar
Bu aradaki tart›ﬂmalar daha çok sigortal› ile sigortac› aras›nda kurulan ticari iliﬂkiden kaynaklanan borçlar çerçevesinde tart›ﬂ›l›r. Burada sigortal›n›n tüketici haklar›ndan yararlanabilece¤i savunulmaktad›r3. Ancak sigortal›n›n hasta hakk›nda t›bbi kay›tlar› toplamak üzere özel hastanelere den bilgi istemesi aﬂamas›nda özel hastane – hasta aras›ndaki iliﬂkinin niteli¤i de önem taﬂ›maktad›r.
Sigortac› - sigortal› aras›ndaki sözleﬂme, sigortal› aday›n›n baﬂvurusu ile baﬂlay›p,
sigortal› olmak için gereken evraklar›n imzalanmas› ile tamamlan›r. Bu süreçte, sigortal›, kabul formu doldurur ve burada kimlik, adres, demografik bilgiler ve geçmiﬂte geçirmiﬂ oldu¤u hastal›klarla ilgili beyanda bulunur. Sigortal›n›n “ihbar külfeti” olarak tan›mlanan bu yükümlülükte, temel konu, sigortal› aday›n›n sa¤l›k durumu ile ilgili bilgilerdir3. Al›nacak bu bilgiler, özel sigortac› için önem taﬂ›yan risk de¤erlendirmesi aç›s›ndan gereklidir. Risk de¤erlendirmesinin ana amac›, kiﬂinin medikal riskinin de¤erlendirilebilmesi ve buna uygun olarak bir poliçe priminin ortaya ç›kar›labilmesidir5,6.
Bu nedenle sigortal› aday›n›n sa¤l›k durumu ile ilgili ayr›nt›l› sorular sorulmakta ve hepsinin do¤ru cevaplanmas› beklenmektedir. Kabul formlar›nda, sigortal› aday›n›n geçirmiﬂ oldu¤u hastal›klar, aktif olan hastal›klar, aktif olmayan hastal›klar, hastal›k
belirtileri, do¤al yaﬂl›l›k belirtileri, hastal›¤a e¤ilimli olma, sigortal› aday›n›n anne – babas›n›n geçirmiﬂ oldu¤u hastal›klar, vücutta bulunan ﬂiﬂlikler, k›s›rl›k, HIV
virüsü, geçirilen kazalar, doktor muayenelri, hastanede yatarak tedavi, ameliyatlar, do¤uﬂtan var olan yada asonradan ortaya ç›kan vücut deformasyonlar›, ba¤›ml›l›k ile ilgili problemler, kad›nlar›n hamile olup olmad›¤›, düﬂük yap›p yapmad›¤›, gibi konularda sorular yer almaktad›r1,24,25. Bu sorular, tek tarafl› olarak sigortac› taraf›ndan haz›rlan›r ve form ﬂeklinde sigortal› aday›na imzalat›lmak üzere sunulur. Sigortal› aday›, özel hayat›n›n önemli bir boyutunu oluﬂturan sa¤l›k durumu ile
ilgili pek çok bilgiyi kendi r›zas› ile formda bildirir. Sigortal› aday›n›n bu bilgileri do¤ru
olarak vermesi, sigorta sözleﬂmesinin kurulmas› ve devam› aç›s›ndan önemlidir. Form
sigorta ﬂirketinin yetkilileri taraf›ndan incelenir. Bundan sonraki aﬂamada, sigortal›
aday› herhangi bir muafiyet ya da ek primler eklenerek sigortalanabilir ya da aday›n
sigortalanma talebi reddedilir4,5,6. Sigorta ﬂirketi gerekli görürse, sigortal› aday›n›n da
kabul etmesi ﬂart› ile sigortal› aday›n› uzman doktorlara muayene ettirmeyi talep edebilir, hakk›nda anlaﬂmal› kurumlardan bilgi isteyebilir ve araﬂt›rma yapabilir. Sigortac›n›n sigorta sözleﬂmenin kuruluﬂ aﬂamas›nda hastadan sa¤l›k durumu konusunda ne ayr›nt›da bilgi toplayabilece¤i konusu da tart›ﬂmal›d›r. Örne¤in genetik testleri talep edip
edemeyece¤i konusu, tart›ﬂma baﬂl›klar›ndan biridir. Yap›lacak testler ile yüksek hastal›k riski taﬂ›yan bireylerin tespit edilerek sigortalanmamas› ya da daha yüksek pirimler ile sigortalanmas› gündeme gelmektedir. Bu ﬂekildeki ay›r›m›n, rizikonun olabildi¤ince tabana yay›lmas› amac›n› taﬂ›yan sigorta felsefesi ile uyuﬂmayaca¤› savunulmaktad›r. Ay›r›mc›l›¤a neden olan bu gibi uygulamalar t›p eti¤i aç›s›ndan da kabul edile-
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mez. Baz› meslek birlikleri de bu uygulamay› eleﬂtirmektedir3. Örne¤in Amerikan T›p
Birli¤i sigortalar taraf›ndan gerçekleﬂtirilen ve hastalar›n baz› genetik hastal›klara yatk›n›l›¤›n› tespit etmek için yap›lan genetik testlerde hekimlerin görev almamas› gerekti¤ini ifade etmektedir26.
ÖSS’nin kuruluﬂ aﬂamas›nda, sigortal› aday› taraf›ndan doldurulan formlarda yer
alan di¤er kay›tlar ise, sigorta ﬂirketinin sigortal› aday›n›n sa¤l›k kay›tlar› ile ilgili daha
fazla bilginin toplanmas›na izin vermesi ile ilgilidir. Bu durumda, sigortal› aday›n›n sa¤l›k kurumlar›nda bulunan t›bbi kay›tlar› önem taﬂ›yacakt›r. Bu kay›tlarda bulunan bilgiler, sigortac›n›n sigorta talebinde bulunan kiﬂinin sa¤l›k durumu konusunda bilgi edinmesini kolaylaﬂt›racakt›r. Ancak bu durum, pek çok nedenle, t›p eti¤inde ve yasal düzenlemelerde önem verilmiﬂ olan t›bbi kay›tlar›n›n gizlili¤i aç›s›ndan sak›ncalar› berebrinde getrimektedir. Bireyin sa¤l›k hakk›ndan yararlanmak üzere baﬂvurdu¤u ve tedavi hizmeti ald›¤› sa¤l›k kurumunda yer alan bu bilgilerin korunmas›, büyük ölçüde hastan›n denetiminden ç›km›ﬂ ve tedavi eden kurum ya da kiﬂinin denetimine girmiﬂtir.
Kiﬂinin kendisi hakk›ndaki bilgileri ve bu bilgilere ulaﬂ›m› kendi denetimi alt›nda tutmas› olarak da ifade edilebilen özel hayat›n gizlili¤i hakk› gere¤i, bu bilgi ve kay›tlar›n hastan›n kontrolündeymiﬂ gibi korunmas› gereklidir20,27. Bunun sa¤lanmas›, sa¤l›k hizmetlerinde hastan›n özel hayat›na sayg› hakk›n›n sa¤lanmas› ve t›p eti¤ine uygun t›p
uygulamalar›n›n gerçekleﬂtirilmesi aç›s›ndan önemlidir. Sa¤l›k hizmetleri sürecinde,
mahremiyet hakk›, hekim hasta iliﬂkisi aç›s›ndan, hastan›n tedavisi aç›s›ndan, t›p eti¤i
çerçevesinde önem taﬂ›maktad›r. Hekim hasta iliﬂkisinde önem taﬂ›yan güven unsurunda hastan›n mahremiyet hakk›na sayg› etkilidir. Hastan›n bedeni ve ruhsal durumu ile
ilgili pek çok bilginin yan›nda, aile hayat› gibi hastan›n baﬂkalar› ile paylaﬂmak istemeyece¤i bilgiler de hekime verilebilmektedir. Bu bilgilerin hekime verilebilmesi, bu bilgilerin gizlili¤i konusunda güvencenin bulunmas›na büyük ölçüde ba¤l›d›r21.
Sa¤l›k hizmetinden yararlanan bireylerin sa¤l›k durumlar› ile ilgili bilgilerinin ve
özel hayatlar› ile ilgili bilgilerinin aç›klanmayaca¤› konusunda güven hissetmeleri, sa¤l›k hizmetlerinden daha etkili bir ﬂekilde yararlanabilmeleri aç›s›ndan da önem taﬂ›r21,28. Hastalar bu güvenceyle daha do¤ru bilgileri verecek ve verilen do¤ru bilgiler
çerçevesinde daha do¤ru tedavilere yönelim sa¤lanabilecektir. Örne¤in, üreme sa¤l›¤›
hizmetlerine baﬂvuran bir kad›n›n cinsel iliﬂkiye girmiﬂ / giriyor olup olmamas› ya da
önceden kürtaj yapt›rm›ﬂ olup olmamas› gibi konularda do¤ru bilgileri vermesi, daha
do¤ru uygulamalara yönlendirilmesi aç›ndan önem taﬂ›yabilir. Hastaya konacak teﬂhis
ya da önerilecek tedavi konusunda önemli etkiye sahip olan öykü al›nmas›nda da hastan›n güven unsuruna dayanarak do¤ru bilgiler vermesi önemlidir. Bu gibi durumlarda, verilen bilgilerin gizlili¤inin sa¤lanmas› konusundaki güvence, hastalar› daha do¤ru bilgileri vermeye yönlendirecektir28. Bu da hastalara do¤ru ve etkili uygulamalar›n
gerçekleﬂtirilmesini sa¤layabilecektir. Hastaya etkili ve do¤ru uygulamalar›n gerçekleﬂtirilmesi, t›p eti¤i ilkelerinden zarar vermeme ve yararl›l›k ilkeleri aç›s›ndan olumlu sonuçlar do¤uracakt›r29.
Hastaya ait bilgilerin aç›klanmas›, hastaya maddi ya da manevi zararlara da neden olabilecektir. Bu bilgilerin gizli tutulamamas›, hastan›n hekimine olan güvenini sarsmakta, bunun ötesinde hastaya ayr›mc›l›k uygulanmas›na, hastan›n damgalanmas›na da neden olabilmektedir7. Örne¤in HIV’le yaﬂayan bir kimsenin t›bbi
durumuyla ilgili bilginin aç›klanmas› durumunda, önyarg›ya dayal› damgalanma, ay›r›mc›l›k gibi nedenlerle manevi varl›¤›nda oluﬂabilecek zararlar›n yan› s›ra, bu kiﬂinin
iﬂini kaybetmesi ya da gelirinin azalmas› gündeme gelebilecektir. Bu da, t›p eti¤i ilke-
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leri çerçevesinde zarar vermeme ilkesine ayk›r›l›k oluﬂturmaktad›r. T›p eti¤inde farkl›
yaklaﬂ›mlar olsa da, hastalar›n mahremiyetine sayg› önemle benimsenmiﬂ ve uygulanmas› kabul edilmiﬂtir29. Hatta mahremiyet hekim - hasta iliﬂkisinin en önemli boyutu
olarak de¤erlendirilmiﬂtir21. Günümüzde de t›p eti¤i ile ilgili belgelerde ve meslek deontolojisi ile ilgili yasal düzenlemelerde, sa¤l›k hizmetlerinde mahremiyet hakk› ile ilgili maddeler bulunmaktad›r.
Özel hayat›n gizlili¤i hakk›n›n hem hastan›n haklar› hem de tedavisinin gerekti¤i
gibi yürümesi aç›s›ndan taﬂ›d›¤› önem, t›bbi kay›tlarda gizlili¤i ve dokunulmazl›¤› temel
prensip haline getirmiﬂtir. Bu nedenle, hastaya ait bilgilerin hastan›n kontrolündeymiﬂ
gibi tutulmas›, tedavi sürecinde görev alan kiﬂi ya da kurumlar›n önlemler almas›n› gerektirmektedir. T›bbi kay›tlar›n ve belgelerin mülkiyeti konusunda tart›ﬂmalar bulunmakla beraber, hastan›n bu kay›tlar›n›n gizlili¤i ile hastan›n bu kay›tlara diledi¤i zaman
ulaﬂabilmesi ve bu kay›tlar› inceleyebilmesi, bu kay›tlarda düzeltme dahi isteyebilmesi
kabul edilmiﬂ ve yasal düzenlemelerde yer alan bir hakt›r8,30. Bu anlamda tedavi eden
kurumlar ile kiﬂilerin yasal sorumlulu¤u da bulunmaktad›r9.
Sigortac›n›n Sigorta Talep Edenin Onam› ile Bilgi Toplamas›nda S›n›rlar
Sigorta sözleﬂmesinin kurulmas› aﬂamas›nda, sigortac›n›n, sigorta talep edenden
ald›¤› onamla, bu bilgilere ulaﬂmak istemesi, özel hayat›n gizlili¤i hakk›n›n s›n›rlar› konusunda tart›ﬂmalar getirmektedir. Bu aç›dan öncelikle sigorta talep eden ile sigortac›
aras›ndaki sözleﬂme de verilecek onam›n s›n›rlar›n›n ve özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Sigortal›n›n sigortac›ya kendi iste¤i ile, sa¤l›k durumunun araﬂt›r›lmas›
konusunda onam vermesi mümkündür. Bireyin kendi özel hayat› ile ilgili konularda karar verici olmas›, kendine ait gizli bilgileri aç›klamas› ya da aç›klanmas›na onam vermesi kabul edilebilir. Ancak buradaki onam›n baz› özellikleri taﬂ›mas› gerekir.
Öncelikle, onam›n, sigortalanacak kiﬂi tar›f›ndan verilmiﬂ olmas› gerekmektedir.
Sigorta talebinde bulunan kiﬂi, kendi t›bbi kay›tlar›na ulaﬂ›lmas› konusunda onam verebilir. Ancak, onam verilen konu baﬂka kiﬂileri de ilgilendiriryorsa, di¤er kiﬂilerin de
onam›n›n al›nmas› gerekir. Sigortal›n›n kendisiyle beraber bir baﬂka kiﬂiyi de sigortalamas› durumunda tart›ﬂmalar gündeme gelir. Örne¤in, sigortal›n›n çocuklar›n› sigortalamak istedi¤i durumlarda onlar›n da t›bbi kay›tlar›na ulaﬂ›lmas›na izin vermesi talep
edilmektedir. Sigortal›n›n sa¤l›k durumunun araﬂt›r›lmas› konusunda verdi¤i onam, hukuki iﬂlem olarak kabul edildi¤inde onam› veren kiﬂinin hukuken ehliyetli olmas› gerekir (reﬂit, ay›rt›m gücü bulunan). Bu kiﬂinin velisi ya da vasisi konumunda oldu¤u kiﬂinin sa¤l›k durumunun araﬂt›r›lmas›na izin vermesi mümkündür. Ancak ay›rt›m gücü
bulunan küçüklerin durumunun farkl› de¤erlendirilmesi hem hukuk aç›s›ndan hem de
t›p eti¤i aç›s›ndan önemlidir. Türk Medeni Yasas›’na göre (m.339) çocu¤un iﬂ ve yaﬂam› ile ilgili konularda görüﬂünün al›nmas› ödevi yüklenmiﬂtir. Bu nedenle çocu¤un
sigortalanmak istenmesi durumunda sigortac›n›n çocu¤unda onam›n› almas› önemlidir. Daha da önemlisi, çocu¤un izni bulunmayan durumlarda, bilgi talep edilen özel
hastaneler, sigortac›ya bilgi aktarmamal›d›r. Çocu¤un izni olmadan sa¤l›k durumu ile
ilgili bilgilerin verilmesi, mehremiyet hakk›n›n ihlaline neden olacakt›r.
Onam›n bilgilerin aç›klanmas›ndan önce verilmiﬂ olmas› ve onam› veren kiﬂinin
onam›n konusu ile ilgili aydnlat›lm›ﬂ olmas› gerekmeketedir. Bu aç›dan, onam içerik
olarak belirli durumlar ile ilgili olmal›d›r. Sigorta talep edenin, sigorta veya hukuk bilgisi olmadan da onam verdi¤i konu ile ilgili bilgi sahibi olabilmesi gerekir. Örne¤in, sigorta talebinde bulunan kiﬂi, hangi hastal›k ile ilgili hastanenin s›r saklama yükümlülü¤ünün kald›r›ld›¤› konusunda bilgi sahibi olmal›d›r. Bu anlamda, sa¤l›k durumunun

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

289

araﬂt›r›lmas› konusunda, s›n›rlar› belli olmayan ve geniﬂ yetki tan›yan onam geçerli olmayacakt›r. Verilen onam›n geniﬂ kapsaml› olmas› halinde, hekim veya hastane kay›tlar›na ulaﬂ›lmas› durumunda, risklerin de¤erlendirilmesi aç›s›ndan önem taﬂ›mayan bilgilere de ulaﬂ›lmas› gündeme gelebilecektir. Örne¤in, hastan›n sosyal ve kiﬂisel alanlar›na ait olan ve hastal›kla ilgisi olamayan bilgilere de ulaﬂ›lmas› mümkün olabilir. Bu
ﬂekilde s›n›rs›z bilgi verilmesi hekim ile hasta ve hastane ile hasta aras›ndaki güven iliﬂkisini olumsuz etkileyecek sonuçlar getirebilir. Hekimin öznel görüﬂleri de t›bbi kay›tlarda yer alabilir ve bunlar risk de¤erlendirmesi aç›s›ndan önem taﬂ›mayabilir. Bu nedenle sigorta telep edenlerin sa¤l›k durumlar› ile ilgili bilgilerin hastanelerden ya da hekimlerden talep edilmesinde talep edilen bilgilerin ne oldu¤u ve hangi bilgilerin bu taleplere dahil olmad›¤›n›n belirtilmesi gerekir3.
Türk hukukunda özel sa¤l›k sigortas›, yasal düzenlemeler ile düzenlenmedi¤inden,
sigorta ile ilgili genel mevzuatla beraber genel iﬂlem ﬂartlar› da önem taﬂ›maktad›r. Genel iﬂlem ﬂart›n›n içeri¤ini, düzenleyenin karﬂ›s›ndaki kiﬂiyi, dürüstlük kural›na ayk›r›
olarak ölçüsüz ﬂekilde ma¤dur etmesi durumunda,Türk Medeni Yasas›’n›n 2. maddesinin 2. f›kras› ve sa¤l›k sigortas› tüketici iﬂlemi oldu¤undan Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanunun 6. maddesi çerçevesinde içerik denetimine tabidir. Bu ba¤lamda,
sigortal›n›n menfaatlerini dürüstlük kural›na ayk›r› olarak ve ölçüsüz ﬂekilde ma¤dur
eden bir kayd›n geçersizli¤i veya sigortal›y› ba¤lamamas› mümkündür3. Geniﬂ ve s›n›rlar› belli olmayan bir kay›t inceleme yetkisinin geçersizli¤i ya da iptali mümkündür.
Özel Sa¤l›k Sigortalar›nda Sözleﬂmesinde Riskin Gerçekleﬂmesinden
Sonra T›bbi Kay›tlar›n Toplanmas›nda Etik ve Yasal Sorunlar
Sigortac› ile sigortal› aras›ndaki sözleﬂmenin kurulmas›ndan sonra, poliçe kapsam›nda yer alan risklerden birinin gerçekleﬂmesi durumunda, hastan›n tedavi hizmetlerinden yararlanmak üzere sigortac› ile anlaﬂmal› olan ya da olmayan özel hastanelerden tedavi hizmeti alabilmektedir. Bu çerçevede, sigortac›, anlaﬂmal› oldu¤u hastanelerden direkt olarak ya da anlaﬂmas›n›n olmad›¤› ancak sigortal›n›n baﬂvurmuﬂ oldu¤u
anlaﬂmas›z hastanelerde, sigortal› vas›tas›yla t›bbi kay›t toplayabilir. Sigortac› ile özel
hastane aras›nda yap›lan anlaﬂmada, direkt ödeme anlaﬂmas›, fiyat protokolleri, uygulama esaslar›, ödeme tan›mlar› gibi maddelerin yan›nda, bilgi paylaﬂ›m› maddesi de bulunmaktad›r. Bilgi paylaﬂ›m› maddesine göre, anlaﬂmal› özel hastane, sigorta ﬂirketinin
talebi halinde tedavi etti¤i sigortal›lar ile ilgili kurumlar›nda mevcut olan tüm bilgileri sigortac›ya göndermekle yükümlüdür. Sigortac›, riskin gerçekleﬂmesinden sonra anlaﬂmal› sa¤l›k kurumlar›n›n mevcut fiyat protokollerine uygun faturaland›rma yap›p yapmad›klar›n› de¤erlendirmek, sigortal›n›n sa¤l›k kurumuna baﬂvurmas›na neden olan
hastal›k ya da durumun sigorta sözleﬂmesi taraf›ndan karﬂ›lan›p karﬂ›lanmad›¤›n› denetlenmek, kiﬂilere uygulanmas› düﬂünülen ya da uygulanan tedavilerin sözleﬂme ﬂartlar›na uygunlu¤unu kontrol etmek, risk de¤erlendirmesi yapabilmek için sigortal›larla
ilgili t›bbi kay›t toplar31. Tedavi hizmetini veren özel hastaneye al›nan bu bilgilere dayan›larak ödemeler yap›l›r. Anlaﬂmal› özel hastanenin istenen kay›tlar› sigortac›dan
saklamas›, göndermemesi ya da üzerinde de¤iﬂiklik yapmas› halinde sözleﬂme feshedilebilir. Sigortal›lar anlaﬂmal› olmayan hastanelere baﬂvurduklar› takdirde yapm›ﬂ olduklar› sa¤l›k giderlerini faturaland›rmalar› kayd›yla, sigortac›ya göndererek tazmin edebilirler. Bu durumda da, sigortac› gerekli görürse, sigortal›dan baﬂvurmuﬂ oldu¤u kurumdan kendisi ile ilgili kay›tlar›n› iletmesini talep edebilmektedir.
Sigorta ﬂirketleri, anlaﬂmal› hastanelerden, t›bbi kay›tlar› çeﬂitli yollarla toplamaktad›r. Bunlardan ilki, sigorta ﬂirketi ad›na hastanelerde sigortal›lar›n iﬂlemlerini yürüten
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hastane ofisleridir. Bir di¤eri, sa¤l›k kurumlar›n›n anlaﬂmal› kurumlar departman›ndan
ilgili belgelerin faks ya da e-posta yoluyla temin edilmesidir. Sigortal›lar, anlaﬂmal› hastanelere baﬂvurduklar›nda, kurumlar ayakta iﬂlemler için genellikle yaz›l› bir provizyon
almay›p çeﬂitli sistemleri kullanarak (web, pos cihaz› vb) online provizyon almaktad›r.
Daha sonra al›nan provizyonlar, orijinal faturalar› sigorta ﬂirketine geldi¤inde incelenir
ve poliçe ﬂartlar›na göre ödeme konusu de¤erlendirilir. Bu de¤erlendirme de, yap›lan
iﬂlemlerin ödenmeyen iﬂlemler olup olmad›¤›, yanl›ﬂ beyan›n bulunup bulunmad›¤›,
kapsam d›ﬂ›nda bir iﬂlemin bulunup bulunmad›¤› incelenmektedir. Yatarak tedavi iﬂlemlerinde, sigorta ﬂirketinden yaz›l› provizyon al›nmaktad›r. Sigorta ﬂirketinin onay
vermesi durumunda, iﬂlem gerçekleﬂtirilir ve daha sonras›nda ç›k›ﬂ aﬂamas›nda da yine fatura için yaz›l› onay al›narak iﬂlem sonuçland›r›l›r. Yaz›l› onam formlar›nda, sigortal›lar›n sigorta ﬂirketinin kendileri ve aileleri hakk›nda her türlü araﬂt›rmay› yapabileceklerini, hastanenin de bu bilgileri sigorta ﬂirketine gönderece¤ini bildiren bir onam
yaz›s› mevcuttur ve bu k›s›m, sigortal›n›n kendisi ya da acil durumlarda bir yak›n› taraf›ndan imzalanmadan iﬂlemlere genellikle onay verilmez.
Özel hastane ile sigorta ﬂirketi aras›nda yap›lan sözleﬂmeler gere¤i, iki kurum aras›ndaki iletiﬂim ve haberleﬂme sistemi, hasta mahremiyetinin korunmas›nda güçlüklere neden olmaktad›r. Özel hastane – özel sigorta aras›ndaki sözleﬂmenin uyum içerisinde devam edebilmesi kurumlar›n birimleri aras›ndaki bilgi ak›ﬂ›n›n k›s›tlamaya u¤ramamas›na ve hizmet veren birimlerin kendilerine ait bilgi kay›tlar› paylaﬂmas›na ba¤l›d›r. Bu durum, sa¤l›k hizmetlerinde, hastan›n özel hayat›n gizlili¤ine sayg› hakk› aç›s›ndan tart›ﬂmalar getirmektedir. T›p eti¤i ve hukuk aç›s›ndan, gizlili¤i ve ulaﬂ›lmazl›¤›
kural olan t›bbi kay›tlar›n sigortac› ile paylaﬂ›lmas›n›n temel dayana¤›n›n, hastan›n onam› olaca¤› savunulmaktad›r. Örne¤in, Amerikan T›p Birli¤i, iﬂverene veya sigorta ﬂirketine karﬂ› sorumlulu¤u bulunan kurumlarda çal›ﬂan hekimlerin hastalara ait bilgileri
yasal zorunluluk halleri ile hastan›n onam verdi¤i haller d›ﬂ›nda aç›klayamayaca¤› yönünde görüﬂ bildirmektedir26. Taraf oldu¤umuz “Otomatik Olarak ‹ﬂlenen Kiﬂisel
Veriler Bak›m›ndan Bireylerin Korunmas› Hakk›nda Sözleﬂme” sa¤l›k bilgilerini
hassas bilgi olarak de¤erlendirmektedir. Ülkemizde kiﬂisel verilerin kayd› ile ilgili ç›kar›lmaya çal›ﬂ›lan düzenlemede de ayn› yaklaﬂ›ma yer verilmektedir. Örne¤in özel sigorta kurumlar›n›n kiﬂinin kendi onam› olmadan hiçbir sa¤l›k verisini toplayamayaca¤›,
saklayamayaca¤› ve paylaﬂamayaca¤› belirtilmiﬂtir. Kiﬂisel sa¤l›k verilerinin, toplamas›ndaki temel amaçla uyumlu olmayan baﬂka bir amaçla kullan›lamayaca¤› da belirtilmektedir. Ayn› ﬂekilde, sa¤l›k kurumlar›n›n kiﬂinin onam› olmadan özel sa¤l›k sigortalar› ile bilgi paylaﬂamayaca¤› da vurgulanm›ﬂt›r32,33. Gerek var olan yasal düzenlemeler, gerekse tart›ﬂ›lmakta olan yasal düzenlemeler hastaya ait kay›tlar›n gizlili¤inin sa¤lanmas› ve yasalar›n belirledi¤i istisnalar ile hastan›n onam verdi¤i haller d›ﬂ›nda t›bbi
kay›tlar›n paylaﬂ›lamayaca¤› yönündedir.
Sigorta ﬂirketi ile sigortal› aras›nda kurulan sözleﬂme, ticari bir nitelik taﬂ›r ve taraflara karﬂ›l›kl› olarak sorumluluklar yükler. Sigorta ﬂirketi ile hastane aras›nda kurulan sözleﬂme de ticari bir sözleﬂme olarak kabul edilir ve yine bu çerçevede taraflara
sorumluluklar yükler. Ancak hasta ile hastane aras›nda kurulan sözleﬂmenin içeri¤i daha farkl›d›r. Do¤rudan insan yaﬂam› ve sa¤l›¤› konusunda hizmet veren özel hastaneler, çal›ﬂma alanlar› ve konular› nedeniyle, di¤er ticari iﬂletmelerden daha farkl› koﬂullarda ve çerçevede hizmet sunmakla yükümlüdür. Bu kapsamda özel hastaneler, di¤er
ticari iﬂletmelerin tabi olmad›¤› baz› s›n›rlamalara tabidir. Örne¤in tan›t›m faaliyetlerindeki s›n›rlamalar, di¤er ticari iﬂletmelerin tan›t›m faaliyetlerindeki s›n›rlamalardan faz-
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lad›r. Acil hallerde hastan›n yaﬂam›n›n korunmas› için her türlü tedbirin al›nmas›, gibi
hastalara t›bbi giriﬂimlerde bulunulmas› zorunlulu¤u olan durumlarda özel hastaneler iﬂletme anlam›nda maliyet veya kazanç çerçevesinde farkl› bir zemindedir. Hizmet alan›, insan sa¤l›¤›, insan yaﬂam› ve insan bedeni olan özel hastanelerin hizmetlerinden
yararlanan bireylerin “müﬂteri” ya da “tüketici” olarak de¤erlendirilmesi do¤ru bir
yaklaﬂ›m de¤ildir. “Hasta Haklar› Yönetmeli¤i’nin (R.G. 01.08.1998.) tan›m›yla
sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma ihtiyac› bulunan bireyleri “hasta” kavram› ile
ifade etmek ve bu bireylerin haklar›n› “hasta haklar›” ve hastane ile olan iliﬂkilerini hastane – hasta iliﬂkisi çerçevesinde belirlemek daha do¤ru bir yaklaﬂ›m
içerecektir.” Do¤rudan insan yaﬂam› ve sa¤l›¤› ile ilgili hizmet veren kurumdan beklenen özen di¤er ticari iﬂletmeler ile karﬂ›laﬂt›r›lmayacak derecede yüksektir. “Hastan›n
herhangi bir t›bbi uygulamadan görece¤i zarar, müﬂterilere ya da tüketicilere tan›nan haklar ile karﬂ›lanmayacak derecelerde olabilecektir. Bu kapsamda birer iﬂletme olsalar da özel hastaneler hizmet sunduklar› bireyler/hastalar ile di¤er iﬂletmelerin hizmet sunduklar› bireyler veya topluluklar (müﬂteri tüketici) ile kuruduklar› iliﬂkilerden farkl› iliﬂkiler temelinde hareket etmekle yükümlüdür”31,34.
Özel hastanelerin hizmetlerinin yasal çerçevede s›n›rlanmas›n›n yan›nda, bir organizasyon olarak da baz› ilkeler çerçevesinde çal›ﬂmalar›n› yürütmesi gereklidir. Sa¤l›k
hizmetleri, son y›llarda tedarik, yönetim ve sigorta alan›nda kurumsallaﬂm›ﬂt›r. Bu durum, sa¤l›k hizmetlerini sunan kurumlar›n ilkesel çerçevede hizmet verme gereklili¤ini
öne ç›karmaktad›r Buna göre uygulamal› eti¤in odakland›¤› hasta özerkli¤i, hasta sa¤l›k çal›ﬂan› iliﬂkileri, t›bbi araﬂt›rmalar gibi konular›n yan›nda organizasyon eti¤i konusuna da odaklan›lmal›d›r35. Bu kapsamda, sa¤l›k hizmetlerinin öncelikleri ve
t›p eti¤i ilkeleri özel hastanelere yol gösterici olabilecektir. Özerklik, adalet, yararl›l›k ve zarar vermeme ilkelerine uygun yaklaﬂ›mlar hastan›n yaﬂam›n› ve sa¤l›¤›n› önceleyen hizmet anlay›ﬂ›na zemin oluﬂturacakt›r. Bu ilkeler çerçevesinde hastan›n özel
yaﬂam›na sayg›n›n sa¤lanmas› konusunda getirilecek ilke ve kurallar, hastalar›n özel
hayatlar› konusunda u¤rayacaklar› hak ihlallerini azaltacakt›r. Örne¤in, hastanenin
hasta kay›tlar›n› üçüncü kiﬂiler ile paylaﬂ›m› konusunda t›p eti¤i çerçevesinde oluﬂturacaklar› kurallar, hasta kay›tlar›n›n hastaya en az zarar› verecek ﬂekilde paylaﬂ›lmas›n›
sa¤layacakt›r.
Hasta haklar›n› koruyacak her konu ve durum, yasal çerçevede ele al›nmayaca¤›ndan hastanelerin hasta – hastane aras›ndaki güven iliﬂkisini korumay› amaçlayan bir
yaklaﬂ›mla hastan›n özel hayat›n korunmas› yönünde ilkeler oluﬂturmas› ve bu çerçevede sigorta ﬂirketleri ile bilgi paylaﬂ›m›n› gerçekleﬂtirmesi gereklidir. Tedavi edici hizmetlerden yararlanan hastaya ait t›bbi kay›tlar›n hastane ile hasta aras›ndaki güven iliﬂkisi çerçevesinde gizlilik esas› ve hastan›n onam› ﬂart› ile sigortac›lar ile paylaﬂ›lmas›,
hastan›n zarar görmemesini ve özel hayat›n›n korunmas›n› sa¤layacakt›r. Hizmet verdi¤i hastalar ile tüketici iliﬂkisinin çok ötesinde iliﬂki kurmak durumunda olan özel hastanelerin üçüncü kiﬂiler ile bilgi paylaﬂ›m› hastan›n verdi¤i onam›n kapsam›n› aﬂmayacak ve bilgi verilme gerekçesine uygun ölçüde ve orant›da olmal›d›r. Ay›r›mc›l›k, damgalama gibi olumsuz sonuçlara yol açabilecek bilgilerin aç›klanmas› durumlar›nda, daha duyarl› tutumlar geliﬂtirilmesi (hastadan bilginin aç›klanmas› konusunda al›nan onam›n ve s›n›rlar›n›n daha da belirginleﬂtirilmesi gibi) gereklidir. Hastan›n hangi kay›tlar›n sigorta ﬂirketi ile paylaﬂ›laca¤› konusunda tedavi süreci baﬂlamadan önce bilgilendirilmesi, bu bilgi paylaﬂ›m›n›n hangi ﬂekilde gerçekleﬂtirilece¤i konusunda da hastaya
bilgi verilmesi gereklidir. Hastan›n sigortac› ile olan sözleﬂmesinde imzalad›¤› ve kendi
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kay›tlar›na ulaﬂ›lmas› konusunda sigortac›ya geniﬂ yetki veren ifadelerin her zaman geçerli olmayaca¤› hastan›n bu konuda verdi¤i onam› yasal aç›dan ve t›p eti¤i aç›s›ndan
tamamen veya k›smen geri alabilece¤i göz önünde bulundurulmal›d›r. Baﬂka bir deyiﬂle hasta ile sigortac› aras›ndaki genel içerikli kay›tlara ulaﬂ›m ile ilgili onam hastanenin
t›bbi kay›tlar› sigortac› ile paylaﬂabilmesi için yeterli de¤ildir. Hastanenin bu konuda
hastan›n onam›n› almas› gerekmektedir. Hastane, hangi bilgileri ne ölçüde sigortac› ile
paylaﬂaca¤› konusunu hastaya bildirmeli ve kapsamda onam almal›d›r. Örne¤in, sigortac›ya verilecek bilgilerin do¤rudan tedavi iﬂlemleri ile ilgili bilgileri içermesi kaç›n›lmaz
iken, dosyada yer alan di¤er bilgilerin paylaﬂ›m› gereksiz olabilir. Sigortac› kendinse
gerekenden fazla bilgiyi talep etmiﬂ de olabilir. Hastanenin bu durumlarda yaln›zca yap›lan uygulamalar›n ne oldu¤u ve nas›l yap›ld›¤› ile ilgili bilgileri paylaﬂmas› etik ve yasal aç›dan bir zorunluluktur. Özel hastanelerin sigortac›n›n bu talebini s›n›rlamas› ve
kay›tlara ulaﬂ›m ve kay›tlar› paylaﬂ›m konusunda geniﬂ ve genel talepleri kabul etmemesi yasal sorumluluklar ve etik aç›s›ndan önemlidir. Her somut olayda, sigortac› ile
bilgi paylaﬂ›m›nda, hastan›n zarar görmemesi, özerkli¤ine sayg› mutlaka göz önünde
bulundurulmal›d›r. Her iki durum aç›s›ndan da belirli bir durumla ilgili belirli s›n›rlar› içeren onam›n al›nmas› hastan›n özerkli¤ine sayg›y› ve zarar görmemesini sa¤layacakt›r.
Sonuç
Özel sa¤l›k sigortalar›nda, hastan›n özel hayat›n›n gizlili¤i hakk› konusunda pek
çok güçlü¤ün bulundu¤u kabul edilen bir gerçektir. Ülkemizde, konu ile ilgili bir yasal düzenlemenin bulunmamas›, konu ile ilgili s›n›rlamalar›n belirlenmesini güçleﬂtirmektedir. Ancak yine de özel hayat›n gizlili¤i hakk› ile ilgili hüküm içeren baﬂta Anayasa olmak üzere pek çok yasal düzenlemenin, özel hayat›n gizlili¤i hakk›n› tan›d›¤›
ve bunlara ayk›r› olarak kimsenin özel hayat›n gizlili¤i hakk›n› ihlal edemiyece¤i söylenmelidir.
Özel sa¤l›k sigortalar›n›n, sigortal› ile sözleﬂme kurma aﬂamas›nda özel hayat›n
gizlili¤i hakk›n› ihlal etmemesi, bu konuda sigortal›dan kay›tlara ulaﬂ›m konusunda genel ve geniﬂ yetki almamas›, sigortal› ile aralar›ndaki sözleﬂmenin amçlar›na uygun ve
mümkün oldukça belirlenmiﬂ s›n›rlar ile bilgi toplama yoluna gitmesi gereklidir. Özel
hastanelerin özellikle bu aﬂamada, özel sa¤l›k sigortalar› ile bilgi paylaﬂ›m›nda duyarl›
olmas›, bilgi paylaﬂ›m›n› sigortac›n›n hastan›n tüm kay›tlar›na ulaﬂabilece¤i bir ﬂekilde
gerçekleﬂtirmemesi gereklidir.
Özel hastanelerin riskin gerçekleﬂmesinden sonra (hastan›n hastalanmas› ve tedaviye baﬂvurmas› durumunda) özel sigorta ile bilgi paylaﬂ›m›nda baz› bilgilerin aç›klanmas› kaç›n›lmaz olabilir. Ancak burada da aktar›lacak bilgiler aras›nda ayr›ma gidilip,
hastan›n yasal çerçevede olmak üzere beklentilerine uygun s›n›rlama getirilmelidir. Bu
anlamda özel hastaneler genel içerikli onamlara dayanarak bilgi paylaﬂ›m›ndan kaç›nmal› ve bilgi paylaﬂ›m› konusunda hastan›n zarar görmemesi ve özerkli¤ine sayg› çerçevesinde ilkesel yaklaﬂ›mlar içeren uygulama modelleri geliﬂtirmelidir. Bilgi paylaﬂ›m›
konusundaki genel içerikli onam›n yasal ve etik aç›dan kabul edilmemesi gerekir. Bu
çerçevede, hasta konu ile ilgili önceden bir onam vermiﬂ olsa dahi, hastaya, sigorta ﬂirketine verilecek bilgiler konusunda bilgiler verilmeli ve bilgilerin aktar›lmas› yönünde
yeniden onam al›nmal›d›r. Hastan›n verilecek bilgilerin s›n›rlar› konusundaki talepleri
dikkate al›nmal›d›r. Özel hayat›n gizlili¤i hakk›n›n sa¤l›k hizmetlerinin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u veözel hayat›n gizlili¤i hakk›n›n ancak yasal ve etik çerçevede s›n›rlanabilece¤i gözard› edilmemeledir.
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HEK‹M‹N TEDAV‹ ETMEY‹ REDDETME(ME) ÖDEV‹
THE DUTY OF THE PHYSICIAN NOT TO
REFUSE TREATING PATIENTS
Gürkan SERT*, Tolga Güven**
Abstract
The right to health care is an important component of the right to life. For this
reason, health care services should be sustainable, continuous and accessible. Treatment services are an essential part of health care service. Therefore, treatment services should also be sustainable, continuous and accessible. Refusing to provide health care in these services will cause ethical and legal problems, primarily because
such refusal will interfere with the continuous and accessible nature of these services.
On the other hand; physicians, who are important agents in the provision of health
care, may demand to refuse to provide treatment service, or to discontinue such service as an extension of their professional autonomy. To refer to these demands
expressed under terms such as “the right to choose a patient” and “the right to
refuse a patient”, we prefer to use the expression “to be able to refuse to treat”.
This concept is debatable with regard to its status in medical ethics and in Turkish law.
Key Words: Patient abandonment, discontinuation of the patient-physician relationship, the duty to provide treatment.
Giriﬂ
Sa¤l›k hakk›n›n yaﬂam hakk›n›n önemli bir boyutunu oluﬂturmas›, sa¤l›k hakk› için
yürütülen faaliyetlerin, süreklilik, devaml›l›k ve ulaﬂ›labilirlik özelliklerini taﬂ›mas›n› gerektirir. Tedavi hizmetleri sa¤l›k hakk›nda önemlidir. Bu hizmetlerin sürekli, devaml› ve
ulaﬂ›labilir olmas› önem taﬂ›maktad›r. Sa¤l›k hizmetlerinde tedavi etmeyi ret öncelikle tedavi talep hakk›n›n süreklili¤inin ve ulaﬂ›labilirli¤inin sa¤lanmas›nda etik ve yasal sorunlara neden olabilecektir. Öte yandan tedavi hizmetlerinin önemli bir öznesi
olan hekimlerin mesleki özerklikleri çerçevesinde tedavi etmeyi reddetme ve tedavi etmeyi b›rakma “talepleri” olabilmektedir. “Hasta seçme özgürlü¤ü”, “hastay› reddetme hakk›” gibi kavramlarla ifade edilen bu talepleri biz “tedavi etmeyi reddedebilme” ifadesi ile anlatmay› tercih ediyoruz. Tedavi etmeyi reddetme t›p eti¤i aç›s›ndan
ve Türk hukukundaki durum ba¤lam›nda tart›ﬂmalar getirmektedir.
Bu tart›ﬂmalarda öncelikle vurgulanmas› gereken konu, hasta seçme, tedavi etmeyi reddetme gibi taleplerden ne anlaﬂ›lmas› gerekti¤i ile ilgilidir. Bu talepler hasta ile
hekim aras›nda bir tedavi iliﬂkisi kurulmadan önce gündeme gelebilece¤i gibi, tedavinin devam etti¤i süreçte de gündeme gelebilecektir. Kavramlar›n ne anlama geldi¤i konusunun belirlenmesinde her iki durumun da tart›ﬂ›lmas› gerekir. Hekimin hastay› tedavi etmeyi reddetmesi daha çok hekim ile hasta aras›nda tedavi iliﬂkisinin baﬂlamad›¤› durumlarda gündeme gelir. Tedavi iliﬂkisinin devam› s›ras›nda ise hastan›n b›rak›lmas›ndan söz edilebilir.
Konunun içeri¤inin belirlenmesi aç›s›ndan “hastay› tedavi koﬂullar›n›n bulunmad›¤› ya da kalmad›¤› durumlar” konusu da vurgulanmal›d›r. Bu durumlarda he* Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Deontoloji AD Ö¤retim Görevlisi / gsert@marmara.edu.tr
** Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Deontoloji AD Ö¤retim Görevlisi / tolgaguven@hotmail.com
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kim do¤al olarak hastaya tedavi veremeyecek ya da verdi¤i tedaviyi durdurmak zorunda kalacakt›r ki bu durum etik ve yasal aç›dan daha az sorun içermektedir. Daha do¤rusu hekim - hasta iliﬂkisi aç›s›ndan daha az sorun içermektedir. Örne¤in hastan›n tedaviye uyum göstermedi¤i, hekimin bilimsel kanaatleri ile vard›¤› sonuçlara güvenmedi¤i durumlarda tedavi etme koﬂullar›n›n bulunmad›¤›ndan söz edilebilir. Ayn› ﬂekilde
hastan›n uygulanmas›n› talep etti¤i t›bbi uygulamay›, hekim t›p bilimi ve uygulamas›na
dayanarak, hasta aç›s›ndan sak›ncal› görüyor ise hastaya zarar verece¤i gerekçesi ile
reddedebilir. Hekim hastaya zarar verecek t›bbi uygulamay› gerçekleﬂtirmeye zorlanamaz. Hekimin fiziksel ya da psikolojik bask› ya da tehdit alt›nda bulundu¤u ya da b›rak›ld›¤› haller de tedavi koﬂullar›n›n bulunmad›¤› durumlar aras›nda kabul edilmelidir.
Hekimler bu gibi durumlarda da tedavi etmeyi reddedebilmelidir.
Yukar›da baz› örnekleri verilen tedavi koﬂullar›n›n bulunmad›¤› ya da kalmad›¤› durumlar›n d›ﬂ›nda hekimin hastaya tedavi etmeyi reddetmesi t›p eti¤i aç›s›ndan ve yasalar aç›s›ndan sorunlar getirmektedir. Hekimin hastaya tedavi etmeyi reddetmesi konusundaki yaklaﬂ›mlar›n hekim hasta iliﬂkisi aç›s›ndan de¤erlendirilmesi önemlidir. Bunun
yan›nda hekimlerin hastay› tedavi etmeyi reddetmesi ya da hastay› tedavi etmeyi b›rakmak istemesinin gerekçelerinin de tart›ﬂ›lmas› konu aç›s›ndan ayd›nlat›c› olacakt›r.
1. Hekim - Hasta ‹liﬂkisi Aç›s›ndan Tedavi Etmeyi Reddetme
Tedavi vermeyi reddetme hekim-hasta iliﬂkisi aç›s›ndan sorunlar oluﬂturabilecektir. Hekimlik mesle¤inin birey ve toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan önemi bu mesle¤in mensuplar›na meslekte e¤itim süreçleri dahil baz› ayr›cal›klar›n tan›nmas›na neden olmuﬂtur.
Örne¤in hekimler, meslek e¤itimleri sürecinde hastalar›n bedenlerinin dokunulmazl›¤›ndan ve mahremiyetinden verdikleri ödünler sayesinde uygulamal› olarak beceri kazan›rlar. Tüm bu ödünlerin ard›nda yatan beklenti, bu kiﬂilerin ileride sa¤l›k çal›ﬂan›
olarak topluma ve bireye yarar sa¤layacak ve sa¤l›k hizmeti verecek olmas›d›r. Bu beklenti, hekimlerim mezuniyet s›ras›nda etmiﬂ olduklar› yeminle de perçinlenir. Böylece;
hekimler, bilgisini insanlar›n ve insanl›¤›n faydas›na olacak ﬂekilde kullanaca¤›n› taahhüt eden, güvenilen bir kiﬂi konumuna gelir. Bu nedenle, hekim - hasta aras›ndaki iliﬂki de güvene dayal› bir süreç olarak tan›mlan›r. Güven iliﬂkisine dayanan hekimhasta iliﬂkisinde hekim ve hastan›n karﬂ›l›kl› görev ve sorumluluklar› bulunmaktad›r.
Hekim hasta iliﬂkisinin tedavi boyutunda, hekim hastan›n tedavisi için gerekli olan önlemleri alma ve gerekli giriﬂimleri gerçekleﬂtirme sorumlulu¤u alt›ndad›r.
Bu anlamda özel sektörde ya da kamuda tedavi hizmetlerini yürüten hekimler sa¤l›k hakk›n›n bir parças› olarak tedavi hizmetini hastayla aras›ndaki güven iliﬂkisi çerçevesinde yürütmektedir. Sa¤l›k hizmetinin sürekli ve ulaﬂ›labilir olma özelli¤i ile hekim
hasta iliﬂkisindeki güven unsuru, tedavi hizmetlerinde tedavi verilmesinin reddedilmesini s›n›rlamaktad›r. Sa¤l›k hizmeti vermekle yükümlü ve bu konuda hizmet vermek
amac›yla mesle¤ini yürüten hekimin hastay› tedavi etmeyi reddedebilmesi için baz› koﬂullar›n bulunmas› gerekir. Öncelikli koﬂul, tedavi verilmesinin reddi nedeni ile hastan›n zarar görmemesidir.
Tedavi hizmetinin sunulmaya baﬂlamas›ndan sonra hekimin hasta için art›k yararl› olamayaca¤›n› düﬂündü¤ü durumlarda (örne¤in, hasta bireyin tedaviye
uyumsuzlu¤u ya da hekimin güvenini kötüye kullanmas›) hekim-hasta iliﬂkisinin
sonland›r›lmas› etik aç›dan uygun bulunur. Ancak, hastan›n bu süreçten zarar görmeden ç›kmas›n› sa¤lamak da yine güvene dayal› iliﬂkinin gere¤i olarak hekimin ödevidir.
Bu durumda hekimin hastay› bir baﬂka hekime devretmesi ve bunu hastaya önceden
belirtmesi gerekir. Aksi takdirde, hekimlerin hastalar›n› her an terk edebilecekleri endiﬂesi ortaya ç›kacakt›r. Bu durum, hekime duyulan güven ve bu do¤rultuda kendisin-
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den beklenen yükümlülükler ile ba¤daﬂmayacakt›r. Bu ba¤lamda hastaya yararl› olamamak veya uygun ﬂekilde hizmet veremeyecek durumda olmak gibi nedenler d›ﬂ›nda
hekimin hastaya hizmet sunmay› reddetmesinin, t›p eti¤ine uygun bir durum olarak de¤erlendirilmesi güçtür. Örne¤in ›rk, din, felsefi görüﬂ, cinsiyet gibi farkl›l›klar›na dayal› olarak hastalara sa¤l›k hizmeti vermeyi reddetmek, etik aç›dan hakl› ç›kart›lamaz.
2. Hekimin De¤er Yarg›lar› ve Kiﬂisel Nedenler ile Tedavi Etmeyi Reddi
Hekimin kendi de¤er yarg›lar› veya ahlak anlay›ﬂ› çerçevesinde hastay› tedavi etmeyi reddi tedavi hizmetlerinin insan haklar› ba¤lam›nda taﬂ›d›¤› önem aç›s›ndan kabul edilemez. Yaﬂam hakk› ile ilgili bir kamu hizmeti olan tedavi hizmetinin verilmesinin reddi objektif ölçütler çerçevesinde olmal›d›r. Tedavi hizmetinin sunulmas›n› veya
bu hizmetten yarar sa¤lanmas›n› önleyen durumlar söz konusu olmad›kça tedavi hizmetinin sunulmas› reddedilmemelidir. Ancak bazen kiﬂisel nedenler tedavinin olumlu
koﬂullarda sürdürülmesi aç›s›ndan engel oluﬂturabilir. Bu durumlarda tedavi etmeyi ret
gerekçesi hastaya yarar sa¤lanamayacak olmas› olmal›d›r. Örne¤in hekimin hasta ile
aras›ndaki akrabal›k ba¤› nedeniyle objektif davranamayaca¤› gerekçesine dayanarak
hastay› tedavi etmekten çekinmesi olumlu karﬂ›lanabilecek bir yaklaﬂ›m oluﬂturabilir.
Ancak aradaki düﬂmanl›ktan kaynaklanan bir tedavi etmeyi ret her zaman olumlu karﬂ›lanabilecek bir yaklaﬂ›m oluﬂturmaz.
Hekimin güvenli¤inin tehlikede oldu¤u durumlarda hekimin tedavi hizmetini
sunmay› reddedebilece¤i tart›ﬂ›lmaktad›r. Özellikle bulaﬂ›c› hastal›klar söz konusu oldu¤unda hekimin tedavi hizmeti sunmas›n›n riskler içerdi¤i aç›kt›r. Di¤er taraftan, hekimlerin mesleklerini icra ederken alacaklar› riski bildikleri ve bunu kabul ettikleri düﬂünülür.
Bu riskler t›p hizmetinin bir parças› oldu¤undan, hekimlerin hastalar› yaln›zca hastal›klar›na dayanarak reddetmesi etik ve yasal sorunlara yol açacakt›r. Bu çerçevede, bulaﬂ›c›
hastal›¤› bulunan bireye tedavi verilmemesi hastan›n zarar görmesine neden olabilece¤i
gibi, sa¤l›k hizmetlerine eriﬂim hakk›n› da engelleyecektir. Örnekleri azalsa da hastal›¤›n
bulaﬂ›c›l›¤› ve tedavi ve bak›m sürecindeki güçlükler nedeniyle sa¤l›k personelinin HIV’le
yaﬂayanlar›n tedavisini üstlenmesinde tereddütler ile karﬂ›laﬂ›labilmektedir. Günümüzde
hekimin HIV’le yaﬂayanlar›n tedavisini reddetmesinin, etik ilkelere ve meslek kurallar›na
uygun olmad›¤› düﬂüncesi art›k yerleﬂmiﬂtir. Uluslararas› bildirgelerde bu düﬂünceyi destekleyici maddeler yer almaktad›r. Dünya Tabipleri Birli¤i’nin; Madrid ‹spanya’da Ekim
1987’de kabul etti¤i bildirgede, Marbella ‹spanya’da 1992’de kabul etti¤i bildirgede ve
Dünya Tabipleri Bildirgesi AIDS Hastalar›n›n Tedavi Etmede Hekimlerin Mesleki Sorumlulu¤u. Viyana Avusturya Eylül 1988, bildirgesinde hekimlerin HIV enfeksiyonlu
hastalar ay›r›mc›l›k yapmadan ve ﬂefkatle yaklaﬂmas› gere¤i vurgulanm›ﬂt›r1. Ayr›ca hastan›n tedavisinin böyle bir nedenle reddedilmesi önemli bir kamu hizmeti olan sa¤l›k hizmetinden eﬂit bir ﬂekilde faydalan›lmas› hakk›n›n ihlal edilmesi anlam›na da gelir. Ancak
tedavi hizmetinin sunulmas›ndan do¤acak riskler konusunda hekimin kendini koruyacak
uygun önlemlerin al›nmas›n›n mümkün olmad›¤› koﬂullarda hekim hastay› tedavi etmekten çekinebilecektir. Hamile bir hekimin çocu¤u ad›na risk almay› reddetmesi örne¤i de
bu konuda dikkate al›nmas› gereken önemli bir istisnay› oluﬂturur.
Yasal Durum
Konu ile ilgili yasal düzenlemelerin de¤erlendirilmesi gerekirse; öncelikle bireylerin sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma hakk›n›n anayasal bir hak oldu¤u vurgulanmal›d›r. Bu anlamda bireyin sa¤l›k hizmetinden yararlanmas›n›n önünde engel oluﬂturabilecek bir tedavi etmeyi ret yaklaﬂ›m›n›n en baﬂta anayasal çerçevede sorun oluﬂturaca¤› aç›kt›r. Bu nedenle ancak yasal çerçevede ve s›n›rlar içinde bir hastay› ret edebilme
yaklaﬂ›m›n›n oluﬂturulmas› gerekir. Yasal düzenlemeler ve Hekimlik Meslek Eti¤i kural-
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lar› baz› s›n›rlar içerisinde hastaya tedavi verilmesinin reddini ya da tedavinin yar›da b›rak›lmas›n› öngörmektedir. Yasal düzenlemelerde ve meslek kuralar›nda yer alan hasta seçme veya hastay› ret etme kapsam›nda de¤erlendirilebilecek maddelerde baz› koﬂullar›n varl›¤› halinde tedavi vermenin reddinin kabul edildi¤i görülmektedir.
Konu ile ilgili aç›k hüküm T›bbi Deontoloji Tüzü¤ünün 18. maddesinde yer almaktad›r1*. Burada hekim-hasta aras›nda henüz bir tedavi iliﬂkisi kurulmam›ﬂt›r. Bu madde
ile acil hallerde tüm hekimlerin, di¤er hallerde resmi kurumlarda görev yapan hekimlerin hastay› tedavi etmeyi reddi yasaklanm›ﬂt›r2. Acil hallerde hekimlerin hastalar› tedavi etmeyi ret edememesi ve gerekli giriﬂimleri gerçekleﬂtirmesi kabul gören ve itiraz edilmeyen bir yaklaﬂ›md›r. Ancak di¤er hallerde hekimlerin hastay› tedavi etmeyi reddi tart›ﬂ›lan bir konudur. Öncelikle Tüzü¤ün bu maddesinde “resmi bir görevin ifas›” ifadesinin kullan›lmas› ile hastay› tedavi etmeyi ret anlam›nda hekimlik mesle¤inin resmi kurumlarda yürütülmesi ile özel kurumlarda yürütülmesi aras›nda bir fark›n gözetildi¤i görülmektedir. Resmi ve özel kurumlar›n sa¤lamaya çal›ﬂt›klar› amac›n ayn› olmas› nedeniyle hekimin hastay› tedavi etmeyi reddi konusunda böyle bir ay›r›m›n yap›lmamas›
hasta haklar› aç›s›ndan daha yerinde bir yaklaﬂ›m olurdu. Hekim özerkli¤i s›n›rlar› içerisinde hastay› tedavi etmeyi reddine olanak verebilecek t›p eti¤i ve deontolojisine uygun bir düzenleme getirilebilir. T›bbi Deontoloji Tüzü¤ündeki 18. maddenin acil durumlarda hastaya tedavi verilmesinin ret edilmesine izin vermedi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Ancak
18. maddenin acil olmayan giriﬂimler konusunda özel çal›ﬂan hekimler ile resmi bir görevde bulunan hekimler aras›nda bir ay›r›ma gitti¤i görülmektedir. Bu ay›r›m›n yerinde
bir ay›r›m olmad›¤› kanaatindeyiz. Hekimin hastay› tedavi etmeyi reddi zorunluluk içeren bir hakl› nedene dayanmal›d›r. Bu konuda resmi veya özel görev yürütülmesi ay›r›m›na gidilmemelidir. Hastan›n kiﬂisel veya mesleki nedenler ile reddedilebilmesi her koﬂulda hastan›n hizmeti alabilece¤i baﬂka bir hekimin varl›¤›na da ba¤l› olmal›d›r.
Hekimlik Mesle¤i Etik Kurallar› (HMEK m. 25) da 18. maddeye benzer bir yaklaﬂ›m içerisindedir. Buna göre hekim kiﬂisel ya da t›bbi nedenler ile hastan›n tedavisini
üstlenmeyebilir. HMEK’n›n 25. maddesi hekimin hastay› tedavi etmeyi üstlenmemesi
için hastay› tedavi edebilecek baﬂka bir hekimin varl›¤›n› koﬂul olarak öngörmüﬂtür3.
Hekimin hastan›n tedavisini üstlendikten sonra hastay› b›rakabilmesi konusunda hüküm içeren T›bbi Deontoloji Tüzü¤ü’nün 19. maddesinde4 hekimin hastay› b›rakabilmesi için hastan›n baﬂka bir hekimden hizmet almas›n› sa¤layacak koﬂullar›n bulunmas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r. Buna göre hekimin hastay› uygun bir zamanda bilgilendirmesi
gerekmektedir. Hastan›n sa¤l›¤›n›n veya hayat›n›n tehlikeye düﬂece¤i durumlarda hastaya bakacak di¤er bir hekim bulunmad›kça hastan›n tedavisinin b›rak›lamayaca¤› belirtilmektedir. Bu maddeden hastaya tedavi hizmeti sunacak baﬂka bir hekim olmad›¤› sürece hekimin hastaya bakmay› ret edemeyece¤i anlaﬂ›lmal›d›r. Hekimin hastay› b›rakt›¤›
ço¤u durumda en az›ndan hastan›n sa¤l›k durumunun zarara u¤ramas› riski vard›r.
HMEK 25. maddede hekimin hastan›n tedavisini üstlendikten sonra hastay› tedavi etmeyi reddini ön görmektedir. Ancak 25. madde hastan›n tedavisini üstlenecek
ikinci bir hekimin bulunmas› koﬂulunu yine aramaktad›r.
TDT ve HMEK hekimin hastay› tedavi etmeyi reddine veya tedaviye baﬂlad›ktan
sonra tedaviyi b›rakmas›na izin vermektedir. Ancak sa¤l›k hakk›n›n en önemli özelli¤i
olan ulaﬂ›labilirlik ve süreklilik özellikleri göz ard› edilmeden hastan›n yaﬂam›n›n ve sa¤l›¤›n›n zarar görmemesi s›n›rlar›n›n içinde kal›nmas› da amaçlanm›ﬂt›r. Bu neden ile
1* Madde 18- “Tabip ve diﬂ tabibi, acil yard›m, resmi veya insani vazifenin ifas› halleri hariç
olmak üzere, mesleki veya ﬂahsi sebeplerle hastaya bakmay› reddedebilir.”
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acil durumlarda tedavi etmeyi ret yasaklanm›ﬂt›r. Kiﬂisel veya t›bbi nedenler ile tedavi
etmeyi ret ise hastan›n yaﬂam›n›n ve sa¤l›¤›n›n zarar görmemesi ve hastaya tedaviyi
verecek baﬂka hekimin varl›¤› koﬂullar›na ba¤lanm›ﬂt›r.
Burada ayd›nlat›lmas› gereken bir di¤er konu da hekimin bu konuda hasta ile uygun bir zamanda ve nedenleri ile hastaya durumu aç›klamas›d›r. TDT ve HMEK bu konuda da örtüﬂmektedir. ‹lgili maddelerde hastaya bilgi verilmesi beklenmektedir. Örne¤in hastaya ya da yak›nlar›na di¤er tedavi olanaklar› konusunda mutlaka bilgi verilmesi gerekti¤i HMEK’da belirtilmiﬂtir. Baﬂka bir deyiﬂle hekimin hastay› ret etmesi ya da
hastan›n tedavisini yar›da b›rakmas› hallerinde hekime baz› sorumluluklar verilmiﬂtir.
Bu sorumluluklar›n baﬂ›nda hastaya bilgi verilmesi gelmektedir. Bu bilgilerin tedavi etmeyi ret nedenleri ile di¤er seçenekleri kapsamas› gerekmektedir. Hastan›n ya da yak›nlar›n›n tedavi verilmeme nedenleri konusunda bilgilendirilmemesi hekim hasta iliﬂkisinin en önemli boyutu olan güven aç›s›ndan sak›ncalar içerecektir. Bununla beraber
bu gerekçenin t›p eti¤i ve deontolojisi ile hukuk aç›s›ndan kabul edilebilir s›n›rlar içerisinde olmas› gerekir. Önyarg› ay›r›mc›l›k ya da damgalama içerebilecek nedenler hiçbir zaman bu s›n›rlar içerisinde yer alamaz.
Kiﬂisel ya da t›bbi nedenler ile hastaya tedavi verilmemesi durumunda hekimin tedaviyi üstlenen di¤er hekime gerekli yard›m› sa¤lamas› konusu HMEK’da vurgulanm›ﬂt›r. Ayn› yaklaﬂ›m TDT’de de görülmektedir. TDT madde 19’da hekimin gerekli görmesi ya da hastan›n talebi durumlar›nda hastaya ait kay›tlar› “-müﬂahede notlar›n›-“ tedaviyi üstlenen meslektaﬂ›na vermesi gerekti¤i belirtilmiﬂtir.
Hekimin hastas›n›n tedavisini b›rakabilece¤i bir di¤er durum da T›bbi Deontoloji
Tüzü¤ü’nün 24. maddesinde yer almaktad›r5. Maddenin 2. f›kras›nda hekimin hastaya konsültasyon önermesi ve hastan›n bunu kabul etmemesi halinde hekimin hastay›
b›rakabilece¤i belirtilmektedir. T›bbi Deontoloji Tüzü¤ü’nün 28. maddesi konsültan
hekim ile tedavi eden hekim aras›nda tedaviye yaklaﬂ›m konusunda bir ayr›l›¤›n olmas› ve hastan›n konsültan hekimin görüﬂünü benimsemesi durumunda tedavi eden hekim hastay› b›rakabilir6. HMEK madde 19/f’de de benzer bir yaklaﬂ›m bulunmaktad›r.
Hekim hasta iliﬂkisinde güven aç›s›ndan kabul edilebilecek olan bu yaklaﬂ›m yasalar veya t›p eti¤i aç›s›ndan herhangi bir tart›ﬂma getirmez.
TDT ve HMEK’n›n yan›nda yasa düzeyinde de hekimin hastay› b›rakabilmesi konusunda hüküm içeren yasal düzenleme bulunmaktad›r. Özel Hastaneler Yasas›n›n
44. maddesinde uzman hekimin tedavisini üstüne ald›¤› hastay› yerine vekil b›rakmadan izinsiz ve kendi iste¤i ile b›rakmas› cezaland›r›lm›ﬂt›r7. Ayn› maddede hekimin bu
ﬂekilde hastay› b›rakmas› durumunun ölümle sonuçlanmas› halinde Ceza Yasas›n›n ilgili maddelerinin uygulanaca¤› belirtilmektedir.
Sonuç
Tedavi hizmetleri sa¤l›k hizmetlerinin önemli bir boyutunu oluﬂturmaktad›r. Bu
hizmetlere ulaﬂ›labilirlik, süreklilik ve devaml›l›k önemlidir. Hastaya tedavi hizmeti vermeyi ret etmek öncelikle ulaﬂ›labilirlik, süreklilik ve devaml›l›k kriterleri çerçevesinde olmal›d›r. Bununla beraber hekimin hastaya tedavi vermeyi ret etti¤i durumlarda, ret gerekçesi -hekim- hasta iliﬂkisinde güven iliﬂkisini zedeleyebilecek olan- ay›r›mc›l›k, damgalama gibi nedenlere dayal› olmamal›d›r. Hastaya tedavi verilmesinin hekim taraf›ndan ret edilmesinin t›p hukuku ve eti¤ine uygun çerçevede olmas› ve bunlara uygun
gerekçeler içermesi gerekir.
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Sa¤l›kla ‹lgili Uluslararas› Belgeler. Dünya Tabipler Birli¤i Avrupa Konseyi Birleﬂmiﬂ Milletler Unesco Avrupa Tabip Birlikleri Forumu, Yay›na Haz›rlayan Füsun Sayek, Türk Tabipler Birli¤i 1998.
Hekimlik Meslek Eti¤i Kurallar›nda 10. madde “Hekim, görevi ve uzmanl›¤› ne olursa
olsun, gerekli t›bbi giriﬂimlerin yap›lmad›¤› acil durumlarda, ilk yard›mda bulunur.”ifadesi
ile hekimlere acil hallerde giriﬂimde bulunma yükümlü¤ü getirmektedir.
Madde 25: “Hekim, ancak t›bbi bilgisini gerekti¤i gibi uygulayamayaca¤›na karar
verdi¤inde ve hastas›n›n baﬂvurabilece¤i baﬂka bir hekim bulundu¤u durumlarda, hastan›n
bak›m›n› veya tedavisini üstlenmeyebilir veya tedaviyi yar›m b›rakabilir. Yukar›daki koﬂullarda tedaviyi b›rakacak hekim, bu durumu ve hastan›n sa¤l›¤›n›n tehlikeye düﬂmeyece¤ini
hastaya ve hasta yak›nlar›na anlat›r ve onlar› t›bbi yard›mla ilgili baﬂka olanaklar konusunda bilgilendirir. ‹kinci hekim bulunmadan hekim hastas›n› b›rakamaz. Hekim, tedaviyi üstlenen meslektaﬂ›na hasta hakk›ndaki tüm bilgileri aktarmakla yükümlüdür.”
Madde 19- “Tabip ve diﬂ tabibi mesleki veya ﬂahsi sebeplerle, tedaviyi bitirmeden hastas›n›
b›rakabilir.
Ancak bu gibi hallerde, di¤er bir meslektaﬂ›n tedavi veya müdahalesine imkan verecek
zaman› evvelden hesaplayarak hastay› vaktinde haberdar etmesi ﬂartt›r. Hastan›n
b›rak›lmas› halinde, hayat›n›n tehlikeye düﬂmesi ve s›hhatinin zarara u¤ramas› muhtemel
ise, di¤er bir meslektaﬂ temin edilmedikçe, hastay› terk edemez.”
Madde 24- “Hasta, konsültasyon yap›lmas›n› arzu ederse, müdavi tabip veya diﬂ tabibi bu
talebi kabul eder.
Müdavi tabip veya diﬂ tabibi, konsültasyon yap›lmas›na lüzum gördü¤ü taktirde, keyfiyeti
hastaya bildirir. Bu teklifin kabul edilmemesi halinde, müdavi tabip veya diﬂ tabibi, hastas›n›
b›rakabilir
Madde 28- “Konsültan tabip veya diﬂ tabibi ile müdavi tabibin kanaatleri aras›nda ayr›l›k
has›l olur ve hasta konsültan tabip veya diﬂ tabibinin kanaatine tercih eder ise, müdavi
tabip kendi görüﬂünde ›srar etti¤i taktirde hastay› terk edebilir.” HMEK madde 19/f)
“Konsültasyonun sonucunda hastan›n tedaviyi yürüten hekimi ile konsültan hekimin görüﬂ
ve kanaatleri aras›nda fark olur ve hasta konsültan hekimin önerilerini kabul ederse, hastan›n tedaviyi yürüten hekimi tedaviyi b›rakabilir.”
Madde 44 - Tedavisini üstüne ald›¤› hastalar›, yerine vekil b›rakmadan izinsiz olarak kendi
arzulariyle terkederek bu hastalar›n tedavisiz kalmalar›na sebep olan, II nci maddede
yaz›lan mütehass›s tabiplerden yüz liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezas› al›n›r. E¤er
bu suretle tedavisiz b›rak›lmak neticesi olarak hasta ölürse mes'ul mütehass›s tabip
hakk›nda Türk Ceza Kanununun 455 inci maddesi tatbik olunur.
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TÜRK‹YE’DE ÜREME HAKLARI ile ‹LG‹L‹ ET‹K SORUNLAR
ETHICAL PROBLEMS ABOUT REPRODUCTIVE
RIGHTS in TURKEY
Mehmet KARATAﬁ*, Gürkan SERT**, Muhtar ÇOKAR***
Abstract
There are laws ruling reproductive rights in Turkey. There are also ethical problems. These are; pregnancy, contraception and abortion, frequency and number of
children, information, having equal medical oportunities, adolescent pregnancies, privacy. International laws and national laws should be improved to solve ethical dilemmas about sexual health, sexual rights, reproductive health and reproductive rights.
Key Words: Reproductive rights, ethical dilemmas, national laws.
‹nsan haklar› aç›s›ndan büyük öneme sahip olan Uluslararas› belgelerde (1948
Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi, 1950 ‹nsan Haklar› Avrupa
Sözleﬂmesi) bireylerin aile kurma ve çocuk sahibi olma haklar›na yer verilmiﬂtir1.
‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi 16. maddede, “yetiﬂkin her kiﬂi, evlenme ve aile kurma hakk›na sahiptir” denmektedir. ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleﬂmesi 12. maddede ise, “evlenme ça¤›na gelen kiﬂi, bu hakk›n kullan›lmas›n› düzenleyen ulusal yasalar uyar›nca evlenmek ve aile kurmak hakk›na sahiptir” der1.
Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleﬂmesi (1981), Çocuk
Haklar› Sözleﬂmesi (1989), ‹nsan Haklar› Dünya Konferans› (Viyana 1993), Uluslararas› Nüfus ve Kalk›nma Konferans› (Kahire 1994), Sosyal Kalk›nma Dünya Zirvesi
(Kopenhag 1995), Dördüncü Dünya Kad›nlar Konferans› (Pekin 1995) gibi Birleﬂmiﬂ
Milletler üreme/cinsel haklar ve üreme/cinsel sa¤l›k konular›nda önemli taahhütlerin
ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂt›r1,2.
Uluslararas› Nüfus ve Kalk›nma Konferans› madde 8’e göre; aile planlamas› ve
cinsel sa¤l›¤› içeren üreme sa¤l›¤› hizmetleri dahil sa¤l›k hizmetlerine evrensel ulaﬂ›labilirlik, üreme sa¤l›¤› programlar› hiçbir bask›ya yer vermeden en geniﬂ hizmetleri sunmal›, çocuk say›s›na ve zamanlamas›na özgürce ve sorumlulukla karar vermek ve bunu yapabilecek bilgi, e¤itim ve araçlara sahip olmak bütün çiftlerin ve bireylerin temel
hakk› olmal›d›r2.
Türkiye’nin de onaylad›¤› bu uluslararas› belgelerde üreme haklar› insan haklar›n›n ayr›lmaz bir parças› olarak kabul edilmiﬂtir. Ayn› belgelerde üreme haklar› belirtilmiﬂ ve üreme sa¤l›¤›/haklar› kavramlar›n›n tan›m› yap›lm›ﬂt›r.
Üreme sa¤l›¤›; “üreme sistemi iﬂlev ve sürecinde hastal›k ve sakatl›¤›n olmamas›,
üremenin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde tamamlanmas›” diye
tan›mlanm›ﬂt›r2.
Üreme haklar›; çocuklar›n say›/aral›¤›, bilgilenme, sa¤l›k hizmeti, do¤um kontrol
yöntemleri, gebelik sonland›rma yöntemlerinden herkesin eﬂit bir ﬂekilde yararlanabilmesidir2.
* Uz. Dr., Beﬂiktaﬂ F›nd›kl› Sa¤l›k Sosyal Güvenlik Merkezi / drkaratas@hotmail.com
** Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Deontoloji AD Ö¤retim Görevlisi / gsert@marmara.edu.tr
*** Uz. Dr., ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü 112 Acil Servis / mcokar@ikgv.org
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Cinsel sa¤l›k; cinsel aç›dan bedensel, duygusal, toplumsal tam bir iyilik halini ifade etmektedir. Cinsel haklar; bireylerin bilinçli ve mutlu bir cinsel yaﬂam sürdürmeleridir2.
Uluslararas› belgelerde üreme haklar› ile ilgili tan›mlamalarda; yaﬂama hakk›, özgürlük hakk›, eﬂitlik hakk›, mahremiyet hakk›, bilgilenme ve e¤itim hakk›, çocuk sahibi olup olmamaya karar verme hakk›, sa¤l›k bak›m› alma ve sa¤l›¤›n korunmas› hakk›, bilimsel geliﬂmelerden yararlanma hakk› gibi temel insan haklar›n›n tamam›n›n üreme haklar›na uyarlanmas› gerekti¤ine dikkat çekilmektedir.
Bireylerin herhangi bir ay›r›mc›l›¤a u¤ramadan çocuklar›n say›/aral›¤›na özgür ve
sorumlu olarak karar verebilmeleri, bunun için gereken bilgilere sahip ve en iyi ﬂekilde sa¤l›k hizmetlerine ulaﬂabilmeleri gerekmektedir. Bu haklar›n kullan›lmas›nda özellikle üreme sa¤l›¤› hizmetlerinin yeterli ve ulaﬂ›labilir olmas›, eﬂit/adaletli da¤›t›m, bireylerin bilgilendirilmesi konular› ön plandad›r2.
Gebelik an›ndan itibaren insan yaﬂam›n›n baﬂlam›ﬂ olmas› noktas›ndaki tart›ﬂma
kad›n›n kendi yaﬂam› ve üreme(me)si hakk›nda karar verebilme özgürlü¤ü aç›s›ndan
önemlidir. Çünkü, insan embriyosuna insan olma potansiyeli nedeniyle ayr› bir de¤er
verildi¤i söylenebilir. Gebe kalmak istemeyen ya da gebelik oluﬂmas›n› isteyen bir annenin uygulanacak t›bbi tedaviye karar verirken bilgilendirilmesi ve onam›n›n al›nmas›
gerekmektedir.
Günümüzde infertilite tedavisinde; inseminasyon (aﬂ›lama), kontrollü ovarian hiperstimülasyon, mikroenjeksiyon ve invitro fertilizasyon (tüp bebek) yöntemleri uygulanmaktad›r4.
Üreme haklar›nda do¤um kontrol yöntemleri, gebeli¤in sonland›r›lmas›, çocuklar›n say› / aral›¤›, cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar konusunda bilgilenme, üreme sa¤l›¤›
hizmetleri içinde yer alan IVF gibi t›bbi müdahaleler öne ç›kmaktad›r. Ülkemizde üreme haklar› ile ilgili yasal düzenlemeler olup, bunlar›n beraberinde yaﬂanan etik sorunlar söz konusudur. Bu sorunlar:
• Gebelik ve gebeli¤i önleme/sonland›rma
• Bebeklerin say›/aral›¤›
• Bilgilendirilme
• T›bbi hizmete adil olarak ulaﬂabilme
• Adolesan gebelikleri
• Mahremiyet3,5,6
Gebeli¤i önleme/sonland›rma ile do¤al do¤ma hakk›na sahip her fetusun bu hakk›n›n elinden al›nd›¤› düﬂünülmektedir. Fakat, eﬂlerin onam› al›narak yasal mevzuat
çerçevesinde bir gebeli¤in sonland›r›lmas› ya da tedavi amaçl› gebeli¤i önleme/sonland›rma kabul edilebilir bulunmaktad›r.
Türkiye’de üreme haklar› ile ilgili T.C. Anayasas› (1982), Nüfus Planlamas› Hakk›nda Kanun (1983), Nüfus Planlamas› Hizmetlerini Yürütme Yönetmeli¤i (1983), Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine ‹liﬂkin
Tüzük (1983), Üremeye Yard›mc› Tedavi Merkezleri Yönetmeli¤i (1987), Ana Çocuk
Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Merkezleri Yönetmeli¤i (1997), T.C. Medeni Kanunu
(2003), T.C. Ceza Yasas› (2005) gibi yasal mevzuat ile nüfus planlamas› esaslar›, gebeli¤in sona erdirilmesi ve sterilizasyon ameliyeleri, gebeli¤i önleyici ilaç ve araçlar›n
teminine iliﬂkin hususlar, fertlerin istedikleri say›da ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmalar›na karar verebilmeleri düzenlenmiﬂtir8.
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Üremeye Yard›mc› Tedavi Merkezleri Yönetmeli¤i ile üremeye yard›mc› teknolojiden yararlanmak isteyen çiftlerin hangi koﬂullarda bu uygulamay› yapt›rabilecekleri
aç›klanm›ﬂt›r. Çiftlerin evli olmas› ve kendi üreme hücreleri ile yap›lan homolog döllenme uygun görülmektedir. Türkiye’de baﬂka insanlar›n üreme hücreleri ile yap›lan
heterolog döllenme yasakt›r. Heterolog döllenmenin yasal oldu¤u ülkelerde ise biyolojik kökenini bilme, vericinin kimli¤i, yap›lan iﬂlemi ücret karﬂ›l›¤› yapmak gibi konularda etik sorunlar›n yo¤un olarak yaﬂand›¤› görülmektedir8.
Her türlü tedavi imkan›na kiﬂilerin adil bir ﬂekilde ulaﬂmas› evrensel bir hak olup,
üreme haklar› ile ilgili olarak örne¤in IVF uygulamas› Türkiye’de iki deneme ile Sosyal
Güvenlik Kurumu taraf›ndan s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca tedavinin yap›labilmesi için 2340 yaﬂ aras›nda olmak gerekmektedir. Bu da üreme haklar›n›n belli s›n›rlar içerisinde
ulaﬂ›labilir oldu¤unu göstermektedir6.
Özellikle cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar›n bildiriminin zorunlu olmas› kiﬂilerin
mahremiyet haklar›n›n zarar görmesine ya da bunu bilen hastalar›n kendilerine uygulanacak tedaviden uzaklaﬂmalar›na neden olmaktad›r. Adolesan yaﬂ döneminde meydana gelen cinsel yolla bulaﬂan hastal›¤›n ebeveyne ya da Sa¤l›k Bakanl›¤›’na bildirilmesi veya bildirilmek zorunda olunmas› etik sorunlar›n yaﬂanmas›na nedendir.
Adolesan yaﬂta meydana gelen gebelik evlilik d›ﬂ› bir iliﬂkiyle oluﬂmuﬂsa ve gebeli¤in sonland›r›lmas›n› adolesan kiﬂi talep edip bu müdahalenin gizli kalmas›n› istiyorsa bu da etik ikilem yaﬂanmas›na neden olur.
Uluslararas› belgeler ve ülkemizdeki yasal düzenlemeler oldu¤u halde cinsel sa¤l›k, cinsel haklar, üreme sa¤l›¤› ve üreme haklar› konusunda yaﬂanan etik problemler
mevcut düzenlemelerin geliﬂtirilip uygulanmas›yla aﬂ›labilecektir.
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GÜNÜMÜZDE PRENATAL TANININ ET‹K AÇIDAN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
EVALUATION of PRENATAL DIAGNOSIS from
THE ETHICAL VIEWPOINT
Engin KURT*
Abstract
Prenatal diagnosis is the control of fetus’s health at the early terms of pregnancy.
The aim of this study is to specify untreatable problems in the early terms of pregnancy. But, even defining of the aim the study has brought about a lot of questions.
First of them is the untreatable problems of fetus health. In other words, the question
of “What must be the indications of prenatal diagnosis?” While defining indications,
the medical care is vital as well as the knowledge and attitude of fetal surgeons. The
values and legal sanctions in “fetal medicine” of the society affect indication spectrum
of doctors and shape their behaviours. Genetic diseases are untreatable diseases in general. For his reason, it is important to take early measures and to make people conscious about this diseases. The most effective way of preservation from genetic diseases is application of genetic counselling and methods of prenatal diagnosis to present.
The genetic diseases have been diagnosed for the last 35 years in developed countries but for the last 15-20 years in our country. However, it is known that the ethical
rules and legal regulations related to application of prenatal diagnosis and methods in
our country is not sufficient. Therefore legal juridiction should be restudied and evolved into adequate level.
Key Words: Prenatal Diagnosis, Genetic Disease, Counselling.
Giriﬂ
Etik; do¤rular ve yanl›ﬂlar›n ahlaki de¤erlerimiz aç›s›ndan irdelenmesi olarak tarif
edilmektedir1. Ancak do¤rular ve yanl›ﬂlar, toplumun sosyo-kültürel düzeyinden, e¤itim düzeyinden, dini inançlar›ndan, hastal›¤›n a¤›rl›k derecesi, prognozu ve tekrarlama
riskinden, ülkenin yasal durumundan etkilenmektedir2. Di¤er bir ifade ile; ‹nsan tutum
ve davran›ﬂlar›n›n iyi (do¤ru) ya da kötü (yanl›ﬂ) yönden de¤erlendirilmesidir.
Genel t›pta etik, hekimin hastas› ile iliﬂkilerinde karﬂ›laﬂt›¤› durumlar›n araﬂt›r›lmas› ve moral aç›dan en uygun yolun seçilmesidir2. Hekim hastay› muayene için kabul
etti¤i andan itibaren hasta ile hekim aras›nda iﬂ akdi baﬂlar ve hekim belli kurallar içinde hastaya yaklaﬂmak zorundad›r. Bu kurallar› ﬂöyle s›ralayabiliriz;
1. Hekim hastan›n inançlar›na, ba¤›ms›zl›¤›na ve karar›na sayg›l› olmal› ve gerekti¤inde hastan›n yaz›l› olarak ayd›nlat›lm›ﬂ onam›n› ald›ktan sonra bir giriﬂimde bulunmal›d›r.
2. Hekimin her yapt›¤› müdahale, hatta söyledi¤i söz, hastan›n yarar›na olmal›d›r.
3. E¤er bir giriﬂim gerekiyorsa bu giriﬂimi yapabilecek bilgi birikimi ve yetenekte
olmal›d›r.
4. Hekim hastas›n›n s›rr›n› ne pahas›na olursa olsun saklamal›d›r.
5. Hastaya mutlaka do¤ruyu söylemelidir.
* Uzm. 8’inci Kor.K.L›¤› / Elaz›¤ / ekurt68@yahoo.com
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Do¤ru karar verirken sorumluluklar›m›z›n yaln›z hastam›za karﬂ› de¤il, çal›ﬂt›¤›m›z
müesseseye, hasta ailesine, topluma ve hastan›n masraflar›n› ödeyen kuruma karﬂ› oldu¤unun da mutlaka bilincinde olmal›y›z1.
Prenatal Tan›
Gebeli¤in mümkün oldu¤unca erken döneminde fetusun sa¤l›k durumunu de¤erlendirme iﬂlevidir3. Prenatal tan›da esas hedef, mümkün oldu¤unca erken tan› koyarak sonuca göre gerekli karar› verebilmektir. Burada esas, kullan›lan yöntemleri gebeli¤in sonland›r›lmas› için bir araç olarak görmek de¤il; fetusun durumu hakk›nda do¤ru bilgi sahibi olmak ve aileye kendi kararlar›n› kiﬂisel, sosyal ve etik ilkeler çerçevesinde vermesini sa¤lamakt›r4.
Prenatal tan›n›n amac›; Tedavisi mümkün olmayan fetal sa¤l›k problemlerini gebeli¤in erken dönemlerinde belirleyip gere¤ini yapmakt›r. Amac›n tan›mlanmas› birçok soruyu beraberinde getirmektedir. Bunlardan birincisi, tedavisi mümkün olmayan
fetal sa¤l›k sorunlar›d›r. Di¤er bir deyiﬂle “prenatal tan› endikasyonlar› neler olmal›d›r?” sorusudur. Endikasyonlar›n belirlenmesinde, fetal cerrahlar›n “bilgi ve tutumlar›”n›n yan› s›ra, o toplumun “medikal arz›” da çok önemlidir. Söz konusu toplumun,
“fetal t›p” alan›ndaki yasal yapt›r›m› ve etik de¤erleri, hekimlerin endikasyon spektrumunu etkileyecek ve de davran›ﬂlar›n› belirleyecektir5.
Prenatal tan› yöntemlerinin uygulanmas›ndaki muhtemel amaçlar ise ﬂunlar olabilir;
1. Anne-Baba aday›n›, özürlü olarak dünyaya gelecek olan çocuklar›n›n do¤umuna haz›rlamak,
2. T›bbi problemi saptanan fetusun “intrauterin” tedavisini yapmak veya bebe¤in
do¤umdan sonra yaﬂama ﬂans›n› artt›rmak amac› ile acil giriﬂimde bulunabilecek özel
birimlere sahip bir sa¤l›k kurumuna göndermek,
3. Özürlü oldu¤u belirlenen fetusun hayat›n›n sonland›r›lmas›na imkan vermek,
4. Anne-Baba aday›n›n bilgilenmesini sa¤layarak 1, 2 ve 3’üncü seçenekler aras›nda kendilerine en uygun tercihi yapmalar›n› sa¤lamak6.
Prenatal tan›, fetusun yap›sal, kromozomal ve genetik anormallikler aç›s›ndan de¤erlendirilmesine olanak sa¤layan, bir dizi teknik iﬂlemi kapsamaktad›r. ‹leri t›p teknolojisinin geliﬂimiyle paralellik gösteren prenatal tan› tekniklerinin kullan›lmas›n›n as›l
amac›, gelecek kuﬂa¤›n bir üyesi olacak olan fetusun u¤rayabilece¤i hastal›klar›n veya
sakatl›klar›n önlenmesine, en az›ndan görece¤i zarar›n ﬂiddetinin hafifletilmesine, dolay›s› ile bebek, aile ve toplumun katlanmak durumunda olaca¤› yükün azalt›lmas›na
yard›mc› olmakt›r7.
Prenatal Tan› Endikasyonlar›
Prenatal tan›n›n özündeki çeﬂitlilik ve de¤iﬂkenlik sa¤l›kl› epidemiyolojik çal›ﬂmalar›n yap›lmas›n› zorlaﬂt›rmaktad›r. Problemlerin görülme s›kl›klar›n›n tam olarak bilinmemesi, çeﬂitli ülkelerin mevzuat ve etik de¤erlerinin farkl›l›k göstermesi de iﬂin baﬂka
bir boyutudur.
Konu hakk›nda kabaca fikir sahibi olmak için Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (WHO)
1992 y›l›nda 14 milyona yak›n do¤um üzerinden elde etti¤i verilere bakabiliriz. Bu verilere göre kongenital ve genetik bozukluklar›n görülme s›kl›¤› bin canl› do¤umda
42'dir. Kongenital maformasyonlar›n görülme s›kl›¤› binde 31 olup bunlar›n %22'si erken dönemde ölmektedir. Kromozom anomalilerinin görülme s›kl›¤› bin canl› do¤umda 3.2'dir. Bunlar›n %34'ü erken dönemde ölmektedir. Di¤er kal›tsal hastal›klar›n görülme s›kl›¤› ise binde 7.8 olup a¤›rl›kl› olarak resesif geçiﬂ göstermektedirler5.
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Prenatal tan› endikasyonlar› içinde en büyük grubu malformasyonlar oluﬂturmaktad›r. Genelde majör ve minör anomaliler ﬂeklinde s›n›fland›r›l›rlar. Majör malformasyonlarda prenatal tan› ﬂart iken minör problemler do¤um sonras›na b›rak›labilmektedir. ‹kinci grubu kromozom anomalileri, üçüncü grubu ise gen bozukluklar› oluﬂturmaktad›r5.
En s›k karﬂ›laﬂ›lan endikasyonlar ﬂunlard›r;
1. ‹lerlemiﬂ anne yaﬂ› (prenatal tan› 35 yaﬂ ve üzerindeki kad›nlara teklif edilebilir).
2. Ailede bilinen veya ﬂüphelenilen kal›tsal bozukluk.
3. Mental reterdasyon.
4. Yinelenen spontan abortuslar.
5. Bilinen veya ﬂüphelenilen teratojen ile karﬂ›laﬂma.
6. Kandaﬂl›k8.
Prenatal Tan›da Tarama Yöntemleri
Prenatal tan› çal›ﬂmalar›nda çok önemlidir. Tarama çal›ﬂmalar›, iﬂin “birinci basamak sa¤l›k hizmetleri”ni oluﬂturur. Aile taramalar›, evlilik öncesi dan›ﬂmanl›k çal›ﬂmalar›, gebelik öncesinde verilen dan›ﬂmanl›klar, erken gebelik dönemi taramalar› baﬂar›l› “prenatal tan›” programlar›n›n yürütülebilmesi için ön koﬂuldur.
Tarama programlar›n›n amac›, fetal sa¤l›k problemlerini (genellikle genetik sorunlar›) do¤rudan belirlemek veya riskli gebelikleri tan›mlayarak prenatal tan› programlar›na refere etmek ve hangi gebelerin prenatal tan› programlar›na girece¤ini belirlemektir. Amaç, olabildi¤ince çok genetik özürlü fetusun belirlenmesidir. Hedef kitle düﬂük risk grubuna giren gebelerdir. Yüksek risk gruplar› zaten prenatal tan› programlar›n›n müdavimleridir. Tarama testlerinin non-invaziv olmas› ve birinci basamak sa¤l›k
hizmeti programlar›nca yürütülmesi önemlidir5.
Genetik tarama bir yerde, gebelerde belirli bir patolojinin varl›¤›n› veya yoklu¤unu, yani risk faktörünü gösteren bir monitörizasyon yöntemidir9.
Bilindi¤i üzere 1900'Iü y›llar›n baﬂ›ndan itibaren çocuk ölümlerindeki düﬂüﬂ h›zla
artmaktad›r. Bugüne bakt›¤›m›zda;
1. Do¤al ölümlerin %40'›n›, kal›tsal nedenli hastal›klar sonucunda meydana gelen
ölümler oluﬂturmaktad›r.
2. Canl› do¤umlar›n %3'ünde genetik hastal›klar ortaya ç›kmaktad›r.
3. Endüstriyel ülkelerdeki çocuk kliniklerindeki hastalar›n 1/3'ü genetik hastalard›r.
4. Kronik rahats›zl›¤› olan eriﬂkin hastalar›n %10-20'sinde hastal›k nedenini genetik bir komponent oluﬂturmaktad›r10,11.
Prenatal Tan›daki Etik ‹kilemler
Genetik tan› iki ucu keskin bir b›çak gibidir. Örne¤in günümüzde fetus do¤madan
önce hastal›k tan›s› kondu¤unda toplum ve aile gebeli¤in sonland›r›lmas› yönünde e¤ilim göstermektedir. Oysaki fetus, hekimin indirekt de olsa hastas›d›r. Bu da hekimin,
“yararl› olma” prensibine uymas›n› zorunlu k›lar.
Anne ile çocuk aras›ndaki ç›kar çat›ﬂmas› söz konusu oldu¤unda ilk akla gelecek
soru “Fetus hangi andan itibaren bir kiﬂi olarak kabul edilmeli ve anne ile eﬂde¤er tutulmal›d›r?" sorusudur ve cevab›n› vermek oldukça zordur.
Yaﬂam hakk›nda tart›ﬂ›lan sorunlar›n baﬂ›nda yaﬂam›n ne zaman baﬂlad›¤› ile ilgili tart›ﬂma gelmektedir. Anayasalarda genellikle bu konu ile ilgili hükümlere yer verilmez. Ancak konu ile ilgili baﬂl›ca iki görüﬂ ileri sürülmektedir. ‹leri sürülen görüﬂlerden
biri “yaﬂam›n baﬂlang›c›ndan itibaren beﬂeri yarat›¤a sayg›” di¤eri ise, “do¤umdan sonra yaﬂama sayg›”d›r. ‹nsan yaﬂam› ile ilgili hükümler içeren uluslararas› nitelikli metin-
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ler, yaﬂam› tan›mlamam›ﬂt›r. ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleﬂmesi, embriyonun korunmas›na gerek olup olmad›¤› konusunu hükme ba¤lamam›ﬂt›r. Ancak uluslararas› metinler, do¤acak olandan çok yaﬂayan›n varl›¤›n›n korunmas›n› öngörmektedir12.
Bugün birçok bilim adam› yaﬂam›n baﬂlang›c› ile ilgili farkl› görüﬂ (gametler, fertilizasyon, zygot, ilk bölünme, implantasyon, embriyonel diskin oluﬂumu, kalp at›m›n›n
baﬂlang›c›, beyin fonksiyonlar›n›n baﬂlamas›, organogenesisin tamamlanmas›, ilk 12
hafta, 1’inci trimestr sonu, çocuk hareketlerinin hissedilmesi, fetusun organizma d›ﬂ›nda yaﬂama yetene¤i kazanmas›, 2’nci trimestr sonu, do¤um ve sonras›) içerisindedir.
Bu görüﬂlerin farkl› olmas›na etki eden faktörler aras›nda kültür, din gibi birçok disiplin mevcuttur.
Ancak çok önemli bir din bilimci Karl Rahner “E¤er biz preembriyoyu insan olarak kabul edersek inan›lmaz bir ruh kayb› oluyor” demiﬂtir. Bu görüﬂ, bir çok kiﬂide gebeli¤in implantasyondan sonra baﬂlad›¤›n› kabul etmesine yol açm›ﬂt›r. Di¤er bir görüﬂ, madem ölüm beyin ölümü olarak kabul ediliyor ve bu durumda organ transplantasyonu için organ al›nabiliyor, öyle ise yaﬂam beyin fonksiyonlar›n›n baﬂlamas›yla baﬂlar denilebilir. Yani konsepsiyondan 40, implantasyondan 20 gün sonra. Bu görüﬂ ilk
defa Alman kad›n do¤umcu Zimmer taraf›ndan öne sürülmüﬂtür. Bat› ülkelerinin birço¤unda yaﬂam›n baﬂlang›c› 12’nci gebelik haftas›ndan sonra kabul edilir ve daha öncesinde gebelik sonland›r›lmas›na müsaade edilir. Büyük bir olas›l›kla 12’nci haftadan
sonraki gebelik sonland›r›lmalar›nda anneye ait komplikasyonlar›n ani bir art›ﬂ göstermesi bu haftan›n s›n›r olarak seçilmesinde rol oynam›ﬂt›r. Di¤er bir kavram, fetusun
vücut d›ﬂ›nda yaﬂama yetene¤ini kazand›¤› an yaﬂam›n baﬂlamas› için s›n›r kabul edilmiﬂtir. Yukar›da verilen örnekleri y›llarca tart›ﬂsak da yine de herkesin üstünde hemfikir olaca¤› bir s›n›r bulmak k›sacas› zor gibi görünmektedir1.
Olay›n di¤er bir boyutu da; bir bebekte genetik bir hastal›¤›n saptanmas› durumunda, s›r kapsam›nda olan bu olay› üçüncü ﬂah›slara söyleyip söylemeyece¤imiz konusudur. Ayr›ca bir kiﬂiye ileride hangi hastal›klara yakalanaca¤›n› söylemek de do¤ru
mudur? Bu, ileride insanlar aras›nda ay›r›m yapma gibi bir sorunu da beraberinde getirebilir. Örne¤in, sigorta ﬂirketleri potansiyel hastalar› daha yüksek ücretle sigorta
ederlerken, iﬂyerleri bu kiﬂilerle çal›ﬂmak istemeyebilir, hatta evlilikler bile tehlikeye düﬂebilir1.
Prenatal tan›da cinsiyet seçiminde de önemli etik sorunlar bulunmaktad›r; Do¤acak bebe¤in cinsiyetinin, önceden belirlenmesi "elzem" bir hastal›k de¤ildir; ayn› zamanda o sat›n al›nmas› planlanan bir teknoloji ürünü de de¤ildir. Do¤acak
bebe¤in cinsiyetinin önceden saptanmas›na yönelik istemler, t›p d›ﬂ› nedenlere dayand›¤›nda genellikle cinsiyet ayr›mc›l›¤› kapsam›nda de¤erlendirilmektedir13. Bir kiﬂiye
genetik kal›t›m›ndan dolay› herhangi bir ayr›mc›l›k uygulanmas› yasakt›r14.
Cinsiyet seçimi uygulamalar›, özellikle cinsiyetler aras›nda önemli statü farkl›l›klar›n›n bulundu¤u toplumlarda, yüksek gelir getiren ticari bir etkinli¤in parças› olmaya
ve istismar edilmeye aday durumdad›r13. T›bbi destekli üreme teknikleri, ancak ciddi
kal›tsal bir hastal›ktan kaç›nmak amac› ile kullan›labilir14. Cinsiyet seçiminde kullan›lamaz.
Genetik tarama ve müdahale çal›ﬂmalar›n›n “genetik içerik bak›m›ndan üstün insanl›k yaratma ideali” (eugenic) yönünde uygulanmayaca¤› nas›l güvenceye al›nacakt›r?13.
Cinsiyet seçimi giriﬂiminin baﬂar›s›z olmas›, gebeli¤in sonland›r›lmas› istemlerine
yol açacakt›r. Di¤er olas›l›k istenmeyen bir bebe¤in dünyaya getirilmesidir. Cinsiyet be-
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lirlemesi, gebeli¤in sonland›r›lmas› aç›s›ndan yasal olarak uygun s›n›rlarda yap›labilse
bile, "cinsiyet ayr›m›na dayal› düﬂük yapt›r›lmas›" eti¤e uygun görülemez13.
Do¤um öncesi tan›da karﬂ›laﬂ›lan etik ikilemlerden biri de hasta oldu¤u saptanan
bir fetus için abort karar›n› kimin vermesi gerekti¤idir. Genelde karar› ailenin vermesinde fikir birli¤i vard›r. Ancak, gebeliklerin, hemen daima istenen gebelik olmas›, hastal›¤›n a¤›rl›k derecesinin de¤iﬂken olmas›, güç de olsa baz›lar›n›n tedavi edilebiliyor olmas›, fetusun yaﬂam hakk› s›n›r›n›n tayinin güç olmas› gibi nedenlerle, bu karara varabilmek oldukça güçtür. Hekimler aras›nda fetusun elimine edilmesine ﬂiddetle karﬂ› ç›kanlar oldu¤u gibi destekleyenler de bulunmaktad›r15. Karﬂ› ç›kanlar fetusun de yaﬂam
hakk› oldu¤unu, tedavisi olmasa bile doktorun görevinin yaﬂatmak oldu¤unu ileri sürmektedirler.
Ülkemizde prenatal tan› ile ilgili ön plana ç›kan etik sorunlar› ise ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz;
1. Hizmet az say›da merkezde uygulanabilmekte, k›s›tl› say›daki aileye sunulmakta ve ek olarak gereksinimi olandan çok, riski daha düﬂük ama konuyu bilenlere uygulanabilmektedir.
2. Endikasyonlar›n belirlenebilmesi için yeterli say›da ve kalitede genetik uzman›
olmad›¤›ndan riskli aileler saptan›p prenatal tan› için yönlendirilememektedir.
3. Baz› merkezlerde gerçek endikasyon olmadan uyguland›¤› için verilen sonuçlar
gerçek durumu yans›tmamaktad›r.
4. T›bbi tahliye yasalar› yetersiz ve tahliye endikasyonlar› ile ilgili bilimsel gerçeklere uygun bir yasa bulunmad›¤›ndan 24’üncü gebelik haftas›ndan sonra bile t›bbi tahliye uygulanabilmektedir.
5. T›bbi hastalarla ilgili yasal düzenlemeler son derece yetersiz ve ça¤›n gereksinimini karﬂ›lamamaktad›r. Örne¤in genetik hastal›klarla ilgili prenatal tan› endikasyonlar›n›n doktor taraf›ndan aileye söylenmemesi Amerika Birleﬂik Devletleri’nde a¤›r suç
oluﬂturmaktad›r. Bizde ise aile istese bile, doktor “gerek yok” diyebiliyor ve test yap›lmad›¤› için özürlü bir çocuk do¤du¤unda doktor için hiçbir yasal iﬂlem yap›lam›yor2.
Genetik uzmanlar aras›nda genetik dan›ﬂma ve prenatal tan›da karﬂ›laﬂ›lan etik sorunlarla ilgili bir anketin de¤erlendirilmesi sonucunda, etik sorunlar›n çözülmesine baz› öneriler getirilmiﬂtir;
1. Genetik hizmetler, prenatal tan› dahil, toplumun her kesimine eﬂit sunulmal›d›r. Bu hizmet, ödeme yetene¤ine ba¤l› olmaks›z›n, öncelikle t›bbi riski en yüksek olanlara verilmelidir.
2. Ailenin hasta bebe¤i abort veya do¤urma iste¤ine sayg› duyulmal›d›r ve desteklenmelidir.
3. Doktor, prenatal tan› sonucu elde etti¤i tüm t›bbi bilgileri aileye aktarmal›d›r.
4. Konuyu anlamaktan yoksun veya zeka özürlü kiﬂiler d›ﬂ›nda tüm kiﬂilere yönlendirici olmayan dan›ﬂma verilmelidir.
5. T›pta s›r saklamak çok önemlidir. Ama klinik genetikte mutlak de¤ildir. Hastaya bilginin aç›klanmas› gere¤i iyice anlat›ld›ktan sonra bile hasta bu bilginin aç›klanmas›n› istemezse akrabalar için bunun zararl› olmas›, aç›kland›¤›nda ise bu zarar›n ortadan kalkacak olmas› durumunda hastan›n iste¤i d›ﬂ›nda da akrabalara bilgi verilebilir.
6. Prenatal tan› yaln›zca aile ve refere eden doktora fetusun sa¤l›¤› ile ilgili bilgi
vermek amac› ile yap›l›r. Prenatal tan› cinsiyet seçimi için teﬂvik edilmemelidir2.
K›saca, reprodüktif genetikte ortaya ç›kabilecek etik sorunlar› ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz; Prenatal tan› öncesinde: Genetik dan›ﬂmanl›k ve onay alma, tart›ﬂmal› endikas-
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yonlar, yap›lacak araﬂt›rma ve bu konuda onay alma. Prenatal tan› sonras›nda: Gebelik sonland›r›lmas›, tan›n›n kimlerle ve nas›l paylaﬂ›laca¤›, s›rr›n boyutlar› ve olay üçüncü ﬂah›slar› ilgilendiriyorsa tutumun ne olaca¤›1.
Prenatal Tan›da Dan›ﬂmanl›k
Genetik hastal›klar›n genellikle tedavileri mümkün olmayan hastal›klar olmalar›
nedeniyle, hastal›klar ile ilgili erken tedbirlerin al›nmas› ve ilgili kiﬂilerin bu hastal›klar
konusunda bilinçlendirilmesi önemlidir. Genetik hastal›klardan korunman›n en etkili
yolu ailelere genetik dan›ﬂma ve prenatal tan› yöntemlerinin uygulanmas›d›r.
Ancak, genetik hastal›klar› teﬂhise yönelik veya kiﬂinin bir hastal›ktan sorumlu bir
gen taﬂ›y›p taﬂ›mad›¤›n› belirlemeye ya da bir hastal›¤a genetik yatk›nl›¤› veya hassasiyeti olup olmad›¤›n› ortaya ç›karmaya yönelik testler, sadece sa¤l›k amaçlar›yla veya
sa¤l›k amaçl› bilimsel araﬂt›rmalar için ve uygun genetik dan›ﬂmanl›k hizmeti verilmesi
ﬂart›yla yap›labilir14.
Genetik dan›ﬂma veren kiﬂiye genetik dan›ﬂman denir. Hastan›n ilk karﬂ›laﬂt›¤› hekim kendisi için genetik dan›ﬂmand›r. Ancak genetik e¤itim alm›ﬂ kiﬂilerin bu e¤itimi
vermesinin, hastalar taraf›ndan daha do¤ru kararlar vermelerine yard›mc› olacakt›r15.
Genetik dan›ﬂmanl›k farkl› anlaﬂ›lmakta ve farkl› yorumlanmaktad›r. Baz›lar› bu hizmetin psikolojik, baz›lar› ise genetik yönünü ön plana ç›karmaktad›rlar. Oysa genetik dan›ﬂmanl›k her ikisini birden içermektedir11. Hekim olarak genetik dan›ﬂman›n davran›ﬂlar›, hekimlik mesle¤inin ahlak›na dayanmal›d›r. S›r saklama konusu, hastal›k tablosunun ço¤u kez ailesel olmas›ndan dolay› özel bir önem kazan›r. Ayd›nlatman›n iste¤e ba¤l› oluﬂu ve hem gerçeklere dayal› hem de duyarl› bir ﬂekilde yap›lma yükümlülü¤ü sözü edilenlerden zaten anlaﬂ›lmaktad›r. Genetik nedenli hastal›klar›n a¤›rl›¤›n›
de¤erlendirmede farkl› görüﬂler olsa da, ayd›nlat›lmak isteyenlerce verilen karar›n
özerkli¤ine sayg› duymak ﬂartt›r16.
Pek çok çal›ﬂma göstermektedir ki, dan›ﬂmanl›k isteyenler, sunulan bilgiyi de¤il alg›lad›klar› bilgiyi kullanmakta ve alg›lanan bilgi karar verdirici olmaktad›r. Genetik dan›ﬂmanl›k, gereksiz yere hasta bir çocuk dünyaya getirme korkusu taﬂ›yan bir kiﬂinin
korkusunu yenmeye yard›mc› oldu¤u gibi, ayn› ﬂekilde sakat çocuk dünyaya getirebilir
düﬂüncesi ile kürtaj yapt›rmak isteyen bir annenin fikrini de de¤iﬂtirmesine yard›mc›
olup, hamileli¤inin devam›n› da sa¤layabilmektedir. Buna göre genetik dan›ﬂmanl›k, ilk
olarak çare arayan kiﬂi ve ailesi üzerinde etki göstermektedir11.
Dan›ﬂmanl›k hizmetlerinin birleﬂti¤i en temel noktalardan birisi, bu hizmetlerin
'yönlendirici' de¤il 'bilgilendirici' olmas›n›n gereklili¤idir6.
Dan›ﬂma ekibi en etkili olarak aile ile ﬂu yollarla iliﬂkiye girer;
1. Tan› ile iliﬂkili psikolojik ve emosyonel s›k›nt›lar›n tan›nmas›. Aile içinde
genetik bir hastal›k tan›s›ndan sonra aile de¤iﬂik derecede suçluluk ve utanç duygusuna kap›labilir.
2. Dan›ﬂmay› etkileyen faktörlerin tan›nmas›. Ailenin etnik bir kökenden gelmesi veya ailenin sosyo-ekonomik durumu genetik dan›ﬂmay› etkiler.
3. Zorlay›c› olmayan dan›ﬂma verilmesi. Ailenin karar vermek için zorlay›c› olmayan, tüm seçenekleri aç›klayan, deste¤e ihtiyac› vard›r. Yararl› bir yöntem, özel seçeneklerin de¤erini artt›rmadan di¤er aile örneklerini kullanmakt›r.
4. Aileye, utanç ve suçluluk duygusunun kald›r›lmas› için yard›m.
4.1. Dan›ﬂman, özellikle tan›n›n erken dönemlerinde baz› durumlar›n “onlar›n hatas› olmad›¤›n›” söyleyerek, otoritenin bir sembolü haline gelebilir. Sonra aile
üyeleri bu güveni rahatl›kla hat›rlayabilir.
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4.2. Direkt olarak duygular› söyleyerek ve benzer durumdaki di¤er ailelerle
karﬂ›laﬂt›rarak onlar› normalleﬂtirerek yard›m edebilir.
4.3. Ailelere çocu¤un durumuna ait özelliklerden hangilerinin kontrol edilip
hangilerinin edilemeyece¤i konusunda aç›klama yaparak yard›m etmek, anne baban›n
kendilerini daha iyi hissetmelerini sa¤lar.
5. Kiﬂisel amaçlar› saptayarak aileye yard›m.
6. Dan›ﬂman›n e¤ilimlerinin bilinmesi. Aileye yarg›lay›c› olmayan bir ﬂekilde seçim yapmalar›n› önermektir. Dan›ﬂman hamilelikteki prenatal tan› için görüﬂlerini belirli bir s›ra olmadan farkl› ailelerin farkl› görüﬂleri seçti¤ini vurgulayabilir8.
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün ilgili uzmanl›k komitesi (Ad Hoc Cmmitttee on Genetic
Counselling) genetik dan›ﬂmanl›¤› aﬂa¤›daki gibi tan›mlamaktad›r:
Genetik dan›ﬂmanl›k bir ailede ortaya ç›kan yada ortaya ç›kma riski olan genetik
hastal›klarla iliﬂkili bir komünikasyon sürecidir. Bu süreç kiﬂi yada aileye, bir veya birden çok yetiﬂtirilmiﬂ personeli ile yard›m etmeyi hedefler ve buna yönelik olarak;
1. Hastal›¤›n tan› dahil t›bbi faktörlerinin neler oldu¤unu ortaya ç›karmaya çal›ﬂ›r
ve gerekli tedavi yöntemlerini amaçlar.
2. Hastal›¤›n kal›tsal oran›n› (risk hesaplama) ve belirli akrabalarda tekrarlama riskini belirlemeye çal›ﬂ›r.
3. Karar alma, riskler, ailenin amaçlar›, etik ve inanç de¤er sistemlerine hitap
eden ve karar› kapsayan fikir birli¤i oluﬂturmay› amaçlar.
4. Olabildi¤ince ailede bu hastal›ktan muzdarip olan kiﬂilere ya da tekrarlama riskine konsantre olmal›d›r10.
Prenatal tan› testlerinin kimin yarar›na –fetüsün, annenin, ailenin, toplumun– yap›ld›¤›, elde edilecek yarar için katlanmak durumunda kal›nan zarar›n ne kadar tarafs›zca dengelendi¤i, maliyet hesaplar›n›n ne kadar hakkaniyetli yap›ld›¤›, ›rk, cinsiyet,
zeka ve fiziksel özür ayr›mc›l›¤›n›n yap›lmad›¤› ﬂeklinde etik endiﬂeler bulunmaktad›r.
Prenatal tan› testlerine ait bu etik kayg›lar› ortadan kald›rabilmek için;
1. Her bir çift gebelik kontrolleri s›ras›nda prenatal tan› testlerinin önemi, yararlar›, olas› zararlar› ve riskleri konusunda ayr›nt›l› olarak ayd›nlat›lmal›, onamalar›na f›rsat verilmelidir.
2. Prenetal tan› testleri güncel bilimsel geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda önerilmelidir.
3. Prenetal tan› testleri giriﬂimsel olmayan tan› testlerinden baﬂlanarak planlanmal›d›r.
4. Giriﬂimsel olmayan prenatal test sonuçlar› ve/veya çiftin durumu, çiftin tercihi
do¤rultusunda giriﬂimsel prenatal tan› testleri önerilmelidir.
5. Önerilen her bir prenatal testin anne ve bebe¤e yak›n gelecekte ve sonras›nda
getirebilece¤i olas› yararlar›, zararlar›, riskleri hakk›nda ayr›nt›l›, tercihen yaz›l› bilgilendirme formu kullanarak aç›klama yap›lmal› ve ayd›nlat›lm›ﬂ onamlar› elde edilmelidir7.
Hastalarla dan›ﬂma ve görüﬂmeler esnas›nda hekim s›kl›kla ﬂu soruyla karﬂ›laﬂ›r;
“Siz benim durumumda olsayd›n›z ne yapard›n›z?” 19 ülkede yap›lan 682 Medikal Genetik Uzman›n›n cevaplar› ise, dan›ﬂma esnas›nda uyulmas› gereken 5 etik kural› ortaya koymuﬂtur;
1. Hasta yerine karar verilmemeli ve seçimlerinde yönlendirici olunmamal›.
2. Hastaya kararlar›n›n kendi seçimlerinin olmas› gerekti¤i ve seçimi yaln›z kendilerinin yapmalar› gerekti¤i anlat›lmal› ve sorusu reddedilmelidir.
3. Kendi durumlar›ndaki di¤er hastalar›n›n seçimlerinde ço¤unlu¤unun ne ﬂekilde
karar verdi¤i söylenmelidir.

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

313

4. Hasta ad›na karar vermemekle birlikte onlar›n durumunda bizim ne yapaca¤›m›z söylenebilir.
5. Hastan›n alm›ﬂ oldu¤u karar desteklenebilir1.
Sonuç
Günümüzde h›zla ilerleyen t›bbi teknoloji, insanlara yeni yeni olanaklar ve sorunlar›na çareler üretmektedir. Prenatal tan› yöntemleri de, geliﬂen bu teknoloji içerisinde yer almakta ve fetal sa¤l›k problemlerinin do¤umdan önce erken evrede ortaya ç›kar›labilmesine olanak tan›maktad›r. Dolay›s› ile prenatal tan› yöntemleri sayesinde
riskli olan gebelikleri ortaya ç›karan hekimler, risk grubu içerisinde yer alan aileleri, dan›ﬂmanl›k almalar› yönünde ikaz etmelidirler. Genetik dan›ﬂman olarak görev yapan
hekim, hasta ile aras›ndaki iliﬂkiyi iyi kurmal› ve hastalara karﬂ› yönlendirici de¤il, bilgilendirici olmal›d›r. Tüm bu aﬂamalardan sonra da ailenin karar›na sayg› duymal›d›r.
Ayr›ca geliﬂmiﬂ ülkelerde son 35–40 y›ldan beri, ülkemizde ise son 20 y›ldan beri genetik hastal›klar›n tan›s›n›n yap›ld›¤› bilinmektedir. Ancak ülkemizde prenatal tan›
ve yöntemlerinin uygulanmas› ile ilgili herhangi bir etik kural ve yasal düzenleme bulunmamaktad›r. Örne¤in 10’uncu haftaya kadar abort ailenin kendi iste¤ine ba¤l› olmakla birlikte tedavisi mümkün olmayan a¤›r bir anomali nedeniyle hangi koﬂullarda
ve ne zamana kadar rahmin tahliye edilebilece¤i Türk yasal mevzuat›nda yer almamaktad›r. Bu nedenle, t›bbi tahliye yasalar›n›n ve tahliye endikasyonlar› ile ilgili bilimsel
gerçeklere uygun bir yasan›n, Türk yasal mevzat›na dahil edilmesinin uygun olaca¤›
de¤erlendirilmiﬂtir.
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BELED‹YELERDE ET‹K KÜLTÜRÜNÜN GEL‹ﬁT‹R‹LMES‹NE
YÖNEL‹K UYGULAMALAR ve ÖNER‹LER
APPLICATIONS and SOME SUGGESTIONS REGARDING
THE DEVELOPMENT OF AN ETHICAL CULTURE
AT MUNICIPALITIES
Kas›m TURGUT*
Abstract
The new Municipal Law (Act) has brought newness which will cause important
changes in municipal governing. With this Law, the aim was to transform the
municipalities into a structure that is transparent, accountable, participative and open
to public oversight and capable of providing effective and efficient service. In the new
management understanding, the principles and values, such as accountability,
participation, right to get information and transparency, confidence (security) and
citizen satisfaction, are also form “the ethical behavior principles”. In this work (study),
according to 2007 inspection reports’ reflections, the extent of implementations of
the ethics law was discussed and evaluated. In the light of this evaluation, it is
understood that there are lack of implementation of the ethics law, the ethical
principles are not accepted and put into effect adequately. It was thought that the
reasons for this could be the newness of the implementation of the law, as well as the
inadequacy of political and administrative will (power). In this respect, to develop an
ethical culture in the municipalities; it is necessary the political and administrative will
participation and oversight of public and civil society, to apply the accountability
mechanisms, to develop the consciousness of the workers about ethic knowledge by
means of training-at-work, to activate the processes of the operating ways of ethic
commissions.
Key Words: Municipality, Principles of Ethical Behavior, Ethical Culture.
Giriﬂ
Günümüzde, tüm kamu yönetiminde oldu¤u gibi yerel yönetimlerde de etik sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya bulunuldu¤una iliﬂkin yayg›n bir kanaat bulunmaktad›r.
Yerel yönetim birimlerinde yeniden yap›lanman›n gerekçesini oluﬂturan mevcut
durum analizlerinde; yerel yönetim birimlerinin karar alma sürecinde menfaat iliﬂkilerinin egemen oldu¤u, kamu kaynaklar›n›n verimsiz ve amaca uygun kullan›lmad›¤›, telafisi imkâns›z ﬂekilde ﬂekilsiz ve biçimsiz ranta dayal› kentleﬂmenin gerçekleﬂtirildi¤i,
verimsiz yönetim süreci yolsuzluklarla birleﬂince halk›n yönetime olan güveninin ortadan kalkt›¤›, bu durumlar›n güven aç›¤› ve bütçe aç›¤› meydana getirdi¤i de¤erlendirmeleri yap›lm›ﬂt›r1.
Yeni Belediye Kanunu belediyecilik anlay›ﬂ›nda önemli de¤iﬂikliklere sebep olacak
yenilikler getirmiﬂtir. Bu kanunla belediyelerin ﬂeffaf, hesap verme sorumlulu¤una sahip, kat›l›mc› ve kamuoyu denetimine aç›k, etkili ve verimli hizmet sunabilen bir yap›ya dönüﬂtürülmesi hedeflenmiﬂtir. Yerel yönetimleri güçlendirmenin ve iyi yönetiﬂim ilkelerini uygulaman›n, bir yandan demokrasiyi kökleﬂtirip yayg›nlaﬂt›r›rken, öte yandan
*Dr., ‹çiﬂleri Bakanl›¤›- Mülkiye Baﬂmüfettiﬂi / kasim.turgut@icisleri.gov.tr
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kamu harcamalar›n›n savurganl›ktan kurtulmas› konusunda önemli katk›lar sa¤layaca¤› yönünde kamuoyunda beklentiler oluﬂmuﬂtur.
Yeni yönetim anlay›ﬂ› kapsam›nda hesap verebilirlik, yönetime kat›lma, bilgi edinme ve saydaml›k, güven ve vatandaﬂ memnuniyeti gibi ilke ve de¤erler, ayn› zamanda
“etik davran›ﬂ ilkelerini” oluﬂturmaktad›r. Bu ilke ve de¤erleri benimseyen, karar ve iﬂlemlerinde bunlar› uygulayan yönetime, “etik yönetim” denilmektedir2. Yeni kamu hizmeti anlay›ﬂ›nda, yönetimi ve bireyleri yönlendiren temel ilkeler olarak belirlenen etik
de¤erlere büyük önem verilmekte, bu de¤erlere ba¤l› bir yönetimin yolsuzluklar› önlemede, kaliteli kamu hizmeti sunmada ve kamu yönetimine ve kurumlar›na güveni sa¤lamada daha etkin ve baﬂar›l› olaca¤› kabul edilmektedir3.
Yeni kamu hizmeti anlay›ﬂ›na paralel olarak, gerek OECD ve Avrupa Konseyi gibi ülkemizin de üyesi oldu¤u uluslararas› kuruluﬂlar›n, gerek kamu kurumlar›, üniversiteler ve sivil toplum kuruluﬂlar› gibi yerel dinamiklerin araﬂt›rma ve çal›ﬂmalar› sonucunda ‘kamu yönetiminde etik’ konusu ülkelerin gündemine girmiﬂ ve birçok ülkede
bu konuda faaliyet göstermek üzere kurum veya kurullar oluﬂturulmuﬂtur4.
Ancak Avrupa Birli¤ine uyum süreci ve yeni yönetim anlay›ﬂ› kapsam›nda ç›kar›lan mevzuat›n amac›na uygun olarak uygulanmas› ve beklenen etkiyi gösterebilmesi,
kapsaml› rehberlik ve etkili denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ba¤l› bulunmaktad›r.
Bu çerçevede belediyelerde etik mevzuat›n ne ölçüde uyguland›¤›, teftiﬂ raporlar›na
yans›yan boyutuyla aﬂa¤›da ele al›nm›ﬂ ve de¤erlendirilmiﬂtir.
Etik Mevzuat› ve Belediyelerin Yükümlülükleri
Avrupa Konseyi Bakanlar komitesi taraf›ndan 11 May›s 2000’de kabul edilen
“Kamu Görevlileri ‹çin Davran›ﬂ Kurallar›” tavsiye karar› yay›mlanm›ﬂt›r. Bu tavsiye karar›nda kamu görevlilerine yönelik etik kurallar konulmas›n›n ve bu konuda halk›n duyarl›l›¤›n›n geliﬂtirilmesinin yolsuzluklarla mücadelede önemli bir araç oldu¤u belirtilmiﬂtir3.
Avrupa konseyinin bu tavsiye karar› do¤rultusunda 25.05.2004 tarihinde Kamu
Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas› ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda
5176 say›l› Kanun” yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu kanuna ba¤l› olarak 13 Nisan 2005 tarihinde “Kamu Görevlileri Etik Davran›ﬂ ‹lkeleri ile Baﬂvuru Usul ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelik” yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu kanun ve yönetmeli¤in uygulamas›na aç›kl›k getirmek üzere Baﬂbakanl›k taraf›ndan 2004/27 say›l› genelge kamu birimlerine gönderilmiﬂtir.
Bu kanun ve yönetmelikte Mahalli ‹darelerdeki kamu görevlileri de Kamu Görevlileri Etik Kurulunun yetkisi kapsam› içine al›nm›ﬂt›r. Yan› bu düzenlemeler mahalli idarelerdeki tüm kamu görevlilerini kapsamaktad›r.
Etik Davran›ﬂ ‹lkeleri ile Baﬂvuru Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte düzenlemenin amac›; “kamuda etik kültürünü yerleﬂtirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymalar› gereken etik davran›ﬂ ilkelerini belirlemek, bu ilkelere
uygun davran›ﬂ göstermeleri aç›s›ndan onlara yard›mc› olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydaml›k ve tarafs›zl›k ilkelerine zarar veren
ve toplumda güvensizlik yaratan durumlar› ortadan kald›rmak yoluyla halk›n kamu yönetimine olan güvenini art›rmak; toplumu, kamu görevlilerinden beklemeye hakk›n›n oldu¤u davran›ﬂlar konusunda bilgilendirmek….” ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r5.
Bu yönetmeli¤in ikinci bölümünde 18 baﬂl›kta etik davran›ﬂ ilkeleri tan›mlanm›ﬂt›r. Yönetmelikte belirlenen etik davran›ﬂ ilkeleri do¤rultusunda yönetim anlay›ﬂ›n›n or-
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taya ç›kmas› için kanun kapsamdaki kamu kuruluﬂlar›nda ve dolay›s›yla Belediyelerde
aﬂa¤›da belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.
• Kanun kapsam›ndaki kamu görevlileri, bir ay içinde, Ek-1’de yer alan “Etik
Sözleﬂme" belgesini imzalamakla yükümlüdürler. Bu belge, personelin özlük
dosyas›na konulacakt›r.(md 23)
• Yetkili sicil amirleri, personelin sicil ve performans›n›, bu Yönetmelikte düzenlenen etik davran›ﬂ ilkelerine uygunluk aç›s›ndan da de¤erlendireceklerdir.(md.
23)
• Kurum ve kuruluﬂlar›nda istihdam edilen her düzeydeki personel, istihdama
iliﬂkin koﬂullar›n bir parças› olarak etik davran›ﬂ ilkeleri ve bu ilkelere iliﬂkin sorumluluklar› hakk›nda bilgilendirileceklerdir.(md. 24)
• Etik davran›ﬂ ilkelerinin, kamu görevlilerine uygulanan temel, haz›rlay›c› ve hizmet içi e¤itim programlar›nda yer almas›, kurum ve kuruluﬂ yöneticilerince
sa¤lanacakt›r.(md.25)
• Kurum ve kuruluﬂlarda, etik kültürünü yerleﬂtirmek ve geliﬂtirmek, personelin
etik davran›ﬂ ilkeleri konusunda karﬂ›laﬂt›klar› sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak etik uygulamalar› de¤erlendirmek üzere kurum
veya kuruluﬂun üst yöneticisi taraf›ndan kurum içinden en az üç kiﬂilik bir etik
komisyonu oluﬂturulacakt›r.(md. 29)
Etik Mevzuat›n›n Belediyelerde Uygulanmas›
Etik Davran›ﬂ ‹lkeleri ile Baﬂvuru Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte düzenlenen “etik ilkelerinin” belediyelerde ne ölçüde uygulamaya konuldu¤u konusunda henüz kapsaml› bir alan araﬂt›rmas› yap›lmam›ﬂt›r. Ancak teftiﬂ ve denetim elemanlar›n›n
belediyelerde yapm›ﬂ oldu¤u teftiﬂler sonucu düzenledikleri raporlar belediyelerde etik
kültürünün geliﬂtirilmesi ve etik mevzuat›n›n uygulanmas› konusunda önemli ipuçlar›
vermektedir.
Günümüzde genel olarak kabul gören etik davran›ﬂ ilkeleri tarafs›zl›k, hukukilik, dürüstlük, bütünlük, liyakat, nesnellik, liderlik, saydaml›k, hesap verebilirlik, profesyonellik, eﬂitlik, süreklilik, sayg›nl›k ve güven gibi olgulard›r6. Kamu Görevlileri Etik Davran›ﬂ
‹lkeleri ile Baﬂvuru Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte “etik davran›ﬂ ilkeleri” ﬂu
baﬂl›klar alt›nda düzenlenmiﬂtir5; 1-Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci,
2-Halka hizmet bilinci 3-Hizmet standartlar›na uyma 4-Amaç ve misyona ba¤l›l›k 5-Dürüstlük ve tarafs›zl›k 6-Sayg›nl›k ve güven 7-Nezaket ve sayg›, 8-Yetkili makamlara bildirim, 9-Ç›kar çat›ﬂmas›ndan kaç›nma 10-Görev ve yetkilerin menfaat sa¤lamak amac›yla kullan›lmamas›, 11-Hediye alma ve menfaat sa¤lama yasa¤› 12-Kamu mallar› ve
kaynaklar›n›n kullan›m› 13-Savurganl›ktan kaç›nma 14-Ba¤lay›c› aç›klamalar ve gerçek
d›ﬂ› beyan 15-Bilgi verme, saydaml›k ve kat›l›mc›l›k 16-Yöneticilerin hesap verme sorumlulu¤u 17-Eski kamu görevlileriyle iliﬂkiler 18-Mal bildiriminde bulunma
Bu çal›ﬂmada belediyelerde etik mevzuat›n›n uygulanmas›na iliﬂkin de¤erlendirmeler “Belediye Kanunu Etki De¤erlendirme Analizi”7 adl› inceleme-araﬂt›rma raporuna
dayanmaktad›r. Bu çal›ﬂmada 2007 y›l› teftiﬂ program›nda yer alan 62 belediyede, Kamu Görevlileri Etik Davran›ﬂ ‹lkeleri ile Baﬂvuru Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte hüküm alt›na al›nan belediyelerin sorumluluklar› ve baz› etik davran›ﬂ ilkelerinin
ne ölçüde uygulamaya geçirildi¤i ortaya konulmuﬂtur.
Hizmet ‹çi E¤itim ve Etik Komisyonun Oluﬂturulmas›na ‹liﬂkin Hususlar
Belediyelerdeki hizmet içi e¤itim, etik komisyonu ve mal bildirimlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›na iliﬂkin uygulamalar aﬂa¤›daki grafikte gösterilmiﬂtir.
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Grafik 1- Hizmet içi E¤itim, Etik Komisyonlar›, Mal Bildirimleri
1) Belediye teftiﬂ raporlar›nda baz› belediyelerdeki kamu görevlilerinin etik davran›ﬂ ilkeleri konusunda yeterli bilgi sahibi olmad›¤›; etik sözleﬂme personele imzalat›larak sicil dosyalar›na konulmuﬂ olmas›na ra¤men baz› personelin
bu sözleﬂmenin içeri¤i hakk›nda bilgi sahibi olmad›¤›; baz› raporlarda personelin bir k›sm›n›n sözleﬂmeyi imzalam›ﬂ olmalar›na ra¤men etik kelimesinin
anlam›n› dahi bilmedikleri yönünde tespitler yer alm›ﬂt›r. Bu tespitler belediyelerde etik kültürünün geliﬂtirilmesi ve etik mevzuat› hakk›nda yeterli hizmet
içi e¤itim uygulamas› bulunmad›¤›n› göstermektedir.
Teftiﬂ edilen toplam 62 belediyenin %60’›nda hizmet içi e¤itim program› düzenlenmedi¤i, raporlar›n %37 sinde ise hizmet içi e¤itime iliﬂkin tespit bulunmad›¤›; belediyelerin sadece %3’ünde hizmet içi e¤itim programlar›n›n uyguland›¤› incelenmiﬂtir.
2) Etik Komisyonlar›: Teftiﬂ edilen toplam 62 belediyenin %30’unda, etik kültürünün yerleﬂtirilmesi için etik komisyonlar›n›n oluﬂturulmad›¤›; teftiﬂ edilen
belediyelerin %30’unda eksik uygulama bulundu¤u, teftiﬂ edilen belediyelerin sadece %8’inde bu konuyla ilgili uygulama bulundu¤u incelenmiﬂtir.
Kamu Görevlileri Etik Davran›ﬂ ‹lkeleri ile Baﬂvuru Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 29 uncu maddesinde etik kültürünü yerleﬂtirmek ve geliﬂtirmek, personelin
etik davran›ﬂ ilkeleri konusunda karﬂ›laﬂt›klar› sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve
yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamalar› de¤erlendirmek üzere kurum veya kuruluﬂun üst yöneticisi taraf›ndan kurum içinden en az üç kiﬂilik bir etik komisyonu oluﬂturulaca¤› belirtilmesine ra¤men birçok belediyede bu komisyonlar›n henüz oluﬂturulmad›¤› tespit edilmiﬂtir.
3) Mal Bildirimlerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›: Teftiﬂ edilen toplam 62 belediyenin %
83’ünde, memurlar›n ve meclis üyelerinin mal bildirimlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›n›n yap›lmad›¤›, teftiﬂ edilen belediyelerin sadece % 2’sinde bu uygulaman›n mevcut oldu¤u incelenmiﬂtir.
Mal Bildiriminde Bulunulmas› Hakk›nda Yönetmeli¤in 18’inci maddesinde, Yeni
ve ek bildirimler, 6.maddede belirtilen yetkili merciler taraf›ndan daha önceki bildirimler ile karﬂ›laﬂt›r›laca¤› ve gerçe¤e ayk›r› bildirimde bulunanlar hakk›nda savc›l›¤a suç
duyurusunda bulunulaca¤› belirtilmiﬂtir.
Kamu Görevlileri Etik Davran›ﬂ ‹lkeleri ile Baﬂvuru Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 22 maddesinde mal bildiriminde bulunma etik davran›ﬂ ilkeleri aras›nda sa-
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y›lm›ﬂt›r. Mal bildirimlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›na iliﬂkin teftiﬂ raporlar›ndaki tespitler bu ilkenin belediyelerde yayg›n olarak uygulanmad›¤›n› göstermektedir.
Saydaml›k ve ﬁeffafl›¤a ‹liﬂkin Hususlar›n De¤erlendirilmesi
Kamu Görevlileri Etik Davran›ﬂ ‹lkeleri ile Baﬂvuru Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 22 maddesinde “Bilgi verme, saydaml›k” etik davran›ﬂ ilkeleri aras›nda say›lm›ﬂt›r. Bu ilke kapsam›nda kamu görevlilerinin halk›n bilgi edinme hakk›n› kullanmas›na yard›mc› olmas›, ihale süreçleri faaliyet ve denetim raporlar›n›n kamuoyunun
bilgisine sunulmas› gerekti¤i düzenlemede yer alm›ﬂt›r. Bu etik davran›ﬂ ilkesi kapsam›nda belediyelerde saydaml›k ve ﬂeffafl›¤a iliﬂkin hususlar›n uygulanmas› aﬂa¤›daki
grafikte gösterilmiﬂtir.

Grafik 2- Saydaml›k ve ﬁeffafl›¤a ‹liﬂkin Hususlar
1) Bilgi Edinme: Teftiﬂ edilen toplam 62 belediyenin %34’ünde Bilgi Edinme
kanunu uygulamas›n›n bulunmad›¤›, teftiﬂ raporlar›n›n sadece %18Bilgi
Edinme kanunu uygulamas›n›n bulundu¤u, teftiﬂ raporlar›n›n %41’inde Bilgi Edinme kanunu uygulamas›na iliﬂkin bilgi bulunmad›¤›, teftiﬂ edilen belediyelerin %8’inde ise Bilgi Edinme kanunu uygulamas›n›n B‹MER, Beyaz
Masa uygulamalar› ile kar›ﬂt›r›ld›¤›, kanun ve yönetmeli¤e uygun uygulama
yap›lmad›¤› incelenmiﬂtir.
Bilgi edinme kanunu ve yönetmeliklerinin uygulanmas›na iliﬂkin teftiﬂ raporlar›nda aﬂa¤›daki eksiklikler tespit edilmiﬂtir.
• Baz› belediyelerde “Bilgi edinme, B‹MER, Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas› ve
Beyaz Masa uygulamalar›n›n birbirine kar›ﬂt›r›lmaktad›r.
• Belediyelerin önemeli bir k›sm›nda 4982 Say›l› Bilgi Edinme Kanunu ve Edinme Hakk› Kanununun Uygulanmas›na ‹liﬂkin Esas ve Usuller Hakk›nda Yönetmelik hükümleri do¤rultusunda her hangi bir iﬂlem yap›lmam›ﬂt›r.
• Baz› belediyelerde “bilgi edinme bürosu” oluﬂturulmam›ﬂ ve sorumlu personel
görevlendirmesi yap›lmam›ﬂt›r.
• Baz› belediyelerde ‹ﬂ ve görev tan›mlar›n›n yaz›l› oldu¤u metinlerde Bilgi Edinme iﬂlemlerinden sorumlu olan müdürlük belirlenmemiﬂtir.
• Baz› belediyelerde Vatandaﬂ ﬂikâyetlerine cevap veren personelin Bilgi edinme
kanunu ve yönetmeli¤i konusunda bilgi sahibi olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r
• Baz› belediyelerin Web sitesinde Bilgi edinme baﬂl›¤› alt›nda bir bölüm aç›mlamam›ﬂt›r.
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Teftiﬂ raporlar›ndaki bu tespitlere bak›ld›¤›nda; hesap verme sorumlulu¤unun ve
saydaml›¤›n uygulama arac› ve etik davran›ﬂ ilkelerinden biri olan bilgi edinme mekanizmas›n›n belediyelerde etkin olarak uygulanmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
2) Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›: Teftiﬂ edilen toplam 62 belediyenin %35’inde Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair Kanun hükümlerinin uygulanmad›¤› ve dilekçe iç kay›t defterinin tutulmad›¤›, teftiﬂ raporlar›n›n sadece %7’sinde Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair Kanun hükümlerinin uyguland›¤›,
teftiﬂ raporlar›n›n %43’ünde bu kanunun uygulamas›na iliﬂkin bilgi bulunmad›¤›, teftiﬂ edilen belediyelerin %11’inde ise Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair kanun hükümlerinin eksik uyguland›¤› ve kanun ve yönetmeli¤e göre uygulama yap›lmad›¤› incelenmiﬂtir.
Yayg›n bir uygulama olarak belediyelerde 3071 Say›l› Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair kanunu çerçevesinde, dilekçe iç kay›t defterinin tutuldu¤u ancak vatandaﬂlar›n dilekçelerine 30 gün içerisinde cevap verilip verilmedi¤inin takibinin yap›lmad›¤›
baz› dilekçelere zaman›nda cevap verilmedi¤i tespit edilmiﬂtir.
3) Komisyon Kararlar›n›n Halka Duyurulmas›: Teftiﬂ edilen toplam 62 Belediyenin %48’inde Komisyon Kararlar›n›n halka duyurulmad›¤› teftiﬂ edilen belediyelerin sadece %2’sinde komisyon kararlar›n›n halka duyuruldu¤u, teftiﬂ
raporlar›n›n %50’sinde ise bu konunun uygulamas›na iliﬂkin bilgi bulunmad›¤› incelenmiﬂtir.
5393 say›l› Belediye Kanununun 24. maddesinde;”…Komisyon raporlar› alenîdir, çeﬂitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis taraf›ndan maliyetlerini
aﬂmamak üzere belirlenecek bedel karﬂ›l›¤›nda verilir.” Denilmektedir.
Demokratik ve saydam bir yönetimin gere¤i olarak komisyon raporlar›n›n kanun
hükmü do¤rultusunda ilan›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir.
Kat›l›ma ‹liﬂkin Hususlar›n De¤erlendirilmesi
Etik davran›ﬂ ilkeleri içerisinde “kat›l›mc›l›k” yer alm›ﬂt›r ve kamu görevlilerinin
“kamu hizmetleri ile ilgili temel kararlar›n haz›rlanmas›, olgunlaﬂt›r›lmas›, al›nmas› ve
bu kararlar›n uygulanmas› aﬂamalar›ndan birine, bir kaç›na veya tamam›na, aksine yasal bir hüküm olmad›kça, o karardan do¤rudan ya da dolayl› olarak etkilenecek olanlar›n katk›da bulunmas›n› sa¤lamaya dikkat edecekleri” yönetmelikte düzenlenmiﬂtir.
Yönetmeli¤in beﬂinci maddesinde düzenlenen “görevin yerine getirilmesinde kamu hizmet bilinci” baﬂl›kl› etik davran›ﬂ ilkesi ise “kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli geliﬂimi, kat›l›mc›l›¤›, saydaml›¤›, tarafs›zl›¤›, dürüstlü¤ü, kamu yarar›n› gözetmeyi” öngörmektedir.
Belediyelerde kat›l›mc›l›¤a iliﬂkin hususlar›n ne ölçüde uyguland›¤›n› gösteren grafik aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
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Grafik 3- Kat›l›ma ‹liﬂkin Hususlar
1) Kent Konseyi Çal›ﬂmalar›: Teftiﬂ edilen toplam 62 belediyenin % 43’ünde, Kent
konseylerinin oluﬂturulmas›na yönelik bir çal›ﬂman›n bulunmad›¤›, teftiﬂ raporlar›n›n %32’sinde bu konuya iliﬂkin bilgi bulunmad›¤›, teftiﬂ edilen belediyelerin sadece %20’sinde Kent konseyi çal›ﬂmalar›n›n baﬂlat›lmad›¤› incelenmiﬂtir.
5393 say›l› Belediye Kanunu’nun “Kent Konseyi” baﬂl›kl› 76. maddesinde; “Kent
konseylerinin kent yaﬂam›nda; kent vizyonunun ve hemﬂerilik bilincinin geliﬂtirilmesi,
kentin hak ve hukukunun korunmas›, sürdürülebilir kalk›nma, çevreye duyarl›l›k, sosyal yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂma, saydaml›k, hesap sorma ve hesap verme, kat›l›m ve
yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çal›ﬂaca¤› belirtilmiﬂtir. Etik davran›ﬂ ilkelerinden bir k›sm›n› kapsayan bu uygulaman›n etik kültürünün geliﬂtirilmesine önemli katk›lar sa¤layaca¤› de¤erlendirilmektedir.
2) Gönüllü Kat›l›m: Teftiﬂ edilen toplam 62 belediyenin %38’inde gönüllü kat›l›ma yönelik programlar›n uygulanmad›¤›, teftiﬂ raporlar›n›n %50’sinde bu
konuya iliﬂkin bilgi bulunmad›¤›, Belediyelerin sadece % 8’inde gönüllü kat›l›ma iliﬂkin çal›ﬂmalar›n baﬂlat›ld›¤› incelenmiﬂtir.
Etik davran›ﬂ ilkeleri içerisinde “kat›l›mc›l›k” yer alm›ﬂt›r ve kamu görevlilerinin
“kamu hizmetleri ile ilgili temel kararlar›n haz›rlanmas›, olgunlaﬂt›r›lmas›, al›nmas› ve
bu kararlar›n uygulanmas› aﬂamalar›ndan birine, bir kaç›na veya tamam›na, aksine yasal bir hüküm olmad›kça, o karardan do¤rudan ya da dolayl› olarak etkilenecek olanlar›n katk›da bulunmas›n› sa¤lamaya dikkat edecekleri” yönetmelikte düzenlenmiﬂtir.
3) Komisyon Toplant›lar›na Sivil toplum örgütlerinin Kat›l›m›: Teftiﬂ edilen toplam 62 belediyenin %43’ünde komisyon çal›ﬂmalar›na sivil toplumun kat›l›m›n›n sa¤lanmad›¤›, teftiﬂ raporlar›n›n %53’ünde bu konuya iliﬂkin bilgi bulunmad›¤›, Belediyelerin sadece %3,2’sinde Komisyon çal›ﬂmalar›na sivil
toplumun kat›l›m›na yönelik çal›ﬂmalar›n yap›ld›¤› incelenmiﬂtir.
Dokuzuncu kalk›nma program›nda, “Kamu politikalar›n›n oluﬂturulmas›nda demokratik kat›l›m›, saydaml›¤›n sa¤lamak ve toplumsal diyalogu geliﬂtirmek için STK’lar›n karar alma süreçlerine katk›lar›n› sa¤layacak mekanizmalara yönelik çal›ﬂmalar yap›lacakt›r.” hükmü yer alm›ﬂt›r.
Etik davran›ﬂ ilkeleri içerisinde yer alan “kat›l›mc›l›k” ilkesinin gereklerinden biri
olan sivil toplum örgütlerinin belediyedeki komisyon toplant›lar›na kat›l›m› konusunda
da yeterli çal›ﬂmalar›n bulunmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
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Kamu Yarar› ve Kiﬂisel Ç›karlara ‹liﬂkin Hususlar›n De¤erlendirilmesi
Kamu Görevlileri Etik Davran›ﬂ ‹lkeleri ile Baﬂvuru Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte “görevin yerine getirilmesinde kamu hizmet bilinci”, “ç›kar çat›ﬂmas›ndan
kaç›nma”, “görev ve yetkilerin menfaat sa¤lamak için kullan›lmamas›” baﬂl›klar›nda
etik davran›ﬂ ilkeleri belirlenmiﬂtir. Bu etik davran›ﬂ ilkleri yap›lan iﬂlerde kamu yarar›n› gözetmeyi ve kiﬂisel ç›kar elde etmeye yönelik faaliyetlerden kamu görevlilerinin
uzak durmas›n› öngörmektedir.
Belediye teftiﬂ raporlar›nda imar uygulamalar› konusunda yap›lan tespitler incelendi¤i zaman belediyelerin ço¤unlu¤unda imar uygulamalar›n›n kamu yarar›ndan daha çok kiﬂisel ç›karlara hizmet etti¤i, imar plan tadilatlar›nda kamu yarar›n›n gözetilmedi¤i tespit edilmiﬂtir. Buna iliﬂkin tespitlere aﬂa¤›da yer verilmiﬂtir.
Teftiﬂ edilen toplam 62 belediyenin %60’›nda plan de¤iﬂikliklerinde yönetmeli¤e
uygun donat› alanlar›n›n art›r›lmad›¤›, teftiﬂ edilen belediyelerin sadece %2’sinde bu
mevzuata uygun iﬂlem yap›ld›¤›, teftiﬂ raporlar›n›n %38’inde ise bu konunun uygulamas›na iliﬂkin bilgi bulunmad›¤› incelenmiﬂtir.
Baz› belediyelerde imar tadilat› uygulamalar›n›n yo¤unluk art›r›m› içeren kararlar›n bulundu¤u, yo¤unluk art›r›m› içeren plan de¤iﬂikliklerinde uyulmas› gereken kurallara uyulmad›¤›, nüfus art›ﬂ›ndan kaynaklanan sosyal ve teknik altyap› ihtiyaçlar›n›n yeterince karﬂ›lanmad›¤›, baz› uygulamalarda özellikle donat› alanlar›n›n ticaret alan›na
dönüﬂtürüldü¤ü, Belediye Hizmet alanlar›n›n ve Pazar alanlar›n›n ticaret alan›na dönüﬂtürüldü¤ü bu alanlara karﬂ›l›k hizmet alan› içinde yeterli alanlar›n ayr›lmad›¤›, eﬂde¤ere yak›n alan ayr›lsa bile hizmet götürülen alana hitap etmeyen bölgelerde yer ayr›ld›¤› bu ﬂekilde kamu yarar›n›n gözetilmedi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Baz› belediyelerde yeﬂil alanlar›n önce belediye hizmet alan›na, bir müddet sonra ticari alana dönüﬂtürüldü¤ü bu
ﬂekilde kamu yarar›n›n göz ard› edildi¤i tespit edilmiﬂtir.
Teftiﬂ edilen bir Büyükﬂehir belediyesinde 2004–2007 y›llar› aras›nda gerçekleﬂtirilen 1119 adet plan de¤iﬂikli¤inin yaklaﬂ›k %13'ünün yasallaﬂt›rma amaçl› oldu¤u,
Kiﬂi+ Kamu yarar› için yap›lan de¤iﬂikliklerin oran› ise %64 oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Bu durumda, tüm plan de¤iﬂikliklerinin %77’sinin kiﬂisel ç›karlara hizmet etti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Bu durum Kentte yaﬂayanlar›n planlama kurumunu yaln›zca spekülatif bir
rant yaratma arac› olarak gördükleri ve vatandaﬂlar›nda yerel yönetimlere bu do¤rultuda bask› oluﬂturdu¤unu göstermektedir.
Sonuç ve Öneriler
Belediyelerde 2007 y›l›nda yap›lan teftiﬂler sonucunda düzenlenen teftiﬂ raporlar›nda yer alan tespitler ba¤lam›nda belediyelerde etik mevzuat›n uygulanmas›nda eksiklikler oldu¤u, etik davran›ﬂ ilkelerinin yeterince benimsenmedi¤i ve uygulamalara
yans›t›lamad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Bu durum mevzuat›n uygulamas›n›n çok yeni olmas›ndan kaynaklanabilece¤i gibi, siyasi ve bürokratik iradenin yetersizli¤inden de kaynaklanabilir. Belediyelerde konuya iliﬂkin hizmet içi e¤itimlerin yeterli düzeyde olmamas›n›n da önemli pay› oldu¤u de¤erlendirilmektedir.
Özellikle ekonomik ve siyasi yap›lar›n dönüﬂümü dönemlerinde, sistemde meydana gelebilecek olas› boﬂluklar› kollayan ekonomik, bürokratik ve siyasi aktörlerin, bu
boﬂluklardan yararlanarak kendi ç›karlar›n› geliﬂtirmek için yolsuzluklara ve etik d›ﬂ›
davran›ﬂlara daha çok yöneldi¤i ileri sürülmüﬂtür2.
Belediyelerde etik mevzuat›n›n uygulamas›n›n sa¤lanmas› ve etik kültürün yerleﬂtirilmesi için denetim mekanizmalar›n›n güçlendirilmesi ve denetim raporlar›n›n kamuoyu ile paylaﬂ›lmas› gerekti¤i de¤erlendirilmektedir.
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Etikle ilgili çal›ﬂmalar›n baﬂar›l› olabilmesi için; “Siyasi ve bürokratik irade, ‹yi
düzenlenmiﬂ hukuki çerçeve ve etik davran›ﬂ kurallar›n›n mevcudiyeti, kamuoyu
ve sivil toplumun kat›l›m›, hassasiyeti ve denetimi, hesap verebilirlik mekanizmalar› bulunmas› ve etkili çal›ﬂmas›, yönetimde saydaml›k, gerek örgün e¤itim ve gerekse hizmet içi e¤itim yoluyla bireylerin çal›ﬂanlar›n etik bilgi ve bilinçlerinin geliﬂtirilmesi, kamu hizmetine iliﬂkin organizasyon, karar, iﬂlem ve di¤er süreçlerin
iyileﬂtirilmesi” gibi konular›n birlikte gerçekleﬂtirilmesi gerekti¤i ifade edilmiﬂtir2.
Bütün bu de¤erlendirmeler ›ﬂ›¤›nda yerel yönetimlerde yozlaﬂmay› önlemek ve yönetim sistemine etik de¤er yarg›lar›n› egemen k›lmak için aﬂa¤›da s›ralanan öneriler
geliﬂtirilmiﬂtir:
• Öncelikle tüm kamu görevlileri için ç›kar›lm›ﬂ olan etik mevzuat›n›n yerel yönetimlere yönelik ayr› mevzuat olarak düzenlenmesi bu kapsamda “yerel yönetimler ahlak yasas›n›n” ç›kar›lmas› sa¤lanmal›d›r.
• Siyasi iradeden ba¤›ms›z “yerel yönetimler ahlak kurulu” oluﬂturulmal›d›r.
• Belediyelerde etik kültürünün yerleﬂtirilmesi için belediye bünyesinde oluﬂturulmas› öngörülen “etik komisyonlar›” il ölçe¤inde belediyelerden ba¤›ms›z olacak ﬂekilde oluﬂturulmal›d›r.
• Belediyedeki kamu görevlilerine “etik ilkeler” konusunda sürekli hizmet içi e¤itimler verilmeli ve bu e¤itimler Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
koordine edilmelidir.
• Yerel yönetimler mevzuat›ndaki hukuki boﬂluklar›n tespitine yönelik inceleme
ve araﬂt›rmalar yap›lmal›, öneriler geliﬂtirilmeli ve kamuoyu ile paylaﬂ›lmal›d›r.
• Belediyelerdeki denetim mekanizmalar› güçlendirilmeli denetim aç›klar› ortadan kald›r›lmal›d›r.
• Yerel siyasetin parasal kaynaklar› ﬂeffaflaﬂt›r›lmal›, buna iliﬂkin yasal düzenleme yap›lmal›d›r.
• Kent topra¤›n›n kullan›m›nda ortaya ç›kan rant›n kamu kayna¤› oldu¤u yönünde ortak bilinç geliﬂtirilmelidir.
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BAﬁBAKANLIK KAMU GÖREVL‹LER‹ ET‹K KURULU’NUN
KURULUﬁ ve ‹ﬁLEY‹ﬁ‹NE ‹L‹ﬁK‹N MEVZUATIN EVRENSEL
ET‹K ‹LKELER BA⁄LAMINDA DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
EVALUATION of THE REGULATIONS on FORMATION and
FUNCTIONING of PRIME MINISTRY ETHICS COMMITTEE
for PUBLIC OFFICIALS in THE CONTEXT of UNIVERSAL
ETHICAL PRINCIPLES
Ça¤atay ÜSTÜN*, Esin KARLIKAYA**, ‹nci HOT***
Abstract
Prime Ministry Ethics Committee for Public Officials was established by Legislation on the Ethics Committee for Public Officials and Making Amendments
in Certain Laws dated 25 May 2004 and numbered 5176 with the aim of specifying the principles of ethical behaviours which the government officers should adopt,
such as transparency, neutrality, honesty, accountability and public-mindedness and
pursuing their practice. The Committee held its first meeting on 29 September 2004,
and it was decided in 2008 that 25th of May, the Committee’s foundation date, would be commemorated as the “Ethics Day” and the week of this day as the “Ethics
Week”. Responsibilities of the Committee include specifying by guidelines the behavioural principles that government officers should follow while carrying out their duties, making the necessary investigation and research on direct and indirect applications made with the claim that principles of ethical conduct have been violated and reporting the results to the relevant authorities, carrying out studies for establishing the
ethics culture within the public and supporting such studies. The Regulation on the
Principles of Ethical Conduct for Public Officials and Application Procedures and Principles, prepared for this purpose, came into force after it was published in the Official Gazette dated 13 April 2005 and numbered 25785. The Committee have so far issued circulars titled Prohibition of Receiving Gifts (2007 /1) and Assignment of Public Buildings (2008 /1) and carried out studies such as the Ethics Project for Preventing Corruption, which was completed and put in practice on 30 November 2007 and planned to come to an end on 30 November 2009. Besides these
positive attempts, we believe that some points in the legislation related to the issue do
not comply with the universal principle of ethics and with logical judgement. Our aim
in this study is to provide guidance through a constructive approach and critical perspective for enabling these Committees to adopt a better identity.
Key Words: Prime Ministry Ethics Committee for Public Officials, Turkey, Universal Ethical Principles
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mas›na yol açacak süreçleri ivmelendirmiﬂtir. Sosyal bozulma (Social deterioration)1
olarak da nitelendirilen bu durum gerçekten de önemli bir sorundur.
Bugün, dünyada görülen sosyal ve kamusal alandaki yozlaﬂmalar büyük bir tehdit
unsurudur. Yolsuzluk olarak ifade edilen tablonun tarihsel geçmiﬂi insanlar›n topluluklar ve devletler oluﬂturmas› ile baﬂlam›ﬂt›r denilebilir. Birkaç örnek vermek gerekirse;
M.Ö. 4000 y›llar›na ait Sümer Okulu Günleri isimli Sümer tabletinde rüﬂvetin ilk
belgesine rastlanm›ﬂt›r. [‹stanbul Arkeoloji Müzesi – Sümerolog Veysel Donbaz]
Eski Çin’de ise rüﬂveti önlemek için memurlara maaﬂlar›na ek olarak “yang-lien
(yolsuzluk karﬂ›tl›¤›n› büyütmek)” ad›yla ek bir ödemede bulunulmuﬂtur2.
M.Ö. IV. yüzy›lda Eski Hint’te üst düzey politik yetkili ve filozof Kautilya (Chanakya) Arthasastra isimli kitab›nda bu konuya de¤inmiﬂtir.
‹talyan ﬂair ve filozof Dante Alighieri (1265-1321) rüﬂvetçileri cehennemin en derinine yerleﬂtirerek Ortaça¤da yolsuzluk benzeri davran›ﬂlarda bulunanlara duyulan
nefreti yans›tmak istemiﬂtir3.
Ülkemizde son y›llarda artmaya baﬂlayan etik de¤erlerin erozyonuna karﬂ› baz›
önlemlerin al›nmas›n›n gereklili¤i bilinen bir gerçektir. Türkiye’de bu amaç do¤rultusunda planlanan, özellikle kamu alan›nda hizmet veren personeli ilgilendiren bir Etik
Kurul’un oluﬂturulmas› fikri 25.05.2004 tarihinde 5176 say› numaras› ile ç›kan bir
Kanun ile gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Esas›nda bu Kanunun oluﬂturulma gerekçesi 9-11 Aral›k 2003 tarihinde Meksika’n›n Merida kentinde imzaya aç›lan ve Türkiye’nin de imzalayarak 2006 y›l›nda onaylad›¤› “Birleﬂmiﬂ Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleﬂmesi - United Nations Convention Against Corruption” ile iliﬂkilendirilebilir.
Tüm dünyada sosyal ve meslek alanlar›ndaki genel etik kurallar; ﬂeffafl›k, dürüstlük, güvenirlik ve tarafs›zl›k gibi temel ilkelerin çevresinde oluﬂturulmuﬂtur. Özellikle
son 20 y›lda kamusal alanda yaﬂanan etik d›ﬂ› durumlar bugün için büyük oranda yolsuzluk diye ifade edilen genel bir kavramla ele al›n›r hale gelmiﬂtir. Yolsuzluk kamu gücünün özel ç›karlar için kötüye kullan›lmas› olarak k›saca tan›mlanmaktad›r. Birleﬂmiﬂ Milletler Bölgeleraras› Suç ve Adalet Araﬂt›rmalar› Enstitüsünün bir raporunda yolsuzluk, kamu ve özel sektör kuruluﬂlar›n›n karar verme mekanizmalar›ndaki yozlaﬂma ve bozulma ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r. Tüm dünya da etkinli¤ini artarak hissettirmeye devam eden yolsuzlu¤a karﬂ› uluslararas› düzeyde de çabalar›n varl›¤› bilinmektedir. Yeri gelmiﬂken bu yönde do¤rudan mücadele veren uluslararas› örgüt ve yap›lanmalar hakk›nda k›saca bilgi vermekte fayda vard›r.
a) Yolsuzlu¤a Karﬂ› Devletler Grubu (GRECO – Groups of States Against Corruption)
Yolsuzlukla mücadelede yol gösterici prensipler ve stratejiler oluﬂturmak üzere etkin bir mekanizmaya sahip olarak 1994 y›l›nda “Çok Disiplinli Yolsuzlukla Mücadele
Grubu” (Multidisciplinary Group on Corruption - GMC) ismiyle kurulmuﬂ, sonradan
1999 y›l›nda bugün bilinen GRECO yap›lanmas›na dönüﬂmüﬂtür. GRECO’ya Avrupa
Konseyi üyeleri ya da Avrupa Konseyine üye olmamakla birlikte bu anlaﬂmalar›n haz›rlanmas›nda katk›s› bulunan ülkeler kat›labilmektedir. Tam üyelik için aranan tek koﬂul GRECO taraf›ndan de¤erlendirilmeye al›nmay› koﬂulsuz olarak kabul etmek ve karﬂ›l›kl› de¤erlendirme aﬂamalar›na k›s›tlamalar koymamakt›r. Türkiye 01.01.2004 tarihinde GRECO’ya üye olmuﬂtur. Halen toplulu¤a üye ülke say›s› 2008 y›l› itibariyle
46’ya ulaﬂm›ﬂ durumdad›r.
b) Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi (European Anti-Fraud Office – OLAF) Avrupa Komisyonu bünyesinde 1988 y›l›nda kurulmuﬂtur. Temel görevi sahtecilik, yolsuzluk ve di¤er illegal faaliyetlere karﬂ› Avrupa Birli¤inin mali ç›karlar›n› korumakt›r.
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c) Mali Eylem Grubu (Financial Action Task Force – FATF) Kara para aklama ve
terörist faaliyetlerin finansman›yla mücadelede gereken tedbirlerin al›nmas› amac›yla
1989 y›l›nda Paris’te kurulmuﬂtur. Sekreterya hizmetleri ‹ktisadi ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma
Teﬂkilat› (OECD) taraf›ndan yürütülmesine karﬂ›n OECD’ya ba¤l› bir örgüt de¤ildir.
d) Uluslararas› Saydaml›k Örgütü (Transparency International – TI)1993 y›l›nda
kurulmuﬂtur. Amac› yolsuzlukla mücadele olan ilk ve tek uluslararas› sivil toplum örgütüdür. Ülkemizde 1996 y›l›nda Toplumsal Saydaml›k Hareketi Derne¤i (TSHD) ismiyle bir teﬂkilatlanma yoluna gidilmiﬂtir. Uluslararas› Saydaml›k Örgütü faaliyet çal›ﬂmalar› içerisinde her y›l Yolsuzluk Alg›lama ve Rüﬂvet Ödeyen Ülkeler Endekslerini
yay›mlamakta, ayr›ca Global Yolsuzluk Raporlar›n›n oluﬂturmakta ve her y›l de¤iﬂik
yolsuzluk konular›n›n dünya genelindeki yayg›nl›¤›n› gösteren araﬂt›rma raporlar›n› internet sitesi üzerinden ve bas›l› yaz›l› materyal ﬂeklinde sunmaktad›r.
e) Uluslararas› Suç Önleme Merkezi (United Nations Centre for International Crime Prevention – CICP) 1997 y›l›nda kurulmuﬂtur. S›n›rlar› aﬂm›ﬂ organize suçlarla mücadele, yolsuzluk, sahtecilik ve yasad›ﬂ› insan ticareti gibi konularla ilgilenmektedir.
f) Güney Do¤u Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Giriﬂimi ‹stikrar Pakt› (Stability Pact
Anti-Corruption Initiative for South Eastern Europe - SPAI)
1999 y›l›nda kurulmuﬂ olup yolsuzlu¤un uluslararas› boyutunun, organize suçlar›n
ve kara para aklaman›n da yer ald›¤› sahtecilik ve yolsuzluk olaylar›yla mücadele etmek ilkesini benimsemiﬂtir.
g) Yolsuzlukla Mücadele A¤› (Anti-Corruption Network for Transition Economies
- ACN) OECD ve Amerika Birleﬂik Devletleri Uluslararas› Kalk›nma Kuruluﬂunun
(USAID) deste¤i ile 1998 y›l›nda kurulmuﬂtur.
h) Asya – Pasifik Ülkeleri Yolsuzlukla Mücadele ‹nisiyatifi (Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific) 1990’l› y›llar›n sonunda Asya ve Pasifik ülkelerinde görülen a¤›r
ekonomik krizler sonucunda bölgedeki politik istikrar›n ve ekonomik kalk›nman›n önemi ortaya ç›k›nca 11-13 Aral›k 2000 bu yap›lanma oluﬂturulmuﬂtur4,12.
Burada sundu¤umuz bütün bu yap›lanmalar ve organizasyonlar yolsuzlukla mücadele konusunda kararl› ad›mlar at›lmas›n› sa¤lamak içindir. Uluslararas› ticari iliﬂkilerin
giderek artmas› sonucunda ortaya ç›kan ekonomik büyümenin beraberinde getirebilece¤i suiistimallere karﬂ› al›nmas› gereken önlemler için bu tür denetim mekanizmalar›na mutlaka ihtiyaç vard›r.
Türkiye’nin de bu yönde olumlu ad›mlar atabilmesi için var olan organizasyonlara kat›l›m›n yan› s›ra, etik d›ﬂ› kavramlara karﬂ› etik dinamikleri harekete geçirebilmesine olanak tan›mak amac›yla kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulunun iﬂlevsel önemi
daha da büyümektedir.
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Amac› ve Oluﬂumu
Etik Kurul ya da Etik Komite kavram› art›k bilinen ve uygulana gelen bir olgu olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r. Her meslek, kendi profesyonel ilgi alan› çerçevesinde belirli isimlerle nitelendirilmiﬂ Etik Kurullar›n oluﬂumunu sa¤lamaktad›r. Örne¤in t›pta Biyoetik Kurul, ‹laç Araﬂt›rmalar› Etik Kurulu, Hastane Etik Kurulu gibi özel yap›lanmalar söz konusu olup, bunlar›n oluﬂturulmas›na iliﬂkin gerekçe ve ilkeler özel olarak düzenlenmiﬂtir5.
Bu anlamda kamusal alan›n etiksel ilkelerini ortaya koymak için özgün Etik Kurul
yap›lanmalar› gerçekleﬂtirilmektedir. Türkiye’de Baﬂbakanl›k Kamu Görevlileri Etik
Kurulu bu amaç do¤rultusunda oluﬂturulmuﬂtur. Ancak Kurulun genel çerçevesini ülkemizde halen mevcut bulunan Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› Mali Suçlar› Araﬂt›rma Kuru-
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lu Baﬂkanl›¤› ve Cumhurbaﬂkanl›¤›na ba¤l› olan ve 01.04.1981 tarih 2443 say› numaral› Kanun ile kurulmuﬂ bulunan Devlet Denetleme Kurulu ile kar›ﬂt›rmamak gerekmektedir. Kamu Görevlileri Etik Kurulu kendisine ait Yönetmeli¤inde de belirtildi¤i gibi iﬂleyiﬂ ve incelemelerini etik boyutun s›n›rlar› içinde gerçekleﬂtirmekte, kamu görevlilerinin uymalar› gereken saydaml›k, tarafs›zl›k, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yarar›n› gözetme gibi etik davran›ﬂ ilkelerini belirlemek ve uygulamay› denetlemek
amac›n› hedeflemektedir.
25.05.2004 tarih 5176 say›l› Kanunun 2. maddesi gere¤ince, Kurul üyeleri; biri
kurul baﬂkan› olmak üzere, Bakanlar Kurulu taraf›ndan seçilmekte ve atanmaktad›r.
Üye içeri¤i için aranacak kriterler ayn› Kanun’da belirtilmiﬂtir. (Bkz. Ek 1) Buna göre;
Bakanlar Kurulu, bu Kanun kapsam›ndaki konularda her türlü kararlar› almak ve uygulamak üzere;
a) Bakanl›k görevi yapm›ﬂ olanlar aras›ndan bir üye,
b) ‹l belediye baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ olanlar aras›ndan bir üye,
c) Yarg›tay, Dan›ﬂtay, Say›ﬂtay üyeli¤i görevlerinden emekliye ayr›lanlar aras›ndan üç üye,
d) Müsteﬂarl›k, büyükelçilik, valilik, ba¤›ms›z ve düzenleyici kurul baﬂkanl›¤›
görevlerinde bulunmuﬂ veya bu görevlerden emekliye ayr›lanlar aras›ndan üç üye,
e) Üniversitelerde rektörlük veya dekanl›k görevlerinde bulunmuﬂ ö¤retim
üyeleri veya bunlar›n emeklileri aras›ndan iki üye,
f) Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›nda en üst kademe yöneticili¤i yapm›ﬂ olanlar aras›ndan bir üye, olmak üzere toplam on bir üyeyi biri Baﬂkan olmak üzere seçer ve atar.
Halen Kamu Görevlileri Etik Kurulu Baﬂkan ve üyeleri, ilgili Kanunca Bakanlar
Kurulu taraf›ndan 01.09.2008 tarihinde seçilerek Resmi Gazetenin 2008/14085 karar say›s› ile atanm›ﬂt›r. Mevcut üyeler ﬂunlard›r:
Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ
Ö¤retim Üyesi
Baﬂkan
Teoman ÜNÜSAN
Bakan
Üye
Talip KABAN
‹l Belediye Baﬂkan›
Üye
Dr. E. Ayd›n ÖZKUL
Yarg›tay
Üye
Selçuk HONDU
Dan›ﬂtay
Üye
Erdo¤an KES‹M
Say›ﬂtay
Üye
Metin ‹lyas AKSOY
Müsteﬂar
Üye
Filiz D‹NÇMEN
Büyükelçi
Üye
Muharrem GÖKTAYO⁄LU
Vali
Üye
Prof. Dr. Salih AYNURAL
Ö¤retim Üyesi
Üye
Gülsüm AZER‹
Kamu Kurumu
Üye
Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teﬂebbüsleri,
döner sermayeli kuruluﬂlar, mahalli idareler ve bunlar›n birlikleri, kamu tüzel kiﬂili¤ini
haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teﬂebbüs, teﬂekkül, fon ve sair adlarla kurulmuﬂ olan bütün kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda çal›ﬂan; yönetim ve denetim kurulu
ile kurul, üst kurul baﬂkan ve üyeleri dâhil tüm personeli Kanun kapsam›nda olup,
Cumhurbaﬂkan›, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk
Silahl› Kuvvetleri ve yarg› mensuplar› ile üniversiteler hakk›nda bu Kanun hükümlerinin uygulanmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. (25.05.2005/5176 - Madde 1 Amaç ve Kapsam)
(Bkz. Ek 1)

330

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

Etik Günü ve Haftas›
Kamu Görevlileri Etik Kurulu 5176 say›l› Kanunun 3. maddesinin kendisine verdi¤i “kamuda etik kültürünü yerleﬂtirme” görevini yerine getirmek ad›na çeﬂitli faaliyetlerde bulunmuﬂtur. Bunlar içinde önemli say›lan bir yaklaﬂ›m, kurulun kuruluﬂ tarihi olan 25 May›s’›n 2008 y›l›ndan itibaren ülke genelinde Etik Günü olarak kutlanmas›, yine ayn› haftan›n Etik Haftas› olarak de¤erlendirilmesidir. Bu amaçla söz konusu gün ve hafta dolay›s›yla okullarda, kamu kuruluﬂlar›nda etkinlik programlar›n›n
haz›rlanmas› istenmiﬂtir.
Kurulun Yetkileri
• Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymalar› gereken davran›ﬂ ilkelerini haz›rlayaca¤› yönetmeliklerle belirlemek
• Etik davran›ﬂ ilkelerinin ihlal edildi¤i iddias›yla kendi baﬂ›na veya yap›lacak baﬂvurular üzerine gerekli inceleme ve araﬂt›rmay› yaparak sonucu ilgili makama
bildirmek
• Kamuda etik kültürünü yerleﬂtirmek üzere çal›ﬂmalar yapmak ve yapt›rmak
ve bu konuda yap›lacak çal›ﬂmalara destek olmak.
• Hediye alma yasa¤›n›n kapsam›n›n belirlemeye ve en az genel müdür veya eﬂiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince al›nan hediyelerin listesini gerekti¤inde her takvim y›l› sonunda bu görevlilerden istemek
Kurulun Faaliyetleri ve ‹lke Kararlar›
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 3 y›ll›k faaliyet raporunda 2005-2008 y›llar› aras›nda 265 baﬂvuru oldu¤u aç›klanm›ﬂt›r. Bunlar›n da¤›l›m› ﬂöyledir:
• Personel iﬂlemleri 30
• Genel etik davran›ﬂ ilkelerine uygun davranmama iddias› 31
• Görevi ihmal, görevi kötüye kullanma iddias› 48
• Kamu kaynaklar›n› kiﬂisel amaçlar ve hizmet gerekleri d›ﬂ›nda kullanmak iddias› 36
• ‹ntihal (Bilimsel eser h›rs›zl›¤›) iddias› 5
• Kay›rmac›l›k-ay›rmac›l›k 19
• Eﬂitlik ve tarafs›zl›¤a ayk›r› uygulamalar 30
• Bilgi edinme hakk›n›n ihlali 9
• Yolsuzluk / usulsüzlük iddias› 39
• Muhtelif 18
Kurul, Bakanlar Kurulu, TBMM üyeleri, Türk Silahl› Kuvvetleri mensuplar›, yarg›
mensuplar›, üniversiteler ve kurumun görev alan›na girmeyen di¤er kuruluﬂlardan gelen 42 baﬂvuru ile ilgili inceleme yapmam›ﬂt›r. Ayr›ca yine Etik Kurul, 36 baﬂvuruyu
yarg›ya intikal etti¤i için, 19 baﬂvuruyu mevzuat›n yürürlü¤ü öncesine ait oldu¤u için,
87 baﬂvuruyu da kapsam d›ﬂ› kamu görevlileri ile ilgili oldu¤u gerekçesiyle de¤erlendirmeye tabi tutmam›ﬂt›r. Kurulun 2007 y›l›na ait 4, 2008 y›l›na ait 8 dosyaya iliﬂkin incelemesi sürmektedir6.
Kuruluﬂundan itibaren Kamu Görevlileri Etik Kurulu aﬂa¤›daki ilke kararlar›n› alm›ﬂ ve bunlar› kamuoyu ile paylaﬂm›ﬂt›r.
1. 2007/1- Hediye Alma yasa¤›
2. 2008/1- Kamu konutlar›n›n tahsis iﬂlemi
Kurulun Projeleri
Baﬂbakanl›k Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmas›n›n ard›ndan “Yolsuzlu¤un
Önlenmesi için Etik” isimli bir proje tasla¤› haz›rlam›ﬂ ve gündemine alm›ﬂt›r. Proje
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bütçesi 1.500.000 Euro olarak belirlenmiﬂ olup, bu miktar›n %90 Avrupa Birli¤i
%10’u Avrupa Konseyi taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r.
Projenin uygulanmas›na iliﬂkin yüklenici Avrupa Konseyi olarak belirlenmiﬂtir.
Projeye iliﬂkin onay süreci 30 Kas›m 2007 tarihinde tamamlanarak fiilen uygulama sürecine geçilmiﬂtir. Uygulama dönemi 30 Kas›m 2009 tarihinde sona erecektir.
Proje çerçevesinde;
1- Kamu Görevlileri Etik Kurulu sekretaryas›n›n idari kapasitesinin güçlendirilmesi
2- Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve kamu kurum ve kuruluﬂlar› taraf›ndan düzenlenecek hizmet içi ve di¤er e¤itim programlar›nda kullan›lmak üzere bir E¤itim paketi haz›rlanmas›
3- Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve kamu kurum ve kuruluﬂlar› taraf›ndan düzenlenecek e¤itimlerde yararlan›lmak üzere 10 E¤iticinin e¤itilmesi
4- Valilik, Kaymakaml›k ve Belediyelerin Etik Komisyonu üyelerinin kat›l›mlar›yla 15 adet Bölgesel Etik Kültürün Geliﬂtirilmesi ve Yolsuzlu¤un Önlenmesi
Semineri düzenlenmesi
5- Vali Yard›mc›s› ve Kaymaklar›n kat›l›mlar› ile 10 adet Bölgesel Etik Kültürün
Geliﬂtirilmesi ve Yolsuzlu¤un Önlenmesi Semineri düzenlenmesi
6- Merkezi idare ile kamu kurumu niteli¤inde meslek kuruluﬂlar›n›n etik komisyonlar›n›n kat›l›mlar› ile 6 adet Etik Kültürün Geliﬂtirilmesi ve Yolsuzlu¤un
Önlenmesi Semineri düzenlenmesi
7- Merkezi idarenin üst düzey görevlilerinin kat›l›mlar› ile 4 adet Etik Kültürün
Geliﬂtirilmesi ve Yolsuzlu¤un Önlenmesi Semineri düzenlenmesi
8- Yolsuzlu¤un önlenmesi ve Etik konular›nda 10 Adet akademik araﬂt›rma yapt›r›lmas› ve araﬂt›rma sonuçlar›n›n kamuoyunda tart›ﬂ›lmas›
9- Kurulumuz görev kapsam› d›ﬂ›nda kalan seçilmiﬂler ve yarg› mensuplar›na
yönelik etik kurallar›n geliﬂtirilmesine katk› sa¤lanmas›
10- Etik düzenlemeler ile yolsuzlukla mücadele mevzuat›n›n (ceza ve disiplin mevzuat›, bilgi edinme hakk› Kanunu vb.) etkilili¤inin incelenmesi
11- Etik Kurulu ve yolsuzlukla mücadele birimleri aras›nda koordinasyonun geliﬂtirilmesi
hedeflenmektedir.
Projeyle ilgili detaylar›n netleﬂtirilmesi amac›yla kamu kurumlar›n›n üst düzey yöneticilerinin, yerel yöneticilerin, etik komisyonlar›n›n, akademisyenlerin ve bas›n temsilcilerinin kat›l›mlar› ile etik ve yolsuzlukla mücadele konular›nda 21, 23, 24 Ocak
2008 tarihlerinde üç adet çal›ﬂma toplant›s› (workshop) planlanarak gerçekleﬂtirilmiﬂ,
çal›ﬂma toplant›lar›ndan ç›kan sonuçlar sonras›nda genel bir de¤erlendirme yapmak
amac›yla 7 ﬁubat 2008 tarihinde bir Proje Baﬂlang›ç Konferans› düzenlenmiﬂtir.
Kurul’un ‹ﬂleyiﬂine ‹liﬂkin De¤erlendirme ve Öneriler
Bat›’daki örneklerinde oldu¤u gibi kamusal alan ile ilgili etik d›ﬂ› ihlâller her zaman
için büyük bir sorun teﬂkil etmektedir. Avrupa Konseyi Kamu Görevlileri için Davran›ﬂ Kurallar› ve Yolsuzlukla Mücadelede Yirmi Temel ‹lke baﬂl›¤› alt›nda baz› prensip önerileri haz›rlam›ﬂ ve bunlar› gündeme getirmiﬂ durumdad›r. Türkiye’de Avrupa
Birli¤ine kat›l›m için yap›lan baﬂvurunun gerekleri aras›nda yer alan Avrupa Birli¤i
uyum yasalar› çerçevesinde ve Türkiye’nin 10 Aral›k 2003’de onaylad›¤› 9-11 Kas›m
2003 – Birleﬂmiﬂ Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleﬂmesi (Meksika/Merida) uyar›nca gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalardan birisi olan Kamu Görevlileri Etik Kurulu olumlu bir
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ad›m olarak alg›lanabilir. Ancak haz›rlanm›ﬂ Kanun ve yönetmelikte yer alan baz› ifadelerin uygulama güçlükleri ve çeliﬂkiler yaratabilece¤i göz ard› edilmemelidir. Örnek
vermek gerekirse; ilgili Kanunun birinci maddesi bunu özetler niteliktedir.
Madde 1- Bu Kanunun amac›, kamu görevlilerinin uymalar› gereken saydaml›k, tarafs›zl›k, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yarar›n› gözetme gibi etik
davran›ﬂ ilkeleri belirlemek ve uygulamay› gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik
Kurulunun kuruluﬂ, görev ve çal›ﬂma usul ve esaslar›n›n belirlenmesidir.
Bu Kanun, genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teﬂebbüsleri, döner sermayeli kuruluﬂlar, mahalli idareler ve bunlar›n birlikleri, kamu tüzel kiﬂili¤ini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teﬂebbüs, teﬂekkül, fon ve sair adlarla kurulmuﬂ olan bütün kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda
çal›ﬂan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul baﬂkan ve üyeleri dahil
tüm personel kapsar.
Cumhurbaﬂkan›, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahl› Kuvvetleri ve yarg› mensuplar› ve üniversiteler hakk›nda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
Kurulun yetki alan›n› özetleyen bu bölümde bir daralman›n yaﬂand›¤› izlenmektedir. (Bkz. Ek:4) Etik d›ﬂ› durumlar belli nitelikler ve belli mevkiler için kapsam d›ﬂ›nda
tutulmamas› gereken özel konulard›r. Bu tip özel konular siyaset ve makamlar üstü bir
yaklaﬂ›mla de¤erlendirilmelidir. Belki de gelecek zaman içerisinde Madde 1’de ifade
edilen anlam›n geniﬂletilmesi ve aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› gerekebilir. Evrensel anlamdaki etik ilkeler dedi¤imiz zaman bunlar›n herkes taraf›ndan herhangi bir ayr›m yap›lmaks›z›n benimsendi¤i anlaﬂ›lmal›d›r.
Yeri gelmiﬂken Etik Kurul olarak ifade edilen yap›n›n tam karﬂ›l›¤›n› bulmam›z gerekmektedir. Etik Kurullar ço¤unlukla bir tür hukuk kurulu gibi alg›lanmakta, yönetmeliklerle görev ve yetkileri s›n›rlanarak hukuki bir iﬂlevi üstlenmeleri amaçlanmaktad›r.
Ancak Etik Kurul ve benzeri yap›lanmalar›n görev ve iﬂleyiﬂi hiçbir zaman hukuki bir
rolü uygulamaya yönelik de¤ildir. Etik ve etik d›ﬂ›l›k ile iliﬂkilendirilen konularda sorumluluk öncelikle bireyin kendi vicdan›nda olmal›d›r. Yetkisini bilen birey sorumlulu¤unun
zaten fark›ndad›r. Eti¤in bitti¤i yerde hukukun baﬂlad›¤› ilkesinden hareketle, etik d›ﬂ› olarak nitelendirilen durumlar esas›nda etik çizgiden uzaklaﬂ›ld›¤›n› ve hukuki neticeye do¤ru ilerlendi¤ini göstermektedir. O halde etik d›ﬂ› olas›l›klar›n varl›¤›n›n söz konusu oldu¤u yerlerde Etik Kurulun hukuki yetkisi gere¤i bir tür hukuk kurulu gibi davranmas› kaç›n›lmaz olacakt›r.
Buradan ç›kacak sonuç, hukukun hukuku ilgilendiren konular için eti¤i kullanmas› ve denetimi kendi ad›na ona yapt›rmas› ﬂeklinde özetlenebilir. Oysa etik; evrensel
anlamda kabul görmüﬂ ve benimsenmiﬂ, olmazsa olmaz olarak nitelendirilen ve sosyal
ve meslek yaﬂamlar›n›n çekirde¤ini oluﬂturan, toplumsal düzenin ve birli¤in devam›na
katk›da bulunan teorik, akla uygun düﬂünceyi kabul eden, ba¤›ms›z bir bilimsel disiplindir. Global etik (Küresel etik) ekolü7 olarak tarif edilen durum ise, etik ilke ve de¤erlerin evrensel ölçütlere göre belirlendi¤ini ileri süren felsefi bir görüﬂü savunmaktad›r.
Bu kavrama göre toplumlar aras›nda farkl›l›k göstermeyen etik ve ahlâki de¤erler sisteminin geçerlili¤i söz konusudur. Genel tan›mlar›yla dürüstlük, iyilikseverlik, tarafs›zl›k ve hoﬂgörü, güvenilirlik ve inan›rl›k ifade edilen bu kavramlar sübjektif ve objektif dayanaklarla desteklenmektedir. Bu anlamda yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂma olan Global
(Küresel) Etik Evrensel Deklerasyonunu (Global Ethics Universal Declaration) hat›rlatmakta fayda vard›r. Bu deklerasyon Katolik, Ortodoks, Protestan, Yahudi, Hindu, Bu-
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dist, Sih, Baha ve Müslümanlardan oluﬂan Dünya Dinleri Parlamentosunun 100. kuruluﬂ y›ldönümü sebebiyle 4 Eylül 1993 tarihinde Chicago’da kabul etti¤i bir çal›ﬂma
olup, temel ilkelerinden baz›lar› ﬂunlard›r:
• ‹nsanlar›n bar›ﬂ içinde bir arada yaﬂamas›
• Yeni bir global düzenin yeni bir global etik üzerine kurulmas›
• Kimsenin, kendisine yap›lmas›n› istemedi¤ini baﬂkas›na yapmamas›
• Irk, cinsiyet, fert ya da s›n›fa dayanan egoizmin reddedilmesi
• Hayata sayg›l› ve ﬂiddet içermeyen kültürün benimsenmesi
• Ekonomik ve siyasi gücün vahﬂi üstünlük kavgalar›ndan ar›nd›rarak insanl›¤›n
hizmetine yöneltilmesi
• Açgözlülü¤e de¤er verilmemesi
• Her mesle¤in etik kurallar›n› geliﬂtirmesi gerekti¤i8
Görüldü¤ü gibi burada olmas› istenenler esas›nda gerçekleﬂmesi için çaba sarf
edilmesine ihtiyaç duyulan bir özlemi de yans›tmaktad›r. Tüm dünya düzeninde eti¤e
duyulan artan orandaki ihtiyaç ve eti¤i sosyal ve kamusal alanlarda tesis edebilmek için
yap›lan çal›ﬂmalardan bir tanesi Etik Kurullard›r. Bu kurullar›n yap›lanma, yetki ve kapsama alanlar›na iliﬂkin s›k›nt›lar, ilgi alan› çat›ﬂmalar› ve ikilemler kimi zaman sa¤l›kl›
iﬂleyiﬂi zora sokmaktad›r. Bunlar› giderebilmek çeﬂitli alternatifler sunulmakta ve Bat›’da farkl› uygulama örnekleri ortaya ç›kmaktad›r. Bugün için ‹skandinav ve Kuzey Avrupa ülkelerinde yayg›n olan ombudsmanl›k9 kurumu belki de Etik Kurul yap›lanmas›na karﬂ›l›k gelebilecek güzel bir çal›ﬂmad›r. Avrupa Birli¤i de, ombudsmanl›k kurumunun faydas›na inanarak bu çal›ﬂman›n Avrupa genelinde kurumsallaﬂmas› için karar alm›ﬂt›r. Bu karar uyar›nca kurum ve yetkili birimlerin do¤ru iﬂlemeyiﬂinin (maladministration) izlenebilmesi diye ifade edilen bir yap›lanman›n sa¤lanmas› düﬂünülmüﬂtür10.
Bütün bu bilgilerin ›ﬂ›¤›nda halen ülkemizde faaliyette olan Kamu Görevlileri Etik
Kurulunun iﬂlevine yönelik genel önerileri ﬂöyle s›ralamak mümkündür:
a) Kamu Görevlileri Etik Kurulu Yönetmeli¤inin ‹kinci Bölümünde yer alan Etik
Davran›ﬂ ‹lkeleri içeri¤i ortaya koyma ve istenilen etik standartlara eriﬂebilme aç›s›ndan önemlidir. Ancak etik d›ﬂ› tav›r ve tutumlar›n artmas›nda sosyoekonomik faktörler de önemli rol oynamaktad›rlar. Yoksulluk, açl›k s›n›r› gibi net rakamlarla ifade edilen kavramlar›n eti¤in etkinli¤ini zedeleyebilecek yaklaﬂ›mlara zemin haz›rlad›¤› bilinmektedir. Ülkemizdeki Etik Kurulun bu hassas noktaya dikkat çekmesi ve ekonomi ile
ilgilenen bürokratik yönetimsel alanlara gerekli önerilerde bulunmas› yararl› olabilir.
b) Kamu Görevlileri Etik Kurulu kuruluﬂ Kanununun (5176/25.05.2005) ikinci
maddesinde yer alan kurul üye say›s› ve seçilme tarz›na iliﬂkin ﬂu iki ifade önemlidir:
…Bakanlar Kurulu, bu Kanun kapsam›ndaki konularda her türlü kararlar› almak ve uygulamak üzere…
… olmak üzere toplam on bir (11) üyeyi biri Baﬂkan olmak üzere seçer ve atar…
Etik Kurul yap›lanmalar›nda kurulun özerklik ve ba¤›ms›zl›k gibi iki temel özelli¤inin varl›¤› önemlidir. Kurul üyelerinin bürokratik ve siyasi bir otorite taraf›ndan seçilmesi yerine baﬂka bir yolun bulunmas›n›n daha adaletli bir yaklaﬂ›m olaca¤›n› düﬂünmek yanl›ﬂ de¤ildir. Ayr›ca kurula seçilen üyeler aras›ndan bir tanesinin yine bürokratik ve siyasi bir otorite taraf›ndan Baﬂkan olarak seçilmesinin Etik Kurul gibi ilke ve de¤erleri savunacak bir kurul için ola¤an kabul edilemez. En az›ndan belirlenen Etik Kurul üyelerinin ilk toplant›lar›nda kendi aralar›ndan hür iradeleriyle kendi Baﬂkanlar›n›
seçmelerine olanak tan›man›n en do¤ru yol olabilece¤i düﬂünülebilir. Konumuz etik ve
buna iliﬂkin bir kurul olunca gösterilecek hassasiyeti normal olarak alg›lamak gerekir.
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c) Ülkemizde parlamenter siyaset sisteminde seçilmiﬂ kiﬂilerin bir tür kalkan› gibi
alg›lanan ve kamuoyundan bu yönde s›kl›kla tepki alan geniﬂ dokunulmazl›k (yasama
dokunulmazl›¤›)11 sorunu mutlaka gündeme getirilmelidir. Bu anlamda ça¤daﬂ ülkelerin geniﬂ dokunulmazl›klar›; saydaml›k, dürüstlük, hesap verilebilirlik ilkelerini zedeledi¤i gerekçesiyle tasvip etmedikleri bilinmektedir. Avrupa Birli¤i süreci içinde olan
Türkiye’nin yolsuzluklarla mücadele konular›nda hem fikir olarak imzalad›¤› anlaﬂmalarda geniﬂ dokunulmazl›klar› destekleyen ifadeler bulunmamaktad›r. Buradan ç›kacak sonuç; ülkemizde iyi niyetli giriﬂme yönelik oluﬂturulan Etik Kurul’un bu noktaya
dikkat çekmesi ve geniﬂ dokunulmazl›klar›n s›n›rland›r›lmas› için yetkili makamlara, siyasi otoritelere öneride bulunmas› do¤ru bir tarz olarak de¤erlendirilebilir. Çünkü
burada konumuz hukuki de¤il etik bir nitelik taﬂ›maktad›r. Dolay›s›yla etiksel konular
hakk›ndaki incelemelerde ilgili Etik Kurulun görevini ba¤›ms›z ve özgür bir irade ile yerine getirmesi beklenir. Etiksel yetki alan› her zaman kiﬂiler, kurumlar ve siyaset üstü
bir konumdad›r ve öyle olmal›d›r.
d) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun yay›nlad›¤› faaliyet raporunda da yer alan Kurulun faaliyetleri için Baﬂbakanl›k bütçesine konulan ödene¤in yetersizli¤i konusu yetkili makamlarca önemsenerek de¤erlendirilmelidir. Etik Kurul ve benzeri yap›lanmalar›n d›ﬂ maddi etki ve bask›lardan korunabilmesi ve ba¤›ms›zl›¤›n› sürdürebilmesi, kendi personel kadrosunu oluﬂturabilmesi için herhangi bir makama ba¤l› olmayan belli
bir ba¤›ms›z ödene¤e sahip olmas› kaç›n›lmazd›r.
e) Kamu Görevlileri Etik Kurulu taraf›ndan aç›klanan faaliyet raporunda yer alan
ve yarg›ya intikal eden konular›n kurul taraf›ndan denetlenemeyece¤i yönündeki yaklaﬂ›ma iliﬂkin yine kurul taraf›ndan eleﬂtiri getirilmiﬂtir. Gerekçede, Kanunda bir s›n›rlaman›n varl›¤› yarg›ya yans›yan konular›n etik aç›s›ndan tamamen denetim d›ﬂ› kalmas› sonucunu do¤urdu¤u, inceleme aﬂamas›ndaki kimi ﬂikâyetlerin kimi zaman yarg›ya yans›t›larak Etik Kurulun devre d›ﬂ› b›rak›lmak istendi¤i vurgulanm›ﬂt›r.
f) Ülkemizdeki Kamu Görevlileri Etik Kurulu isminden de anlaﬂ›laca¤› üzere kamu
görevlileri ve kamusal alanla ilgili faaliyetlerde bulunan bir yap›d›r. Dolay›s›yla toplumun bütün kesimlerine hitap edebilen bir özelli¤i bulunmamaktad›r. Belki de gelecekte bu kurulun daha geniﬂ aç›dan bakan ve toplumun genel etik ve ahlâk sorunlar›na
yol gösterici, bilgilendirici bir faaliyet içine girmesi, üniversitelerden bu anlamda akademik destek almas› daha do¤ru olabilir.
g) Eti¤in bireyin karakter yap›s› üzerinde oluﬂturabilece¤i olumlu ve yap›c› ö¤retileri oldu¤u bilinmektedir. Eti¤in sadece belirli gün ve hafta içinde ele al›nmadan, ilk ö¤retim sisteminin e¤itim program› içerisinde yap›land›r›lmas›na ihtiyaç vard›r. Ülkemizdeki Etik Kurul isminden ve ilgili Kanun ile Yönetmelikten de anlaﬂ›laca¤› gibi, s›n›rland›r›lm›ﬂ bir görevi yerine getirmekte, etiksel e¤itim çal›ﬂmalar›n› kamu görevlileri ve
kamusal alanla s›n›rl› tutmaktad›r. Konunun öneminin çocukluk ça¤›ndan baﬂlayarak
e¤itim ö¤retim sistemine nas›l dâhil edilece¤i konusunda yine ayn› Kurul yol gösterici
önerilerde bulunmal›d›r.
Sonuç
Ülkemizdeki Kamu Görevlileri Etik Kurulunun temel kuruluﬂ yap›s›n›n ve felsefesinin bahsetmiﬂ olunan Global (Küresel) Etik Evrensel Deklerasyonu (4 Eylül 1993 Chicago) kararlar›n› destekleyen özelliklerde oldu¤unu söyleyebiliriz. Ancak pratikte iﬂlevselli¤in art›r›labilmesi için bahsi geçen Yönetmelikte iyileﬂtirmeler yap›lmas› zorunludur.
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De¤iﬂen dünyan›n de¤iﬂen koﬂullar› içinde etik ilkelere verilen de¤er ve yüklenen
anlamlarda belirsizlikler, ikilemler ve ﬂüpheler görülmeye baﬂlanmas› tüm toplumlar›n
büyük bir sorunu olarak alg›lanmaktad›r. Etik Kurul gibi kavramlar›n esas›nda birincil
görevinin yarg›lama ya da olumsuzluklar› ortaya ç›kararak karar verme olmad›¤›n›, temel amac›n öncelikle etik kültür ve etik düﬂünce bilincinin geliﬂtirilmesini sa¤lamak
oldu¤unu kabul etmeliyiz. Ülkemizdeki Kamu Görevlileri Etik Kurulu bu amaçlar do¤rultusunda kurulmuﬂ bulunmas›na karﬂ›n, siyaset sistemimizin oluﬂum yap›s› nedeniyle
kimi zaman iﬂlevsiz kalma gibi bir tehlikeyle karﬂ› karﬂ›yad›r. Buradan hareketle , kamuoyu taraf›ndan dikkatle izlenen kavramlar aras›nda yer alan eti¤in yetkili etkisiz bir
yap›ya bürünmesi öncelikle Kurul’a ve onun kuruluﬂ felsefesine, ard›ndan da toplumsal etik kültürü oluﬂturma çabalar›na zarar verecektir. Çözüm olarak, halen mevcut
bulunan yap›n›n üzerinde baz› yeniliklerin yap›lmas›, bunun için üniversitelerin ilgili
akademik birimleriyle fikir al›ﬂveriﬂi gerçekleﬂtirilmesinde fayda vard›r.
Gelecekte Türkiye’nin dünyan›n ça¤daﬂ etik yap›lanmalar›n› örnek almas› yerine,
onlara örnek teﬂkil edecek bir etik kültür ve bilinç sistemini oluﬂturarak ve bunu hayata geçirerek bir model ortaya ç›karmas› en büyük arzumuz olmal›d›r.
Ekler
[Genel Kaynak: http://www.basbakanlik.gov.tr/etik/index.htm]
Ek:1 KAMU GÖREVL‹LER‹ ET‹K KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DE⁄‹ﬁ‹KL‹K YAPILMASI HAKKINDA KANUN ilet
Kanun Numaras›
: 5176
Kabul Tarihi
: 25/5/2004
Yay›mland›¤› R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Say› :25486
Yay›mland›¤› Düstur
: Tertip : 5 Cilt : 43
Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu Kanunun amac›, kamu görevlilerinin uymalar› gereken saydaml›k,
tarafs›zl›k, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yarar›n› gözetme gibi etik davran›ﬂ ilkeleri belirlemek ve uygulamay› gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluﬂ, görev ve çal›ﬂma usul ve esaslar›n›n belirlenmesidir.
Bu Kanun, genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teﬂebbüsleri, döner sermayeli kuruluﬂlar, mahalli idareler ve bunlar›n birlikleri, kamu tüzel kiﬂili¤ini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teﬂebbüs, teﬂekkül, fon ve sair adlarla kurulmuﬂ olan bütün kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda çal›ﬂan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul baﬂkan ve üyeleri dâhil tüm personeli kapsar.
Cumhurbaﬂkan›, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri,
Türk Silahl› Kuvvetleri ve yarg› mensuplar› ve üniversiteler hakk›nda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
Kuruluﬂ
Madde 2- Bu Kanunda yaz›l› görevleri yerine getirmek üzere Baﬂbakanl›k bünyesinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu (Kurul) kurulmuﬂtur.
Bakanlar Kurulu, bu Kanun kapsam›ndaki konularda her türlü kararlar› almak ve
uygulamak üzere;
a) Bakanl›k görevi yapm›ﬂ olanlar aras›ndan bir üye,
b) ‹l belediye baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ olanlar aras›ndan bir üye,
c) Yarg›tay, Dan›ﬂtay, Say›ﬂtay üyeli¤i görevlerinden emekliye ayr›lanlar aras›ndan üç üye,
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d) Müsteﬂarl›k, büyükelçilik, valilik, ba¤›ms›z ve düzenleyici kurul baﬂkanl›¤› görevlerinde bulunmuﬂ veya bu görevlerden emekliye ayr›lanlar aras›ndan üç üye,
e) Üniversitelerde rektörlük veya dekanl›k görevlerinde bulunmuﬂ ö¤retim üyeleri
veya bunlar›n emeklileri aras›ndan iki üye,
f) Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›nda en üst kademe yöneticili¤i
yapm›ﬂ olanlar aras›ndan bir üye,
Olmak üzere toplam on bir üyeyi biri Baﬂkan olmak üzere seçer ve atar.
Kurul baﬂkan veya üyeli¤ine atanacaklar hakk›nda, 5434 say›l› Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤› Kanununun 40'›nc› maddesinin birinci f›kras› hükmü ile ek 68 inci maddesinin dördüncü f›kras› hükmü uygulanmaz ve bu kiﬂiler Kurulda emekli ayl›klar› kesilmeksizin çal›ﬂt›r›l›r.
Üyelerin görev süresi dört y›ld›r. Süresi dolan üyeler Bakanlar Kurulunca yeniden
seçilebilirler. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak
üyeler, ciddi bir hastal›k veya sakatl›k nedeniyle iﬂ görememeleri veya atamaya iliﬂkin
ﬂartlar› kaybetmeleri halinde, atand›klar› usule göre süresi dolmadan görevden al›n›r.
Üyeler, görevi kötüye kullanmaktan veya yüz k›zart›c› bir suçtan mahkûm olmalar› halinde ise Baﬂbakan onay›yla görevden al›n›r. Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boﬂalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde Bakanlar Kurulunca yeniden atama yap›l›r. Bu ﬂekilde atanan üye, yerine atand›¤› üyenin görev süresini tamamlar.
Kurul, Baﬂkan›n daveti üzerine en az alt› üyeyle toplan›r ve üye tam say›s›n›n salt
ço¤unlu¤unun ayn› yöndeki oyu ile karar verir. Toplant› kararlar› ilgililere duyurulur.
Kurul ayda dört defa toplan›r. Kurul Baﬂkan ve üyelerinin toplant›lara kat›lmalar› esast›r. Arka arkaya üç toplant›ya veya bir y›l içinde toplam on toplant›ya kat›lmayan üyeler istifa etmiﬂ say›l›rlar.
Kurulun sekretarya hizmetleri Baﬂbakanl›k Personel ve Prensipler Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yerine getirilir.
Kurul Baﬂkan ve üyelerine, 6245 say›l› Harc›rah Kanunu hükümleri sakl› kalmak
koﬂuluyla, fiilen görev yap›lan her gün için (3000) gösterge rakam›n›n memur ayl›k
katsay›s› ile çarp›m› sonucu bulunacak miktarda huzur hakk› ödenir. Bu ödemeden
damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yap›lmaz.
Huzur hakk› ve Kurulun di¤er ihtiyaçlar› için her y›l Baﬂbakanl›k bütçesine gerekli ödenek konulur.
Kurulun görevleri
Madde 3- Kurul, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymalar› gereken
etik davran›ﬂ ilkelerini haz›rlayaca¤› yönetmeliklerle belirlemek, etik davran›ﬂ ilkelerinin ihlâl edildi¤i iddias›yla re’sen veya yap›lacak baﬂvurular üzerine gerekli inceleme ve
araﬂt›rmay› yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek, kamuda etik kültürünü yerleﬂtirmek üzere çal›ﬂmalar yapmak veya yapt›rmak ve bu konuda yap›lacak çal›ﬂmalara
destek olmakla görevli ve yetkilidir.
Kurula veya yetkili disiplin kurullar›na baﬂvuru
Madde 4- Bu Kanun kapsam›ndaki kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda etik davran›ﬂ
ilkelerine ayk›r› uygulamalar bulundu¤u iddias›yla, en az genel müdür veya eﬂiti seviyedeki kamu görevlileri hakk›nda Kurula baﬂvurulabilir. Hangi unvanlar›n genel müdür
eﬂiti say›laca¤› kurum ve kuruluﬂlar›n teﬂkilât yap›s› ve yürüttükleri hizmetlerin niteli¤i
dikkate al›narak Kurul taraf›ndan belirlenir.
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Di¤er kamu görevlilerinin, etik davran›ﬂ ilkelerine ayk›r› uygulamalar› bulundu¤u
iddias›yla yap›lacak baﬂvurular, ilgili kurumlar›n yetkili disiplin kurullar›nda, Kurul taraf›ndan ç›kar›lan yönetmeliklerde belirlenen etik davran›ﬂ ilkelerine ayk›r›l›k olup olmad›¤› yönünden de¤erlendirilir. De¤erlendirme sonucu al›nan karar, ilgililere ve baﬂvuru
sahibine bildirilir.
Baﬂvurular, 3071 say›l› Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair Kanunda belirlenen
esaslara göre, medeni haklar› kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂlar› ile Türkiye'de ikamet eden yabanc› gerçek kiﬂiler taraf›ndan yap›labilir. Ancak,
kamu görevlilerini karalama amac› güden, hakl› bir gerekçeye dayanmayan, baﬂvuru
konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmam›ﬂ baﬂvurular de¤erlendirmeye al›nmaz.
Yarg› organlar›nda görülmekte olan veya yarg› organlar›nca karara ba¤lanm›ﬂ bulunan uyuﬂmazl›klar hakk›nda Kurula veya yetkili disiplin kurullar›na baﬂvuru yap›lamaz. ‹nceleme s›ras›nda yarg› yoluna gidildi¤i anlaﬂ›lan baﬂvurular›n iﬂlemi durdurulur.
‹nceleme ve araﬂt›rma
Madde 5- Kurul, baﬂvurular hakk›ndaki inceleme ve araﬂt›rmas›n› etik davran›ﬂ
ilkelerinin ihlâl edilip edilmedi¤i çerçevesinde yürütür. Kurul, kendisine ﬂikâyet veya ihbar yoluyla ulaﬂan baﬂvurular üzerine yapaca¤› inceleme ve araﬂt›rmay› en geç üç ay
içinde sonuçland›rmak zorundad›r.
Kurul, inceleme ve araﬂt›rma sonucunu ilgililere ve Baﬂbakanl›k Makam›na yaz›l›
olarak bildirir.
Kurul, baﬂvuruya konu iﬂlem veya eylemi gerçekleﬂtiren kamu görevlisinin, etik
davran›ﬂ ilkelerine ayk›r› iﬂlem veya eylemi oldu¤unu tespit etmesi ve bu karar›n kesinleﬂmesi halinde, bu durumu Baﬂbakanl›k, Kurul karar› olarak Resmi Gazete arac›l›¤›yla kamuoyuna duyurur. Ancak, Kurul kararlar›n›n yarg› taraf›ndan iptali halinde Kurul,
yarg› karar›n› yerine getirir ve Resmi Gazetede yay›mlat›r.
Bu Kanuna göre yap›lan inceleme ve araﬂt›rmalar, genel hükümlere göre ceza kovuﬂturmas›na veya tâbi olduklar› personel Kanunlar› hükümlerine göre disiplin kovuﬂturmas›na engel teﬂkil etmez.
Bilgi ve belge istenmesi
Madde 6- Bakanl›klar ve di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›, Kurulun baﬂvuru konusu ile ilgili olarak istedi¤i bilgi ve belgeleri vermek zorundad›rlar.
Kurul, bu Kanunun kapsam›ndaki kuruluﬂlardan ve özel kuruluﬂlardan ilgili temsilcileri ça¤›r›p bilgi alma yetkisine sahiptir.
Yönetmelik
Madde 7- Bu Kanunun uygulanmas›na iliﬂkin hususlar, Kurulca haz›rlanacak yönetmeliklerle belirlenir. Kurul taraf›ndan haz›rlanacak yönetmelikler Baﬂbakan onay›
ile yürürlü¤e konulur.
Madde 8- (19.4.1990 tarihli ve 3628 say›l› Mal Bildiriminde Bulunulmas›, Rüﬂvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile ilgili olup yerine iﬂlenmiﬂtir.)
Madde 9- (14.7.1965 tarihli ve 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu
ile ilgili olup yerine iﬂlenmiﬂtir.)
Yürürlük
Madde 10- Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 11- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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**Ek: 2 KAMU GÖREVL‹LER‹ ET‹K DAVRANIﬁ ‹LKELER‹ ‹LE
BAﬁVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMEL‹K
Resmi Gazete Tarihi: 13.04.2005 Resmi Gazete Say›s›: 25785
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar
Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeli¤in amac›; kamuda etik kültürünü yerleﬂtirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymalar› gereken etik davran›ﬂ ilkelerini belirlemek, bu
ilkelere uygun davran›ﬂ göstermeleri aç›s›ndan onlara yard›mc› olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydaml›k ve tarafs›zl›k ilkelerine zarar veren ve
toplumda güvensizlik yaratan durumlar› ortadan kald›rmak suretiyle kamu yönetimine
halk›n güvenini art›rmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakk› oldu¤u davran›ﬂlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula baﬂvuru usul ve esaslar›n› düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik; genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teﬂebbüsleri, döner sermayeli kuruluﬂlar, mahalli idareler ve bunlar›n birlikleri, kamu tüzel kiﬂili¤ini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teﬂebbüs, teﬂekkül,
fon ve sair adlarla kurulmuﬂ olan bütün kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda çal›ﬂan; yönetim
ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul baﬂkan ve üyeleri dâhil tüm personeli kapsar.
Cumhurbaﬂkan›, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri,
Türk Silahl› Kuvvetleri, yarg› mensuplar› ve üniversiteler hakk›nda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Hukuki dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 25/5/2004 tarihli ve 5176 say›l› Kamu Görevlileri
Etik Kurulu Kurulmas› ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun 3
ve 7 nci maddelerine dayan›larak haz›rlanm›ﬂt›r.
Tan›mlar
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kanun: 25/5/2004 tarihli ve 5176 say›l› Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas› ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunu,
b) Kurum ve kuruluﬂ: 2 nci maddede geçen ve kapsama dâhil kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›,
c) Kamu görevlileri: 2 nci maddede geçen ve kapsama dâhil kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda görevli tüm personeli,
d) Kurul: Kamu Görevlileri Etik Kurulunu,
e) Etik davran›ﬂ ilkeleri: Kamu görevlilerinin uymas› gereken etik davran›ﬂ ilkelerini,
f) Baﬂvuru sahibi: Kanun kapsam›nda baﬂvuru hakk›n› kullanarak Kurula veya yetkili disiplin kurullar›na baﬂvuran gerçek kiﬂileri,
g) Bilgi: Kurum ve kuruluﬂlar›n kay›tlar›nda yer alan 5176 say›l› Kanun kapsam›nda yap›lacak inceleme ve araﬂt›rmalara iliﬂkin her türlü veriyi,
h) Belge: Kurum ve kuruluﬂlar›n sahip olduklar› 5176 say›l› Kanun kapsam›nda yap›lacak inceleme ve araﬂt›rmalarla ilgili yaz›l›, bas›l› veya ço¤alt›lm›ﬂ dosya, evrak, kitap,
dergi, broﬂür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, foto¤raf, teyp ve video
kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taﬂ›y›c›lar›n›,
ifade eder.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
Etik Davran›ﬂ ‹lkeleri
Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Madde 5 — Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli
geliﬂimi, kat›l›mc›l›¤›, saydaml›¤›, tarafs›zl›¤›, dürüstlü¤ü, kamu yarar›n› gözetmeyi, hesap verebilirli¤i, öngörülebilirli¤i, hizmette yerindenli¤i ve beyana güveni esas al›rlar.
Halka hizmet bilinci
Madde 6 — Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; halk›n
günlük yaﬂam›n› kolaylaﬂt›rmay›, ihtiyaçlar›n› en etkin, h›zl› ve verimli biçimde karﬂ›lamay›, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halk›n memnuniyetini art›rmay›, hizmetten yararlananlar›n ihtiyac›na ve hizmetlerin sonucuna odakl› olmay› hedeflerler.
Hizmet standartlar›na uyma
Madde 7 — Kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n yöneticileri ve di¤er personeli, kamu
hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun ﬂekilde yürütürler, hizmetten
yararlananlara iﬂ ve iﬂlemlerle ilgili gerekli aç›klay›c› bilgileri vererek onlar› hizmet süreci boyunca ayd›nlat›rlar.
Amaç ve misyona ba¤l›l›k
Madde 8 — Kamu görevlileri, çal›ﬂt›klar› kurum veya kuruluﬂun amaçlar›na ve
misyonuna uygun davran›rlar. Ülkenin ç›karlar›, toplumun refah› ve kurumlar›n›n hizmet idealleri do¤rultusunda hareket ederler.
Dürüstlük ve tarafs›zl›k
Madde 9 — Kamu görevlileri; tüm eylem ve iﬂlemlerinde yasall›k, adalet, eﬂitlik
ve dürüstlük ilkeleri do¤rultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararland›rmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düﬂünce, ›rk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayr›m yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine ayk›r› veya k›s›tlay›c›
muamelede ve f›rsat eﬂitli¤ini engelleyici davran›ﬂ ve uygulamalarda bulunamazlar.
Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yarar› ve hizmet gerekleri do¤rultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafs›zl›k ve eﬂitlik ilkelerine uygun olarak kullan›rlar.
Kamu görevlileri, gerçek veya tüzel kiﬂilere öncelikli, ayr›cal›kl›, tarafl› ve eﬂitlik ilkesine ayk›r› muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kiﬂi veya
zümrenin yarar›n› veya zarar›n› hedef alan bir davran›ﬂta bulunamazlar, kamu makamlar›n›n mevzuata uygun politikalar›n›, kararlar›n› ve eylemlerini engelleyemezler.
Sayg›nl›k ve güven
Madde 10 — Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sa¤layacak ﬂekilde davran›rlar ve görevin gerektirdi¤i itibar ve güvene lay›k olduklar›n› davran›ﬂlar›yla gösterirler. Halk›n kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, ﬂüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davran›ﬂlarda bulunmaktan kaç›n›rlar.
Kamu görevlileri, halka hizmetin kiﬂisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir
görev oldu¤u bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, iﬂi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar.
Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, keyfi davran›ﬂlarda, bask›, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, aç›k ve kesin kan›tlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata ayk›r› olarak kendileri için hizmet, imkan
veya benzeri ç›karlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulan› kabul edemezler.
Nezaket ve sayg›
Madde 11 — Kamu görevlileri, üstleri, meslektaﬂlar›, astlar›, di¤er personel ile
hizmetten yararlananlara karﬂ› nazik ve sayg›l› davran›rlar ve gerekli ilgiyi gösterirler,
konu yetkilerinin d›ﬂ›ndaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.
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Yetkili makamlara bildirim
Madde 12 – Kamu görevlileri, bu Yönetmelikte belirlenen etik davran›ﬂ ilkeleriyle ba¤daﬂmayan veya yasad›ﬂ› iﬂ ve eylemlerde bulunmalar›n›n talep edilmesi halinde
veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya iﬂlemden haberdar olduklar›nda ya
da gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirirler.
Kurum ve kuruluﬂ amirleri, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimli¤ini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri al›rlar.
Ç›kar çat›ﬂmas›ndan kaç›nma
Madde 13 – Ç›kar çat›ﬂmas›; kamu görevlilerinin görevlerini tarafs›z ve objektif
ﬂekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuﬂ gibi gözüken ve kendilerine, yak›nlar›na, arkadaﬂlar›na ya da iliﬂkide bulundu¤u kiﬂi ya da kuruluﬂlara sa¤lanan her türlü
menfaati ve onlarla ilgili mali ya da di¤er yükümlülükleri ve benzeri ﬂahsi ç›karlara sahip olmalar› halini ifade eder.
Kamu görevlileri, ç›kar çat›ﬂmas›nda ﬂahsi sorumlulu¤a sahiptir ve ç›kar çat›ﬂmas›n›n do¤abilece¤i durumu genellikle ﬂahsen bilen kiﬂiler olduklar› için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek ç›kar çat›ﬂmas› konusunda dikkatli davran›r, ç›kar çat›ﬂmas›ndan
kaç›nmak için gerekli ad›mlar› atar, ç›kar çat›ﬂmas›n›n fark›na var›r varmaz durumu
üstlerine bildirir ve ç›kar çat›ﬂmas› kapsam›na giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.
Görev ve yetkilerin menfaat sa¤lamak amac›yla kullan›lmamas›
Madde 14 – Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri,
yak›nlar› veya üçüncü kiﬂiler lehine menfaat sa¤layamaz ve arac›l›kta bulunamazlar, akraba, eﬂ, dost ve hemﬂeri kay›rmac›l›¤›, siyasal kay›rmac›l›k veya herhangi bir nedenle
ayr›mc›l›k veya kay›rmac›l›k yapamazlar.
Kamu görevlileri, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya baﬂkalar›n›n kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin sat›ﬂ›n› ve da¤›t›m›n› yapt›ramaz;
herhangi bir kurum, vak›f, dernek veya spor kulübüne yard›m, ba¤›ﬂ ve benzeri nitelikte menfaat sa¤layamazlar.
Kamu görevlileri, görevlerinin ifas› s›ras›nda ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yak›nlar›na veya üçüncü kiﬂilere do¤rudan veya dolayl› olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar, görevdeyken ve görevden ayr›ld›ktan sonra yetkili
makamlar d›ﬂ›nda hiçbir kurum, kuruluﬂ veya kiﬂiye aç›klayamazlar.
Kamu görevlileri, seçim kampanyalar›nda görev yapt›¤› kurumun kaynaklar›n›
do¤rudan veya dolayl› olarak kullanamaz ve kulland›ramazlar.
Hediye alma ve menfaat sa¤lama yasa¤›
Madde 15 – Kamu görevlisinin tarafs›zl›¤›n›, performans›n›, karar›n› veya görevini yapmas›n› etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik de¤eri olan ya da
olmayan, do¤rudan ya da dolayl› olarak kabul edilen her türlü eﬂya ve menfaat hediye
kapsam›ndad›r.
Kamu görevlilerinin hediye almamas›, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve
görev sebebiyle ç›kar sa¤lanmamas› temel ilkedir.
Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iﬂ, hizmet veya menfaat iliﬂkisi olan
gerçek veya tüzel kiﬂilerden kendileri, yak›nlar› veya üçüncü kiﬂi veya kuruluﬂlar için
do¤rudan do¤ruya veya arac› eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sa¤layamazlar.
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Kamu görevlileri, kamu kaynaklar›n› kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören
ve bayramlar d›ﬂ›nda, hiçbir gerçek veya tüzel kiﬂiye çelenk veya çiçek gönderemezler;
görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanlar› veremezler.
Uluslararas› iliﬂkilerde nezaket ve protokol kurallar› gere¤ince, yabanc› kiﬂi ve kuruluﬂlar taraf›ndan verilen hediyelerden, 3628 say›l› Kanunun 3. maddesi hükümleri sakl›
kalmakla birlikte, söz konusu maddede belirtilen s›n›r›n alt›nda kalanlar da beyan edilir.
Aﬂa¤›da belirtilenler hediye alma yasa¤› kapsam› d›ﬂ›ndad›r:
a) Görev yap›lan kuruma katk› anlam›na gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaﬂ listesine kaydedilmek ve kamuoyuna aç›klanmak koﬂuluyla al›nanlar (makam
arac› ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere al›nan di¤er hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluﬂlara yap›lan ba¤›ﬂlar,
b) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,
c) Halka aç›k yar›ﬂmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazan›lan ödül veya hediyeler,
d) Herkese aç›k konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya
buna benzer etkinliklerde verilen hat›ra niteli¤indeki hediyeler,
e) Tan›t›m amac›na yönelik, herkese da¤›t›lan ve sembolik de¤eri bulunan reklam
ve el sanatlar› ürünleri,
f) Finans kurumlar›ndan piyasa koﬂullar›na göre al›nan krediler.
Aﬂa¤›da belirtilenler ise hediye alma yasa¤› kapsam›ndad›r:
a) Görev yap›lan kurumla iﬂ, hizmet veya ç›kar iliﬂkisi içinde bulunanlardan al›nan
karﬂ›lama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye
çekleri,
b) Taﬂ›n›r veya taﬂ›nmaz mal veya hizmet sat›n al›rken, satarken veya kiralarken
piyasa fiyat›na göre makul olmayan bedeller üzerinden yap›lan iﬂlemler,
c) Hizmetten yararlananlar›n verece¤i her türlü eﬂya, giysi, tak› veya g›da türü hediyeler,
d) Görev yap›lan kurumla iﬂ veya hizmet iliﬂkisi içinde olanlardan al›nan borç ve
krediler.
Bu Yönetmelik kapsam›na giren en az genel müdür, eﬂiti ve üstü görevliler, bu
maddenin 5 inci f›kras› ve 6 nc› f›kran›n (a) bendinde say›lan hediyelere iliﬂkin bir önceki y›lda ald›klar›n›n listesini, herhangi bir uyar› beklemeksizin her y›l Ocak ay› sonuna kadar Kurula bildirirler.
Kamu mallar› ve kaynaklar›n›n kullan›m›
Madde 16 – Kamu görevlileri, kamu bina ve taﬂ›tlar› ile di¤er kamu mallar› ve
kaynaklar›n› kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri d›ﬂ›nda kullanamaz ve kulland›ramazlar, bunlar› korur ve her an hizmete haz›r halde bulundurmak için gerekli tedbirleri al›rlar.
Savurganl›ktan kaç›nma
Madde 17 – Kamu görevlileri, kamu bina ve taﬂ›tlar› ile di¤er kamu mallar› ve kaynaklar›n›n kullan›m›nda israf ve savurganl›ktan kaç›n›r; mesai süresini, kamu mallar›n›,
kaynaklar›n›, iﬂgücünü ve imkanlar›n› kullan›rken etkin, verimli ve tutumlu davran›rlar.
Ba¤lay›c› aç›klamalar ve gerçek d›ﬂ› beyan
Madde 18 – Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aﬂarak çal›ﬂt›klar› kurumlar›n› ba¤lay›c› aç›klama, taahhüt, vaat veya giriﬂimlerde bulunamazlar,
aldat›c› ve gerçek d›ﬂ› beyanat veremezler.
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Bilgi verme, saydaml›k ve kat›l›mc›l›k
Madde 19 – Kamu görevlileri, halk›n bilgi edinme hakk›n› kullanmas›na yard›mc› olurlar. Gerçek ve tüzel kiﬂilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri,
4982 say›l› Bilgi Edinme Hakk› Kanununda belirlenen istisnalar d›ﬂ›nda, usulüne uygun olarak verirler.
Üst yöneticiler, ilgili Kanunlar›n izin verdi¤i çerçevede, kurumlar›n›n ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlar›n› uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Kamu görevlileri, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararlar›n haz›rlanmas›, olgunlaﬂt›r›lmas›, al›nmas› ve bu kararlar›n uygulanmas› aﬂamalar›ndan birine, bir kaç›na veya
tamam›na, aksine yasal bir hüküm olmad›kça, o karardan do¤rudan ya da dolayl› olarak etkilenecek olanlar›n katk›da bulunmas›n› sa¤lamaya dikkat ederler.
Yöneticilerin hesap verme sorumlulu¤u
Madde 20 – Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi s›ras›nda
sorumluluklar› ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal de¤erlendirme
ve denetime her zaman aç›k ve haz›r olurlar.
Yönetici kamu görevlileri, kurumlar›n›n amaç ve politikalar›na uygun olmayan iﬂlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdi¤i önlemleri zaman›nda al›rlar.
Yönetici kamu görevlileri, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmas›n› önlemek için gerekli tedbirleri al›rlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamay›, e¤itim ve bilgilendirme konusunda uygun çal›ﬂmalar yapmay›, personelinin karﬂ›
karﬂ›ya kald›¤› mali ve di¤er zorluklar konusunda dikkatli davranmay› ve kiﬂisel davran›ﬂlar›yla personeline örnek olmay› kapsar.
Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davran›ﬂ ilkeleri konusunda uygun e¤itimi sa¤lamak, bu ilkelere uyulup uyulmad›¤›n› gözetlemek, geliriyle ba¤daﬂmayan yaﬂant›s›n› izlemek ve etik davran›ﬂ konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.
Eski kamu görevlileriyle iliﬂkiler
Madde 21 – Kamu görevlileri, eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerinden ayr›cal›kl› bir ﬂekilde faydaland›ramaz, onlara imtiyazl› muamelede bulunamaz.
Kamu görevlerinden ayr›lan kiﬂilere, ilgili Kanunlardaki hükümler ve süreler sakl›
kalmak kayd›yla, daha önce görev yapt›klar› kurum veya kuruluﬂtan, do¤rudan veya
dolayl› olarak herhangi bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkiﬂilik, arac›l›k
veya benzeri görev ve iﬂ verilemez.
Mal bildiriminde bulunma
Madde 22 – Kamu görevlileri, kendileriyle eﬂlerine ve velayeti alt›ndaki çocuklar›na ait taﬂ›n›r ve taﬂ›nmazlar›, alacak ve borçlar› hakk›nda, 3628 say›l› Mal Bildiriminde Bulunulmas›, Rüﬂvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyar›nca, yetkili makama mal bildiriminde bulunurlar.
Kurul, gerek gördü¤ü takdirde mal bildirimlerini inceleme yetkisine sahiptir. Mal
bildirimlerindeki bilgilerin do¤rulu¤unun kontrolü amac›yla ilgili kiﬂi ve kuruluﬂlar (bankalar ve özel finans kurumlar› dâhil) talep edilen bilgileri, en geç otuz gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Etik Davran›ﬂ ‹lkelerinin Uygulamas› ve Etik Kültürün Yerleﬂtirilmesi
Etik davran›ﬂ ilkelerine uyma
Madde 23 – Kamu görevlileri, görevlerini yürütürken bu Yönetmelikte belirtilen
etik davran›ﬂ ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Bu ilkeler, kamu görevlilerinin istihdam›n› düzenleyen mevzuat hükümlerinin bir parças›n› oluﬂturur.
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Bu Kanun kapsam›ndaki kamu görevlileri, bir ay içinde, Ek-1’de yer alan "Etik
Sözleﬂme" belgesini imzalamakla yükümlüdürler. Bu belge, personelin özlük dosyas›na
konur.
Kurum ve kuruluﬂlar›n yetkili sicil amirleri, personelin sicil ve performans›n›, bu Yönetmelikte düzenlenen etik davran›ﬂ ilkelerine uygunluk aç›s›ndan da de¤erlendirirler.
Personeli bilgilendirme
Madde 24 – Kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda istihdam edilen her düzeydeki personel, istihdama iliﬂkin koﬂullar›n bir parças› olarak etik davran›ﬂ ilkeleri ve bu ilkelere iliﬂkin sorumluluklar› hakk›nda bilgilendirilir.
Etik kültürün yerleﬂtirilmesi ve e¤itimi
Madde 25 – Kurul, etik kültürün yerleﬂtirilmesi ve geliﬂtirilmesi konusunda her
türlü çal›ﬂmay› yapar, yapt›r›r, araﬂt›rma, yay›n, anket, kamuoyu yoklamas›, bilimsel
toplant›lar ve benzeri etkinlikler düzenler, kamu görevlileri için e¤itim programlar› haz›rlar, koordine eder, yürütür veya bu konularda bakanl›klar, di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›, üniversiteler, mahalli idareler ve konusunda uzman sivil toplum kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤i yapabilir.
Etik davran›ﬂ ilkelerinin, kamu görevlilerine uygulanan temel, haz›rlay›c› ve hizmet
içi e¤itim programlar›nda yer almas›, kurum ve kuruluﬂ yöneticilerince sa¤lan›r.
Kurumsal etik ilkeleri
Madde 26 – Bu Yönetmelikle belirlenen etik davran›ﬂ ilkeleri, kapsama dâhil kurum ve kuruluﬂlarda uygulan›r. Ayr›ca, yürüttükleri hizmetin veya görevin niteli¤ine göre kurum ve kuruluﬂlar kendi kurumsal etik davran›ﬂ ilkelerini düzenlemek üzere Kurulun inceleme ve onay›na sunabilir.
Bilgi ve belge isteme yetkisi
Madde 27 – Bakanl›klar ve di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›, Kurulun baﬂvuru
konusu ile ilgili olarak istedi¤i bilgi ve belgeleri süresi içinde vermek zorundad›rlar.
Kurul, bu Yönetmelik kapsam›ndaki kuruluﬂlardan ve özel kuruluﬂlardan ilgili temsilcileri ça¤›r›p bilgi alma yetkisine sahiptir.
‹nceleme ve araﬂt›rma yetkisi
Madde 28 – Kurul, etik davran›ﬂ ilkelerine ayk›r› davran›ﬂ ve uygulamalar hakk›nda, resen veya yap›lacak baﬂvurular üzerine, gerekli inceleme ve araﬂt›rmay› yapmaya yetkilidir. Kurul, etik ilkelere ayk›r› davran›ﬂ ve uygulamalar hakk›nda yapaca¤›
inceleme ve araﬂt›rmalara esas olmak üzere gerekti¤inde yetkili makamlar kanal›yla
kurum ve kuruluﬂlardan bilgi ve belge toplayabilir.
Kurul inceleme ve araﬂt›rmas›n› etik davran›ﬂ ilkelerinin ihlal edilip edilmedi¤i çerçevesinde yürütür. Kurul yapaca¤› inceleme ve araﬂt›rmay›, en geç üç ay içinde sonuçland›r›r.
Kurul, ayr›ca kurum ve kuruluﬂlarda etik davran›ﬂ ilkelerinin yerleﬂtirilmesi ve geliﬂtirilmesi konusunda faaliyet, inceleme ve araﬂt›rma yapabilir.
Etik komisyonu
Madde 29 – Kurum ve kuruluﬂlarda, etik kültürünü yerleﬂtirmek ve geliﬂtirmek,
personelin etik davran›ﬂ ilkeleri konusunda karﬂ›laﬂt›klar› sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamalar› de¤erlendirmek üzere kurum
veya kuruluﬂun üst yöneticisi taraf›ndan kurum içinden en az üç kiﬂilik bir etik komisyonu oluﬂturulur.
Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapaca¤› ve di¤er hususlar, kurum
ve kuruluﬂun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiﬂ ve iletiﬂim
bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂ›r.
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Görüﬂ bildirme
Madde 30 – Kurul, kurum ve kuruluﬂlar›n, etik davran›ﬂ ilkeleri konusunda uygulamada karﬂ›laﬂt›klar› sorunlara yönelik olarak görüﬂ bildirmeye yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Baﬂvuru ve Resen ‹nceleme Usul ve Esaslar›
Baﬂvuru hakk›
Madde 31 – 3071 say›l› Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na ‹liﬂkin Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni haklar› kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti
Vatandaﬂlar› ile Türkiye'de oturan yabanc› gerçek kiﬂiler baﬂvuruda bulunabilirler. Herhangi bir nedenle Türkiye’de bulunup da baﬂvuru nedeni say›lan etik ilkelerden birisine ayk›r› davran›ld›¤›na tan›k olan yabanc›, baﬂvuru hakk› aç›s›ndan Türkiye’de oturuyor kabul edilir. Baﬂvuruda bulunabilmek için baﬂvuran›n menfaatinin etkilenmesi koﬂulu aranmaz.
Ancak, kamu görevlilerini karalama amac› güttü¤ü aç›kça anlaﬂ›lan ve baﬂvuran›n
kimli¤i tespit edilemeyen baﬂvurular de¤erlendirmeye al›nmaz.
Yarg› organlar›nca incelenmekte olan veya karara ba¤lanm›ﬂ bulunan uyuﬂmazl›klar hakk›nda Kurula veya yetkili disiplin kurullar›na baﬂvuru yap›lamaz. ‹nceleme s›ras›nda yarg› yoluna gidildi¤i anlaﬂ›lan baﬂvurular›n iﬂlemi durdurulur. Daha önce Kurulca incelenmiﬂ ﬂikâyet konusu, yeni kan›tlar gösterilmedikçe bir daha ﬂikâyet konusu yap›lamaz ve incelenemez.
Baﬂvuru biçimleri
Madde 32 – Baﬂvurular;
a) Yaz›l› dilekçe,
b) Elektronik posta,
c) Tutana¤a geçirilen sözlü baﬂvuru yollar› ile yap›l›r.
Baﬂvuru usulü
Madde 33 – Baﬂvuru, gerçek kiﬂiler taraf›ndan ad›, soyad›, oturma yeri veya iﬂ
adresi ile imzay› kapsayan dilekçelerle, en az genel müdür ve Kurulca genel müdür düzeyinde olduklar› kabul edilen EK-2 listede bulunan unvanlarda bulunanlar için Kurul
Baﬂkanl›¤›na, di¤er görevliler için ise kurum yetkili disiplin kurullar›na yöneltilmek üzere ilgili kurum amirli¤ine yap›l›r.
Dilekçede, etik ilkeye ayk›r› davran›ﬂ iddias›na iliﬂkin bilgi ve belgeler aç›k ve ayr›nt›l› olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Baﬂvuru konusu ayk›r›
davran›ﬂ iddias›, kiﬂi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir.
Baﬂvuru dilekçelerinin daktilo ile yaz›lmas› veya bilgisayar ç›kt›s› olmas› koﬂulu
aranmaz. Dilekçelerin okunakl› ve anlaﬂ›l›r olmas› yeterlidir. Baﬂvurunun Kurul kay›tlar›na geçti¤i tarih, baﬂvuru tarihidir. Baﬂvuru dilekçeleri posta yoluyla da Kurula gönderilebilir. Bu durumda dilekçenin Kurul kay›tlar›na geçti¤i tarih süre baﬂlang›c›na esas
al›n›r. Baﬂvurunun tutana¤a geçirilmek koﬂuluyla sözlü yap›lmas› durumunda baﬂvuran›n imzas› ve adresi de tutana¤a al›n›r.
Elektronik ortamda yap›lacak baﬂvurular
Madde 34 – Baﬂvurunun; gerçek kiﬂiler taraf›ndan elektronik posta yoluyla yap›lmas› halinde, baﬂvuru sahibinin ad› ve soyad›, oturma yeri veya iﬂ adresi belirtilir.
Türkiye’de oturan yabanc›lar›n bu yolla yapt›klar› baﬂvurularda, pasaport numaras› ve
uyru¤u gösterilir. Elektronik posta yolu ile yap›lacak baﬂvurularda, baﬂvurunun Kurulun elektronik posta adresine ulaﬂt›¤› tarih baﬂvuru tarihidir.
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Baﬂvurular›n kabulü ve iﬂleme konulmas›
Madde 35 – Baﬂvuru dilekçeleri kaydedilir ve baﬂvuran haz›r ise tarih ve say› içeren al›nd› verilir. Kurum ve kuruluﬂlar›n herhangi bir birimine yanl›ﬂl›kla ulaﬂan baﬂvuru dilekçeleri iﬂleme konulmadan ilgisine göre yetkili disiplin kuruluna veya Kamu Görevlileri Etik Kurulu Baﬂkanl›¤›na gönderilir.
a) Kaydedilen baﬂvuru en k›sa zamanda Kurul Baﬂkan› veya görevlendirece¤i üye
taraf›ndan bir raportöre verilir.
b) Raportör baﬂvuruyu görev, konu ve kabul edilebilirlik yönlerinden inceleyerek
bir ön rapor haz›rlay›p Kurul Baﬂkan›na sunar.
c) Raportörün raporunda, baﬂvuran›n ad›, soyad›, ﬂikâyet edilen kamu görevlisinin ad›, soyad›, görevi, baﬂvuru konusu, raportörün önerisi, ad›, soyad› ile tarih ve imzas› yer al›r.
d) Rapor, Kurul Baﬂkan› veya ilgili üye taraf›ndan, gerekirse ilgili yerlerden gerekli ek bilgi ve belgeler de istenip eklenerek görüﬂülmek üzere Kurul gündemine al›n›r.
e) Kurul raporu görüﬂerek gerekirse incelemeyi derinleﬂtirmek suretiyle ilgili yerlerden gerekli bilgi ve belgelerin istenmesine karar verir. Baﬂvurunun kabul edilebilir
bulunmas› durumunda, ﬂikâyet edilen kamu görevlisinin savunmas› al›n›r. Savunma süresi, istem yaz›s›n›n kendisine bildirildi¤i tarihi izleyen günden itibaren 10 gündür. Sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlamas› durumunda, tatili izleyen çal›ﬂma günü sürenin son günü olarak kabul edilir.
f) Kendisinden bilgi istenen resmi ve özel kurum ve kuruluﬂlar istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde Kurula vermekle yükümlüdürler.
g) Kurul incelemesini en geç üç ayl›k süre içinde bitirerek üye tam say›s›n›n salt
ço¤unlu¤u ile karar verir. Bu süre, baﬂvurunun kayda al›nd›¤› tarihte baﬂlar.
h) Kurul Üyelerine, incelemelerin gerektirdi¤i durumlarda iﬂ bölümü çerçevesinde
görev verilebilir.
›) ‹sim ve imza bulunmayan baﬂvuru dilekçeleri ile 33 ve 34 üncü maddelerde belirtilen unsurlar› içermeyen elektronik posta yolu ile gönderilmiﬂ baﬂvurular iﬂleme konulmaz ve mümkünse durum baﬂvuru sahibine bildirilir.
Gerçe¤e ayk›r› beyanlar› içerdi¤i sonradan anlaﬂ›lan baﬂvurular, bu durumun anlaﬂ›ld›¤› tarihte iﬂlemden kald›r›l›r.
Elektronik posta yoluyla yap›lan baﬂvurularda, baﬂvuru sahibi gerçek kiﬂilerin verdi¤i T.C. kimlik numaras›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Nüfus ve Vatandaﬂl›k ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ünün internet sayfas›ndan baﬂvuru sahibi taraf›ndan verilen kimli¤in do¤ru olup olmad›¤›n›n tespiti amac›yla gerekti¤inde sorgulan›r. Gerçe¤e ayk›r› ad ve soyad› ile yap›lan baﬂvurular iﬂleme konulmaz.
Elektronik ortamda veya yaz›l› olarak al›nan baﬂvurular›n bilgi veya belge güvenli¤i kurum ve kuruluﬂlarda genel hükümlere göre sa¤lan›r. Kurula gönderilen bilgi ve belgeler ile Kurul taraf›ndan edinilen bilgilerin de¤erlendirme ve incelenmesinde gizlilik derecesi bulunanlar›n korunmas›nda ve saklanmas›nda gizlilik ilkesine uyulur. Kurul Baﬂkan› ve Üyeleri ile sekretarya personeli, gizlilik ilkesinin gereklerine uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük Kurul Baﬂkan ve Üyeleri ile di¤er personelin görevlerinden ayr›lmalar›ndan sonra da devam eder. ‹ncelenmesi biten belgeler yerine geri gönderilir.
Resen inceleme
Madde 36 – Kurulun inceleme yetkisi içinde bulunan bir kamu görevlisinin etik
ilkelere ayk›r› davrand›¤›n›n çeﬂitli yollarla ö¤renilmesi üzerine Kurul resen inceleme
yetkisini kullanabilir.
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a) Bu konuda Kurul Baﬂkan›nca görevlendirilecek bir üyenin veya raportörün gözetiminde gerekli bilgiler toplanarak haz›rlanan rapor Baﬂkana sunulur.
b) Baﬂkan taraf›ndan belirlenecek gündemde konu Kurulda görüﬂülerek gerekirse
inceleme derinleﬂtirilmek suretiyle gerekli bilgi ve belgeler getirtilir. ‹nceleme 35 inci
maddede belirlenen usule göre tamamlan›r, gerekli karar verilir.
Toplanma ve karar yeter say›s› ile kararlarda bulunacak hususlar
Madde 37 – Kurul, Baﬂkan veya Baﬂkan›n özrü nedeniyle toplant›ya kat›lamamas› durumunda vekil olarak belirledi¤i Üyenin Baﬂkanl›¤›nda üye tam say›s›n›n salt
ço¤unlu¤u ile toplan›r ve ayn› ço¤unlukla karar verir.
Kararlarda, baﬂvuran›n ad›, soyad› ile ﬂikâyet edilen kamu görevlisinin ad›, soyad›, görevi, karar tarih ve say›s› ile karar›n dayand›¤› belge ve bilgiler, savunma ve inceleme sonucu ile karara kat›lan Baﬂkan ve Üyelerin ad ve imzalar›, varsa azl›k oyu,
raportörün ad›, soyad› yer al›r.
‹ncelenmekte olan baﬂvuru konusunun yarg›ya götürüldü¤ü anlaﬂ›l›rsa inceleme
bulundu¤u aﬂamada durdurulur ve yarg› karar› sonucuna göre de¤erlendirilir.
Disiplin kurullar›nda inceleme ve karar verme usulü
Madde 38 – 5176 say›l› Kanun ile bu Yönetmelik kapsam›nda bulunan ve Kurulun görev alan› d›ﬂ›ndaki kamu görevlilerinin etik ilkelere ayk›r› davrand›¤› yolunda
disiplin kurullar›na yap›lan baﬂvurular, yetkili disiplin kurullar›nca bu Yönetmelikte düzenlenen etik davran›ﬂ ilkeleri ile baﬂvuru usul ve esaslar› çerçevesinde incelenir.
Bu kurullar›n verdi¤i etik ilkeye ayk›r› davran›ﬂ›n varl›¤› veya yoklu¤u konusundaki kararlar ilgili kurum veya kuruluﬂ yetkilisine, hakk›nda baﬂvuru yap›lan kamu görevlisine ve baﬂvuru sahibine bildirilir. Disiplin kurullar›n›n kararlar› kamu oyuna duyurulmaz.
Kararlar üzerine yap›lacak iﬂlem
Madde 39 – Kararlar Baﬂkan ve Üyeler taraf›ndan imzalanmakla kesinleﬂir. Kesinleﬂen karar Baﬂbakanl›k Makam›na sunulur. Kararlara karﬂ› idari yarg› yolu aç›kt›r.
Kurul, baﬂvuruya konu iﬂlem veya eylemi gerçekleﬂtiren kamu görevlisinin etik
davran›ﬂ ilkelerine ayk›r› iﬂlem ve eylemi oldu¤unu tespit etmesi halinde bu durumu
Baﬂbakanl›k, Kurul karar› olarak Resmî Gazete arac›l›¤›yla kamu oyuna duyurur, ancak, Kurul kararlar›n›n yarg› taraf›ndan iptali halinde Kurul, yarg› karar›n› yerine getirir ve Resmî Gazete’de yay›mlat›r.
Etik ilkeye ayk›r› davran›ﬂ›n saptanamad›¤›na iliﬂkin kararlar da Baﬂbakanl›k Makam›na ve ilgililere yaz›l› olarak bildirilir. Bu kararlar kamu oyuna duyurulmaz. Kabul
edilebilirlili¤i bulunmayan baﬂvurular hakk›nda verilen kararlar yaln›zca baﬂvuru sahibine iletilir.
Madde 40 – Oluﬂtu¤u tarihi izleyen günden baﬂlayarak iki y›l içinde yap›lmayan
etik ilkelere ayk›r› davran›ﬂlar hakk›ndaki baﬂvurular incelenmez.
Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeli¤in Resmî Gazete’de yay›m› tarihinden önce
gerçekleﬂen etik ilkelere ayk›r› davran›ﬂlar ﬂikâyet ve ihbar konusu yap›lamaz.
Geçici Madde 2 – Bu Yönetmeli¤in yay›m› tarihinden itibaren üç ay içinde kapsam içindeki kamu görevlileri, 23 üncü maddede düzenlenen "etik sözleﬂme" belgesini imzalarlar ve bu belgeler personelin özlük dosyas›na konulur.
Yürürlük
Madde 41 – Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 42 – Bu Yönetmelik hükümlerini Baﬂbakan yürütür.
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Ek: 3
Kamu Görevlileri Etik Sözleﬂmesi
Kamu hizmetinin her türlü özel ç›kar›n üzerinde oldu¤u ve kamu görevlisinin halk›n hizmetinde bulundu¤u bilinç ve anlay›ﬂ›yla;
* Halk›n günlük yaﬂam›n› kolaylaﬂt›rmak, ihtiyaçlar›n› en etkin, h›zl› ve verimli biçimde karﬂ›lamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini art›rmak
için çal›ﬂmay›,
* Görevimi insan haklar›na sayg›, saydaml›k, kat›l›mc›l›k, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yarar›n› gözetme ve hukukun üstünlü¤ü ilkeleri do¤rultusunda yerine getirmeyi,
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düﬂünce, ›rk, yaﬂ, bedensel engelli ve cinsiyet ayr›m› yapmadan, f›rsat eﬂitli¤ini engelleyici davran›ﬂ ve uygulamalara meydan vermeden
tarafs›zl›k içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmay›,
* Görevimi, görevle iliﬂkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kiﬂiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir ç›kar sa¤lamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
* Kamu mallar› ve kaynaklar›n› kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri d›ﬂ›nda kullanmamay› ve kulland›rmamay›, bu mal ve kaynaklar› israf etmemeyi,
* Kiﬂilerin dilekçe, bilgi edinme, ﬂikâyet ve dava açma haklar›na sayg›l› davranmay›, hizmetten yararlananlara, çal›ﬂma arkadaﬂlar›ma ve di¤er muhataplar›ma karﬂ› ilgili, nazik, ölçülü ve sayg›l› hareket etmeyi,
* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca haz›rlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davran›ﬂ ilke ve de¤erlerine ba¤l› olarak görev yapmay› ve hizmet sunmay› taahhüt ederim.
Ek: 4
KAMU GÖREVL‹LER‹ ET‹K KURULUNUN YETK‹ ALANINA
G‹REN
EN AZ GENEL MÜDÜR, Eﬁ‹T‹ VE ÜSTÜ KAMU GÖREVL‹LER‹
A) TBMM ve Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel Sekreterli¤inde
- Genel Sekreter
- Genel Sekreter Yard›mc›s›
- Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri
B) 1 — Baﬂbakanl›k ve Bakanl›klarda
- Müsteﬂar
- Müsteﬂar Yard›mc›s›
- Genel Müdür
- Teftiﬂ Kurulu Baﬂkan›
- Kurul Baﬂkan› (Ek göstergesi 6400 ve üzerinde olanlar)
- Valiler
- Kaymakamlar
- Büyükelçiler, Daimi Temsilciler
- Baﬂbakan Baﬂmüﬂaviri
2 — Ba¤l›-‹lgili ve ‹liﬂkili Kurum ve Kuruluﬂlarda
- Müsteﬂar
- YÖK Baﬂkan›, Yürütme Kurulu Üyeleri, Genel Sekreteri ve ÖSYM Baﬂkan›
- Müsteﬂar Yard›mc›s›
- Genel Müdür
- Teftiﬂ Kurulu Baﬂkan› ve Di¤er Denetim Kurullar›n›n Baﬂkanlar›
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- Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yard›mc›lar› (ek göstergesi 6400 ve üzeri)
- Baﬂkan (ek göstergesi 6400 ve üzeri olanlar)
- Düzenleyici ve denetleyici Kurum ve Kurul Baﬂkan ve Yard›mc›lar›
- Kurul Üyeleri
- Kurum ve Kuruluﬂ Baﬂkan Yard›mc›lar› (ek göstergesi 6400 ve üzeri olanlar)
- Kamu ‹ktisadi Teﬂekkülleri ve ba¤l› ortakl›klar›n›n Genel Müdürü
- Kamu ‹ktisadi Teﬂekkülleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
C) Mahalli ‹darelerde
- Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
- ‹l ve ‹lçe Belediye Baﬂkanlar›
- Büyükﬂehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yard›mc›lar›
- Büyükﬂehir Belediyesi ve Ba¤l› Kuruluﬂlar› Genel Müdürü
- Büyükﬂehir Belediyesi Teftiﬂ Kurulu Baﬂkan›
- ‹l Belediye ve ‹l Özel ‹dare Birlikleri ile bunlar›n Üst Birlik Baﬂkanlar›
- Büyükﬂehir Belediye ﬁirketleri Genel Müdürleri, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
- Büyükﬂehir s›n›rlar› içindeki Belediye Baﬂkanlar›
D) Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›nda
- Yönetim Kurulu Baﬂkan›
- Üst Birliklerde Baﬂkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter
E) 5176 say›l› Kanun çerçevesinde; ilgili mevzuat›nda özlük haklar› veya emeklilik yönünden müsteﬂar, müsteﬂar yard›mc›s›, genel müdür statüsünde oldu¤u belirtilenler, Kanun kapsam›nda bulunan kurum ve kuruluﬂlardaki di¤er yönetim ve denetim
kurulu üyeleri ile teﬂkilat yap›s› ve yürüttükleri hizmetlerin niteli¤i dikkate al›narak Kurul taraf›ndan en az genel müdür veya eﬂiti say›lan di¤er Kamu Görevlileri.
KAYNAKLAR
1.
2.

Seyyar A. Ahlâk Terimleri. Beta Kitap. ‹stanbul: 2003; 364-365.
Pérez-López JF, Corruption and The Cuban Transition, Cuba in Transition ASCE. 1999;
9: 453.
3. Boesche R. Kautilya’s Arthasastra on War and Diplomacy in Ancient India, The Journal
of Military History. 2003; 6: 79-38.
4. Eriﬂim: http://www.saydamlik.org/ Eriﬂim Tarihi: 11.11.2008.
5. Biyoetik Kurullar›n Oluﬂturulmas›, K›lavuz No 1, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu.
2008.
6. Biyoetik Kurullar ‹ﬂ Baﬂ›nda: Çal›ﬂma Biçimleri ve Politikalar, K›lavuz No 2, UNESCO
Türkiye Milli Komisyonu. 2008.
7. Eriﬂim: www.memurlar.net/haber/117531. Eriﬂim Tarihi: 07.11.2008.
8. Seyyar A. Ahlâk Terimleri. Beta Kitap. ‹stanbul: 2003; 148-149.
9. Eriﬂim:
Declaration Toward a Global Ethics - http://www.weltethos.org/pdf_decl/Decl_english.pdf . Eriﬂim Tarihi: 07.11.2008.
10. Eriﬂim: http://tr.wikipedia.org/wiki/Ombudsman. Eriﬂim Tarihi: 28.10.2008.
11. Decision of the European Parliament on the regulations and general conditions governing
the performance of the Ombudsman's duties Adopted by Parliament on 9 March 1994
(OJ L 113, 4.5.1994; 15) and amended by its decision of 14 March 2002 deleting Articles 12 and 16 (OJ L 92, 9.4.2002; 13).
12. Gözler K. Yasama Dokunulmazl›¤›. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. Cilt: 56 No:3, Temmuz-Eylül 2001; 56(3): 71-101.

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

TIP ET‹⁄‹ E⁄‹T‹M‹
MEDICAL ETHICS EDUCATION

349

350

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

351

TIP FAKÜLTES‹ Ö⁄RET‹M ELEMANLARININ
TIP ET‹⁄‹ E⁄‹T‹M‹NE BAKIﬁLARI;
(Gazi Üniversitesi Özelinde)
VIEWS of MEDICINE FACULTY ACADEMIC STAFF to
MEDICAL ETHICS EDUCATION (Gazi University Case)
Nesrin ÇOBANO⁄LU*, Güzin Yasemin TUNÇAY**, ‹lke Bezen AYDO⁄DU***
Abstract
The objective of this study is to explore the opinion of academic staff of Gazi
University Medical Faculty about medical ethics education. Data about the research
was obtained with making questionnaires to academic staff. Written consent was
taken for the research with the Gazi University Ethics Committee’s 26.05.2008 dated
and 215 numbered meeting. These obtained data at the research have been evaluated with using SPSS 11.5. Percentage calculation and chi-square test was also used to
evaluate data. Besides, these obtained data was evaluated with ANOVA and MANOVA statistical. The sample was determined with random ordered sample between 950
academic staff of Gazi University Medical Faculty. The participation rates of questionnaires were 66.3%. At the end of the research it was detected that almost all participants’ opinions (83%) are that ethics education is beneficial. The majority of the
participants (97.0%) who ethics education had thought that ethics education had been
beneficial. Besides, it was determined that ethics education is beneficial for all of the
academic staff who is director. Otherwise, it was detected from MANOVA test that
most of the woman participants between 30-59 ages thought that ethics education is
beneficial. Almost most of the academic staff (86.0%) thought that ethics on medicine
area is important. Nevertheless, it was detected that medical ethics education could
affect the opinions of ethics positively. Ethics education has an important part at the
formation of physician’s identity and professional practices. Ethics education especially is important at the medicine area. Physician who had ethics education notice
the ethics problems more than others and consider ethics education significant.
Key Words: Medical Ethics, Medical Education, Faculty of Medicine.
Giriﬂ
Dünyan›n hemen her yerinde, hekim olman›n özel bir anlam› bulunmaktad›r. ‹nsanlar en önemli gereksinimleri için, sa¤l›klar›na yeniden kavuﬂmak amac›yla hekimlere baﬂvurmakta ve bedenlerinin en özel yerlerini görmelerine ve dokunmalar›na izin
vermektedirler. Hekimlerinin kendileri için en iyisini yapaca¤›na inand›klar›ndan buna
izin vermektedirler1. Geliﬂen teknoloji ve dolay›s›yla geliﬂen toplum yap›s›ndan t›p e¤itimi de etkilenmiﬂtir. Teknoloji alan›nda sa¤lanan geliﬂmelerle sa¤l›k hizmetlerinde yüz
güldüren sonuçlar elde edilmesine karﬂ›n istenmeyen durumlar da söz konusu olabilmektedir. Sa¤lanan her geliﬂmenin ard›ndan bir ya da daha fazla etik sorun ortaya ç›kmaktad›r. Ayr›ca toplumun sa¤l›k hizmetlerindeki geliﬂmelere paralel olarak beklentisi
* Doç. Dr., Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi,T›p Eti¤i ve T›p Tarihi ADBaﬂkan› / nesrinc@gazi.edu.tr
** Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, T›p Eti¤i ve T›p Tarihi AD Doktora Ö¤rencisi / ygt3@mynet.com
*** Dr., F›rat Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO / ilke@firat.edu.tr

352

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

artmaktad›r. T›p e¤itimi, bu geliﬂmelere paralel olarak sürekli yenilenen ve geliﬂen bilgilerle evrilerek, biçimlenmektedir.
E¤itim, t›p fakültelerinde belirli baz› toplumsal ve psikolojik süreçlerle mesleki bilgilerin aktar›ld›¤› toplumsal bir çevrede gerçekleﬂir. Burada iki tür ö¤renim söz konusudur. Birincisi didaktik olarak derslerden do¤rudan do¤ruya ya da dolays›z ö¤renme
yoludur. ‹kincisi de ö¤retim üyeleriyle, s›n›f arkadaﬂlar›yla, hastalarla ve sa¤l›k ekibinin
öteki üyeleriyle kurulan iliﬂkiler yoluyla dolayl› ö¤renmedir. Hekim kimli¤inin oluﬂumunda mesleki bilgi birikimi ön koﬂuldur, bununla birlikte yeterli de¤ildir; hekimin bilgisini uygularken ve sunarken benimsedi¤i de¤er ve tutumlar belirleyicidir2.
T›p eti¤inin gelece¤i büyük oranda t›bb›n gelece¤ine ba¤l› olacakt›r. 21. yüzy›l›n
ilk on y›l›nda t›p büyük bir h›zla evrilmektedir ve bugünün t›p fakültesi birinci s›n›f ö¤rencileri mezun oldu¤unda t›bb›n nas›l uygulanaca¤›n› öngörmek çok zordur. Bu ö¤renciler emekli olduklar›nda hangi de¤iﬂikliklerin olmuﬂ olaca¤›n› bilmek ise olanaks›zd›r1. Üniversitelerde t›p ö¤renimindeki ça¤daﬂ geliﬂmeler, dinamik bir anlay›ﬂ› gerekli
k›lm›ﬂt›r. T›p ö¤renimi bu etkinli¤in temel bilim, halk sa¤l›¤› ve koruyucu hekimlik, klinik dallar gibi temel bölümleri ile onun toplumsal ve etik yanlar› gibi belli baﬂl› yönlerinde dengeli bir da¤›l›m› kapsamal›d›r. Bu e¤itimde, kuramsal bilgiler ve yaklaﬂ›mlar,
araﬂt›rma ilkeleri ve becerileri, klinik ve halk sa¤l›¤› uygulamalar› gibi bilgi ve beceri aktarmaya yönelik dersler yer almal›d›r. Bu e¤itimin verilmesi s›ras›nda t›p etkinli¤inin
evrensel yönleriyle, ülke gereksinimlerine ve koﬂullar›na ba¤l› yanlar› aras›nda da bir
denge bulunmal›d›r. T›p ö¤renimi yaln›z bilimsel bilgi ve teknik becerilerin kazand›r›lmas›na yönelik derslerle s›n›rl› olmamal›, hekim adaylar›na toplumsal sorumlulu¤u ve
ça¤daﬂ bir ahlaki tutumu benimsetecek bir bilinçlilik kazand›rmal›d›r2. T›p e¤itimi ö¤rencilerden mesleki ve klinik beceri kadar hekimlik meslek ve rolüne uygun de¤er ve
tutumlar›n da kazan›lmas›n›n beklendi¤i uzun ve biçimlendirici bir e¤itimdir3. Hekimlerin, etik alan›ndaki davran›ﬂlar›n›n temelini bu konuda t›p fakültesindeki alm›ﬂ olduklar› etik e¤itiminin oluﬂturdu¤u düﬂünülmektedir4,5. Arda’n›n6 t›p fakültesi ö¤rencileri
ile yapm›ﬂ oldu¤u araﬂt›rmada 1. s›n›f ve 6. s›n›f ö¤rencilerinin de¤er sistemlerinde
farkl›l›klar›n›n oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Birinci s›n›f ö¤rencilerinin ailelerinden alm›ﬂ olduklar› birbirinden farkl› de¤er sistemine sahip olduklar› saptan›rken, 6. s›n›f ö¤rencilerinin ise ald›klar› t›p eti¤i e¤itimin etkisiyle ortak bir de¤er sistemine sahip olduklar› saptanm›ﬂt›r. T›p fakültesi ö¤rencilerinin de¤er sistemlerinin t›bbi de¤er sistemi ile bütünleﬂti¤i ve bu konuda t›p eti¤i e¤itiminin önemli bir katk›s› oldu¤u düﬂünülmektedir6.
Hekimlerin beklenen düzeyde e¤itim almalar› ve profesyonel olarak mesleklerini “iyi
hekim” olarak uygulamalar› için t›p e¤itimleri s›ras›nda etik e¤itiminin gerekli oldu¤u
belirtilmektedir7,8. Ayr›ca sadece teorik olarak de¤il t›bbi uygulamalarda da etik e¤itiminin gerekli oldu¤u bilinmektedir9,10. Etik, felsefenin bir alt dal›d›r. Uygulamal› etik
e¤itimi olarak adland›r›lan etik e¤itimin verilmesi, gelece¤in hekimlerinin etik konusunda duyarl›l›klar›n›n oluﬂturulmas› aç›s›ndan önemli bir yere sahiptir. Uygulamal› etik
e¤itiminde, etik problemler ve ikilemler, yaﬂanm›ﬂ örneklerle tart›ﬂ›larak hekim aday›
ö¤rencilere aktar›lmaktad›r. Bu e¤itim ile ö¤rencilerin klinik ortama haz›rl›kl› olmalar›
amaçlanmaktad›r11.
Dünya Hekimler Birli¤i Madrid Bildirgesinde t›p e¤itimin amac›n› ﬂöyle belirlemiﬂtir: “T›p e¤itimin amac›; hekimlere en son bilimsel ilerlemelerle, insan hastal›klar›nda
korunma ve bak›m›n ö¤retim ve uygulamas›na yöneliktir. T›p e¤itimi, hekimlere standart etik düﬂünme ve etik davran›ﬂ›, bunlar›n kiﬂisel ç›kar ve kazançtan önde tutulmas›n› ö¤retir”12 Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), t›p fakültesi e¤itim programlar›n›n toplu-
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mun gereksinimleri ve ülkede izlenen sa¤l›k politikalar› ile uyumunun sa¤lanmas›, e¤itim programlar›nda kuramsal bilgilerden çok beceri kazand›ran uygulamalara a¤›rl›k
verilmesi, davran›ﬂ bilimleri ve etik konulara yeterince yer verilmesi, e¤itimin dört duvar aras›ndan/hastanelerden ç›kar›larak topluma ve yerel sa¤l›k birimlerine kayd›r›lmas› gerekti¤ini vurgulam›ﬂt›r13.
Etik e¤itiminde amaç, t›p fakültesi ö¤rencilerinin eleﬂtirel bak›ﬂ aç›s› ile klinik uygulamalarda karﬂ›laﬂ›labilecekleri etik sorunlar› de¤erlendirmelerini mümkün k›lacak
donan›mda olmalar›n› sa¤lamak ve klinik ortamda rastlayabilecekleri etik sorun ve ikilemler hakk›nda fark›ndal›k yaratmakt›r. Bunun d›ﬂ›nda etik e¤itimi ile hekimler yasal
hak ve sorumluluklar›n›n ne oldu¤unu ö¤renmektedirler. T›p eti¤i e¤itiminin profesyonel bir e¤itim süreci olmas›n›n yan›nda etik duyarl›l›k, etik karﬂ›l›l›k ilkesi, etik anlay›ﬂ
ve etik tart›ﬂmalar›n ö¤renilmesi de e¤itimin süreklili¤i aç›s›ndan çok önemlidir9. Bununla birlikte etik duyarl›l›¤›n, etik sorunlar›n fark›ndal›¤›nda rol oynad›¤› yap›lan çal›ﬂmalarda belirtilmiﬂtir4. Hekimlerin beklenen düzeyde e¤itim almalar› ve profesyonel
olarak mesleklerini “iyi hekim” olarak uygulamalar› için etik e¤itimi ﬂartt›r4,7,8,10,14.
Ayr›ca etik e¤itimi, hekimlerin toplumla, meslektaﬂlar› ve öteki sa¤l›k profesyonelleri
ile etkileﬂimi ve t›bbi araﬂt›rmalar›n yürütülmesi aç›s›ndan da önemlidir1. Dünya Hekimler Birli¤i (World Medical Association, WMA) taraf›ndan T›p fakültesi ders müfredatlar›nda zorunlu etik derslerinin olmas› gerekti¤i önemle vurgulanmaktad›r.
T›p fakültelerinde hekim yetiﬂtirmenin yan› s›ra ö¤retim görevlileri araﬂt›rmalar
yapmaktad›r. Bu araﬂt›rmalar s›ras›nda etik konusu çok önemli bir yer tutmaktad›r15.
Araﬂt›rma s›ras›nda araﬂt›rmac›lar›n uymas› gereken genel bilimsel etik kurallar bulunmaktad›r. Araﬂt›rman›n insan ya da hayvanlar ile yap›lmas›na ba¤l› olarak da özel araﬂt›rma etik kurallar› vard›r. Bunlar›n araﬂt›rmac›lar taraf›ndan bilinmesi ve uygulanmas›
gerekir. Bu da yine etik e¤itimi ile mümkündür.
Bu araﬂt›rman›n, t›p fakültesi ö¤retim elemanlar› ile yap›lmas› planlanm›ﬂt›r. Araﬂt›rma, t›p fakültesi ö¤retim elemanlar›n›n t›p eti¤i e¤itimine iliﬂkin görüﬂlerinin belirlenmesi amac›yla tan›mlay›c› olarak planlanm›ﬂt›r. Araﬂt›rma ile mevcut t›p eti¤i e¤itiminin ve bu konudaki beklentilerin niteli¤ine iliﬂkin bilgiler elde edilerek daha iyi bir etik
e¤itimi müfredat program› oluﬂturulmas›n›n yolunun aç›laca¤›na inan›lmaktad›r.
Gereç ve Yöntemler
Araﬂt›rma, Gazi Üniversitesi T›p Fakültesinde görev yapmakta olan ö¤retim elemanlar› ile yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rma ile ilgili olarak Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Dekanl›¤›’ndan ve Gazi Üniversitesi Etik Kurul’unun 26. 5. 2008 tarihli 215 say›l› karar ile
yaz›l› izin al›nm›ﬂt›r. Gazi Üniversitesi T›p Fakültesinde görev yapmakta olan 950 ö¤retim eleman› aras›ndan basit rasgele örnekleme yöntemiyle soru kâ¤›tlar› verilmiﬂtir.
Belirlenen örneklem say›s› 190’d›r. 126 ö¤retim eleman› soru kâ¤›d›n› doldurmuﬂtur.
Ankete kat›l›m oran› %66.3 olmuﬂtur.
Araﬂt›rman›n sorular› ﬂunlard›r:
- T›p fakültesi ö¤retim elemanlar›n t›p eti¤i e¤itimine iliﬂkin görüﬂleri nelerdir?
- T›p fakültesi ö¤retim elemanlar›n›n kiﬂisel kimlik bilgileri (cinsiyet, kariyer,
yaﬂ…) t›p eti¤i e¤itimine iliﬂkin görüﬂlerini etkilemekte midir?
- T›p eti¤i e¤itimi alma durumu ö¤retim elemanlar›n›n t›p eti¤i e¤itimine iliﬂkin
görüﬂlerini etkilemekte midir?
Verilen toplanmas› için kullan›lan soru kâ¤›d›n›n ilk sayfas›nda kat›l›mc›lara yönelik ayd›nlat›lm›ﬂ onam niteli¤inde araﬂt›rma hakk›nda aç›klay›c› bilgiler bulunmaktad›r
(EK) Soru kâ¤›tlar›n›n ilk bölümlerinde kat›l›mc›lardan, etik ve etik e¤itimi hakk›ndaki
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görüﬂlerine iliﬂkin sorular› cevaplamalar›, ikinci bölümde t›p eti¤i hakk›ndaki görüﬂlerini kendilerine sunulan ölçek do¤rultusunda cevaplamalar› istenmiﬂtir. (1=Tümüyle ayn› fikirde de¤ilim, 2=Ayn› fikirde de¤ilim, 3=Karars›z›m, 4=Ayn› fikirdeyim, 5=Tamamen ayn› fikirdeyim.) Son bölümdeki ise kat›l›mc›lar›n kiﬂisel bilgilerine iliﬂkin sorulara
yer verilmiﬂtir.
Araﬂt›rmada kullan›lan soru kâ¤›d›, Çobano¤lu ve Kayhan15 taraf›ndan 2006 y›l›nda yap›lan çal›ﬂmalar›ndan güncellenerek al›nm›ﬂt›r. Soru ka¤›d›, Gazi Üniversitesi
T›p Fakültesinde kullan›lmak üzere literatür taramas›yla gözden geçirilmiﬂtir. Soru kâ¤›d›nda kullan›lan ölçek, geçerlili¤i ve güvenilirli¤i istatistiksel olarak kabul edilmiﬂ bir
ölçektir. Bir ölçe¤in geçerli ve güvenilir olmas› için ne ölçmek isteniyorsa bunun, ilgili
olmayan faktörlerden etkilenmeden saptayabilmesi gerekir. Güvenilir bir ölçek, ne ölçmek isteniyorsa bunu ölçen, geçerli bir ölçek ise ölçmeyi amaçlad›¤› durumu, ilgisiz durumlardan etkilenmeden ölçen ölçektir. Ölçek, amaçlanan hedefe yönelik olmal›d›r16.
Geçerlili¤i ve güvenirlili¤i, Churchill17 taraf›ndan yap›lan bir çok araﬂt›rmalarla kabul
edilmiﬂ olan bu ölçek, Çobano¤lu ve Kayhan16 taraf›ndan da yap›lan literatür çal›ﬂmas›yla yenilenmiﬂtir.
Soru kâ¤›tlar›n›n ön uygulamas›, Gazi Üniversitesi’nden al›nan etik kurul onay›ndan sonra 7 ö¤retim eleman› ile 3 Haziran-13 Haziran 2008 tarihleri aras›nda yap›lm›ﬂt›r. Ön uygulama sonras›nda soru kâ¤›tlar›nda herhangi bir düzenleme gerekli görülmemiﬂtir.
Araﬂt›rman›n evrenini Gazi Üniversitesi T›p Fakültesinde görev yapmakta olan
950 ö¤retim eleman› oluﬂturmaktad›r. Bunlar›n aras›ndan basit rasgele örnekleme
yöntemi ile örneklem belirlenmiﬂtir. Belirlenen örneklem say›s› 190’d›r. 190 ö¤retim
eleman›ndan 126 ö¤retim eleman› soru kâ¤›d›n› doldurmuﬂlard›r. Soru ka¤›d›na kat›l›m oran› %66.3 olmuﬂtur.
Araﬂt›rmada kullan›lan soru kâ¤›d›n›n ilk sayfas›nda araﬂt›rma ve araﬂt›rman›n
amac› hakk›nda bilgi verilmektedir. Soru kâ¤›tlar› bu ﬂekilde ö¤retim elemanlar›na verilmiﬂ ve sonras›nda da araﬂt›rmac›lar taraf›ndan toplanm›ﬂt›r. Toplama süresi ö¤retim
elemanlar›n iﬂ yo¤unlu¤una göre farkl›l›k göstermiﬂtir. Süre, 1 gün ile 1 hafta aras›nda de¤iﬂiklik göstermiﬂtir. Soru ka¤›d›n›n uygulamas› 16 Haziran – 11 Temmuz 2008
tarihleri aras›nda yap›lm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmada elde edilen veriler bilgisayar ortam›nda SPSS 11.5 program› kullan›larak de¤erlendirilmiﬂtir. Verilerin de¤erlendirilmesinde yüzdelik hesaplar› ve ki-kare
önemlilik testi kullan›lm›ﬂt›r. Ayr›ca ANOVA (Analysis of Variance) ve MANOVA (Multiple Analysis of Variance) de¤erlendirme testleriyle istatistiksel aç›dan elde edilen sonuçlar de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular
Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retim elemanlar›n›n %62.0’› erkek, %38.0’› kad›nd›r ve
ö¤retim elemanlar›n›n ço¤unlu¤u (%43.0) 20-29 yaﬂ grubu aras›ndad›r. Bunun d›ﬂ›nda ö¤retim elemanlar›n›n %46.0’› asistan/araﬂt›rma görevlisi olarak görev yapmaktad›r. ‹ﬂ deneyimlerine bak›lacak olursa, %48.0’› 5 y›ldan az hekim olarak ve e¤itmen
(%60.0) olarak çal›ﬂmaktad›r. Bu kurumda çal›ﬂma sürelerine bak›ld›¤›nda %54.0’› 5
y›ldan az bu kurumda çal›ﬂt›klar› görülmüﬂtür. Soru ka¤›d›n› cevaplayan ö¤retim elemanlar›n ço¤u (%39.0) cerrahi alan›nda çal›ﬂmaktad›r. Cerrahi alan›na, genel cerrahi,
beyin cerrahisi ve pediatrik cerrahi olarak üç alan dahil edilmiﬂtir. Araﬂt›rmaya kat›lan
ö¤retim elemanlar›n›n %6’s› yönetici konumundad›r.
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Soru ka¤›tlar›n› dolduran ö¤retim elemanlar›n›n %72.4’ünün geçen y›l içinde uzmanl›k alanlar›yla ilgili çal›ﬂmalar› s›ras›nda etik e¤itimi almad›klar› saptanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rman›n Birinci Sorusu: T›p fakültesi ö¤retim elemanlar›n, t›p eti¤i e¤itimine iliﬂkin görüﬂleri nelerdir?
Araﬂt›rma sonucunda t›p fakültesi ö¤retim elemanlar›n›n %83.0’›n›n etik e¤itiminin faydal› oldu¤unu düﬂündükleri saptanm›ﬂt›r. Ö¤retim elemanlar›n›n önemli bir bölümünün (%68.0) ba¤l› bulunduklar› kurumda ö¤rencilere etik ile ilgili ders ya da seminer düzenledikleri saptanm›ﬂt›r. “Ba¤l› bulundu¤unuz kurumun etik kodlar› var m›d›r?”
ﬂeklindeki soruya ö¤retim elemanlar›n›n %58.0’› taraf›ndan “bilmiyorum” ﬂeklinde cevap al›nm›ﬂt›r. %24.0’› ba¤l› bulundu¤u kurumda etik kodlar›n›n var oldu¤unu ifade etmiﬂtir.
Araﬂt›rmada, elde edilen di¤er önemli bir bulgu, ö¤retim elemanlar›n›n (%80.0)
ço¤unlu¤unun eti¤in ö¤retilebilece¤ini düﬂünmeleridir.
Soru ka¤›d›nda, t›p eti¤i e¤itimi hakk›ndaki görüﬂleri, kendilerine sunulan ölçek
(1=Tümüyle ayn› fikirde de¤ilim, 2=Ayn› fikirde de¤ilim, 3=Karars›z›m, 4=Ayn› fikirdeyim, 5=Tamamen ayn› fikirdeyim) do¤rultusunda belirtmeleri istenen bölümde, ö¤retim elemanlar›n›n kendilerine sorulan yarg›lar hakk›nda ço¤unlu¤unun ayn› fikirde
ya da tamamen ayn› fikirde olduklar› görülmüﬂtür.
T›p fakültesi ö¤retim elemanlar›ndan al›nan cevaplar›n›n “t›pta etik önemlidir”
yarg›s›na çok kuvvetli biçimde kat›ld›klar› saptanm›ﬂt›r. Ö¤retim elemanlar›n›n %32.0’›
konuyla ilgili ayn› fikirde iken, %54.0’› tamamen ayn› fikirde olduklar› saptanm›ﬂt›r
(Tablo-1).
Araﬂt›rman›n ‹kinci Sorusu: T›p fakültesi ö¤retim elemanlar›n›n kimlik bilgileri t›p eti¤i e¤itimine iliﬂkin görüﬂlerini etkilemekte midir?
Elde edilen bulgulara bak›ld›¤›nda ö¤retim elemanlar›n›n etik e¤itimini faydal› oldu¤unu düﬂünme yüzdeleri yaﬂ gruplar›na göre da¤›l›mlar›nda birbirine yak›n oldu¤u,
ancak yaﬂ›n ilerlemesinin beraberinde etik e¤itiminin faydal› oldu¤unu düﬂünme yüzdesinde genel art›ﬂ oldu¤u saptanm›ﬂt›r (Tablo-2).
Bu konuyla ilgili yap›lan MANOVA testi ile elde edilen bulgu, 30-59 yaﬂ grubundaki kad›n ö¤retim elemanlar›n›n hepsinin etik e¤itiminin faydal› oldu¤unu düﬂünmeleridir. Etik dersleri ö¤rencilerinin gelecekteki kariyerlerine yard›mc› olur yarg›s›na
olumlu yönde cevap veren ö¤retim elemanlar›n›n ço¤unlu¤unun araﬂt›rma görevlisi ve
profesör oldu¤u saptanm›ﬂt›r (p<0.01). Araﬂt›rmada ö¤retim elemanlar›n›n akademik
unvanlar›n derecesinde art›ﬂ oldukça “T›bb›n her alan›nda etiksel konular düzenli
olarak tart›ﬂ›lmal› ve ele al›nmal›d›r” (p<0.01), “E¤itimcilerin etiksel konulara
önem vermeli ve ö¤rencilere etik problemlerini çözmeye yönelik etik dersleri ö¤retilmelidir” (p<0.01), “Etik dersleri ö¤rencilerin gelecekteki kariyerlerine yard›mc› olur” (p<0.01), “Etik dersi alm›ﬂ olan ö¤renciler alanlar›na daha fazla katk›da bulunurlar” (p<0.01) yarg›lar›n›n olumlu yönde fikre sahip olanlar›n yüzdelerinde art›ﬂ olmuﬂtur.
Ö¤retim elemanlar›n›n unvanlar›na göre da¤›l›mlara bak›ld›¤›nda, Yrd. Doç. unvan›na sahip olan ö¤retim elemanlar›n›n hepsinin, doçent olanlar›n›n büyük ço¤unlu¤unun (%96.0) etik e¤itimini faydal› buldu¤u saptanm›ﬂt›r (Tablo-3).
Di¤er bir bulgu olarak görülen yönetici pozisyonunda olan ö¤retim elemanlar›n›n
hepsi (%100.0) etik e¤itiminin faydal› oldu¤unu düﬂünmeleridir (Tablo-4).
Araﬂt›rman›n Üçüncü Sorusu: T›p eti¤i e¤itimi alma durumu, ö¤retim elemanlar›n›n t›p eti¤i e¤itimine iliﬂkin görüﬂlerini etkilemekte midir?
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Geçen y›l içinde etik e¤itimi alan ö¤retim elemanlar›n›n ço¤unlu¤u (%97.0) etik
e¤itiminin faydal› oldu¤unu düﬂünmektedir (Tablo-5).
Soru ka¤›d›nda, ö¤retim elemanlar›na yedi tane t›p eti¤i e¤itiminin önemine yönelik yarg› sorulmuﬂ ve konulardaki görüﬂlerini kendilerine sunulan ölçek do¤rultusunda belirtmeleri istenmiﬂtir. Buna göre geçen y›l içinde etik ile ilgili e¤itim ald›¤›n› söyleyen ö¤retim elemanlar›n›n bu yarg›lara iliﬂkin olumlu görüﬂlerinin daha fazla oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. Etik e¤itiminin olumlu yönde etkileyen yarg›lar ﬂunlard›r: “T›bb›n her
alan›nda etiksel konular düzenli olarak tart›ﬂ›lmal› ve ele al›nmal›d›r” (p<0.05),
“E¤itimcilerin etiksel konulara önem vermeli ve ö¤rencilere etik problemlerini
çözmeye yönelik etik dersleri ö¤retilmelidir” (p<0.05), “T›p alan›nda etik önemlidir” (p<0.05), “T›p e¤itiminde etik ö¤rencilere anlat›lmal›d›r” (p=0.05), “Etik
dersleri ö¤rencilerin gelecekteki kariyerlerine yard›mc› olur” (p>0.05). Bu araﬂt›rmada etik e¤itimi alman›n, etik e¤itiminin önemi hakk›nda anlaml› etki yaratmad›¤› iki
yarg› saptanm›ﬂt›r. Anlaml› fark ç›kmayan bu yarg›lar “Etik dersi alm›ﬂ olan ö¤renciler alanlar›na daha fazla katk›da bulunurlar” ve ”T›p ortamlar›n›n yerel ve uluslararas› etik kurallardan haberi vard›r” d›r.
Tart›ﬂma
T›p fakültesi ö¤retim elemanlar›n›n büyük ço¤unlu¤u t›p eti¤i e¤itiminin faydal› ve
t›p alan›nda etik e¤itiminin önemli oldu¤unu düﬂündükleri saptanm›ﬂt›r. Çobano¤lu ve
Kayhan16 taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmada da hekimlerin ço¤unlu¤unun eti¤in t›p alan›nda önemli oldu¤unu düﬂündükleri saptanm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n bu görüﬂlerinin olumlu yönde etkileyen en önemli de¤iﬂkenin ald›klar› etik e¤itiminin oldu¤u görülmüﬂtür.
T›p alan›nda her geçen gün yeni bir etik sorun kümesi yaﬂanmaktad›r. Etik e¤itiminin
amac›, hekimlerin etik konusunda bilinçlenmesi, etik sorunlar›n fark›nda olmalar› ve
etik karar verme süreçleri hakk›nda deneyim kazanmalar›n› sa¤lamakt›r. T›p alan›nda
yaﬂanan etik sorunlar için al›nan kararlar›n geri dönüﬂü mümkün olmayabilir. Bu aç›dan hekimlerin uzmanl›k alanlar›na özel etik derslerin olmas› gerekir.
Çobano¤lu, Haberal ve Ça¤lar18 taraf›ndan araﬂt›rmada etik e¤itimi alm›ﬂ olan
ö¤retim elemanlar›n›n etik duyarl›l›k düzeylerinin, almayanlara oranla daha yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu aç›dan iki araﬂt›rman›n bulgular› uyum göstermektedir.
T›bb›n geliﬂmesiyle ortaya ç›kan etik sorunlar ve bunlar›n çözümlerinde hekim sorumluluklar›n›n önemi bir yeri vard›r. T›p fakültesi müfredat›nda etik e¤itimin olmas›
ö¤rencilere klinikte yaﬂayacaklar› etik sorunlara karﬂ› önceden haz›rl›kl› k›lacakt›r. Hekimlik yaﬂam›nda karﬂ›laﬂ›lan etik sorunlarda tutumun oluﬂmas›nda pek çok etkenin
yan› s›ra fakültede alan›n e¤itimin de katk›s› bulunmaktad›r. Bu bak›mdan t›p e¤itiminde t›p eti¤i e¤itimi önemli bir yere sahiptir19,20.
Tüm hekim gruplar› her yaﬂ ve kariyerde etik e¤itimini oldukça önemli buluyorlar
(%83) ve bunu aç›k biçimde kuvvetle vurguluyorlar. Araﬂt›rmada al›nan cevaplar aras›nda yüzdesi düﬂük olsa da (%17.0) etik e¤itimin faydal› olmad›¤›n› kan›s›na sahip
olan ö¤retim elemanlar›n›n olmas› düﬂündürücüdür. Uzmanl›k e¤itimi alma kayg›s›
içinde ve akademik kariyerin baﬂlang›c›nda olan, 20-29 yaﬂ grubundaki hekimler ve
kariyerini tamamlamak üzere olan 60 ve üzeri yaﬂ grubundaki hekimlerde etik e¤itiminin önemli oldu¤unu düﬂünme yüzdelerinin, 30-39 ve 40-49 yaﬂ gruplar›na göre daha düﬂük olmas› ise ayr›ca ilgi çekicidir.
Çobano¤lu ve Kayhan’›n16 yapm›ﬂ oldu¤u araﬂt›rmada da, hekimlerin kimlik bilgileri ile farkl›l›k gösteren yarg›lar ﬂunlard›r: “T›p e¤itimi s›ras›ndan etik e¤itimi verilmelidir”, “Etik e¤itimi alan t›p fakültesi ö¤rencileri iﬂ ortam›nda daha baﬂar›l›
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olmaktad›r”, “T›p çevresi yerel ve merkezi etik kod ve kurallar›ndan haberdar olmal›d›r”. Bu çal›ﬂmaya göre akademik unvan derecesinde art›ﬂ oldukça söz konusu
yarg›lara iliﬂkin ayn› fikirde olan ö¤retim elemanlar›n›n yüzdelerinde art›ﬂ olmuﬂtur. Bu
aç›dan bu iki çal›ﬂma büyük oranda benzerlik göstermekte ve uluslararas› literatür21,23
ile de uyumludur.
Akademik kariyerin yükseldi¤i dönemler ve hekimli¤in en aktif dönemlerindeki
yaﬂ gruplar›nda etik e¤itimine daha yo¤un bir ilginin bir nedeni de, hekimin bilim insan› kimli¤i ve araﬂt›rmac› yönü ile beliren ve akademik yükselme için gerekli olan yay›nlar nedeniyle de gündemde olan araﬂt›rma ve yay›n eti¤i hakk›nda bilgili olman›n
gereklili¤i bu e¤itimin öneminin fark›ndal›¤›n› art›r›yor olabilir. Nitekim araﬂt›rma ve
yay›n eti¤i hakk›nda duyarl›l›k araﬂt›rmas›nda da18 ayn› yaﬂ gruplar› için oldukça benzer sonuçlar elde edilmiﬂ olmas› bunu do¤rulamaktad›r. Uzmanl›k alan›nda yetkinleﬂtikçe ve kariyerde yükseldikçe etik e¤itiminin önemi hakk›nda fark›ndal›k artmaktad›r.
Ö¤retim elemanlar›n›n unvanlar›na göre da¤›l›mlara bak›ld›¤›nda, Yrd. Doç. unvan›na sahip olan ö¤retim elemanlar›n›n hepsinin, doçent olanlar›n›n büyük ço¤unlu¤unun (%96.0) etik e¤itimini faydal› buldu¤u saptanm›ﬂt›r (Tablo-3). Bu durumda Yrd.
Doç. ve Doçentlerin bilimsel yay›n yapma zorunlulu¤u nedeniyle araﬂt›rma ve yay›n
eti¤i ile yak›ndan ilgili olmalar›n ve bu konuda verilecek e¤itimi önemsemeleri etken
olabilir.
Çobano¤lu, Haberal ve Ça¤lar18 taraf›ndan “T›bbi Araﬂt›rma ve Yay›n Konusunda Etik Duyarl›l›k” konulu yap›lan araﬂt›rmaya göre, akademik kariyerin üst basama¤›ndakiler daha çok etik sorunla karﬂ›laﬂmaktad›r. Yine ayn› araﬂt›rmada, ö¤retim elemanlar›n›n akademik unvan derecelerinde art›ﬂ oldukça, etik duyarl›l›¤›n da artt›¤› saptanm›ﬂt›r. Bu araﬂt›rman›n sonuçlar› da bizim elde etti¤imiz sonuçlarla uyum içimdedir.
Araﬂt›rmada elde edilen bulgulara göre ö¤retim elemanlar›n›n %76.0’s›n›n geçen
y›l içinde alanlar›na özel etik ile ilgili seminer, kurs ya da ders almad›klar› saptanm›ﬂt›r. Bu bulgu Türkiye’de yap›lan konuyla ilgili öteki çal›ﬂmalarla16 uyumlu bulunmuﬂtur. T›p alan›nda eti¤in önemi göz önüne al›nd›¤›nda bu de¤erin oldukça yüksek oldu¤u söylenebilir. Üniversitelerdeki hastanelerde uzmanl›k e¤itimi içinde etik ile ilgili konulara daha çok yer verilmesinin gereklili¤i de böylece ortaya ç›kmaktad›r.
Ö¤retim elemanlar›n›n ço¤unlu¤u eti¤in ö¤retilebilece¤ini düﬂünmektedirler Elde
edilen bu sonuçta literatürle uyumludur19.
Ö¤retim elemanlar›ndan yönetici pozisyonunda olanlar›n hepsinin etik e¤itiminin
faydal› oldu¤unu düﬂünmeleri dikkat çekicidir. Bu sonucun ö¤retim elemanlar›n yönetici olarak daha fazla ve ciddi etik sorun ve ikilemlerle karﬂ›laﬂmalar›na ba¤lanabilir.
Ayr›ca yönetici baz› etik konularda karar veren kiﬂi olarak daha fazla sorumluluk taﬂ›makta ve daha çok etik ikilemlerle yüzleﬂmektedir.
Sonuç
Araﬂt›rma sonucunda t›p fakültesi ö¤retim elemanlar›n›n ço¤unlu¤unun etik e¤itiminin faydal› ve t›pta eti¤in önemli oldu¤u düﬂündükleri görülmüﬂtür. Ö¤retim elemanlar›n›n akademik unvanlar›n derecesinde art›ﬂ oldukça eti¤i önemi konusundaki fark›ndal›¤›n genel bir art›ﬂ gösterdi¤i araﬂt›rman›n di¤er önemli bir bulgusudur. Ayr›ca yönetici pozisyonunda olan ö¤retim elemanlar›n›n hepsi etik e¤itiminin faydal› oldu¤unu
düﬂünmektedirler. Etik e¤itimi alma durumunun da ö¤retim elemanlar›n›n üzerinde
olumlu yönde etki gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r.
Mesleki kiﬂisel bir kimlik olarak hekim kimli¤i, insanlar› iyileﬂtirmeye yönelik bilgi,
beceri ve de¤erlerle donanm›ﬂ kiﬂileri belirtir. Mesle¤e iliﬂkin bilgi, beceri ve de¤erlerin
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kazan›lmas› uzun ve biçimlendirici bir e¤itim sonucunda gerçekleﬂmektedir. Hekimlerin de¤er sistemleri ve etik sorunlardaki davran›ﬂlar›n›n temelini t›p eti¤i e¤itimi oluﬂturmaktad›r. Öznesi ve nesnesi insan olan bir meslek olan hekimlik mesle¤in e¤itiminde, etik e¤itimi önemli bir yere sahiptir. Etik e¤itimi ile hekimler ﬂu anda yaﬂanan etik
problem ve ikilemlerin yan› s›ra gelecekte öngörülen etik problemler içinde donan›ml› olacaklard›r. Bu nedenle Dünya Hekimler Birli¤i'ninde (WMA) önerdi¤i gibi t›p fakültesi ders müfredatlar›nda zorunlu etik dersleri mutlaka olmal›d›r.
(Bu araﬂt›rma bir üniversite hastanesindeki akademisyen hekimleri kapsamaktad›r, tüm ö¤retim elemanlar› için genellenemez, ancak konuyla ilgili fikir vericidir.)
Teﬂekkür
Araﬂt›rmam›z›n, soru ka¤›d› doldurarak konuyla ilgili düﬂüncelerini aktaran ve
böylece araﬂt›rmam›za katk›da bulunan Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Ö¤retim Elemanlar›na teﬂekkür ederiz.
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Tablolar:
TABLO 1. Ö¤retim elemanlar›n›n, t›p alan›nda eti¤in önemli oldu¤una iliﬂkin görüﬂlerinin da¤›l›mlar› (n=126)

Tıp Alanında Etiin Önemli Olduu Konusundaki
Görüler
Tümüyle aynı fikirde deilim

SAYI

%

1

1.0

Aynı fikirde deilim

5

4.0

Kararsızım

12

9.0

Aynı fikirdeyim

40

32.0

Tamamen aynı fikirdeyim

68

54.0

TOPLAM

126

100.0

TABLO 2. Ö¤retim elemanlar›n›n etik e¤itiminin faydal› oldu¤unu düﬂünmelerinin yaﬂ gruplar›na göre da¤›l›mlar› (n=109)
Ya Grupları

Etik Eitiminin Faydalı Olduunu
Düünme Durumu*
Faydalı

Faydalı Deil

TOPLAM

SAYI

%

20-29
30-39
40-49

SAYI
34
14
27

%
76.0
93.0
93.0

SAYI
11
1
2

%
24.0
7.0
7.0

45
15
29

100.0
100.0
100.0

50-59

14

88.0

2

12.0

16

100.0

60 ve üzeri

2

50.0

2

50.0

TOPLAM

91

83.0

18

17.0

*Bu soruya her
katılımcı tarafından
cevaplandırılmamıtır
.

Etik Eitiminin Faydalı Olduunu
Düünme Durumu*
Faydalı

Faydalı Deil

p=0.075

100.0
109

100.0

TOPLAM

SAYI

%

SAYI
38

%
76.0

SAYI
12

%
24.0

50

100.0

Yrd. Doç.

9

100.0

0

0.0

9

100.0

Doçent

26

96.0

1

4.0

27

100.0

Profesör

18

78.0

5

22.0

23

100.0

TOPLAM

91

83.0

18

17.0

109

100.0

Asistan/Aratırma
Görevlisi

Deerlendirme

*Bu soruya her kat›l›mc› taraf›ndan cevapland›r›lmam›ﬂt›r.

Deerlendirme

p=0.058
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TABLO 3. Ö¤retim elemanlar›n›n etik e¤itiminin faydal› oldu¤unu düﬂünmelerinin unvanlar›na göre da¤›l›mlar› (n=109)
Öretim
Elemanlarının
Unvanları

Etik Eitiminin Faydalı Olduunu
Düünme Durumu*
Faydalı

Faydalı Deil

TOPLAM

SAYI

%

SAYI
38

%
76.0

SAYI
12

%
24.0

50

100.0

Yrd. Doç.

9

100.0

0

0.0

9

100.0

Doçent

26

96.0

1

4.0

27

100.0

Profesör

18

78.0

5

22.0

23

100.0

TOPLAM

91

83.0

18

17.0

109

100.0

Asistan/Aratırma
Görevlisi

Deerlendirme

p=0.058

*Bu soruya her kat›l›mc› taraf›ndan cevapland›r›lmam›ﬂt›r.
TABLO 4. Ö¤retim elemanlar›n›n etik e¤itiminin faydal› oldu¤unu düﬂünmelerinin yönetici pozisyonda olma durumlar›na göre da¤›l›mlar› (n=109)
Yöneticilik
Pozisyonu

Etik Eitiminin Faydalı Olduunu
Düünme Durumu*
Faydalı

Var
Yok
TOPLAM

SAYI
7
84
91

%
100.0
82.0
83.0

Faydalı Deil
SAYI
0
18
18

%
0.0
18.0
17.0

TOPLAM

SAYI

%

7
102
109

100.0
100.0
100.0

Deerlendirme

p=0.224

*Bu soruya her kat›l›mc› taraf›ndan cevapland›r›lmam›ﬂt›r
TABLO 5. Ö¤retim elemanlar›n›n etik e¤itiminin faydal› oldu¤unu düﬂünmelerinin geçen y›l içinde e¤itim alma durumlar›na göre da¤›l›mlar› (n=109)
Etik Eitimi Alma
Durumu

Etik Eitiminin Faydalı Olduunu
Düünme Durumu*
Faydalı

Aldı
Almadı
TOPLAM

SAYI
29
62
91

%
97.0
78.0
83.0

Faydalı Deil
SAYI
1
17
18

%
3.0
22.0
17.0

TOPLAM

SAYI

%

30
79
109

100.0
100.0
100.0

*Bu soruya her kat›l›mc› taraf›ndan cevapland›r›lmam›ﬂt›r

Deerlendirme

p=0.022
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SA⁄LIK ÇALIﬁANLARININ MESLEK‹ GÜN
FARKINDALI⁄INDA ET‹K E⁄‹T‹M‹N‹N ROLÜ
THE ROLE OF ETHICS EDUCATION in THE AWARENESS of
PROFESSIONAL DAY of HEALTH PROFESSIONALS
Sad›k NAZ‹K*, Funda Gülay KADIO⁄LU**
Abstract
The aim of this study is to evaluate the awareness of health professionals about
celebrating their “professional day”. This study is prepared using a survey method on
200 medical staff who works in the centre county of city Hatay. The survey has two
parts. The first part has 7 questions about the socio-demographic details of participants. The second part has 20 questions, 8 of which are data collection and 12 of
which are based on “Likert Scale”. 9.5% of the participants are dentist, 17.5% are
midwife, 11.5% are chemist, 1.0% are physiotherapist, 23.5% are nurse, 16.5% are
general practitioner, 12.5% are specialist doctor, 8.0% are veterinary. 61.5% of the
participants got their first knowledge about professional day during their medical study
in their university as a lecture. While 88.5% of the participants gave correct answer
to the question of their professional days, only 17.0% knew the aim of celebrating
them. According to the survey, the professions, which have their professional organizations, have a higher percentage in attendance of professional day celebration than
the ones which don’t have. According to the survey, although the participants know
when their professional day is celebrated, they don’t know the meaning of the day or
why it is celebrated and having the lecture of deontology/medical ethics doesn’t
change this situation. It is a necessity to teach the health professionals about gaining
professional identity; the professional days and tradition of their profession beside the
professional knowledge ability before graduation. For this reason, it is important to
teach about the professional day as well at deontology and the history of profession
at the medical schools. Moreover, according to the results of the survey, we can see
that profession organizations have responsibility to teach about the values and the tradition of the profession.
Key Words: Professional day, health professionals, awareness.
Giriﬂ
Sa¤l›k meslek çal›ﬂanlar›n›n farkl› gerekçelerle kutlad›¤› o mesle¤e özgü “gün”ler veya “hafta”lar bulunmaktad›r. Bu “gün”ler ve “hafta”lar hem bir anma hem de bir dayan›ﬂma kültürü oluﬂturarak mesle¤in geçmiﬂi ile bugünü aras›nda bir köprü kurmaktad›r.
Y›l dönümlerinin ve özel günlerin en önemli iﬂlevi, bitmek bilmeyen gündelik koﬂuﬂturma içinde ihmal etti¤imiz manevi unsurlar›; özellikle ortak geçmiﬂimizi ve de¤erlerimizi hat›rlatmakt›r. Her mesle¤in kültürel boyutu, mesle¤e özgü bilgileri ve meslek
bilincini, mesle¤i yürütenlere özgü yaﬂam biçimini, duyuﬂ-düﬂünüﬂ ve tutum-davran›ﬂ
*Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD Doktora Ö¤rencisi /
sadiknazik2003@yahoo.com
**Yrd. Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD Ö¤retim Üyesi /
fgkadioglu@yahoo.com
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kal›plar›n›, mesle¤in evrimleﬂme sürecinden izleri ve meslektaﬂlar›n ortak de¤erlerini
kapsamaktad›r. Meslek tarihimiz ise bu kültürel boyutun ta kendisidir1.
Terimler Dizgesi
Mesleki günlerin ne amaçla kutland›¤›na ve meslek üyelerinin bu günlere nas›l
bakt›¤›na iliﬂkin de¤erlendirmeye geçmeden önce bu bölümde s›ras›yla meslek, tören,
ritüel, seremoni, kutlama ve gelenek terimleri tan›mlanacakt›r.
Meslek, “bir kimsenin hayat›n› kazanmak, geçimini sa¤lamak için seçerek kendini verdi¤i iﬂ ya da düﬂünce alan›, u¤raﬂ, ç›¤›r, ö¤reti” veya “di¤er insanlar taraf›ndan
kabul edilen ve birçok e¤itim gerektiren iﬂ” olarak tan›mlanmaktad›r2.
Tören ise “bir toplulukta üyelerin belli bir olay›, kiﬂiyi veya de¤eri ay›rt edip sembolleﬂtirmesi; bunlar›n anlam ve öneminin güçlendirilmesi amac›yla düzenlenen hareket dizisi, merasim” ﬂeklinde ifade edilmektedir2.
Ritüel, “ayin; adet haline gelmiﬂ”2 veya “ayn› yöntemlerle sürekli tekrarlanan süreç, seremoni veya hareket”3 olarak tan›mlanmaktad›r.
Seremoni ise “özel durumlarda beklenen resmi davran›ﬂ, konuﬂma ve hareketler”
anlam›na gelmektedir3.
Kutlamak fiili ise “önemli bir olay›n gerçekleﬂmesi y›l dönümü dolay›s›yla tören
yapmak”2 ve “önemli bir olaydan dolay› veya önemli bir günde özel ve e¤lenceli bir
ﬂey yapmak”3 anlamlar›na gelmektedir.
Gelenek “bir toplumun bireylerini birbirine ba¤layan, geçmiﬂten gelen, kuﬂaktan
kuﬂa¤a aktar›lan; efsaneler, olaylar ve s›nama yan›lma yoluyla oluﬂarak kökleﬂmiﬂ al›ﬂkanl›klar biçimindeki kurallar” olarak tan›mlanmaktad›r4.
Bu bilgilerin ›ﬂ›¤›nda, sa¤l›k u¤raﬂlar›n›n birer meslek olmalar› dolay›s›yla geleneksel hale getirilmiﬂ törensel kutlamalar yapt›¤›n› söylemek olanakl›d›r. Yukar›daki tan›mlardan yola ç›karak de¤erlendirildi¤inde, söz konusu törensel kutlamalar›n kimi yönleriyle ritüel kimi yönleriyle de seremoni özelli¤i taﬂ›d›¤› görülmektedir5.
Meslektaﬂlar aras›nda sosyal etkileﬂim ve ortak duygusal ruh hali oluﬂturmas›; kutlamalar›n profesyonellerce gerçekleﬂtirilmesi nedenleriyle “mesleki gün kutlamalar›” ritüel kapsam›nda de¤erlendirilebilir. Öte yandan mesleki gün kutlamalar›n›n düzenli
aral›klarla, tahmin edilebilir ve planlanm›ﬂ bir zamanda gerçekleﬂtirilmesi onun seremoni olarak da nitelendirilmesini olanakl› k›lar. Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n mesleki gün kutlamalar›n›n ritüel ile seremoninin kesiﬂim noktas›nda yer ald›¤› söylenebilir6,7.
Sa¤l›k Meslek Günleri ve Haftalar›
Bu bölümde alfabetik s›rayla, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n mesleki günlerinin ülkemizde ne
zaman ve ne amaçla kutland›¤› hakk›nda k›sa bir bilgi verilecektir.
Diﬂ Hekimli¤i Günü: Ülkemizde bilimsel diﬂ hekimli¤inin kuruluﬂ tarihi 22 Kas›m
1908’dir8. Bakanlar Kurulu’nda 1996 y›l›nda al›nan bir kararla 22 Kas›m günü “Diﬂ Hekimli¤i Günü” ve bu günü içine alan hafta “A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas›” olarak ilan edilmiﬂtir. O tarihten itibaren 22 Kas›m “Diﬂ Hekimli¤i Günü” olarak kutlanmaktad›r9.
Ebelik Haftas›: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›’n› içine alan 2128 Nisan aras›ndaki hafta ülkemizde “Ebelik Haftas›” olarak kutlanmaktad›r10. Ulusal
ölçekteki bu kutlamaya ilaveten uluslararas› ölçekte de, “Uluslararas› Ebeler Konfederasyonu”nun 1987 y›l›nda Hollanda’da yap›lan toplant›s›nda ald›¤› karara istinaden,
her y›l may›s ay›n›n beﬂinci günü “Dünya Ebeler Günü” olarak kutlanmaktad›r11.
Eczac›l›k Günü: Türk Eczac›lar Birli¤i’nin 1967 y›l›n›n eylül ay›nda yap›lan toplant›s›nda Türkiye’de eczac›l›k e¤itimin yap›ld›¤› ilk okul olan Mekteb-i T›bbiye-i ﬁaha-
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ne’nin aç›l›ﬂ tarihi (14 May›s 1839)12 “Eczac›l›k Günü” olarak teklif ve kabul edilmiﬂtir. O tarihten itibaren ülkemizde 14 May›s “Eczac›l›k Günü” olarak kutlanmaktad›r13.
Fizyoterapi Günü: Uluslararas› ölçekte kutlanan bir gündür. Dünya Fizyoterapi
Konfederasyonu’nun resmi olarak kuruldu¤u gün olan 8 Eylül ülkemizde de “Fizyoterapi Günü” olarak kutlanmaktad›r14.
Hemﬂirelik Haftas›: Hemﬂireli¤in kurucusu Florance Nightingale’in do¤um günü olan 12 May›s ile baﬂlayan hafta (12-18 May›s aras›) “Hemﬂirelik Haftas›” olarak
kabul edilmekte ve uluslararas› ölçekte kutlanmaktad›r15.
T›p Bayram›: Bilindi¤i gibi ülkemizde 14 Mart 1827’de modern anlamda ilk t›p
fakültesi kurulmuﬂ ve t›p e¤itimine baﬂlanm›ﬂt›r. 14 Mart “T›p Bayram›” olarak kutlanmaktad›r16. T›p Bayram› 14 Mart’ta ve ulusal ölçekte kutlanmaktad›r.
Veteriner Hekimler Günü: Dünya Veteriner Hekimleri Birli¤i taraf›ndan, her
y›l nisan ay›n›n son cumartesi gününün “Dünya Veteriner Hekimler Günü” olarak kutlanmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r17. Ülkemizde de Veteriner Hekimler Günü kutlamas› söz konusu tarihte yap›lmaktad›r.
Sa¤l›k meslek günlerinden Diﬂ Hekimli¤i Günü, Ebelik Haftas›, Eczac›l›k Günü ve
T›p Bayram› ülkemizde tüm dünyadan farkl› tarihlerde kutlan›rken; Ebeler Günü, Fizyoterapi Günü, Hemﬂireler Günü ve Veteriner Hekimler Günü ülkemizde tüm dünya
ile birlikte ayn› tarihte kutlanmaktad›r.
Amaç
Bu çal›ﬂman›n amaçlar›, s›ras›yla sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n, mesleki “gün” ve “hafta”s›n›n kutlanmas› konusundaki duyarl›l›klar›n›n ve fark›ndal›klar›n›n belirlenmesi ve mezuniyet öncesi dönemde al›nan etik e¤itimi ile mesleki gün fark›ndal›¤› aras›nda bir iliﬂkinin olup olmad›¤›n›n incelenmesidir.
Bireyler ve Yöntem
Çal›ﬂma, 2007 y›l›n›n Aral›k ve 2008 y›l›n›n Ocak - ﬁubat aylar›nda, Hatay ilinin
merkez ilçesinde görev yapan ve araﬂt›rmaya kat›lmay› kabul eden diﬂ hekimi, ebe, eczac›, fizyoterapist, hemﬂire, pratisyen hekim, uzman hekim ve veteriner hekimden oluﬂan toplam 200 sa¤l›k çal›ﬂan› üzerinde yap›lm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lara araﬂt›rma hakk›nda
bilgi verilmiﬂ ve anket formlar› araﬂt›rmaya kat›lmay› kabul eden gönüllü kat›l›mc›lara
uygulanm›ﬂt›r. Anket uygulamalar› araﬂt›rmac›n›n gözetiminde yap›lm›ﬂt›r.
Verilerin topland›¤› anket formu iki bölümden oluﬂmaktad›r. Birinci bölümünde kat›l›mc›lar›n sosyodemografik bilgilerini derleyen 7 soru yer almaktad›r. ‹kinci bölüm 8’i
bilgi derleme, 12’si 5’li Likert Ölçekli olmak üzere toplam 20 sorudan oluﬂmaktad›r.
Likert Ölçe¤i içeren sorular da iki gruba ayr›lmaktad›r.
“Mesleki gün kutlamas›na olumlu bak›ﬂ” baﬂl›¤› ile ifade edilebilecek ilk grupta
mesleki günün sahip ç›k›lmas› gereken özel ve anlaml› bir gün oldu¤u; mesle¤e verilen
önemin bir göstergesi oldu¤u; meslektaﬂlar aras›nda dayan›ﬂma ve birliktelik sa¤lad›¤›;
sa¤l›k olgusunu halk›n gündemine taﬂ›d›¤› ve sa¤l›k çal›ﬂanlar› taraf›ndan önemsendi¤i
temalar› iﬂlenmiﬂtir. “Mesleki gün kutlamas›na olumsuz bak›ﬂ” baﬂl›¤› ile ifade edilebilecek ikinci grupta ise mesleki günlerin, mesle¤e ait sorunlar› gündeme getirmede
önemli bir etkisinin olmad›¤›; mesleki gün kutlamas›n›n sa¤l›k çal›ﬂanlar› için sosyal etkinlikten baﬂka bir anlam ifade etmedi¤i; mesleki gün kutlamalar›n›n ayr› ayr› tarihlerde yap›lmas›n›n çok say›da günün ç›kmas›na neden oldu¤u ve bu durumun günlerin
hat›rlanmas›n› güçleﬂtirdi¤i belirten ifadeler yer almaktad›r.
Toplanan veriler SPSS 11 program›nda deskriptif istatistik yöntemleri ve ANOVA testi ile t-testi kullan›larak de¤erlendirilmiﬂtir.
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Bulgular
Demografik Bilgilerin Da¤›l›m›
Tablo 1’de gösterildi¤i gibi araﬂt›rmaya kat›lan 200 sa¤l›k çal›ﬂan›n›n %9,5’i diﬂ
hekimi, %17,5’i ebe, %11,5’i eczac›, %1,0’i fizyoterapist, %23,5’i hemﬂire, %16,5’i
pratisyen hekim, %12,5’i uzman hekim ve %8,0’i veteriner hekimdir. Kat›l›mc›lar›n
%57,0’si kad›n ve %43,0’ü erkektir; %67,0’si 40 yaﬂ›n alt›nda, %33,0’ü 40 yaﬂ ve
üzerindedir. Kat›l›mc›lar›n meslek yaﬂ›na göre da¤›l›mlar›na bak›ld›¤›nda %2,5’inin 1
y›ldan az, %28,0’inin 1-10 y›l, %52,5’inin 11-20 y›l, %14,5’inin 21-30 y›l, %2,5’inin
31 y›l ve üzerinde meslek yaﬂ›na sahip oldu¤u görülmektedir. Kat›l›mc›lar›n çal›ﬂma
yerlerine göre da¤›l›mlar›na bak›ld›¤›nda ise %70,5’inin kamuda, %21,0’inin özel sektörde ve %8,5’inin hem kamuda hem de özel sektörde çal›ﬂmakta oldu¤u görülmektedir.
Kat›l›mc›lar›n %61,5’i mesleki gün hakk›nda ilk bilgilerini ö¤rencili¤i s›ras›nda
ders olarak alm›ﬂ; %38,5’i ise meslek örgütü, meslektaﬂlar›, ilaç firmas› temsilcisi veya bas›n arac›l›¤›yla ö¤renmiﬂtir.
Çal›ﬂmaya kat›lan sa¤l›k çal›ﬂanlar›ndan mesleki gün bilgisini ö¤rencili¤i s›ras›nda
alanlar›n %64,0’ü bu bilgilerini deontoloji/t›p eti¤i derslerinden, %17,0’si ise t›p tarihi derslerinden ald›¤›n› belirtmiﬂtir.
Tablo-1: Demografik Bilgiler
SAYI

YÜZDE

134
66

67
33

CNSYET (toplam 200)
Kadın
114
Erkek
86

57
43

MESLEK (toplam 200)
Di Hekimi
Ebe
Eczacı
Fizyoterapist
Hekim
Hem ire
Veteriner Hekim

9,5
17,5
11,5
1
29
23,5
8

YA (toplam 200)
40 ya altı
40 ve üzeri

19
35
23
2
58
47
16

ÇALI MA ALANI (toplam 200)
Kamu
141
Özel Sektör
42
Her ikisi
17

70,5
21
8,5

MEZUNYET ÖNCES BLG ALMA DURUMU (toplam 200)
Evet
123
61,5
Hayır
67
38,5
BLGY ALDII DERS (toplam 123)
Deontoloji-Tıp Etii
79
Tıp Tarihi
21
Dier
23

64
17
19
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Bilgi Derleme Sorular›na Verilen Yan›tlar›n Da¤›l›m›
“Kendi mesle¤inizin mesleki gün kutlamas›na kat›l›r m›s›n›z” sorusuna sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n %25,5’i “her zaman”, %67,5’i “bazen”, %7,0’si “hiçbir zaman” yan›t›n›
vermiﬂtir (Tablo-2).
Tablo-2: “Kendi mesle¤inizin mesleki gün kutlamas›na kat›l›r m›s›n›z” sorusuna
sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n verdi¤i yan›tlar›n da¤›l›m›
n (200)

%

Her Zaman Katılan

51

25,5

Bazen Katılan

135

67,5

Hiçbir Zaman
Katılmayan

14

7

Kat›l›mc›lar kendi mesleki günlerinin ne zaman kutland›¤› sorusuna %88,5 gibi
yüksek bir oranla do¤ru cevap verirken, bu günlerin hangi amaçla kutland›¤› sorusunu
sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n %17,0’si do¤ru yan›tlam›ﬂt›r. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n mesleki günün
kutlanma tarihini ve bu günün kutlanma nedenini bilip bilmemesinin da¤›l›m›n› gösteren durum Tablo-3’te gösterilmiﬂtir.
Tablo-3: Mesleki Günlerin Kutlanma Tarihinin ve Kutlanma Nedeninin Bilinme
Durumu
n (200)

%

Tarihi Bilen

177

88,5

Tarihi Bilmeyen

23

11,5

Nedenini Bilen

34

17

Nedenini Bilmeyen

166

83

Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n %77,5’i T›p Bayram›n›n ne zaman kutland›¤› sorusuna do¤ru yan›t verirken, %22,5’i bu soruyu do¤ru yan›tlayamam›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n verdi¤i yan›tlar›n da¤›l›m› Tablo-4’te gösterilmiﬂtir.
Tablo-4: T›p Bayram›n›n Kutlanma Tarihinin Bilinme Durumu

Tıp Bayramının
Tarihini Bilenler
Tıp Bayramının
Tarihini
Bilmeyenler

n (200)

%

155

77,5

45

22,5
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Demografik Bilgilerin Likert Tipi Sorulara Verilen Yan›tlara Göre Da¤›l›m›
Likert tipi sorulara verilen yan›tlar faktör analizi uygulanarak incelenmiﬂtir. Mesleki gün kutlamas›na olumlu bak›ﬂ› ifade eden sorular Faktör 1 ad› alt›nda toplanm›ﬂt›r. Mesleki gün kutlamas›na olumsuz bak›ﬂ› ifade eden sorular Faktör 2 ad› alt›nda toplanm›ﬂt›r.
Cinsiyetin Faktör 1 ve Faktör 2’ye göre da¤›l›m› incelendi¤inde erkeklerin kad›nlara göre mesleki gün kutlamas›na daha olumlu bakt›¤› görülmektedir (p<,05) (Tablo-5).
Tablo-5: Cinsiyetin Faktör 2’ye göre da¤›l›m›

Kadın
Erkek

n

X2

s

114

10,16

3,00

86

12,77

t

sd

p

-6,082

198

,000

3,00

Yaﬂ›n Faktör 1’e göre da¤›l›m› incelendi¤inde 40 yaﬂ ve üstü gruptaki sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n, 39 yaﬂ ve alt›na göre mesleki gün kutlamas›na daha olumlu bakt›¤› görülmektedir (p<,05) (Tablo-6).
Tablo-6: Yaﬂ›n Faktör 1’e göre da¤›l›m›

39 ya ve
altı
40 ya ve
üstü

N

X2

134

12,07

66

s

10,82

t

sd

p

2,378

198

,018

3,64
3,23

Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› Hatay ilinin Merkez ilçesinde meslek örgütü bulunan ve bulunmayan sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n Faktör 2’ye göre da¤›l›mlar› incelendi¤inde meslek örgütü olanlar›n, meslek örgütü olmayanlara göre mesleki gün kutlamas›na daha olumlu bakt›¤› görülmektedir (p<,05) (Tablo-7).
Tablo-7: Meslek örgütü bulunup bulunmamas›n›n Faktör 2’ye göre da¤›l›m›

Meslek
Örgütü
Olanlar
Meslek
Örgütü
Olmayanlar

n

X2

s

116

12,32

3,12

84

9,85

2,91

t

sd

p

5,692

198

,000

Çal›ﬂma yerinin Faktör 2’ye göre da¤›l›m› incelendi¤inde ise özel sektörde çal›ﬂanlar›n kamuda çal›ﬂanlara göre mesleki günleri kutlamaya karﬂ› daha olumlu bak›ﬂ aç›s›na sahip olduklar› görülmektedir (p<,05) (Tablo-8).
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Tablo-8: Çal›ﬂma yerinin Faktör 2’ye göre da¤›l›m›
X2

N

s

Kamu

141

10,66

3,11

Özel
Sektör
Her kisi
Birden

42

13,29

3,19

F

sd

p

2

,000

Scheffe

ÖS>K

11,627
17

11,47

2,79

ÖS: Özel Sektör
K: Kamu
Mesleki Gün Bilgisinin Edinildi¤i Kayna¤›n Faktör 1 ve Faktör 2’ye göre da¤›l›m›
incelendi¤inde aralar›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir fark olmad›¤› görülmektedir
(Tablo-9).
Tablo-9: Mesleki gün bilgisinin edinildi¤i kayna¤›n Faktör 2’ye göre da¤›l›m›

Deontoloji/
Tıp Etii/ Tıp
Tarihi
Dier/
aretlemeyen

n

X2

100

11,20

100

11,36

s

t

sd

p

198

,304

3,28
,000
3,26

Tart›ﬂma
Bu bölümde, Hatay ilinin Merkez ilçesinde gerçekleﬂtirdi¤imiz bu araﬂt›rman›n sonuçlar› sadece yorumlanarak de¤erlendirilmiﬂ; bu konuda daha önce yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmaya rastlanmad›¤›ndan literatürle karﬂ›laﬂt›rma yap›lamam›ﬂt›r.
Araﬂt›rmaya kat›lan 200 sa¤l›k çal›ﬂan›n mesleki gün kutlamalar›na iliﬂkin bilgileri genel olarak de¤erlendirildi¤inde, büyük bir ço¤unlu¤unun (%88,5) kendi mesleki
günlerinin ne zaman kutland›¤› sorusunu do¤ru yan›tlad›klar› görülmektedir. Buna karﬂ›l›k hiçbir kat›l›mc› öteki sa¤l›k meslek günlerinin tümünün ne zaman kutland›¤› sorusunu do¤ru yan›tlayamam›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n %9,0’unun ise hiçbir sa¤l›k meslek gününün tarihini do¤ru olarak yan›tlayamad›¤› saptanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma kapsam›ndaki tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n %77,5’inin t›p bayram›n›n ne
zaman kutland›¤› sorusunu do¤ru yan›tlamalar› dikkat çekicidir. Türkiye’de t›p bayram› 1919 y›l›ndan beri kutlanan ve köklü bir geçmiﬂe sahip olan bir uygulamad›r. Buna karﬂ›n t›p d›ﬂ›ndaki sa¤l›k mesleklerinin mesleki gün kutlamalar› daha yak›n bir geçmiﬂe sahiptir. Kutlanma gelene¤i daha eskiye dayanan bir mesleki günün bilinirli¤inin
de yüksek olmas› kuﬂkusuz beklenen bir durumdur.
Türkiye özelinde öteki sa¤l›k u¤raﬂlar›n›n ilk formel e¤itimlerinin t›bbiye içerisinden filizlenmesi; medyada hekimlikle ilgili konular›n daha s›k iﬂlenmesi ve ayr›ca t›p
bayram›n›n t›ptan beslenen farkl› alanlar taraf›ndan da ticari amaçlarla kullan›lmas›, t›p
bayram›n›n tüm toplumda bilinirli¤ini artt›ran önemli etkenlerdir. Bir baﬂka etkenin de,
asl›nda do¤rudan t›p doktorlar›na ait olan bir mesleki günün tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›
kapsayacak biçimde “T›p Bayram›” ad› alt›nda kutlanmas› oldu¤u düﬂünülebilir.
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Mesleki gün hakk›ndaki bilginizi ilk kez hangi kaynaktan edindiniz sorusuna kat›l›mc›lar›n %61,5’i “ö¤rencili¤im s›ras›nda ders olarak anlat›ld›” yan›t›n› vermiﬂtir. Bunun d›ﬂ›ndaki bilgi kaynaklar›n›n meslektaﬂlar ile meslek örgütü oldu¤u görülmektedir.
Kat›l›mc›lar›n %61,5’inin mesleki gün ile ilgili bilgilerini e¤itim sürecinin bir parças› olarak mezuniyet öncesi e¤itimi s›ras›nda edinmelerine karﬂ›n, bu günün kutlanma nedeninin bilinme oran›n›n sadece %17,0 olmas› mesleki günlerin öneminin yeterince içselleﬂtirilmedi¤ini düﬂündürebilir.
Araﬂt›rmam›za kat›lan erkek sa¤l›k çal›ﬂanlar› kad›n sa¤l›k çal›ﬂanlar›na göre mesleki gün kutlamalar›na daha çok kat›lmakta, mesleki günlerin kutlanma nedenini daha
çok bilmekte ve kutlamalara daha olumlu bakmaktad›r. Araﬂt›rman›n hipotezinin aksine erkekler kad›nlara göre mesleki gün kutlamalar›na daha fazla ilgi göstermektedir.
Erkek sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n sosyal hayata daha rahat kat›l›m› ve ço¤unun araﬂt›rman›n
yap›ld›¤› bölgede meslek örgütüne sahip mesleklerden birinde aktif olarak çal›ﬂmas›,
bu durumun nedenleri aras›nda say›labilir.
40 yaﬂ ve üstü sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n kendi mesleki gün kutlamalar›na daha yüksek
bir oranda kat›lmalar›na ve kutlaman›n neden yap›ld›¤› sorusuna daha yüksek oranda
do¤ru yan›t vermelerine ra¤men 40 yaﬂ alt› kat›l›mc›larla aralar›nda istatistiksel aç›dan
anlaml› bir fark saptanmam›ﬂt›r (p>,05). Yaﬂ›n Faktör 1 ve Faktör 2’ye göre da¤›l›m›
incelendi¤inde 40 yaﬂ ve üstü gruptaki sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n, 39 yaﬂ ve alt›na göre mesleki gün kutlamas›na daha olumlu bakt›¤› görülmektedir (p<,05). Bu durumun, ileri yaﬂ
kat›l›mc›lar›n›n genellikle araﬂt›rman›n yap›ld›¤› bölgede meslek örgütü olan bir sa¤l›k
u¤raﬂ›na mensup olmalar›ndan ve mesleki deneyimlerinin daha fazla olmas›ndan kaynaklanabilece¤i düﬂünülmektedir.
Mesleki gün kutlamalar›na kat›lma ve mesleki günün kutlanma nedenini bilme
oranlar› meslek yaﬂ› gruplar› aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde, gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark bulunmad›¤› görülmektedir (p>,05). Ayn› ﬂekilde meslek yaﬂ›n›n mesleki güne bak›ﬂa olumlu veya olumsuz etkisinin olmad›¤› da saptanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma çerçevesinde, meslek örgütü bulunan sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n, bulunmayanlara göre daha yüksek bir oranda kendi mesleki gün kutlamalar›na kat›ld›klar› görülmektedir. Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› Hatay ilinin Merkez ilçesinde diﬂ hekimlerinin, eczac›lar›n, hekimlerin ve veteriner hekimlerin örgütlenmiﬂ meslek odalar› bulunmaktad›r,
ancak ebelerin, fizyoterapistlerin ve hemﬂirelerin ise örgütlenmiﬂ meslek odalar› henüz
bulunmamaktad›r.
Araﬂt›rmam›z›n sonuçlar›na göre, meslek örgütüne sahip olma kat›l›mc›lar›n kendi mesleki günlerinin kutlanma nedenini bilmeleri üzerinde etkili olmamaktad›r. Ancak
meslek örgütü olan sa¤l›k çal›ﬂanlar› olmayanlara göre mesleki gün kutlamas›na daha
olumlu bakmaktad›r. Meslek örgütlerinin bulunduklar› ﬂehirlerde çeﬂitli etkinliklerle
mesleki günleri gündeme getirmesi ve bununla ilgili bilimsel – sosyal etkinlikler yapmas›; meslektaﬂlar aras›nda bir dayan›ﬂma kültürü oluﬂmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu durum
mesleki günlerin bilinirli¤ini art›rabilmekte ve olumlu bak›ﬂ› besleyebilmektedir.
Özel sektörde görev yapan sa¤l›k çal›ﬂanlar› mesleki gün kutlamas›na %57,1 oran›nda kat›lmaktad›r. Bu durum “yaln›zca kamuda” ve “hem özel sektör hem kamuda”
çal›ﬂanlara göre oldukça yüksek bir kat›l›md›r. Özel sektör çal›ﬂanlar› mesleki gün kutlamas›na daha olumlu bakmaktad›r. Özel sektör çal›ﬂanlar›n›n a¤›rl›kl› olarak eczac›lar
ve diﬂ hekimleri oldu¤u göz önüne al›n›rsa bu fark›n, bu iki meslek grubunun o bölgede meslek örgütlerinin bulunmas›ndan ve k›smen de olsa ekonomik refah düzeylerinin
öteki sa¤l›k çal›ﬂanlar›na göre daha iyi olmas›ndan kaynaklad›¤› düﬂünülebilir.
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Mesleki gün olgusunun mezuniyet öncesi dönemde Deontoloji / T›p Eti¤i / T›p Tarihi derslerinde verilmesinin mesleki günün bilinirli¤ini art›rmad›¤› görülmektedir. Al›nan
bilginin içselleﬂtirilmemesinin bu durumu yaratan önemli bir etken oldu¤u düﬂünülebilir.
Sonuç ve Öneriler
T›p etkinli¤i sadece bilimsel bilgi ve beceriler bütünü olan teknik bir disiplin de¤il,
ayn› zamanda moral de¤erleri ve gelenekleri olan bir u¤raﬂ alan›d›r. Mesle¤e iliﬂkin bilgi ve becerilerin yan›nda, mesleki kimlik kazanma, o mesle¤in üyesi gibi düﬂünme, hissetme, davranma gibi mesleki de¤erlerin ö¤renilmesi ve benimsenmesi gerekmektedir.
Bu durum sadece hekimlikte de¤il, diﬂ hekimli¤i, ebelik, eczac›l›k, hemﬂirelik, veteriner hekimlik gibi di¤er sa¤l›k meslek gruplar›nda da önem taﬂ›maktad›r. Mesle¤e iliﬂkin etik de¤erler mezuniyet öncesi e¤itimde kazand›r›lmal›, mesle¤e at›ld›ktan sonra da
gerek di¤er meslektaﬂlar› ve gerekse meslek örgütüyle etkileﬂimler sonucu pekiﬂtirilmelidir. Meslek örgütlerinin etik de¤erleri ortaya koyma ve uygulamada yayg›nlaﬂt›rma
konusunda baﬂat bir görevi bulunmaktad›r.
Sa¤l›k u¤raﬂlar›na ait mesleki günler ve bu günlerin kutlanmas› eylemi, genel olarak sa¤l›k mesle¤inin geleneklerinin ve etik de¤erlerinin bir parças› olarak kabul edilmektedir. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n mesleki günlerine verdikleri önemi ortaya koymaya çal›ﬂt›¤›m›z ve Hatay ilinin Merkez ilçesindeki sa¤l›k çal›ﬂanlar› üzerinde gerçekleﬂtirdi¤imiz araﬂt›rmadan elde etti¤imiz sonuçlar aﬂa¤›da yer almaktad›r.
1. Çal›ﬂmaya kat›lan sa¤l›k çal›ﬂanlar› kendi mesleki günlerinin hangi gün kutland›¤›n› genel olarak bilmekte; ancak bu günün anlam›n› yeterince bilmemekte ve ö¤rencilikleri s›ras›nda deontoloji/t›p eti¤i dersi almalar› bu durumu de¤iﬂtirmemektedir.
2. Özel sektörde görev yapan sa¤l›k çal›ﬂanlar› kamuda çal›ﬂanlara göre; erkek
sa¤l›k çal›ﬂanlar› kad›n çal›ﬂanlara göre; 40 yaﬂ›n üstündeki sa¤l›k çal›ﬂanlar› 40 yaﬂ alt› çal›ﬂanlara göre mesleki günlerin kutlanmas›na daha olumlu bakmaktad›r.
3. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n mesleki gün kutlamalar›na kat›l›mlar›nda ve bu kutlamalara olumlu yaklaﬂmalar›nda o mesle¤in meslek örgütünün bulunmas› önemli rol oynamaktad›r. Meslek örgütleri, o mesle¤in de¤erlerinin ve geleneklerinin ö¤retilmesinde
iﬂlevseldir.
4. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›na, mezuniyet öncesi dönemde mesle¤e iliﬂkin bilgi ve becerilerin yan›nda, mesleki kimlik kazand›r›lmas›; o mesle¤in üyesi gibi düﬂünmenin, davranman›n benimsetilmesi; mesleki etik de¤erlerin bir parças› olarak mesle¤in geleneklerinin ve mesleki günlerin ö¤retilmesi bir gerekliliktir.
5. Mesleki günlerin tam anlam›yla bilinmesi ve dayan›ﬂma ruhuyla kutlanmas›,
mesle¤in etik de¤erlerinin içselleﬂtirilmesi anlam›nda s›n›rl› da olsa bir gösterge olarak
kabul edilebilir.
Araﬂt›rmam›zdan elde edilen sonuçlar de¤erlendirildi¤inde ﬂu saptamalar› yapmak
olanakl›d›r. Sa¤l›k çal›ﬂan› yetiﬂtiren her okulun e¤itim program›nda özellikle deontoloji ve meslek tarihi derslerinin içinde “mesleki gün” olgusunun önemi tüm yönleriyle
tan›t›lmal› ve ö¤rencilerin bu olguyu içselleﬂtirebilmeleri için gün kutlamalar›na kat›l›mlar› teﬂvik edilmelidir.
Ülkemizde sa¤l›k u¤raﬂlar›n›n mesleki gün kutlamalar›nda, meslek örgütünün öncü bir rol üstlendi¤i bilinen bir gerçektir. Bu ba¤lamda meslek örgütüne düﬂen, bu özel
ve manevi günlerin anlam›n› vurgulaman›n yan›nda, mesle¤in tüm üyelerinin kat›l›m›n› sa¤layacak biçimde bilimsel ve sosyal içeri¤i zengin etkinlikler düzenlemektir. Merkezi olarak örgütlenmesini tamamlam›ﬂ meslek kuruluﬂlar›n›n yerel ölçekte ülke geneline yayg›nlaﬂt›r›lmas› gerekmektedir.
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Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n mesleki gün fark›ndal›¤› konusunda, sorunun tüm boyutlar›yla ele al›naca¤› daha fazla alan çal›ﬂmas›na gereksinim vard›r. Benzer çal›ﬂmalar›n ülke ölçe¤inde, farkl› merkezlerde yap›lmas› daha güvenilir bulgular›n elde edilmesine
yard›mc› olacakt›r.
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HEMﬁ‹REL‹K BÖLÜMÜ 3. ve 4. SINIF Ö⁄RENC‹LER‹N
ET‹K PROBLEMLER KARﬁISINDAK‹
YAKLAﬁIMLARININ BEL‹RLENMES‹
DETERMINING THE APPROACHES of NURSERY
DEPARTMENT 3. and 4. GRADE STUDENTS
TOWARDS ETHICAL PROBLEMS
Dilek ÖZDEN*, Hat›ra D‹REK**, Gonca D‹LEK***, Saniye GÖKGÖZ****
Abstract
This study is made descriptively to determine the to determine the approaches of
nursery students towards ethical problems. The sample of the study consists of 143
people 77 of which are 3. Grade nursery students and 66 of which are 4. Grade nursery students having education in an integrated curriculum program in 2007 – 2008
academic year. The data are collected by a questionnary. It was determined that,
among the students under the scope of the research, 96,5% apply the theoretical
knowledge about ethics in clinical application, 81,1% face ethical problems during
clinical applications, when the ethical problems were examined, 27,6% stated that
informed consent is not taken from the patients, 17.2% stated that the truth is not
told to the individual about the diagnosis, 24.1% stated that harm is given to the
patients, 18,1% stated that selfhood and privacy is not respected, 10.3% stated that
the justice principle is not adapted. In this study, it was determined that the answers
of the students to questions about euthanasia and informing the patieant about diagnosis in terminal period, shows great variety. It was determined that majority of the
students answered most of the questions about ethics subject.
Key Words: Nursery students, ethics, medical ethics.
Giriﬂ
Bilim ve teknolojideki geliﬂmeler ve bu geliﬂmenin sonucunda sa¤l›k bak›m›nda
de¤iﬂimlerin yaﬂanmas› hastaya bak›m veren hemﬂirelerin etik problemler ile s›kl›kla
karﬂ›laﬂmas›na neden olmaktad›r1,2. Hemﬂireler, hasta ve ailesi ile savunuculuk, dan›ﬂmanl›k ve e¤iticilik rolleri gere¤i sa¤l›k alan›nda moral de¤erlerin geliﬂmesinde anahtar kiﬂilerdir3 ve etik ikilemleri tan›mlamada ve etik karar vermede bilgili ve yeterli olmal›d›rlar4.
Etik hemﬂirelik e¤itiminin önemli bir parças›d›r. Hemﬂirelerin etik kararlar verebilmesi, öncelikli olarak hemﬂirelik e¤itim programlar›ndan mezun olmadan önce kendi ahlaki de¤erlerini tan›y›p, kontrol edebilmeleri ile mümkün olabilir. Hemﬂirelik ö¤rencileri için etik e¤itimin amac› bu etik sorunlar› belirlemede ve karar vermede yeterli, ahlaki olarak sorumluluk sahibi hemﬂireler yetiﬂtirmektir5.
*Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemﬂirelik Bölümü, Hemﬂirelik Esaslar›
AD / dozden2002@yahoo.com
** Cumhuriyet Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemﬂirelik Bölümü Dördüncü S›n›f Ö¤rencisi
*** Cumhuriyet Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemﬂirelik Bölümü Dördüncü S›n›f Ö¤rencisi
**** Cumhuriyet Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemﬂirelik Bölümü Dördüncü S›n›f Ö¤rencisi
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Yap›lan çal›ﬂmalar ö¤rencilerin ahlaki karar verme düzeyinin hemﬂirelik e¤itimin
sonunda artt›¤›n› belirtmektedir6-8. Krawzczyk etik e¤itimin, hemﬂirelik ö¤rencilerinin
ahlaki karar vermelerine etkisini inceledi¤i çal›ﬂmada, etik dersleri ile etik karar vermenin kolaylaﬂt›¤›n› bildirmektedir. Ayr›ca bu çal›ﬂmada, son s›n›f hemﬂirelik ö¤rencilerinde 1. s›n›f hemﬂirelik ö¤rencilerine göre etik karar verme becerisinin geliﬂti¤i vurgulanmaktad›r9. Hemﬂirelik ö¤rencilerinin, ö¤rencilik ve hemﬂire olarak çal›ﬂt›¤› dönemlerdeki ahlaki karar verme farkl›l›¤›n›n incelendi¤i çal›ﬂmada, hemﬂirelik s›ras›nda
hem ideal hem gerçekçi karar verme puan›n›n ö¤rencilik dönemine göre oldukça yüksek oldu¤u bildirilmektedir10.
‹ngiltere’de 1900’lerden beri etik konusu hemﬂirelik müfredat›n›n bir bölümü olmas›na ra¤men, bugün birçok hemﬂirelik mezununun, etik olarak duyarl› uygulay›c›lar
olmada bilgi, yetenek ve güven eksikli¤i oldu¤unu göstermektedir. Baz› eksiklikler, kaliteli hemﬂirelik bak›m›n› engelleyebilir8.
Grundstein–Amando hemﬂirelik ö¤rencilerinin etik problemleri nas›l tan›mlad›¤›,
onlar› nas›l tart›ﬂt›¤› ve gerçek yaﬂamda bu sorunlar› nas›l çözümledi¤i ile ilgili önemli
derecede de¤iﬂkenlik oldu¤unu belirtmektedir11. ‹ngiltere’de, doktorlarla ilgili ilk formal etik e¤itim araﬂt›rmas›nda, ö¤rencilerin kendi etik bak›ﬂ aç›s›n› geliﬂtirmekten çok
akranlar› ya da yaﬂça k›demli rol modellerinin etik bak›ﬂ aç›lar›n› benimseme e¤iliminde olduklar›n› bildirmektedir12. Irwin ve ark. ö¤renmede di¤er profesyonel gruplar›nda benzer özelli¤i takip ettiklerini, k›demli klinik rol modellerinin ö¤rencilerin etik de¤erleri gerçekleﬂtirilmesinde major etkiye sahip oldu¤unu belirtmektedir13. Yap›lan çal›ﬂmalarda hemﬂirelik, t›p ve diﬂ hekimli¤i ö¤rencilerinin etik konular› anlama ve kavrama konusunda e¤itim baﬂlang›c›nda fazlaca etkilendikleri14, daha önce klinik deneyimi olmayan baz› ö¤rencilerin ilk teori yaklaﬂ›m›na ilgi göstermede ve çal›ﬂmalar›na
bunu yans›tmada baﬂar›s›z olduklar›, derse baﬂlamadan önce do¤rudan do¤ruya etik
ikilemler ile ilgili deneyimin olmas›, etik karar verme becerilerinin gerçekleﬂtirilmesinde önemli bir faktör olarak görülmektedir8. Sjostedt ve ark. ilk klinik alanda çal›ﬂan
hemﬂirelik ö¤rencilerinin birey merkezli çal›ﬂma ve ahlaki karar vermenin gereklili¤inin fark›nda olduklar›n› bildirmektedir15.
Cameron ve ark. ö¤rencilerin tutum ve davran›ﬂlar›n inceledi¤i çal›ﬂmada, ö¤rencilerde etik karar verme becerisinin en iyi klinik uygulamada ö¤renildi¤ini bildirmektedir16. Ö¤renciler, klinik uygulamalarda hastalar›na ne kadar zaman ayr›lmas› gerekti¤ine, hasta için kim taraf›ndan ne yap›lmas› gerekti¤ini ve hastalara ile paylaﬂ›lmas› gereken bilginin miktar› ile ilgili s›k›nt› yaﬂayabilirler. Bunlar›n tümü esasen etik konular
olarak ö¤renilir8. Turner ve Bechtel uygulama içinde karﬂ›laﬂt›klar› etik problemleri anlama ve bilgisini uygulamaya entegre etme becerisi gibi uygun ö¤renme çevrelerinin
hemﬂirelik ö¤rencilerinin etik becerileri gerçekleﬂtirmesini destekledi¤ini belirtmektedir17. Sadece yüzeysel teorik bilgi kazanan ö¤renciler mezuniyetten sonra etik anlay›ﬂ› sürdürememekte ve geliﬂtirememektedirler. S›nav odakl› ö¤renmenin oldu¤u yerde,
ö¤renciler h›zla etik derslerden önce sahip olduklar› de¤erlere geri dönmektedirler18.
Hemﬂirelik ö¤rencileri idealist hemﬂirelik eti¤ini ö¤renmesine ra¤men klinik alanlarda gerçek etik ikilemler ile karﬂ›laﬂt›klar› zaman stres yaﬂarlar ve teoride ö¤rendiklerini uygulamaya yans›tamayabilirler. Bu durum ö¤rencilerde, duygusal olarak tükenmeye, benlik sayg›s›nda azalma, hayal k›r›kl›¤›, öfke, üzüntü, anksiyete, utanç, güvensizlik, suçluluk ve k›zg›nl›k ve depresyona neden olabilir10,19.
Kelly 22 yeni mezun olmuﬂ hemﬂireyi 2 y›l süresince izledikleri çal›ﬂmada, etik
problemler ile karﬂ›laﬂt›klar›nda, e¤itimlerinde kendilerine ö¤retilenden farkl› yollarla
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baﬂ etme yollar› bulduklar›n› bunlar›n hasta ile iletiﬂimden kaçmak, klinikten ayr›lmak,
etkin olarak daha az süre çal›ﬂmak ve hemﬂirelik mesle¤inden ayr›lma olarak bildirilmektedir20.
Doane ve ark hemﬂirelik ö¤rencileri ve klinik hemﬂirelerinin uygulamalar›n›n etik
aç›dan incelendi¤i çal›ﬂmada, hemﬂirelik ö¤rencileri kiﬂisel de¤erler ile profesyonel de¤erlerin çat›ﬂmamas› için çaba harcad›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Yine bu çal›ﬂmada, rol
beklentilerinin ve hastane politikalar›n›n ö¤rencilerin ve klinik hemﬂirelerinin etik karar verme becerilerini engelledi¤i saptanm›ﬂt›r21.
Yap›lan literatür incelemesinde, yurt d›ﬂ›nda hemﬂirelik ö¤rencilerinin etik karar
verme becerileri ile ilgili çeﬂitli çal›ﬂmalar yer almakla birlikte6,9. Ülkemizde, hemﬂirelik ö¤rencilerinin etik problemlere yaklaﬂ›m›n›n belirlenmesine yönelik araﬂt›rmalara
rastlanamam›ﬂt›r. Hemﬂirelik ö¤rencilerinin meslek yaﬂant›s›na baﬂlamadan önce etik
problemlerin fark›nda olup olmad›klar›n›n saptanmas›, etik ilkeler do¤rultusunda etik
karar verme durumlar›n›n belirlenmesi, müfredatta etik ile ilgili teori ve uygulama konular›n›n gözden geçirilmesini sa¤lamada önemlidir.
Gereç ve Yöntem
Araﬂt›rman›n Tipi
Bu çal›ﬂma hemﬂirelik ö¤rencilerinin etik problemler karﬂ›s›ndaki yaklaﬂ›mlar›n›n
belirlenmesi amac›yla tan›mlay›c› olarak yap›lm›ﬂt›r.
Araﬂt›rman›n Evreni ve Örneklemi
Araﬂt›rman›n evrenini 2007–2008 E¤itim–Ö¤retim y›l›nda entegre müfredat program› uygulanan bir hemﬂirelik bölümünde 3. s›n›f 84 ve 4. s›n›f 66 hemﬂirelik ö¤rencisi olmak üzere toplam 150 kiﬂi oluﬂturmuﬂtur. Araﬂt›rmada örneklem seçim tekni¤i kullan›lmam›ﬂ, saptanan bu evren içerisinde araﬂt›rmaya kat›lmay› kabul eden 77 kiﬂi 3.s›n›f ve 66 kiﬂi 4.s›n›f hemﬂirelik ö¤rencisi olmak üzere toplam 143 ö¤renci araﬂt›rmaya
al›nm›ﬂt›r. Bu ö¤rencilerin klinik uygulamaya yo¤un olarak ç›kmalar› ve son s›n›fta internlik uygulamas›n›n olmas› nedeniyle araﬂt›rman›n örneklemini oluﬂturmuﬂtur.
Verilerin Toplanmas›
Veriler literatür bilgileri do¤rultusunda1,2,22 araﬂt›rmac›lar taraf›ndan geliﬂtirilen
bir soru formu kullan›larak toplanm›ﬂt›r. Form toplam 3 bölümden oluﬂmaktad›r. Formun birinci bölümünde, toplam 13 soru bulunmakta, ö¤rencilerin tan›t›c› özelliklerine
iliﬂkin sorular yer almaktad›r. Formun ikinci bölümünde etik problemle ilgili 38 önerme bulunmaktad›r. Ö¤rencilerin önermelere verdikleri yan›t likert tipi (kat›lm›yorum,
k›smen kat›ml›yorum, k›smen kat›l›yorum, kat›l›yorum) olarak iﬂaretlemeleri istenmiﬂtir. Formun üçüncü bölümünde etik vakalara yer verilmiﬂtir.
Verilerin Toplanmas›
Verilerin toplanmas›na baﬂlamadan önce, hemﬂirelik bölümden araﬂt›rman›n yap›labilmesi için yaz›l› izin al›nm›ﬂt›r. Ö¤rencilere araﬂt›rman›n amaçlar› aç›klanm›ﬂ,
araﬂt›rmaya kat›lma konusunda zorlama yap›lmam›ﬂ ve sözel onamlar› al›nd›ktan sonra anket formu uygulanm›ﬂt›r.
Veriler toplanmaya baﬂlamadan önce araﬂt›rmac›lar taraf›ndan soru formunun anlaﬂ›l›rl›¤›n› belirlemek üzere 25 ö¤renci üzerinde ön uygulama yap›lm›ﬂ ve anlaﬂ›lmayan ifade ve eksik sorular düzenlenerek araﬂt›rman›n uygulamas›na geçilmiﬂtir. Haz›rlanan anket formu 2008 May›s ay› içerisinde uygulanm›ﬂt›r.
Verilerin De¤erlendirilmesi
Elde edilen veriler SPSS for windows 14.0 istatistik paket program› kullan›larak
de¤erlendirilmiﬂtir. ‹statistiksel de¤erlendirmede Yüzdelik Da¤›l›m ve ki-kare testi kullan›lm›ﬂt›r.
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Bulgular
Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin yaﬂ ortalamalar› 21.93±1.27 olup, %96.5’inin
bekar oldu¤u, %99.3’ünün herhangi bir hastanede çal›ﬂmad›¤› belirlenmiﬂtir. Örneklem grubunu %53.8 3. s›n›f, %46.2 4.s›n›f ö¤renciler oluﬂturmaktad›r. Ö¤rencilerin
tamam›n›n (%100) etikle ilgili teorik ders ald›¤›, %96,5’inin bu teorik bilgiyi klinik uygulamada kulland›¤› saptanm›ﬂt›r (Tablo-1).
3.s›n›f ö¤rencilerin %45.5 ve 4.s›n›f ö¤rencilerin %68.5’inin eti¤i “ahlak› içine
alan evrensel de¤erler sistemidir” ﬂeklinde tan›mlad›klar› belirlenmiﬂtir. Yap›lan istatistiksel de¤erlendirmede 3 ve 4. s›n›f ö¤rencilerin eti¤i tan›mlar› aras›nda önemli bir fark
oldu¤u belirlenmiﬂtir (p < 0.05) (Tablo-2).
Araﬂt›rma kapsam›na al›nan ö¤rencilerinin %81.1’inin klinik uygulamalar› s›ras›nda etik problemler ile karﬂ›laﬂt›¤› (Grafik-1), ö¤rencilerinin klinik uygulamalarda en s›k
karﬂ›laﬂt›klar› etik problemler incelendi¤inde, ö¤rencilerin %27.6’s› hastalardan bilgilendirilmiﬂ onam›n al›nmad›¤›n›, %17.2’si bireye tan›s› ile ilgili gerçe¤in söylenmedi¤ini, %24.1’i hastaya zarar verildi¤ini, %18.1’i bireysellik ve mahremiyete sayg› duyulmad›¤›n›, %10.3’ü adalet ilkesine uyulmad›¤›n› ve %2.7’si yaﬂam›n son döneminde tedavi deste¤inin kesildi¤ini belirtmiﬂlerdir (Grafik-2).
Ö¤rencilerin önermelere verdikleri yan›tlar›n da¤›l›m› incelendi¤inde, do¤ru cevap
oran›n›n %90 ve üzerinde oldu¤u önerme say›s› 10’dur. Bu önermelerden 19 no’lu
(Hasta bak›m›nda sterilitesinden emin olmad›¤›m hiçbir malzemeyi kullanmam) önermesine ö¤rencilerin %94.4’ü, 14 no’lu (Hemﬂire, hastalara ve onlar›n bireysel gereksinim ve de¤erlerine sayg› göstermelidir) önermeye ö¤rencilerin %93.0’ü kat›l›yorum,
28 no’lu (Bireyin sa¤l›k kuruluﬂunu seçme ve gerekti¤inde bunu de¤iﬂtirme hakk› vard›r) ve 30 no’lu (Hemﬂire, toplumun bölgesel, ulusal, uluslararas› sa¤l›k gereksinimini karﬂ›lamak için di¤er sa¤l›k disiplinleriyle sorumluluklar›n› paylaﬂmal› ve ortak çal›ﬂmalara kat›lmal›d›r) önermelerine ö¤rencilerin %92.3’ü kat›l›yorum, 15 no’lu (Ekonomik düzeyi yüksek olan hastan›n daha iyi bak›m alma hakk› vard›r) önermesine ö¤rencilerin %91.6’s› kat›lmad›¤›n› belirtmiﬂtir. 13 no’lu (Hemﬂire, hasta ve ailesinin
de¤er ve inançlar›na sayg› göstermelidir) önermesine ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤u (%91.6) kat›ld›¤›n› belirtmiﬂlerdir. 6 no’lu (Komadaki hastalar, a¤›r zeka özürlülü¤ü, a¤›r psikiyatrik sorunu olan hastalar ve küçük çocuklar›n tedavisinde ve bak›m›nda
ailenin de onay› al›nmal›d›r) önermeye %90.9’u kat›l›yorum, 18 no’lu (Hastan›n tan› tedavi ve prognozu hakk›nda hasta yak›nlar›na bilgi vermek gereksizdir) önermeye
ö¤rencilerin %90.9’u kat›lm›yorum, 26 no’lu (Hemﬂire hekim isteminde hasta zarar›na neden olacak uygulamalar› reddedebilmelidir) önermeye %90.9’u kat›l›yorum, 7
no’lu (Ayn› bak›m gereksinimlerine sahip olan bireylerin eﬂit düzeyde hizmet almas›
adalet ilkesini içerir) önermeye %90.2’si kat›l›yorum yan›t›n› vermiﬂlerdir(Tablo-3).
Tablo 3 incelendi¤inde, ö¤renci hemﬂirelerin 32 no’lu (Sa¤l›k çal›ﬂanlar›, hastan›n sa¤l›¤›n› korumak ve ›st›rab›n› dindirmekle yükümlü olup ötenazi dahil her türlü giriﬂimi yapabilmelidir) önermesine %22.4 oranda kat›lmad›¤›n›, ö¤rencilerin
%17.5’inin ise kat›ld›¤› dikkati çekmektedir(Tablo-3).
Tablo incelendi¤inde 12 no’lu (Hastamla ilgili bütün verileri tüm personelle paylaﬂ›r›m) önermeye ö¤renci hemﬂirelerin %31.5’inin kat›lmad›¤›, %25.9’unun kat›l›yorum yan›t› verdi¤i, 16 no’lu (Hastal›¤› nedeniyle çok fazla a¤r› yaﬂayan bireyin ötenazi isteme hakk› vard›r) önermesine ö¤renci hemﬂirelerin %37.8’sinin kat›l›yorum yan›t› verdikleri dikkati çekmektedir(Tablo-3).
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Tablo-1. Ö¤rencilerinin Tan›t›c› Özellikleri (n=143)
YA
19-21 ya
22-24 ya
25 ya ve üzeri
SINIF
3
4
MEDEN DURUM
Evli
Bekar

Sayı

%

45
96
2

31.5
67.1
1.4

77
66

53.8
46.2

5
138

3.5
96.5

BR KLNKTE ÇALIMA DURUMU*
Evet
1
Hayır
142
ETK LE LGL TEORK DERS ALMA DURUMU
Alan
143
Almayan
0
ETK LE LGL TEORK BLGNN KLNK UYGULAMADA KULLANILMA DURUMU
Evet
138
Hayır
5

0.7
99.3
100.0
0.0
96.5
3.5

*Çal›ﬂan bir kiﬂinin acil klini¤inde çal›ﬂt›¤› belirlenmiﬂtir.
Tablo-2.
(n=143)

Ö¤rencilerin Eti¤in Tan›m›na ‹liﬂkin Verdi¤i Cevaplar›n Da¤›l›m›

ETN TANIMI

3. SINIF
SAYI

Cevapsız

statistiksel

4. SINIF
%

SAYI

%

9

11.7

3

4.5

10

13.0

0

0.0

Doru – yanlı, iyi – kötü arasında karar verilen

35

45.5

45

8.2

kurallardır.

20

26.0

13

19.7

3

3.9

4

7.6

Yarar – zarar dengesi düünülerek karar vermektir.
Ahlakı içine alan evrensel deerler sistemidir.

Deerlendirme*
X2 = 16.12
P = 0.006
P < 0.05

Meslek üyelerinin uymaları beklenen standartları belirten
ilkeler ve kurallardır.

*‹statistiksel de¤erlendirmede çok gözlü düzenlerde khi-kare testi kullan›lm›ﬂt›r.
Grafik-1. Ö¤rencilerin Klinik Ortamlarda Etik Problemler ‹le Karﬂ›laﬂma Durumlar› (N=143)

Grafik-2. Ö¤rencilerin Klinik Ortamlarda En S›k Karﬂ›laﬂt›klar› Etik Problemler
(N=116)
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Tablo-3.Ö¤rencilerin Etik ile ‹lgili Bilgi Düzeylerinin Saptanmas›na Yönelik
Önermelere Verdikleri Cevaplar›n Da¤›l›m› (n=143)
NO

1

2

3
4
5

6

7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

ÖNERMELER

Evrensel etik ilkeler, meslek üyelerinin kendisine,
mesleine, meslektalarına ve topluma karı
sorumluluklarını yerine getirirken kullandıı yol
gösterici kurallardır.
Salıkta etik salık bakımı veren hekim, ebe, salık
memuru, salık teknisyenleri ve çok sınırlı olarak da
hemireleri ilgilendiren bir kavramdır.
Etik ilkelere balı olabilmenin ön koulu etik
sorunların farkına varabilmektir.
Etik; meslek ahlakıdır.
Her bireye yapılacak ilem öncesinde ilemle ilgili
bilgi verilmesi ve onayının alınması otonomi
ilkesini içerir.
Komadaki hastalar,aır zeka özürlülüü, aır
psikiyatrik sorunu olan hastalar ve küçük çocukların
tedavisinde ve bakımında ailenin de onayı
alınmalıdır.
Aynı bakım gereksinimlerine sahip olan bireylerin
eit düzeyde hizmet alması adalet ilkesini içerir.
Çalıtıım klinikte tanıdıım veya akrabam olan
hastalara daha öncelikli davranırım.
Hemirenin temel sorumluluu salıı gelitirmek,
hastalıı önlemek, salıı korumak ve acıyı
dindirmektir.
Her bireyin tedaviyi reddetme hakkı vardır.
Hekim isteminde yer alan tedavinin doruluu
konusunda üpheye dütüüm durumlarda ilaç
tedavisini yapmam.
Hastamla ilgili bütün verileri tüm personelle
paylaırım.
Hemire, hasta ve ailesinin deer ve inançlarına
saygı göstermelidir.
Hemire, hastalara ve onların bireysel gereksinim ve
deerlerine saygı göstermelidir.
Ekonomik düzeyi yüksek olan hastanın daha iyi
bakım alma hakkı vardır.
Hastalıı nedeniyle çok fazla arı yaayan bireyin
ötenazi isteme hakkı vardır.
Terminal
dönemdeki
bir
hastaya
tanısı
söylenmelidir.
Hastanın tanı tedavi ve prognozu hakkında hasta
yakınlarına bilgi vermek gereksizdir.
Hasta bakımında sterilitesinden emin olmadıım
hiçbir malzemeyi kullanmam.
Eitim amaçlı gözlemlerde hasta bakımı sırasında
hastanın onayının alınmasına gerek yoktur.
Hasta ırk , dil , din , cinsiyet , mezhep ,siyasi
düünce , felsefi inanç , ekonomik ve sosyal
durumlar dikkate alınmadan hizmet almalıdır.
Terminal dönemdeki hastaya kardiyo pulmoner
resustasyon (Kalp masajı) yapılmamalıdır.
Hemire, hastadan aldıı kiisel bilgileri gizli
tutmalıdır.
Uygunsuz davranıları(cinsel içerikli, saldırgan vb.)
olan hastanın bakımına katılmam.
Hemire acil ve zorunlu durumlar dahil doktor
istemi olmaksızın ilaç uygulamamalıdır.
Hemire hekim isteminde hasta zararına neden
olacak uygulamaları reddedebilmelidir.
Fiziksel ve psikolojik yönden hiçbir talepte
bulunmayan hastayı problemsiz kabul ederim.
Bireyin salık kuruluunu seçme ve gerektiinde
bunu deitirme hakkı vardır.
Hasta kendisi ile ilgili her türlü giriimden haberdar
olmalıdır.
Hemire, toplumun bölgesel, ulusal, uluslararası
salık gereksinimini karılamak için dier salık
disiplinleriyle sorumluluklarını paylamalı ve ortak
çalımalara katılmalıdır.

KATILMIYOR
UM
SAYI
%
2
1.4

93

65.0

KISMEN
KATILMIYORU
M
SAYI
%
3
2.1

9

6.3

KISMEN
KATILIYORU
M
SAYI
%
10
7.0

9

6.3

KATILIYORUM

CEVAPSIZ

SAYI
128

%
89.5

SAYI
0

32

22.4

0

%
0.0

0.0

2

1.4

4

2.8

14

9.8

123

86.0

0

0.0

6
16

4.2
11.2

4
3

2.8
2.1

23
15

16.1
10.5

110
108

76.9
75.5

0
1

0.0
0.7

4

2.8

0

0.0

9

6.3

130

90.9

0

0.0

0.7

3

2.1

2

1.4

8

5.6

129

90.2

1

108

75.5

18

12.6

8

5.6

8

5.6

1

0.7

3

2.1

8

5.6

30

21.0

102

71.3

0

0.0

3
11

2.1
7.7

1
5

0.7
3.5

13
18

9.1
12.6

125
109

87.4
76.2

1
0

0.7
0.0

45

31.5

34

23.8

27

18.9

37

25.9

0

0.0

3

2.1

1

0.7

7

4.9

131

91.6

1

0.7

2

1.4

1

0.7

6

4.2

133

93.0

1

0.7

131

91.6

3

2.1

2

1.4

7

4.9

0

0.0

24

16.8

24

16.8

40

28.0

54

37.8

1

0.7

7

4.9

17

11.9

68

47.6

50

35.0

1

0.7

130

90.9

7

4.9

1

0.7

5

3.5

0

0.0

4

2.8

1

0.7

3

2.1

135

94.4

0

0.0

123

86.0

8

5.6

7

4.9

5

3.5

0

0.0

22

15.4

2

1.4

7

4.9

111

77.6

1

0.7

102

71.3

24

16.8

7

4.9

10

7.0

0

0.0

5

3.5

9

6.3

24

16.8

104

72.7

1

0.7

100

69.9

19

13.3

15

10.5

9

6.3

0

0.0

65

45.5

23

16.1

28

19.6

27

18.9

0

0.0
0.0

6

4.2

3

2.1

4

2.8

130

90.9

0

107

74.8

14

9.8

11

7.7

11

7.7

0

0.0

4

2.8

1

0.7

6

4.2

132

92.3

0

0.0

3

2.1

2

1.4

16

11.2

122

85.3

0

0.0

2

1.4

2

1.4

7

4.9

132

92.3

0

0.0
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NO ÖNERMELER
31
32

33
34
35
36

37

38

KATILMIYORUM
SAYI
%
Eer bir hastanın klinik seyri kötü ilerliyorsa ve geri dönüü yoksa
110
76.9
tedavi destei kesilmelidir.
Salık çalıanları, hastanın salıını korumak ve ıstırabını
32
22.4
dindirmekle yükümlü olup ötenazi dahil her türlü giriimi
yapabilmelidir.
Etik sorunda, sorunun çözümü için birbirine eit aırlıkta istenmedik
54
37.8
seçeneklerden birisi seçilmelidir.
Uygunsuz davranıları (cinsel içerikli , saldırgan vb) olan hastanın
106
74.1
taburcu edilmesi gerektiine inanırım.
Aydınlatılmı onam; hastaya özgür karar verme ortamı salamak için
5
3.5
verilen yeterli , anlaılabilir bilgidir.
Meslek ahlakı belli bir meslein üyelerinin uygulamada uymaları
2
1.4
beklenen standartları belirten ilkeler ve kurallar bütünüdür.
Etik kodlar , meslek üyelerinin karılaacakları etik sorunlar
karısında mantıklı nesnel ve güvenilir karar vermelerine rehberlik
eder.
Hasta tanısını sorduunda tanısının gizlenmesi hastanın aldatılması
anlamına gelir ki, ahlaki yönden yanlı ve dürüstlük ilkesine
aykırıdır.

KISMEN
KATILMIYORUM
SAYI
%
15
10.5

KISMEN
KATILIYORUM
SAYI
%
7
4.9

KATILIYORUM
SAYI
%
11
7.7

36

25.2

50

35.0

25

28

19.6

38

26.6

21

24

16.8

7

4.9

6

1

0.7

11

7.7

3

2.1

19

17.5

CEVAPSIZ
SAYI
%
0
0.0
0

0.0

14.7

2

1.4

4.2

0

0.0

126

88.1

0

0.0

13.3

116

81.1

3

2.1

3

2.1

3

2.1

11

7.7

126

88.1

0

0.0

16

11.2

23

16.1

50

35.0

54

37.8

0

0.0

Tart›ﬂma
Ö¤renci hemﬂirelerin etik ile ilgili bilgi düzeylerinin saptanmas›na yönelik önermelere verdikleri cevaplar›n büyük oranda istendik düzeyde oldu¤u, otonomi (%75.5) ve
adalet (%90.2) ilkesine yüksek oranda yan›t verdikleri belirlenmiﬂtir, gizlilik ilkesine
(%31.5) yönelik önermelerde yan›tlar›n geniﬂ da¤›l›m gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r (Tablo-3).
Bu çal›ﬂmada, ö¤rencilerin tamam›n›n (%100) etikle ilgili teorik ders ald›¤›,
%96,5’inin bu teorik bilgiyi klinik uygulamada kulland›¤›n› belirtmiﬂlerdir (Tablo-1).
Görgülü ve Dinç (2007)’in “Türkiye’de hemﬂirelik e¤itim programlar›nda etik dersinin
günümüzdeki durumu”nun incelendi¤i çal›ﬂmada, e¤iticilerin yar›s›ndan fazlas›n›n(%56.4) ö¤rencilerin etik teorik bilgisini uygulamaya aktard›klar›na inand›klar› belirlenmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada, 3.s›n›f ö¤rencilerin yar›ya yak›n› (%45.5), 4. s›n›f ö¤rencilerinin yar›dan fazlas›n›n (%68.2) eti¤i “ahlak› içine alan evrensel de¤erler sistemidir” olarak tan›mlad›klar› dikkat çekmektedir (Tablo-3). Çal›ﬂma, 3 ve 4. s›n›f ö¤rencilerin eti¤e iliﬂkin yapt›klar› tan›mlaman›n farkl›l›k gösterdi¤i belirlenmiﬂtir (Tablo-2). Y›ld›r›m’›n çal›ﬂmas›nda hemﬂirelere yönlendirilen “etik veya t›p eti¤i denildi¤inde zihninizde uyanan
ilk ça¤r›ﬂ›m nedir?” sorusuna hemﬂirelerin %49.0’unun “ahlak”, %19.8’inin “davran›ﬂ
kural›”, %10.4’ünün “haklar›n korunmas›”, %7.8’inin “hasta için en do¤ru olan”,
%5.2’sinin “iletiﬂim ve kural”, %4.2’sinin “do¤ru karar verme süreci”, %3.6’s›n›n
“ikilem” cevaplar›n› verdikleri belirtilmektedir. Bizim çal›ﬂmam›zda da ö¤renciler ahlak
ve davran›ﬂ kurallar› olarak tan›mlam›ﬂlard›r23.
Kalb ve O’Conner-Von, mast›r ö¤rencilerinin insan de¤erine sayg›y› farkl› bak›ﬂ
aç›lar› ile tan›mlad›klar›, ö¤rencilerin üçte birinin insan de¤erine sayg› kavram›n› her
kiﬂi tektir ﬂeklinde tan›mlad›klar›, her insan›n sahip olmas› gereken haklar› ise gizlilik
hakk› ve kendi karar›n› verebilme hakk› ﬂeklinde tan›mlad›klar› belirtilmektedir4.
Araﬂt›rma kapsam›na al›nan ö¤rencilerinin büyük bir ço¤unlu¤unun (% 81.1) klinik uygulamalar› s›ras›nda etik problemler ile karﬂ›laﬂt›¤› (Grafik-1), ö¤rencilerinin klinik uygulamalarda en s›k karﬂ›laﬂt›klar› etik problemlerin, (%27.6) hastalardan bilgilendirilmiﬂ onam›n al›nmamas›, (%17.2) bireye tan›s› ile ilgili gerçe¤in söylenmemesi,
(%24.1) hastaya zarar verilmesi olarak bulunmuﬂtur. Hastan›n bilgilendirilmesinde temel amaç, hastan›n hastal›¤›yla ilgili tedavi ve bak›m› konusunda do¤ru karar vermesine yard›mc› olmakt›r. hastan›n bilgilendirilmesinden sonra tedavi ve bak›m›yla ilgili
onam al›nmas› gerekmektedir2,3. Hastalara beklenen yararlar› ve potansiyel riskleride

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

379

içeren sa¤l›k durumlar›, tan› testleri ve tedavi edici uygulamalar ile ilgili bilgi vermek
hemﬂire ve hasta iliﬂkisinin önemli bir parças›d›r24. Bu çal›ﬂmada bireye tan›s› ile ilgili gerçe¤in söylenmemesi de s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lan etik problem oldu¤u belirlenmiﬂtir. Literatürde, bilgilendirme iﬂleminde ayr›cal›k taﬂ›yan durumlar acil vakalar, hastan›n yetersiz oldu¤u durumlar, hastan›n kendisi bilgilenmek istemezse, tedaviyi olumsuz etkileyece¤i düﬂüncesiyle hastaya bilgi verilmemesi gereken durumlar olarak bildirilmektedir2,3,25. Bu çal›ﬂmada “Terminal dönemdeki bir hastaya tan›s› söylenmelidir”, ”Hasta tan›s›n› sordu¤unda tan›s›n›n gizlenmesi hastan›n aldat›lmas› anlam›na gelir ki, ahlaki yönden yanl›ﬂ ve dürüstlük ilkesine ayk›r›d›r” önermelerine ö¤rencilerin yan›tlar›n
geniﬂ da¤›l›m gösterdi¤i belirlenmiﬂtir (Tablo-3). Bizim araﬂt›rmam›zda “hasta kendisi
ile ilgili her türlü giriﬂimden haberdar olmal›d›r” görüﬂüne ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤unun (%85.3) kat›ld›¤› saptanm›ﬂt›r (Tablo-4.2). Teke ve ark.’ n›n çal›ﬂmas›nda hemﬂirelerin bu görüﬂe %86.7 oran›nda kat›l›yorum cevaplar› verdikleri bildirilmektedir26.
Yap›lan bir çal›ﬂmada hastalar›n %37.5’inin tan›lar›n› bilmedikleri belirtilmektedir24.
“Ekonomik düzeyi yüksek olan hastan›n daha iyi bak›m alma hakk› vard›r” önermesine ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤unun (%91.6) kat›lm›yorum, “Hasta ›rk, dil,
din, cinsiyet, mezhep, siyasi düﬂünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlar dikkate al›nmadan hizmet almal›d›r” önermesine ö¤rencilerin büyük bir k›sm›n›n (%77.6)
kat›l›yorum cevaplar›n› verdikleri dikkat çekmektedir. Yap›lan bir çal›ﬂmada “Tan›d›¤›m ve akrabam olan hastalara daha öncelikli davranmam gerekir” önermesine hemﬂirelerin %27’sini tamamen onaylad›klar› belirtilmektedir27. Bu durum etik ilkelerden
adalet ilkesinde yer alan tüm bireylerin eﬂit bak›m alma hakk›na ayk›r›d›r. Teke ve
ark.’›n çal›ﬂmas›nda “Hasta ›rk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düﬂünce, felsefi
inanç, ekonomik ve sosyal düzeyleri dikkate al›nmadan hizmet almal›d›r” görüﬂüne
hemﬂirelerin %99.2’si kat›l›yorum, %0.8’i kat›lm›yorum cevab›n› vermiﬂtir26.
Bu çal›ﬂmada “hastal›¤› nedeniyle çok fazla a¤r› yaﬂayan bireyin ötenazi isteme
hakk› vard›r” önermesine ö¤rencilerin bir k›sm›n›n (%37.8) kat›ld›¤›, “Sa¤l›k çal›ﬂanlar›, hastan›n sa¤l›¤›n› korumak ve ›st›rab›n› dindirmekle yükümlü olup ötenazi dahil her
türlü giriﬂimi yapabilmelidir” önermesine kat›lm›yorum (%22.4) cevab› verilmiﬂtir (Tablo-3). Ötenaziye iliﬂkin önermelere yan›tlar›n›n geniﬂ da¤›l›m gösterdi¤i belirlenmiﬂtir.
Mand›rac›o¤lu ve Özsoy ’un yapt›¤› çal›ﬂmada son s›n›f hemﬂirelik ö¤rencilerinin
%16.9’unun hastan›n ötenazi iste¤ine sayg› duyulmas› gerekti¤i, %42.4’ü ötenaziye
çok özel durumlarda karar verilebilmesi gerekti¤i, %8.9’u hastan›n yaﬂamak kadar ölmekte hakk›n›n oldu¤u bulunmuﬂtur28. Bu sonuçlar bizim çal›ﬂmam›z›n sonuçlar›n›
desteklemektedir. Teke ve ark.’n›n bir e¤itim hastanesinde görev yapan hemﬂirelerin
hasta haklar› konusundaki bilgi ve tutumlar›n›n belirlenmesine yönelik yapt›klar› çal›ﬂmas›nda “ötenazi dahil her türlü giriﬂimi yapabilmelidir” görüﬂüne hemﬂirelerin
%69.2’sinin kat›ld›¤›, %30.8’inin kat›lmad›¤› saptanm›ﬂt›r26. Özkara ve ark. sa¤l›k bilimleri ö¤rencilerinin düﬂüncesi üzerine ötenazi e¤itiminin etkinli¤inin incelendi¤i çal›ﬂmada, e¤itim öncesinde ö¤rencilerin %74.7’sinin ötenaziye karﬂ› oldu¤unu, e¤itim
sonras› bu oran›n %69.3’e düﬂtü¤ü belirtilmektedir29. Japonya da yap›lan bir çal›ﬂmada, bitkisel hayatta olan hastalara ötenazi uygulanabilmesini hekimlerin %50’si, hemﬂirelerin %26’s› ve ö¤renci hemﬂirelerin %16.2’si onaylad›klar›n› belirtmektedirler30.
Bu çal›ﬂmada “Bireyin sa¤l›k kuruluﬂunu seçme ve gerekti¤inde bunu de¤iﬂtirme
hakk› vard›r” görüﬂüne ö¤rencilerin %2.1’inin kat›lmad›¤›, %92.3’ünün kat›ld›¤› saptanm›ﬂt›r (Tablo-4.2). Teke ve ark.’ n›n çal›ﬂmas›nda hemﬂirelerin bu görüﬂe %95.8
oran›ndaki kat›l›yorum cevaplar› destekleyici niteliktedir26.
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Bizim araﬂt›rmam›zdaki “ayd›nlat›lm›ﬂ onam hastaya özgür karar verme ortam›
sa¤lamak için verilen yeterli, anlaﬂ›labilir bilgidir” önermesine ö¤renci hemﬂirelerin büyük ço¤unlu¤u (%88.1) kat›l›yorum cevab› vermiﬂtir. Savaﬂ ve ark. hastalar›nda tan›s›
ve tedavileri hakk›nda bilgilenmelerinin sadece bir hasta hakk› olmad›¤› ayn› zamanda
hastan›n tedavi uyumunu artt›racak bir süreç oldu¤u belirtilmektedir31.
Öneriler
• Hemﬂirelik Ö¤rencilerinin ötenazi ile ilgili düﬂüncelerinin belirlenmesine yönelik araﬂt›rma planlanmas› ve uygulanmas›,
• Entegre ve klasik e¤itim müfredat› uygulanan hemﬂirelik okullar›nda “Hemﬂirelik ö¤rencilerinin etik problemler karﬂ›s›nda yaklaﬂ›mlar›n›n belirlenmesi”ne
yönelik karﬂ›laﬂt›r›lmal› bir çal›ﬂman›n yap›lmas›,
• Hemﬂirelik ö¤rencilerinin meslek e¤itimleri ve çal›ﬂma yaﬂant›lar› s›ras›ndaki
etik problemlere yaklaﬂ›mlar›n›n belirlenmesi önerilmektedir.
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TIP FAKÜLTES‹ B‹R‹NC‹ SINIF Ö⁄RENC‹LER‹ ile
‹Y‹ HEK‹M‹N N‹TEL‹KLER‹ HAKKINDA B‹R UYGULAMA ve
SONUÇLARI
A SAMPLE APPLICATION STUDY CARRIED OUT WITH
THE 1ST GRADE MEDICAL STUDENTS REGARDING THE
QUALITIES of A GOOD PHYSICIAN: FINAL RESULTS
Mine ﬁEH‹RALTI*, Asl›han AKPINAR**, Nermin ERSOY***
Abstract
In undergraduate medical education, in addition to clinical knowledge and abilities, to educate students about professional virtues has been come into question. It is
argued that to incorporate virtue ethics into clinical-ethical decision-making training
will be useful. Although the fundamental characteristics of a person can not be changed easily, it is possible to incorporate these characteristics with virtues of medicine.
For this reason to have information about first year medical students opinions about
‘characteristics of a good physician’ will be useful to guide ethics curriculums. In Kocaeli University Medical Faculty in 2007–2008 educational year ‘Preparation of Being a Physician Program” was started. We also started a practice under this program
titled ‘Values of Medicine and Introduction of Clinical Ethics’. In the first session we
asked students that ‘In your opinion which personal characteristics a good physician
should have?’ and then we discussed the meaning of their answers. Six main topics
were defined by researchers based on undergraduate and graduate curriculums which
were popular in recent years. Two researchers evaluated reported characteristics according to these topics. Reported characteristics by students were generally suitable
for six topics, however the characteristics about communication and interpersonal relationship reported at most and about good clinical care at least. The characteristics
which were concerning personal integrity were very discrepant.
Key Words: Under-graduate medical education, virtues, professionalism.
Giriﬂ
T›p e¤itiminin nihai amac› ö¤rencileri meslek d›ﬂ› bir halk tabakas›n›n üyelerinden
profesyonel meslek üyelerine dönüﬂtürmektir. Bu dönüﬂüm, ö¤rencilerin sadece bilgi
ve beceri de¤il, ayn› zamanda t›p mesle¤inin temelinde olan de¤er, tutum ve inançlar› kazand›klar› bir sosyalizasyon sürecini içerir1,2.
Bu süreçte de¤er, tutum ve becerilere ek olarak güvene ba¤l›l›k, ﬂefkat, sa¤duyu,
adalet, ölçülülük, sab›r/metanet, bütünlük gibi t›ptaki erdemlerin de ö¤retilebilece¤i iddias› Pellegrino ve Thomasma’n›n T›p Prati¤inde Erdemler kitab›yla3 savunulmuﬂ ve
ard›ndan t›p eti¤i e¤itiminde ilkeler, kurallar ve haklar yan›nda erdemlere yap›lan vurgu da artm›ﬂt›r4,5. Mesle¤e özgü erdemler iddias› ahlaki rölativizme neden olabilece¤i,
erdem kavram›na içkin olan bütünlü¤ün aksine t›bb›n erdemlerine sahip olan bir kiﬂi* Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi T›p Tarihi ve Etik AD Ö¤retim Üyesi / msehir@gmail.com
** Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi T›p Tarihi ve Etik AD Araﬂt›rma Görevlisi / asl›yakcay@yahoo.com
*** Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi T›p Tarihi ve Etik AD Ö¤retim Üyesi
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nin erdemli bir kiﬂi olmayabilece¤i gibi nedenlerle tart›ﬂ›lsa da6 son y›llarda önem kazanan ve öncelikle Kuzey Amerika’dan yay›lan t›pta profesyonellik literatüründe de erdemler vurgulanmaktad›r7-9.
Örne¤in Amerikan Mezuniyet Sonras› E¤itim Akreditasyon Komisyonu (ASEK)
Sonuç Projesi profesyonelli¤i uzmanl›k adaylar›n›n sahip oldu¤u genel yeterlik olarak
tan›mlar. Uzmanlardan ‘sayg›, ﬂefkat ve bütünlük sergilemelerini, hastalar›n ve toplumun ihtiyaçlar›na hassas olmalar›n›, hastalar›na, topluma ve mesle¤e karﬂ› sorumlu olmalar›n› ve profesyonel geliﬂimi sürdürmelerini’ bekler10. Amerikan ‹ç Hastal›klar› Komisyonu’nun (A‹HK) Profesyonellik Projesi’nde arzu edilen nitelikler içinde özgecilik,
sorumluluk, yetkinlik, ödeve ba¤l›l›k, onur ve bütünlük ile baﬂkalar›na sayg› vard›r7,11.
Pellegrino da 2002 y›l›nda yay›nlanan, t›pta profesyonellik erdemlerinin yerini ve t›bbi profesyonelli¤in etik temellerini inceledi¤i makalesinde profesyonel t›p mesle¤inin
temel erdemleri olarak güvene ba¤l›l›k, yard›mseverlik, entelektüel dürüstlük, cesaret,
ﬂefkat ve do¤ru sözlülük gibi erdemleri s›ralar12.
Profesyonellik projeleri mezuniyet sonras› e¤itime yönelik öneriler sunuyor olsa
da, burada belirlenen yeterlik alanlar›n› karﬂ›layabilecek erdem, beceri ve tutumlar›n ilk
y›ldan itibaren mezuniyet öncesi e¤itime de aktar›lmas› yolunda ulusal13 ve uluslararas› literatürde öneri ve çal›ﬂmalar yay›nlanmaktad›r1,14,16.
Ülkemizde mezuniyet öncesi t›p e¤itimine yönelik olarak Ulusal Çekirdek E¤itim
Program› (ÇEP) ile iyi hekimlik uygulamalar› için ö¤rencilere en az›ndan ‘en alt düzeyde’ kazand›r›lmas› gereken hedefler saptanm›ﬂt›r. Son ﬂekli 2001 y›l›nda verilen e¤itim program› üç bölümden oluﬂmaktad›r: Ö¤rencilere kazand›r›lacak bilgiler (hastal›k
– durum - semptom), beceriler (uygulamal›, entelektüel, iletiﬂimsel beceriler ve bilgiye
ulaﬂma becerileri) ile tutum ve davran›ﬂlar17.
Ulusal ÇEP’in ö¤renme hedefleri Amerikan T›p Okullar› Birli¤i’nin (ATOB) T›p
Okullar›n›n Amaçlar› Projesi’nde tan›mlad›¤› ve ö¤rencinin mezun oldu¤unda ortaya
koyabilece¤i yeterlikte olmas› beklenen özgecilik, bilgililik, beceriklilik ve göreve ba¤l›l›k niteliklerinden üçünü karﬂ›lamaktad›r17,18.
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesinde ise önceki y›llarda e¤itim programlar› Ulusal
ÇEP ile belirlenmiﬂ hedeflere uygun olarak düzenlenmiﬂtir. Son iki y›ld›r Probleme Dayal› Ö¤renme, Hekimli¤e Haz›rl›k Program› gibi yeni uygulamalarla ö¤rencilerin mesleki becerileri ustal›kla uygulayabilmesi yan›nda, ‘Aç›k ve net iletiﬂim kurabilmesi’, ‘Mesle¤ini uygularken etik de¤erleri içselleﬂtirebilmesi’, ‘Hastal›k ve sa¤l›k kavramlar›n› tarihsel perspektiften de¤erlendirebilmesi’ gibi nitelikleri kazanmas› hedeflenmektedir19,20.
T›p okumaya geldi¤inde ö¤rencinin ailesinden ve çevresinden alm›ﬂ oldu¤u kültürel ve dinsel de¤iﬂtirilemez de¤erler olsa da, profesyonel karakterin geliﬂiminde t›p
okullar›n›n ve profesyonel rol modellerin önemli bir güç olarak varl›¤› yads›namaz21.
Ancak, görüldü¤ü gibi art›k profesyonelli¤in ö¤retilmesi sayg› duyulan rol modeller vas›tas›yla gizli müfredata b›rak›lmamakta, literatürdeki a¤›rl›¤› gittikçe artarak resmi
müfredat e¤itiminin önemi vurgulanmaktad›r1.
Buyx profesyonellik e¤itimini müfredatla bütünleﬂtirmek, profesyonelli¤i ö¤retmek ve de¤erlendirmek için uygun metot aray›ﬂlar› sürse de literatürde üç konu üzerinde uzlaﬂ› oldu¤unu öne sürer: (1) Profesyonellik di¤er özellikler yan›nda t›bbi ahlakl›l›¤› oluﬂturan ve ça¤daﬂ erdem kuram› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda kolayca erdem olarak
belirlenebilecek bir dizi özel profesyonel niteli¤e dayan›r. (2) T›p e¤itimi t›p ö¤rencilerine bu profesyonel tutumlar› kazand›rmaya odaklanmal›d›r. (3) T›p etikçileri bu e¤itim
sorumlulu¤unu üstlenmede lider olmal›d›r9.
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Di¤er taraftan asl›nda t›p ö¤rencilerinin t›p fakültesine meslek taraf›ndan kabullenilen erdemlere hâlihaz›rda sahip olarak geldikleri, oysa t›p e¤itiminin gizli müfredat›yla bu de¤erleri kaybedebildikleri de iddia edilmektedir7,22.
Görüldü¤ü gibi t›p e¤itiminde baz› niteliklerin kazand›r›l›p kazand›r›lamayaca¤›na,
kazand›r›lacaksa beklenen niteliklerin ne olabilece¤ine, bu niteliklerin nas›l kazand›r›labilece¤ine iliﬂkin bir çeﬂitlilik gözlenmektedir. Bu nedenle biz öncelikle t›p fakültesi
birinci s›n›f ö¤rencilerinin ‘iyi bir hekimin sahip olmas› gereken nitelikler’ hakk›ndaki
görüﬂlerini ö¤renmeyi, t›p e¤itimi ile ilgili üç temel projedeki yeterlik alanlar›10,11,18
ve ulusal çekirdek e¤itim program›n›n hedefleriyle17 karﬂ›laﬂt›rmay› amaçlad›k. Tan›mlay›c› araﬂt›rmam›z›n ikinci bölümünde klinik e¤itime baﬂlam›ﬂ olan dördüncü s›n›f ö¤rencilerinin görüﬂlerini ö¤renmeyi ve varsa ‘iyi hekimin’ niteliklerine iliﬂkin de¤erlendirmelerdeki de¤iﬂimi belirlemeyi ve sonuç olarak t›p eti¤i e¤itimine iliﬂkin erdemlere
yer açabilmeyi sa¤layacak öneriler sunmay› hedeflemekteyiz. Çal›ﬂman›n bu k›sm›nda
birinci s›n›f ö¤rencilerinden elde edilen veriler tart›ﬂ›lacakt›r.
Gereç ve Yöntem
Fakültemizde 2007–2008 e¤itim – ö¤retim y›l›nda geçilen ‘Hekimli¤e Haz›rl›k
Program›’ içinde bir alt program olarak ‘T›bb›n De¤erleri ve Klinik Eti¤e Giriﬂ’ uygulamas›na baﬂland›. Program›n ilk uygulamas› olarak birici s›n›f ö¤rencilerine aç›k uçlu
‘Sizce iyi bir hekimin sahip olmas› gereken kiﬂilik özellikleri ne olmal›d›r?’ sorusu soruldu ve yan›tlamalar› için 10 dakika süre verildi. Ard›ndan yan›tlar›n›n anlamlar› ile
t›bb›n erdemleri ve kendilerinin belirledi¤i niteliklerin iliﬂkisi tart›ﬂ›ld›.
Ö¤rencilerin izniyle yaz›l› formlar de¤erlendirilmek üzere topland›. Öncelikle ö¤rencilerin belirledi¤i nitelikler s›raland›, birbirine çok benzeyen nitelikler bir araya getirildi. Bu esnada ö¤rencilerin orijinal ifadelerini kullanmaya özen gösterildi. Daha sonra araﬂt›rmac›lar taraf›ndan büyük oranda mezuniyet öncesi ve sonras› profesyonel yeterlik standartlar›10,11,23 ile t›p e¤itiminin hedefleri17,18 konusundaki yay›n ve önerilerdeki niteliklere uygun olarak alt› ana baﬂl›k belirlendi. (1) Kiﬂileraras› iliﬂkiler ve iletiﬂim için gerekli nitelikler, (2) ‹yi hasta – hekim iliﬂkisi kurmak için gerekli nitelikler,
(3) Kiﬂisel bütünlü¤ü korumakla ilgili nitelikler, (4) Mesleki bütünlü¤ü korumak için gereken nitelikler, (5) Meslekteki bilimsel bilgiyi kavramak için gerekli nitelikler, (6) Mesle¤i iyi uygulamak için gerekli nitelikler.
Toplam 127 ö¤renci taraf›ndan belirlenen 756 nitelik iki araﬂt›rmac› taraf›ndan
birbirlerinden ba¤›ms›z olarak bu alt› yeterlik baﬂl›¤› alt›nda s›n›fland›. Araﬂt›rmac›lar taraf›ndan farkl› baﬂl›klarda de¤erlendirilen nitelikler tart›ﬂ›larak uzlaﬂ›lan baﬂl›k alt›na
yerleﬂtirildi.
Ana baﬂl›klar›n öncelik s›ras›n›n belirlenmesinde ö¤renciler taraf›ndan ifade edilen
toplam nitelik say›s› olan 756; gruplar içinde niteliklerin kaç kez ifade edildi¤inin belirlenmesinde toplam ö¤renci say›s› olan 127 temel al›narak yüzde da¤›l›mlar› hesapland›. Araﬂt›rma, Kocaeli Üniversitesi ‹nsan Araﬂt›rmalar› Etik Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r.
Bulgular
Uygulamaya 127 ö¤renci kat›ld›. Ö¤rencilerin %52,8’i erkek, %47,2’si kad›nd›.
Ö¤rencilerin ifade etti¤i 756 nitelik grupland›¤›nda öncelikle tercih edilen niteliklerin
‘Kiﬂileraras› iliﬂkiler ve iletiﬂim için’ gerekenler oldu¤u, ikinci olarak ‘‹yi hasta – hekim
iliﬂkisi kurmak için’ gereken niteliklerin ifade edildi¤i görüldü. ‘Meslekteki bilimsel bilgiyi kavramak için’ ve ‘Mesle¤i iyi uygulamak için’ gereken nitelikler en az ifade edilmiﬂti (Tablo-1).
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Tablo-1. Ö¤rencilerin belirledi¤i niteliklerin s›n›fland›r›lmas›
yi bir hekimin sahip olması gereken niteliklerin sınıflandırılması
‘Kiilerarası ilikiler ve iletiim için’ gereken nitelikler
‘yi hasta – hekim ilikisi kurmak için’ gereken nitelikler
‘Kiisel bütünlüü korumak için’ gereken nitelikler
‘Mesleki bütünlüü korumak için’ gereken nitelikler
‘Meslekteki bilimsel bilgiyi kavramak için’ gereken nitelikler
‘Mesleki uygulamalar için’ gereken nitelikler
Toplam

n (%)
282 (37,5)
147 (19,4)
135 (17,8)
109 (14,4)
42 (5,5)
41 (5,4)
756 (100,0)

Bu baﬂl›klar ayr› ayr› incelendi¤inde; ö¤rencilerin hastay› özellikle vurgulayarak
ifade ettikleri iyi iliﬂki kurabilmeyi sa¤layacak nitelikler hasta-hekim iliﬂkisi baﬂl›¤›nda
grupland›r›ld› (Tablo-2). Bunlar›n d›ﬂ›nda kalan ve genel olarak kiﬂileraras› iliﬂkiler ve
iyi iletiﬂime yönelik olarak ifade edilen nitelikler ise ayr› bir gruba al›nd› (Tablo-3).
‹yi hasta – hekim iliﬂkisi baﬂl›¤›nda gruplad›¤›m›z niteliklerin ço¤u ASEK’in10 profesyonellik yeterli¤ine, di¤er ço¤unlu¤u kiﬂileraras› iliﬂkiler ve iletiﬂim yeterli¤ine, bir nitelik de hasta bak›m› yeterli¤ine katk› sa¤l›yordu. ATOB’ta18 ise bu nitelikler ço¤unlukla özgecilik hedefi alt›nda yer al›rken birer nitelik de ödeve ba¤l›l›k ve beceri hedeflerine ulaﬂmak için gerekli bulunuyordu. A‹HK11 ve ÇEP17 ise bizim bu baﬂl›kta toplad›¤›m›z niteliklerin tamam›na rastlanmamakla beraber büyük k›sm› A‹HK’te onur ve
bütünlük, ÇEP’te tutum hedefleri alt›nda de¤erlendiriliyordu (Tablo-2).
Tablo-2. ‘‹yi hasta – hekim iliﬂkisi’ için gruplanan ilk on nitelik
Nitelikler
Güvenilir

n (%)
21 (16,5)

AHK
Onur ve
bütünlük
Onur ve
bütünlük

ASEK
Profesyonellik

ATOB
Özgecilik

Dürüst

16 (12,5)

Özgecilik

Ödev

Kiilerarası
ilikiler
ve iletiim
Kiilerarası
ilikiler
ve iletiim
Profesyonellik

Empati kurabilen

15 (11,8)

-

Hastaları arasında
ayrım yapmayan
Hastanın insan
olduunu unutmayan
Doru sözlü

15 (11,8)
12 (9,4)

-

9 (7,0)

Mahremiyete saygılı

ÇEP
Tutum
hedefleri
Tutum
hedefleri

Özgecilik

Tutum
hedefleri

Hasta bakımı

Ödeve
balılık
Özgecilik

Tutum
hedefleri
-

Profesyonellik

Özgecilik

Becerili

9 (7,0)

Onur ve
bütünlük
Sorumluluk

Profesyonellik

Özgecilik

Hastasını dinleyen

8 (6,2)

-

Beceri

Kendi çıkarını
hastanın çıkarından
üstün tutmayan
Hastasını önemseyen

8 (6,2)

Özgecilik

Kiilerarası
ilikiler
ve iletiim
Profesyonellik

Tutum
hedefleri
Becerili

Özgecilik

-

7 (5,5)

Bakalarına
saygı

Kiilerarası
ilikilerve iletiim

Özgecilik

-

Kiﬂileraras› iliﬂkiler ve iletiﬂim baﬂl›¤›nda gruplad›¤›m›z niteliklerin yar›s› ASEK’de
profesyonellik, hasta bak›m› ve kiﬂileraras› iliﬂkiler yeterlik alanlar›na uygundu. Bir k›sm› ATOB’ta özgecilik ve beceri, A‹HK’te baﬂkalar›na sayg› hedeflerine ulaﬂmaya katk› sa¤l›yordu. Yaln›zca bir nitelik ÇEP’in beceri hedeflerini yerine getirmeye uygun olarak s›n›flanabildi (Tablo-3).
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Tablo-3. ‘Kiﬂileraras› iliﬂkiler ve iletiﬂim’ için gruplanan ilk on nitelik ve di¤er projelerde s›n›fland›r›ld›klar› alanlar
Nitelikler
Güler yüzlü
Yardımsever
yi iletiim kurabilen

n (%)
43 (33,8)
39 (30,7)
32 (25,1)

AHK
-

Saygılı

32 (25,1)

Hogörülü

26 (20,4)

Bakalarına
saygı
-

nsancıl

24 (18,8)

Alçakgönüllü
Sabırlı
efkatli

23 (18,1)
20 (15,7)
18 (14,1)

Sevecen

8 (6,2)

Bakalarına
saygı
-

ASEK
Kiilerarası
ilikiler
ve iletiim
Profesyonellik
Kiilerarası
ilikiler
ve iletiim
Hasta bakımı
Profesyonellik
Hasta bakımı
Profesyonellik

ATOB
Becerili

Özgecilik

ÇEP
letiim
becerileri
-

-

-

-

-

Özgecilik

-

Özgecilik

-

Ö¤rencilerin ifadelerinin bir k›sm›na projelerde yer verilmemekle birlikte bu niteliklerin bir k›sm› (sab›rl›, yard›msever) Pellegrino ve Thomasma’n›n öne sürdü¤ü t›p uygulamas›ndaki erdemler3 ya da Pellegrino’nun savundu¤u profesyonel t›p mesle¤indeki erdemler aras›nda yer al›yordu12.
Ö¤rencilerin hastalar›, di¤er kiﬂileri veya mesle¤i vurgulayarak ifade etmedikleri
niteliklerin tümü kiﬂisel bütünlük baﬂl›¤›nda topland›. Referans projelerin yeterlik alanlar›nda yer almayan bu nitelikler geniﬂ bir da¤›l›m göstermekteydi. Nitelikler aras›nda
h›rsl› / h›rsl› olmayan gibi birbirinin tamamen karﬂ›t› ifadeler ile Atatürkçü, ayd›n, kültürlü, sanatla ilgilenen, bir müzik aleti çalabilen, hayata pozitif bakan gibi ö¤rencilerin
hayat görüﬂlerini yans›tt›¤› düﬂünülen ifadeler yer almaktayd› (Tablo-4).
Tablo-4. ‘Kiﬂisel bütünlü¤ü korumak’ için gruplanan ilk on nitelik
Nitelikler
yi bir insan olmak
Kararlı
Çalıkan
Azimli
Vatansever
yi niyetli
Kendine güven duyan
Önyargılardan arınmı
Kendini çok iyi tanıyan
Aırbalı

n (%)
18 (14,1)
9 (7,0)
8 (6,2)
6 (4,7)
5 (3,9)
3 (2,3)
3 (2,3)
3 (2,3)
3 (2,3)
2 (1,5)

Mesleki bütünlük baﬂl›¤›nda bir hekim olarak topluma ve mesle¤e karﬂ› sorumluluklar› ifade eden nitelikler grupland›r›ld›. Niteliklerin büyük k›sm› A‹HK’in sorumluluk
ve ödev baﬂl›¤›nda yer al›yordu. ASEK ise ö¤rencilerin ifade etti¤i niteliklerin daha fazlas›na uygundu ve ço¤unlu¤u profesyonellik yeterli¤iyle tan›mlan›yordu. ATOB’ta niteliklerin yar›s› ödeve ba¤l›l›k ve özgecilik hedefleriyle uyumluyken ÇEP’te daha fazlas› tutum hedeflerinde yer almaktayd› (Tablo-5).
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Tablo-5. ‘Mesleki bütünlü¤ü korumak’ baﬂl›¤›nda gruplanan ilk on nitelik
Nitelikler
Maddi deerleri
mesleinde ön planda
tutmayan
Adaletli

n (%)
34 (26,7)

AHK
Özgecilik
Ödev

ASEK
Profesyonellik

15 (11,8)

Ödev
Sorumluluk

Sorumluluk sahibi

12 (9,4)

Sorumluluk

Sisteme
dayalı
uygulama
Profesyonellik
Profesyonellik

Mesleini severek
yapan
Mesleine saygı
duyan
Saygın
Görevini insanlıa
faydalı olmak
amacıyla yapan
Tıbbın etik
deerlerine balı
Topluma faydalı olan

11 (8,6)

-

10 (7,8)

-

9 (7,0)
4 (3,1)

Ekip çalıması
yapabilen

ATOB
-

ÇEP
Tutum
hedefleri

Ödeve
balılık

Tutum
hedefleri

Ödeve
balılık
-

Tutum
hedefleri
-

Profesyonellik

-

Yetkinlik
-

Profesyonellik
-

-

Tutum
hedefleri
-

4 (3,1)

Sorumluluk

Profesyonellik

Özgecilik

3 (2,3)

Sorumluluk
Ödev
Bakalarına
saygı

Profesyonellik

Özgecilik

Sisteme
dayalı
uygulama
Kiilerarası
ilikilerve iletiim

Ödeve balı

2 (1,5)

-

Tutum
hedefleri
Tutum
hedefleri
Tutum
hedefleri
Bilgililik

Çal›ﬂmam›zda mesleki bilgileri kavramak baﬂl›¤› alt›nda toplad›¤›m›z ö¤renci ifadelerinin tamam› ASEK’in prati¤e dayal› ö¤renme ve geliﬂme ve t›bbi bilgi yeterlik
alanlar› için gerekli niteliklerdi. Niteliklerin bir k›sm› ATOB’un bilgili olma hedefi,
ÇEP’in tutum hedefleri ve A‹HK’in yetkinlik alan› için gerekli niteliklerdendi (Tablo-6).
Tablo-6. ‘Meslekteki bilimsel bilgiyi kavramak’ baﬂl›¤›nda gruplanan nitelikler
Nitelikler
Kendini mesleki
anlamda sürekli
gelitiren
Yeniliklere açık

n (%)
23 (18,1)

ABIM
Yetkinlik

ASEK
Pratie dayalı
örenme ve gelime

AAMC
Bilgili

UÇEP
Tutum
hedefleri

10 (7,8)

Yetkinlik

Bilgili

Zeki
Bilimsel düünebilen

3 (2,3)
2 (25,1)

-

Disiplinli ve programlı
Mantıklı

2 (1,5)
2 (1,5)

-

Pratie dayalı
örenme ve gelime
Tıbbi bilgi
Pratie dayalı
örenme ve gelime
Tıbbi bilgi
Pratie dayalı
örenme ve gelime

Tutum
hedefleri
Tutum
hedefleri
-

Bilgili
Bilgili
-

Mesleki uygulamalar için gerekli nitelikler baﬂl›¤›nda ifade edilen nitelikler A‹HK
d›ﬂ›nda di¤er projelere büyük oranda uyum gösteriyordu. Ö¤rencilerimizin bu baﬂl›kta
toplad›¤›m›z ifadeleri ASEK’te ço¤unlukla Prati¤e dayal› ö¤renme ve geliﬂme, ATOB
ve ÇEP’te ise beceri hedeflerine yerleﬂtirilebilir (Tablo-7).

388

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

Tablo 7. ‘Mesle¤i iyi uygulayabilmek’ baﬂl›¤›nda gruplanan nitelikler
Nitelikler
Mesleinde yeterli

n (%)
19 (14,9)

AHK
Tüm balıklar

ASEK
Tüm balıklar

Bilgili

10 (7,8)

Yetkinlik

Dikkatli

4 (3,1)

-

Sebatlı
Saduyu

2 (1,5)
2 (0,7)

-

Pratik

1 (0,7)

-

Hata yapmayan
Gerektiinde hızlı
kararlar verebilen
En doru kararı
verebilen

1 (0,7)
1 (0,7)

-

Pratie dayalı
örenme ve
gelime
Sisteme dayalı
uygulama
Pratie
dayalı
örenme
ve
gelime
Profesyonellik
Pratie
dayalı
örenme
ve
gelime
Pratie
dayalı
örenme
ve
gelime
-

1 (0,7)

-

-

ATOB
Tüm
balıklar
Bilgili

ÇEP
Tüm
balıklar
Bilgili

Becerili

Entelektüel
beceriler

Becerili

Entelektüel
beceriler

Becerili

Uygulamalı
beceriler

Özgecilik

Tutum
hedefleri

Sonuç ve Öneriler
Ö¤rencilerimizin ‘iyi hekimin nitelikleri’ olarak ifade etti¤i ve alt› baﬂl›k alt›nda
toplayarak dört temel proje ile karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›z niteliklerin büyük k›sm› son y›llarda klinik bilgi ve beceri ile insani nitelikleri birleﬂtiren t›p e¤itimi programlar› için ileri sürülen yeterlik alanlar›na uygundur. Bu durum Thomas Inui’nin t›pta profesyonellik e¤itimi hakk›ndaki raporunda ulaﬂt›¤› sonucu desteklemektedir: ‘Ço¤umuzun profesyonellikle kastetti¤i baﬂl›ca ö¤eler birden fazla kez iyi ﬂekilde tan›mlanm›ﬂt›r. Bu anlaﬂ›labilirdir çünkü bu ö¤eler üzerinde yayg›n bir uzlaﬂ› olan erdemli hekimin özelikleridir’24.
Ö¤rencilerin ifade etti¤i niteliklerin sadece beﬂte biri tan›mlanan yeterlik alanlar›na birebir uygun olmayan ve ö¤rencilerin hayat görüﬂünü yans›tt›¤› düﬂünülen niteliklerdir. Bu sonuç ö¤rencilerin t›p fakültesine hâlihaz›rda mesle¤e özgü baz› de¤erlere
sahip olarak geldikleri bu nedenle t›bba özgü nitelikler ve erdemlerin kazand›r›lmas›
için sadece ö¤rencilerin de¤il t›p okullar› ve klinik ortam›n da geliﬂtirilmeye ihtiyac› oldu¤u iddias›n› destekler görünmektedir7. Bununla birlikte gruplar›n öncelik s›ralamas›
da özellikle dikkat çekicidir. Ö¤renciler iyi iletiﬂime yönelik nitelikleri belirgin bir farkla daha fazla vurgulam›ﬂken (%37,5) mesleki bilgi ve yeterli¤e iliﬂkin nitelikler çok az
ifade edilmiﬂtir (%5,5).
Ö¤rencilerimizin en s›k ifade ettikleri nitelikler, Türkiye’de hastalar›n hekimlerden
beklentileri ile ilgili çal›ﬂma sonuçlar›yla büyük oranda uyumludur. Hastalar›n beklentileri aras›nda güler yüzlü, hastalara ilgi, sayg›, nezaket ve anlay›ﬂ gösteren, bilgilendiren, hastalarla dostça ve ﬂefkatli bir ﬂekilde iletiﬂim kuran bir hekim varken, doktorlar›n kendilerini dinlemedikleri ve yeterince zaman ay›rmad›klar›ndan ﬂikâyet eden veya
hekimlerin paray› çok sevdi¤ini düﬂünen hastalar da bulunmaktad›r25,28.
Hastalar›n iyi hekim beklentileri ile ö¤rencilerimizin iyi hekim tan›mlamalar› aras›ndaki bu benzerlik birinci s›n›f ö¤rencilerinin ifadelerinin büyük oranda toplumun hekimden beklentilerini yans›tt›¤›n› düﬂündürmektedir. Birinci s›n›f›n baﬂ›nda bu çal›ﬂmaya kat›ld›klar›ndan henüz hekim kimli¤i edinme yolunun baﬂ›nda bulunan ö¤rencilerimizin de toplumda yayg›n olan hekim kimli¤i ile ilgili gözlem ve düﬂüncelerini yans›t-
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t›klar› ileri sürülebilir. Ö¤rencilerimiz, iyi hekimi tan›mlad›klar› niteliklerle büyük ölçüde yayg›n olumsuz imaj›n tam tersi olan ideal hekim kavramlar›n› ortaya koymuﬂlard›r.
Ülkemizde profesyonellik standartlar› ve hekimin erdemleri do¤rultusunda mezuniyet öncesi ve sonras› e¤itim programlar›nda yer alacak niteliklerin belirlenmesinde
bu nitelikler de göz önünde bulundurulabilir. ÇEP’te ATOB’un özgecilik baﬂl›¤›n›n yer
almad›¤› düﬂünüldü¤ünde bu niteliklerin öncelikle mezuniyet öncesi e¤itim programlar› hedeflerine eklenmesi düﬂünülebilir.
Ö¤rencilerin, e¤itimleri süresince her yeterlik alan›na giren nitelikleri geliﬂtirebilecekleri f›rsatlar sunan yöntemlerle karﬂ›laﬂmalar›n›n iyi hekim olarak mezun olmalar›na katk› sa¤layaca¤› düﬂünülmektedir. Ayr›ca farkl› e¤itim aﬂamalar›nda bu nitelik s›ralamalar›n›n de¤iﬂip de¤iﬂmedi¤ini ve varsa de¤iﬂimin hangi faktörlere ba¤l› oldu¤unu belirlemeye yönelik araﬂt›rmalar yararl› olacakt›r. Dördüncü s›n›f ö¤rencileriyle yapaca¤›m›z çal›ﬂmada ö¤rencilerin iyi hekim tan›m›nda mesleki bilgi ve uygulamada yeterlik alanlar›n›n daha fazla vurgulanaca¤›n› öngörmekteyiz. Bununla birlikte sorumluluk, iletiﬂim becerileri ve ekip çal›ﬂmas›na yönelik niteliklerin birinci s›n›ftan itibaren geliﬂtirilmesi yararl› olacakt›r. Pek çok fakültede oldu¤u gibi fakültemizde de probleme
dayal› ö¤renme veya hekimli¤e haz›rl›k gibi programlarla bu alanlardaki nitelikler kazand›r›lmaya ve geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
T›p e¤itimi teknik bir ö¤renme türü de¤il, kiﬂisel ve profesyonel biçimlenmenin
özel bir türüdür24. Profesyonellik ve e¤itime iliﬂkin temel önerilerdeki yeterlik alanlar›
ve bu alanlarda beklenen nitelikler ço¤unlukla örtüﬂse de ülkemiz ihtiyaçlar› ve beklentileri do¤rultusunda mezuniyet öncesi ve sonras› e¤itim programlar›nda yer alacak niteliklerin belirlenmesine ihtiyaç vard›r.
Profesyonellik e¤itiminde t›p eti¤i e¤itiminin önemli bir yeri olsa da ne profesyonellik e¤itimi t›p eti¤ine, ne de t›p eti¤i e¤itimi profesyonellik e¤itimine indirgenebilir. Profesyonel bütünlü¤ün ahlaki bütünlü¤ün bir boyutu oldu¤unu ö¤retmek t›p etikçileri taraf›ndan t›pta erdemlerin de dâhil oldu¤u t›p eti¤i e¤itimiyle baﬂar›labilecek bir süreçtir29.
T›p eti¤i e¤itiminde güvene ba¤l›l›k, ﬂefkat, sa¤duyu, adalet, ölçülülük, sab›r/metanet, bütünlük gibi t›bb›n temel erdemlerinin rol modeller, sanat ve edebiyattan örnekler, insan bilimleri ve etik e¤itimiyle3 ya da zarafet, kendinin fark›nda olma, nezaket, hürmet ve sadelik gibi daha basit erdemlerin ö¤retilmesiyle30 kazand›r›labilece¤i
önerilerinin uygulanmas› yan›nda alternatif yöntemlerin geliﬂtirilmesine çal›ﬂ›labilir.
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TIP ET‹⁄‹ ve TIP TAR‹H‹ E⁄‹T‹M‹:
Ö⁄RET‹M ÜYES‹ ve DÖNEM 1 Ö⁄RENC‹
DE⁄ERLEND‹RMES‹
MEDICAL ETHICS AND MEDICAL HISTORY EDUCATION:
EVALUATION of TEACHER and 1st SEMESTER STUDENTS
Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN*, An›l AKTAﬁ SAMUR*
Abstract
Medical education comprise scientific, ethical and historical subjects such as
medicine, physician responsibilities, human values and human rights. Medical science
has internalized its own professional ethics throughout history. The course of
Introduction to Medical Ethics and Medical History is given in the 1st semester at
Akdeniz University Faculty of Medicine. The aim of this course is to introduce the concepts of medical ethics and the ethical principles of medical science, to teach the
methodological and evolutional approach to medical history and to create awareness
about the contribution of medical ethics education to the formation of professional
identity and the development of historical consciousness. A questionnaire study has
been conducted in order to determine whether the goals of the course have been
achieved or not. In this study, 1st semester students responded to the questions in the
questionnaire. The questionnaire consisted of two parts. The first part is given at the
start of courses. The second part is carried out at at the end of the course. Results of
study point out that the aims of the course have been achieved in general.
Key Words: Medical ethics, medical history, education.
Giriﬂ
Dünyada seksenli y›llar›n baﬂ›ndan bu güne yürütülen t›p e¤itimi reformu çal›ﬂmalar›nda e¤itim strateji ve yöntemlerine iliﬂkin tart›ﬂmalar önemli bir yer tutmaktad›r.
Geçmiﬂin klasik kürsü dersine dayal›, e¤iticinin aktif ö¤rencinin pasif konumda oldu¤u
e¤itim anlay›ﬂ› yerine ö¤rencinin aktif kat›l›m›n› temel alan ve e¤itimin yap›c›s› rolünü
üstlendi¤i yeni e¤itim – ö¤retim yöntemleri uygulamaya geçirilmektedir. Bunlar aras›nda ilk akla gelenler problem yönelimli e¤itim, topluma dayal› e¤itim, ö¤renci merkezli e¤itim, yeterli¤e dayal› e¤itim yöntemleridir. T›p e¤itiminin amac›na, iﬂlevine ve yöntemine iliﬂkin bu tart›ﬂmalar konuyla ilgili akademik çevrelerde oldu¤u kadar, Dünya
Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), Dünya Hekimler Birli¤i (DHB) ve Dünya T›p E¤itimi Federasyonu (DTEF) gibi t›p ve sa¤l›kla ilgili uluslararas› kuruluﬂlar›n gündeminde de yo¤un olarak tart›ﬂ›lmaktad›r.
T›p e¤itimi ile ilgili uluslararas› kuruluﬂlar›n baﬂ›nda gelen DTEF, 1988’de yay›mlad›¤› Edinburgh Bildirgesi’nde t›p e¤itimine toplumsal bilinç katma çabalar›n›n baﬂar›s›z kald›¤›n› vurgulam›ﬂ ve t›p e¤itiminin amac›n› “tüm insanlar›n sa¤l›k düzeyini yükseltecek hekimler yetiﬂtirmek” olarak belirlemiﬂtir. Benzer ﬂekilde DSÖ, “21. Yüzy›lda Herkes ‹çin Sa¤l›k” hedefi kapsam›nda “özel formasyonda profesyoneller” olarak
tan›mlad›¤› hekimlerin yönetici, toplum lideri, karar verici, hizmet sunucu, iletiﬂimci niteliklerini taﬂ›mas› gerekti¤ini öne sürmüﬂtür1.
* Yrd. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Deontolo›ji AD / deonto@akdeniz.edu.tr
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DHB ise, 1987’de haz›rlad›¤› Madrid Bildirgesi’nde t›p e¤itiminin hekimlere yüksek mesleki standartlar ve bilgi birikimi yan› s›ra etik düﬂünme ve davran›ﬂ› da ö¤retmesi gerekti¤ini dile getirmiﬂtir. Ayn› örgüt 1999’da Tel Aviv’de düzenledi¤i toplant›da, t›p eti¤i ve insan haklar› konusunun t›p kültürünün ayr›lmaz bir parças› olarak t›p
e¤itimi programlar›nda yer almas› gerekti¤ini vurgulam›ﬂt›r2.
T›p e¤itiminde nitelik geliﬂtirmeye yönelik standartlar› belirleyen DTEF, bu ba¤lamda t›p fakültelerinin, ö¤rencilerinin meslekteki rolleriyle ilgili yeterlik düzeylerini t›p
eti¤i bilgi ve anlay›ﬂ›n› içerecek ﬂekilde tan›mlamalar›; buna uygun olarak iletiﬂim, klinik karar verme ve meslek ahlak› konular›n› programlar›na yerleﬂtirmeleri gerekti¤ini
belirtmiﬂtir3.
T›bbi uygulaman›n kendine özgü do¤as›, uygulaman›n içinde gerçekleﬂti¤i koﬂullar ve öncelikler gerek genel t›p e¤itiminin gerekse t›p eti¤i ve t›p tarihi e¤itiminin içeri¤ini ve yöntemini büyük ölçüde belirlemektedir. Bu ba¤lamda t›p eti¤i ve t›p tarihi
e¤itiminin iﬂlevi ve amaçlar› yan› s›ra hangi içerikte, kimler taraf›ndan, nas›l, hangi dönemlerde ve ne kadar sürede verilece¤i temel tart›ﬂma konular›ndan biridir.
Bu çal›ﬂmada Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Dönem 1 ö¤rencilerine verilen
e¤itimin baﬂ› ve sonunda uygulanan iki anketin de¤erlendirilmesi arac›l›¤›yla, söz konusu e¤itime iliﬂkin ö¤renci ve ö¤retim üyesi görüﬂlerinin paylaﬂ›lmas›, e¤itimin iﬂlevselli¤inin tart›ﬂ›lmas› ve ileriye yönelik önerilerin geliﬂtirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
T›p Eti¤i ve T›p Tarihi E¤itiminin ‹ﬂlevi
Hekimlik, insan›n sa¤l›k- hastal›k- tedavi süreçlerine iliﬂkin yeterli düzeyde mesleki bilgi ve beceriler yan› s›ra temelde bir insan etkinli¤i olmas› ve hekim-hasta iliﬂkisine dayanmas› nedeniyle etik de¤erleri de içeren bir meslektir. Bir baﬂka deyiﬂle, iyi
bir hekimden beklenen mesleki bilgi, beceri ve deneyimi ›ﬂ›¤›nda hastan›n sorunlar›n›
çözmesi kadar hekimli¤e uygun ahlaki de¤erlere de sahip olmas›d›r4. Öte yandan klinik uygulamalar, hastal›¤a ve sa¤l›¤a iliﬂkin bilimsel/teknik sorular kadar hekimin karar verme süreci, hasta haklar›, hekim sorumluluklar› gibi kiﬂiler aras› iletiﬂim ve ahlaki eylemle ilgili sorular› da kapsamaktad›r. Ahlak konusunda geçmiﬂ, ﬂimdi ve gelecek
perspektifi içinde karar ve eylemlerin sistematik olarak çözümlenmesi demek olan etik,
insan davran›ﬂlar›na iliﬂkin ucu aç›k sorulara yan›t aramakla birlikte ayn› zamanda var
olan ilke ve kurallar›n da sorgulanmas› ve gerekiyorsa yeni eylem seçeneklerine iliﬂkin
ilke, de¤er ve kural önermesi anlam›na da gelmektedir3,5. Bu tart›ﬂmalar ›ﬂ›¤›nda “eti¤in t›p içindeki farkl›laﬂm›ﬂ uzant›s› olan t›p eti¤i”6 e¤itiminin, bir “uygulamal› de¤erler e¤itimi” olarak görülmesi; kiﬂiler aras› iletiﬂim becerileri e¤itimini de içerecek biçimde felsefi, sosyal, yasal konular› kapsayan bir e¤itim biçiminde de¤erlendirilmesi olanakl›d›r4.
T›p tarihi e¤itiminin amac› ise, hekim aday›na t›p tarihi bilinci ve retrospektif düﬂünme al›ﬂkanl›¤› kazand›rmakt›r. Bir baﬂka deyiﬂle temel amaç, hekimin mesleki kimlik oluﬂumuna katk›da bulunmak üzere “mesleki rol” kavram›n›, kendisinin ve çevresinin “rol beklentilerini”, bir sosyal kurum ve bir kültür örüntüsü olarak t›p u¤raﬂ›n› tan›mas›n›, bilgi üretim sürecinin yöntemlerini ve özelliklerini kronolojik bir derinlik içinde alg›lamas›n› sa¤lamak olmal›d›r7.
Sonuç olarak t›p eti¤i ve t›p tarihi e¤itiminin, hekim kimli¤inin oluﬂumunda ve
mesle¤i kuﬂatan de¤erler sisteminin hekimlik uygulamalar›nda yaﬂama geçirilmesinde belirleyici bir öneme sahip oldu¤u; özünde yararc› bir disiplin olan t›bb›n, insan
onuruna yaraﬂ›r bir hizmet üretimine dönüﬂmesine temel bir katk›da bulundu¤u söylenebilir.
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Ülkemizde T›p Eti¤i ve T›p Tarihi E¤itimi
Dünyan›n pek çok ülkesinde oldu¤u gibi Türkiye’de de t›p eti¤i ve t›p tarihi e¤itimi ayn› akademik alan taraf›ndan planlanmakta ve yürütülmektedir. Ülkemizde seksenli y›llara kadar genellikle “T›p Tarihi ve Deontoloji” ad› alt›nda verilen dersler, Yüksek Ö¤retim Kurulu Yönetmeli¤i gere¤i 1983 y›l›ndan itibaren “T›bbi Etik” konular›n›
da içerecek biçimde yürütülmeye baﬂlanm›ﬂt›r2. Bu tarihten sonra ilgili akademik alan›n ders programlar›nda giderek daha fazla yer almaya baﬂlayan t›p eti¤i konular›, dersin ya da akademik alan›n ad›n›n da süreç içinde “T›p Eti¤i ve T›p Tarihi” olarak de¤iﬂimine yol açm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂimde kuﬂkusuz “t›bbi etik” teriminin akademik çevrelerde benimsenmesi kadar, t›pta tan› ve tedavi olanaklar›n›n çeﬂitlenmesi ve klinik uygulamalar›n yap›s›na ba¤l› olarak artan etik sorunlar, hasta ve gönüllü haklar› gibi toplumsal dinamiklerin belirleyici etkisi göz ard› edilemez.
Dünyadaki geliﬂmelere koﬂut olarak ülkemizde yap›lan t›p e¤itimine yönelik reformasyon çal›ﬂmalar›, t›p eti¤i ve t›p tarihi e¤itiminin de amaç, iﬂlev, içerik, yöntem aç›s›ndan sorgulanmas›na yol açm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda en çok tart›ﬂ›lan konular›n baﬂ›nda
derslerin hangi içerikte, hangi dönemde, nas›l ve kimler taraf›ndan verilece¤i gelmektedir. T›p eti¤i ve t›p tarihi derslerinin metodolojisine iliﬂkin bu sorular›n yan›tlanmas›na temel oluﬂturmak üzere yap›lan araﬂt›rmalar söz konusu derslerin genellikle t›p e¤itiminin 1.,3.,5. y›llar›nda ve toplam olarak 30-40 saatlik sürelerde verildi¤ini göstermektedir. Dersler a¤›rl›kl› olarak kürsü dersi ﬂeklinde iﬂlenmekle birlikte son y›llarda giderek artan oranda olgu tart›ﬂmas›, senaryo, rol play, grup çal›ﬂmas› yöntemlerinin
yayg›nlaﬂt›¤› gözlenmektedir8. Ders içeri¤inin büyük bölümünü t›p eti¤i konular›n›n
oluﬂturdu¤u programlarda, t›p tarihi ve deontoloji konular›n›n daha az say›da yer ald›¤› da gözlemlenen bir baﬂka de¤iﬂimdir.
T›p eti¤i ve t›p tarihi derslerinin metodolojisi tart›ﬂmalar›, akademik alan›n t›p eti¤i yo¤unluklu de¤iﬂimine koﬂut olarak, fakültelerin konuyla ilgili akademik çevreleri yan› s›ra Türk Tabipleri Birli¤i’nin katk›lar›yla alan›n uzmanl›k derne¤i olan Türkiye Biyoetik Derne¤i taraf›ndan yürütülmektedir. Yukar›da sözü edilen bilgiler de derne¤in 2001
y›l›nda yapt›¤› anket çal›ﬂmas›nda elde edilen verilere dayal› olarak haz›rlana rapordan
al›nm›ﬂt›r. Türkiye Biyoetik Derne¤i taraf›ndan Kas›m 2004’te gerçekleﬂtirilen V. T›p
Eti¤i Sempozyumu’nun tek konusu “T›p Fakültelerinde Etik E¤itimi”dir. T›p eti¤i e¤itiminde bir ölçüde standardizasyon sa¤lamaya yönelik bu sempozyumda yap›lan tart›ﬂmalar sonucunda 1.,3. ve 5. s›n›flarda verilen derslerin içerikleri, e¤itim yöntemleri, ölçme-de¤erlendirme sistemleri üzerinde geniﬂ kat›l›ml› bir uzlaﬂma sa¤lanm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda ders içeri¤i ile ilgili olarak 1. s›n›fta t›p tarihi konular› yan› s›ra t›p felsefesi, hekim kimli¤i, etik-ahlak-deontoloji gibi de¤erler bilgisine iliﬂkin kavramlar›n tan›t›lmas›; 3.
s›n›fta t›p eti¤i ilkeleri, etik kuramlar/yaklaﬂ›mlar, hekim-hasta iliﬂkisi, hasta haklar›, hekim haklar› gibi genel etik konular›n yan› s›ra araﬂt›rma eti¤i, abortus, ötanazi, genetik
eti¤i, organ aktar›mlar› gibi özel etik konular›n iﬂlenmesi; 5. s›n›fta ise hekim sorumlulu¤u, sa¤l›kla ilgili yasal düzenlemeler, t›bbi etikle ilgili ulusal ve uluslararas› belgeler, klinik uygulama eti¤i, ekip çal›ﬂmas› eti¤i, hekim-t›p endüstrisi iliﬂkileri, malpraktis, sa¤l›k
kaynaklar›n›n da¤›t›m›na iliﬂkin etik sorunlar gibi hekimin bireysel ve toplumsal etik yükümlülüklerini içeren programlar›n yer almas› karar› al›nm›ﬂt›r9.
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi’nde T›p Eti¤i ve T›p Tarihi E¤itimi
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi’nde “Deontoloji Anabilim Dal›” taraf›ndan
programlanmakta ve yürütülmekte olan t›p eti¤i ve t›p tarihi dersleri t›p e¤itiminin 1.
ve 3. y›llar›nda/dönemlerinde okutulmaktad›r. 2001-2005 y›llar› aras›nda 1. ve 4. dö-
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nemlerde verilen dersler, 2006 y›l›nda klinik stajlar›n 3. dönemde baﬂlat›lmas›yla birlikte 1. ve 3. dönemlere al›nm›ﬂt›r. Dönem 1’de “T›p Eti¤i ve T›p Tarihine Giriﬂ” ad›
alt›nda 11 saatlik süreyle verilen dersler, Dönem 3’te Topluma Dayal› T›p Staj Kurulu’nda her biri 52 saatlik üç döngü halinde “Deontoloji” staj› olarak yer almaktad›r.
Dönem 1’de “T›p Felsefesi” ad› alt›nda 10 saatlik bir dersin Deontoloji AD taraf›ndan
ayr›ca verildi¤ini belirtmekte yarar vard›r. Bu çal›ﬂman›n konusu Dönem 1’de yürütülmekte olan “T›p Eti¤i ve T›p Tarihine Giriﬂ” dersidir.
T›p Eti¤i ve T›p Tarihine Giriﬂ Dersi
Dönem 1 ö¤rencilerine 1. ya da 2. ders kurulu içinde verilen bu dersin amac›, t›p
fakültesine bir - iki ay önce baﬂlam›ﬂ ö¤rencileri t›p eti¤ine ve hekimlik ahlak›na iliﬂkin
temel kavramlarla ve ilkelerle tan›ﬂt›rmak, t›p tarihine metodolojik ve evrimsel yaklaﬂ›m›n ne anlama geldi¤i konusunda bilgilendirmek, t›p eti¤i ve t›p tarihi e¤itiminin mesleki kimlik ve tarihsel bilinç oluﬂumuna katk›s› konusunda duyarl›l›k kazand›rmakt›r.
Ders program›n›n iﬂleniﬂinde, her dersin ilk yar›s›nda konunun kuramsal çerçevesi e¤itici taraf›ndan sunulmakta, daha sonra ilgili bir olgu analizi ya da deneyim aktar›m›yla
ö¤rencinin aktif kat›l›m› sa¤lanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu tür bir yöntem uygulanmas›n›n nedeni, dersin amfi dersi ﬂeklinde ve 120–150 ö¤rencinin kat›l›m›yla iﬂlenmesi zorunlulu¤udur. Ölçme–de¤erlendirmede çoktan seçmeli yaz›l› s›nav yöntemi kullan›lmakta ve kurul içinde yer alan öteki derslerle birlikte oluﬂturulan soru havuzuna belirlenen say›da (yaklaﬂ›k 15) soru verilerek ortak s›nav yap›lmaktad›r. Aﬂa¤›da konu baﬂl›klar› verilen program içeri¤ine ek olarak, “Hekim-Hasta ‹liﬂkilerinin Etik Yönü” baﬂl›kl› bir konu probleme dayal› ö¤renim modülü çerçevesinde ayr›nt›l› biçimde ele al›nmaktad›r.
Ders Program›:
1. T›p Tarihi Metodolojisi ve Mesleki Kimlik
2. Geçmiﬂten Günümüze Hekim-Hasta ‹liﬂkileri
3. Bat› Uygarl›¤›nda T›bb›n Evrimi
4. Türk-‹slam Uygarl›¤›nda T›bb›n Evrimi
5. Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nde T›bb›n Geliﬂimi
6. “Ahlak”, “Etik” ve “”T›p Eti¤i” Kavramlar›
7. T›p Eti¤inde Temel ‹lkeler
8. Temel Etik Yaklaﬂ›mlar
9. Hasta Haklar›
10. Hekim Haklar›
11. Hekim Sorumlulu¤u
Yukar›da sözü edilen “T›p Fakültelerinde Etik E¤itimi” konulu sempozyumda al›nan kararlar göz önünde bulundurularak haz›rlanan ders program›, kurumumuzda yürürlükte olan e¤itim-ö¤retim koﬂullar› ve olanaklar çerçevesinde yaﬂama geçirilmektedir. Her dersin sonunda, dersin hedeflerine ulaﬂ›p ulaﬂmad›¤› konusunda ö¤rencilerle
karﬂ›l›kl› görüﬂ al›ﬂveriﬂi biçiminde de¤erlendirme yap›lmakta ve s›navlar›n da e¤itimin
bir parças› oldu¤u vurgulanmaktad›r. Ö¤rencilerin hemen hemen tamam›n›n derslere
sürekli kat›ld›¤› ve ders d›ﬂ› zamanlarda iletiﬂimi sürdürme konusunda ö¤rencilerin istekli oldu¤u gözlemlenmektedir. Kuﬂkusuz derse kat›l›m›n sürekli ve ö¤rencilerin tümünü kapsayacak biçimde oluﬂu, büyük ölçüde üniversiteye yeni baﬂlam›ﬂ olmalar› ve ortaö¤retimdeki al›ﬂkanl›klar›n› sürdürmeleriyle aç›klanmakta, bir ölçüde de derse ilginin
katk›s› oldu¤u düﬂünülmektedir.
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Dönem 1’in ilk aylar›nda verilen bu dersin, yukar›da dile getirilen tart›ﬂmalarda
belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaﬂabildi¤i; s›kl›kla sözü edilen mesleki kimlik oluﬂumuna ve mesleki de¤erler atmosferine iliﬂkin temel kavram ve bak›ﬂ aç›lar›n›n geliﬂimine
ne dereceye kadar katk›da bulunabildi¤i temel sorulardan birisidir. Bu sorunun belirli
ölçüde yan›tlanabilmesi, hem uygulanmakta olan program›n güncel olarak iﬂlevselli¤ini ortaya koyacak hem de gelece¤e yönelik e¤itim-ö¤retim planlar›n›n oluﬂturulmas›na katk›da bulunacakt›r. Ülkemizdeki fakültelerin büyük ço¤unlu¤unda t›p eti¤i ve t›p
tarihi derslerinin en az›ndan bir bölümünün 1. s›n›fta okutuldu¤u göz önünde bulundurulursa, sorunun taﬂ›d›¤› anlam›n önemi artmaktad›r. Sorunun aç›kl›¤a kavuﬂturulmas›na bir ölçüde katk›da bulunmak amac›yla 2007–2008 e¤itim–ö¤retim döneminde
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Dönem 1 ö¤rencilerine uygulanan anket çal›ﬂmas›na iliﬂkin de¤erlendirmeler, bu bildirinin bir bölümünü oluﬂturmaktad›r. Dersin içeri¤i,
organizasyonu, planlanmas›, ö¤renci–ö¤retim üyesi iliﬂkisi, s›navlar›n yap›s› e¤itimin
farkl› boyutlar›na yönelik olarak ö¤renci anketleri yoluyla derslerin de¤erlendirilmesi,
e¤itim kalitesinin yükseltilmesine katk› sa¤layacak yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Kuﬂkusuz bu de¤erlendirmede anketlerin taﬂ›d›¤› kimi k›s›tl›l›klar› kabul etmek ve sonuçlara etki eden birçok etkeni göz önünde bulundurmak gerekmektedir10.
Anketin amac›: Dönem 1’de verilen T›p Eti¤i ve T›p Tarihine Giriﬂ derslerinin
beklenen hedeflere ne ölçüde ulaﬂt›¤›n› belirlemek.
Yöntem: Anketin yap›ld›¤› e¤itim-ö¤retim döneminde Dönem 1 toplam ö¤renci
say›s› 180’dir. Çal›ﬂmada e¤itim öncesinde ve sonras›nda ders içeri¤ine yönelik uygulanan iki anket kullan›lm›ﬂ; ilk ankette 18, ikinci ankette ilk anketteki sorulara eklenen
5 soruyla birlikte 23 soru yer alm›ﬂt›r. ‹lk anketi 159 ö¤renci (%60.7), ikinci anketi
103 ö¤renci (%39.3) yan›tlam›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya kat›l›m›n gönüllülü¤e dayand›¤› bu çal›ﬂmada ikinci anket, ö¤renci - ö¤retim üyesi aras›ndaki hiyerarﬂik ö¤eler bar›nd›ran
iliﬂkiden olumsuz etkilenilmemesi ve ö¤rencide geliﬂmesi olas› s›nav sonuçlar›na yans›t›lmas› endiﬂesinden uzaklaﬂmak ad›na s›nav sonras›nda uygulanm›ﬂt›r. Anket sorular›
temel olarak ö¤rencinin dersten beklentilerini, derse iliﬂkin var olan bilgisel içeri¤ini,
derslerin tamamlanmas›ndan sonra bu bilgisel içerikteki de¤iﬂimi görme perspektifi
içinde haz›rlanm›ﬂt›r (Ek: Anket Formu). Her iki ankette yer alan ilk 3 soru, demografik özelliklerle ilgilidir. Sonuçlar›n istatistiksel de¤erlendirmesinde % da¤›l›m› ve Ki-kare testi kullan›lm›ﬂt›r.
Bulgular: Her iki ankete yan›t veren toplam ö¤rencilerin %16.9’unun ailesinde
hekim bulunmaktad›r. ‹lk ankette ö¤rencilerin %15.8’i hekimlik mesle¤inin ahlaki de¤erlerinin ö¤retilebilir olmas› görüﬂüne kat›lmad›klar›n› belirtirken, son ankette ö¤rencilerin sadece %3.9’u kat›lmad›klar›n› dile getirmiﬂlerdir. Bir baﬂka deyiﬂle, ilk ankette
ö¤rencilerin %55.1’i hekimlik mesle¤inin ahlaki de¤erlerinin ö¤retilebilir olmas› görüﬂüne kat›l›rken, son ankette bu oran %60.2’ye yükselmiﬂtir.
‹lk ankette ö¤rencilerin %66.2’si, son ankette %72.8’i t›p eti¤i ve t›p tarihi e¤itiminin mesleki kimli¤in oluﬂumuna katk›da bulundu¤unu belirtmiﬂlerdir.
T›p eti¤i ve t›p tarihi e¤itiminin hekimlik tutum ve davran›ﬂlar›m›z›n geliﬂtirilmesine yönelik oldu¤u görüﬂüne kat›lanlar›n oran› ilk ankette %66.7, son ankette ise
%77.7’dir.
T›bbi olgular›n ahlaki yönünün temel etik ilkelerin ve etik yaklaﬂ›mlar›n yol göstericili¤inde belirlenebilir oldu¤u görüﬂüne kat›lanlar›n oran› ilk ankette %60.5, son ankette %66.3’dür (Tablo-1).
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T›p tarihi e¤itiminin iﬂlevine yönelik soruda “T›p tarihi e¤itimi öncelikle, olaylar›
geçmiﬂ-ﬂimdi-gelecek perspektifi içinde ele alma bilinci geliﬂtirir” ﬂ›kk›n› iﬂaretleyenlerin oran› ilk ankette %74.8, son ankette %86.1’dir.
T›p eti¤i e¤itiminin iﬂleviyle ilgili olarak ö¤rencilerin ilk ankette %55.5’i, son ankette %67.3’ü “T›p eti¤i e¤itimi öncelikle t›bbi olgular›n ahlaki boyutunu ay›rt edebilme bilgi ve becerisi kazand›r›r” görüﬂünü dile getirmiﬂlerdir.
‹lk ankette ö¤rencilerin %88.6’s›, son ankette ise %80’i “Hasta ve hekim haklar›
t›p eti¤i e¤itiminin bir parças›d›r” görüﬂüne kat›ld›klar›n› belirtmiﬂlerdir.
“Hekim-hasta/hasta yak›n› iliﬂkileri etik ve iletiﬂim e¤itimiyle geliﬂtirilebilir” görüﬂüne ilk ankette ö¤rencilerin %75.9’u kat›ld›¤›n›, %19.6’s› k›smen kat›ld›¤›n› dile getirmiﬂken, son ankette bu oranlar %65 ve %33 olarak saptanm›ﬂt›r (Tablo-2).
Sadece son ankette yer alan “Tarihsel süreçte bilimsel geliﬂmeler ve toplumsal dinamikler hekim-hasta iliﬂkisinin yap›sal de¤iﬂimine yol açm›ﬂt›r” görüﬂüne ö¤rencilerin
%83.2’si kat›ld›klar›n›, %11.9’u ise k›smen kat›ld›klar›n› dile getirmiﬂlerdir.
“Sa¤l›k uygulamalar›n›n ekip hizmetine dönüﬂmesi, bireysel etikten sosyal eti¤e
do¤ru de¤iﬂime yol açm›ﬂt›r” görüﬂüne kat›lanlar›n oran› %71.3, k›smen kat›lanlar›n
oran› %26.7’dir.
“Biyoeti¤in evrensel ilkeleri, hekimlerin t›p eti¤i sorunlar›n› de¤erlendirmelerinde
nesnel bir temel oluﬂturur” yarg›s›na ö¤rencilerin %51’i kat›ld›¤›n›, %41’i ise k›smen
kat›ld›¤›n› belirtmiﬂtir.
“Hasta ve hekim haklar› birbirine karﬂ›t hak kategorileridir” görüﬂüne ö¤rencilerin %79’u kat›lmad›¤›n›, %13’ü k›smen kat›ld›¤›n› dile getirmiﬂtir (Tablo-3).
“Her tür hekim hatas› sonuçlar› ne olursa olsun koﬂulsuz biçimde hekim sorumlulu¤u do¤urur” görüﬂüne ö¤rencilerin %49’u kat›lmam›ﬂ, %30’u k›smen kat›lm›ﬂ, %21’i
ise kat›lm›ﬂt›r.
Tablo-1
LK ANKET
SORULAR

SON ANKET
Katılıyorum
Katılmıyorum
Sayı

Katılıyorum
Katılmıyorum

%

Sayı

%

87

55.1

25

15.8

62

60.2

4

3.9

102

66.2

10

6.5

75

72.8

3

2.9

Tıp tarihi ve tıp etii eitimi,
hekimlik tutum ve
davranılarımızın gelitirilmesine
yöneliktir.

104

66.7

7

4.5

80

77.7

3

2.9

Tıbbi olguların ahlaki yönü,
temel etik ilkelerin ve etik
yaklaımların yol
göstericiliinde belirlenebilir.

95

60.5

3

1.9

65

66.3

6

6.1

*Hekimlik mesleinin ahlaki
deerleri öretilebilir.
Tıp tarihi ve tıp etii eitimi,
mesleki kimliin oluumuna
katkıda bulunur.

Sayı

%

Sayı %
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Tablo-2
LK ANKET
SORULAR

Katılıyorum

Katılmıyorum

SON ANKET
Katılıyorum

Sayı

%

Sayı

%

*Tıp tarihi eitimi öncelikle;
olayları geçmi-imdi-gelecek
perspektifi içinde ele alma bilinci
gelitirir.

113

74.8

38

25.2

87

Tıp etii eitimi öncelikle; tıbbi
olguların ahlaki boyutunu ayırt
edebilme bilgi ve becerisi
kazandırır.

86

55.5

69

44.5

40

88. 6

6

3.8

Hasta ve hekim hakları, tıp etii
eitimin bir parçasıdır.

Kısmen
Katılıyorum

*Hekim-hasta/ hasta yakını
ilikileri etik ve iletiim eitimiyle
gelitirilebilir.

Katılıyorum

Sayı

Katılmıyorum

%

Sayı

%

86.1

14

13.9

66

67.3

32

32.7

80

80

4

4

Kısmen

Katılıyorum

Katılıyorum

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

31

19.6

120

75.9

33

%
33

Sayı

%

65

65

Tablo-3
SON ANKET
SORULAR

Katılıyorum
Sayı

%

Sayı

5

12

11.9

84

83.2

2

2

27

26.7

72

71.3

8

8

41

41

51

51

8

8

13

13

79

79

5

Salık uygulamalarının ekip
hizmetine dönümesi, bireysel
etikten sosyal etie doru bir
deiimi beraberinde getirmitir.
Biyoetiin evrensel ilkeleri,
hekimlerin tıp etii sorunlarını
deerlendirmelerinde nesnel bir
temel oluturur.
Hasta ve hekim hakları, birbirine
karıt hak kategorilerdir.

Katılmıyorum

Sayı

Tarihsel süreçte bilimsel gelimeler
ve toplumsal dinamikler hekimhasta ilikisinin yapısal deiimine
yol açmıtır.

%

Kısmen Katılıyorum

%

Tart›ﬂma
Çal›ﬂman›n sonuçlar› Dönem 1 ö¤rencilerine verilen 11 saatlik “T›p Eti¤i ve T›p
Tarihine Giriﬂ” ders içeri¤inin, bu dersin baﬂlang›ç aﬂamas›ndaki ö¤rencide t›p tarihine iliﬂkin duyarl›l›k geliﬂtirmek, t›p etkinli¤ini içinde bulundu¤u de¤erler evreni ile birlikte derinli¤ine kavramak, t›p eti¤i sorunlar› konusunda fark›ndal›k yaratmak, etik sorunlar›n de¤erlendirilmesinde ve çözümlenmesinde baﬂvurulacak yöntemler ve mekanizmalar konusunda ayd›nlatmak çerçevesinde belirlenen hedeflerine ulaﬂmak aç›s›ndan büyük ölçüde yeterli oldu¤unu göstermektedir. Kuﬂkusuz, daha sonraki y›llarda ay-
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r›nt›l› bir içerik ve ça¤daﬂ e¤itim-ö¤retim yöntemlerine uygun olarak planlanm›ﬂ, ö¤rencinin aktif kat›l›m›na olanak yaratan, hekimlik yaﬂam›nda karﬂ›laﬂaca¤› de¤er sorunlar›na çözüm üretebilme bilgi ve becerisini kazand›rmaya yönelik ders programlar›yla desteklenmedikçe ve pekiﬂtirilmedikçe baﬂlang›çta ulaﬂ›ld›¤› varsay›lan bu hedeflerin beklenen iﬂlevleri yerine getiremeyece¤i aç›kt›r.
Sonuç
T›p eti¤i ve t›p tarihi e¤itiminin ders programlar›nda yeterli sürede ve ö¤rencinin
e¤itim sürecindeki bilgi – beceri – deneyimi, klinik uygulama olanaklar›, hastayla karﬂ›laﬂma olas›l›klar› göz önünde bulundurularak genel t›p e¤itiminin farkl› dönemlerinde
gereksinimler ve güncel geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda yeniden ele al›nmas›, olanaklar çerçevesinde multidisipliner bir yaklaﬂ›mla, felsefe, iletiﬂim, e¤itim, hukuk, sosyoloji, antropoloji,
bilim tarihi gibi alanlarla iﬂbirli¤i içinde geliﬂtirilmesi e¤itimin kalitesinin yükseltilmesi
aç›s›ndan yararl› olacakt›r. Bu ba¤lamda unutulmamas› gereken bir etken, etik sorunlar›n de¤erlendirilmesi, yorumlanmas› ve çözüme kavuﬂturulmas› sürecinde tüm ö¤retim üyelerinin ö¤renciler için birer rol model olduklar›n›n gözden uzak tutulmamas› olsa gerektir.
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Ek: Anket Formu
1. Cinsiyetiniz:
( ) Kad›n
( ) Erkek
2. Ailenizde hekim var m›?
( ) Evet
( ) Hay›r
3. T›p fakültesine kendi iste¤inizle mi girdiniz? ( ) Evet ( ) Hay›r ( ) Önemli ölçüde
4. Hekimlik mesle¤ini neden seçtiniz? (Birden fazla seçenek iﬂaretlenebilir)
( ) Ailemin yönlendirmesi
( ) Ekonomik nedenler ve gelecek kayg›s›
( ) Toplumsal sayg›nl›k
( ) ‹nsanc›ll›k
5. ‹yi hekim olman›n ölçüsü sizce nedir?
( ) T›p fakültesinden mezun olmak
( ) Toplumun en çok gereksinim duydu¤u alanda hekimlik bilgi ve becerisine
sahip olabilmek.
( ) ‹stedi¤im alanda uzman hekimlik yapabilmek
( ) T›pta uzmanl›k s›nav›n› kazanabilmek
6. Hekimlerin t›bbi bilgi ve beceri yan› s›ra ahlaki de¤erlere de sahip olmas› beklenir.
( ) Kat›l›yorum
( ) Kat›lm›yorum
( ) K›smen kat›l›yorum
7. Hekimlik mesle¤inin ahlaki de¤erleri ö¤retilebilir.
( ) Kat›l›yorum
( ) Kat›lm›yorum
( ) K›smen kat›l›yorum
8. Mesleki de¤erler usta-ç›rak iliﬂkisi içinde edinilir.
( ) Kat›l›yorum
( ) Kat›lm›yorum
( ) K›smen kat›l›yorum
9. Mesleki de¤erler bireysel de¤erlerimizden farkl› de¤ildir, dolay›s›yla e¤itimine
gerek yoktur.
( ) Kat›l›yorum
( ) Kat›lm›yorum
( ) K›smen kat›l›yorum
10. T›p tarihi ve t›p eti¤i e¤itimi, mesleki kimli¤in oluﬂumuna katk›da bulunur.
( ) Kat›l›yorum
( ) Kat›lm›yorum
( ) K›sman kat›l›yorum
11. T›p tarihi ve t›p eti¤i e¤itimi, hekimlik tutum ve davran›ﬂlar›m›z›n geliﬂtirilmesine
yöneliktir.
( ) Kat›l›yorum
( ) Kat›lm›yorum
( ) K›smen kat›l›yorum
12. T›p tarihi e¤itimi öncelikle;
( ) T›p tarihi araﬂt›rmalar› yapmaya özendirir.
( ) Olaylar› geçmiﬂ-ﬂimdi-gelecek perspektifi içinde ele alma bilinci geliﬂtirir.
( ) T›bb›n tarihine iliﬂkin duyarl›l›k geliﬂtirir.
( ) T›bb›n tarihini ö¤retir.
13. T›p eti¤i e¤itimi öncelikle;
( ) Mesleki de¤erleri ö¤retir.
( ) Mesleki de¤erlerin geliﬂimine katk›da bulunur.
( ) T›bbi olgular›n ahlaki boyutunu ay›rt edebilme bilgi ve becerisi kazand›r›r.
( ) T›p ahlak›na iliﬂkin kuramsal çerçeveyi ö¤retir.
14. Tarihsel süreçte bilimsel geliﬂmeler ve toplumsal dinamikler hekim-hasta iliﬂkisinin
yap›sal de¤iﬂimine yol açm›ﬂt›r.
( ) Kat›l›yorum
( ) Kat›lm›yorum
( ) K›smen kat›l›yorum
15. Sa¤l›k uygulamalar›n›n ekip hizmetine dönüﬂmesi, bireysel etikten sosyal eti¤e
do¤ru bir de¤iﬂimi de beraberinde getirmiﬂtir.
( ) Kat›l›yorum
( ) Kat›lm›yorum
( ) K›smen kat›l›yorum
16. T›bbi olgular›n ahlaki yönü, temel etik ilkelerin ve etik yaklaﬂ›mlar›n yol göstericili¤inde belirlenebilir.
( ) Kat›l›yorum
( ) Kat›lm›yorum
( ) K›smen kat›l›yorum
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17. Hekim-hasta /hasta yak›n› iliﬂkileri etik ve iletiﬂim e¤itimiyle geliﬂtirilebilir.
( ) Kat›l›yorum
( ) Kat›lm›yorum
( ) K›smen kat›l›yorum
18. Biyoeti¤in evrensel ilkeleri, hekimlerin t›p eti¤i sorunlar›n› de¤erlendirmelerinde
nesnel bir temel oluﬂturur.
( ) Kat›l›yorum
( ) Kat›lm›yorum
( ) K›smen kat›l›yorum
19. Hekim-sa¤l›k ekibi iliﬂkileri, t›p eti¤i e¤itiminin kapsam› içinde yer almal›d›r.
( ) Kat›l›yorum
( ) Kat›lm›yorum
( ) K›smen kat›l›yorum
20. Yasal ve ahlaki sorumluluklar›m›z, t›p eti¤i e¤itimi program›nda yer almal›d›r.
( ) Kat›l›yorum
( ) Kat›lm›yorum
( ) K›smen kat›l›yorum
21. Hasta ve hekim haklar›, t›p eti¤i e¤itiminin bir parças›d›r.
( ) Kat›l›yorum
( ) Kat›lm›yorum
( ) K›smen kat›l›yorum
22. Hasta ve hekim haklar›, birbirine karﬂ›t hak kategorileridir.
( ) Kat›l›yorum
( ) Kat›lm›yorum
( ) K›smen kat›l›yorum
23. Her tür hekim hatas› sonuçlar› ne olursa olsun koﬂulsuz biçimde hekim sorumlulu¤u do¤urur.
( ) Kat›l›yorum
( ) Kat›lm›yorum
( ) K›smen kat›l›yorum
(?) 14, 15, 18, 22 ve 23 numaral› sorular yaln›zca son ankette yer alan sorulard›r.
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TIBB‹ ARAﬁTIRMALARDA ET‹K KURULLAR
CLINICAL RESEARCH ETHICS COMMITTEES
Nesrin ÇOBANO⁄LU*
Abstract
The progress in science and technology creates and diversifies the ethical problems. To solve these problems, committees with different purpose and scopes are
being instituted. Today, there is an increasing number and diversity of ethical committees. There are national, international and institutional ethical committees ranging
from Public Workers Ethical Committee to Animal Experiments Ethical Committee.
Clinical research in medicine must be designed very sensitively and elaborately
bearing in mind both the scientific and ethical aspects. Scientific research, at every
step involved, must uphold the human rights and avoid harm to any species survival
for the future generations. For this purpose, ethical committees governing research in
the field of medicine have been founded both world-wide and nationally. The purpose
of founding these committees is to formulate ethical principles and rules of research
that focuses on humans and to help protect and uphold the human rights.
Key Words: Medical research, ethics committees, ethics.
Felsefedeki Etik’ten Uygulamal› Eti¤e; Etik Kurullar
‹nsan eylemlerine yönelik iyinin ne oldu¤unu sorgulayan etik alan›, felsefeden uygulamaya aktar›l›rken birçok yeni soru ve sorunu irdelemek zorunda kalmaktad›r. Bilim – teknoloji alan›nda geometrik h›zla artan geliﬂmeler, bunlar›n sonuçlar›n›n insanl›¤a yans›mas›, toplumlar›n yaﬂam›nda ortaya ç›kan de¤iﬂmeler, farkl›laﬂan tüketim kal›plar›n›n etkisi yeni de¤er sorunlar› yaratmaktad›r. ‹lgili alanda farkl› uzmanl›k dallar›n
etkileﬂti¤i, farkl› sorumluluk türlerinin kesiﬂti¤i yeni etik sorunlar› irdelemek ve gelecek
kuﬂaklar›n yarar›n› ya da karﬂ›laﬂ›lacak zararlar› da öngörecek biçimde çözümlemek
için kurumsal yap›lar gerekmektedir. Günümüzde yeni de¤er sorunlar›n›n oluﬂturdu¤u
etik sorun kümelerinin çözümü için, ilgili tüm kesimler ve toplum için en iyi olan› sa¤lamak amac›yla etik kurullar kurulmaktad›r.
Eskiden dar bir mekânda ve o zamanda ortaya ç›kan davran›ﬂlarda iyinin ne oldu¤unu felsefenin eleﬂtirel yöntembilgisi ›ﬂ›¤›nda çözümlemek daha kolay görünebilir.
Oysa günümüzde, geçmiﬂten günümüze aktar›lan kültürel miras› koruyarak, gelecek
kuﬂaklar› ve tüm canl› türlerini de kapsayacak biçimde tüm evren için “iyi”nin ne oldu¤unu irdeleyen biyoetik alan›nda iﬂimiz biraz daha karmaﬂ›klaﬂmaktad›r. Böylece uygulamal› etik alanlar› olarak biyoetik, çevre eti¤i, yönetim eti¤i, meslek etikleri gibi alanlarda ortaya ç›kan yeni de¤er sorunlar› ve çözümü giderek önem kazanmaktad›r.
Genel Olarak Etik kurullar
Toplumsal, mesleki ve kurumsal yap›larda ortaya ç›kan etik sorunlar› çözümlemek
için yön gösterecek kurumsal yap›lara ihtiyaç vard›r. Bu amaçla farkl› ülkelerde, farkl›
amaç ve kapsamda etik kurullar kurulmaktad›r. Bu etik kurullar› grupland›rmaya çal›ﬂt›¤›m›zda uluslararas› kuruluﬂlar›n etik kurullar› (UNESCO…), ulusal etik kurullar (Baﬂbakanl›k Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Sa¤l›k Bakanl›¤› ‹laç Araﬂt›rmalar› Merkezi Etik
Kurulu…) kurumsal etik sorunlar› çözümlemek üzere kurulan yerel etik kurullar (üni* Doç.Dr., Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, T›p Eti¤i ve T›p Tarihi AD Baﬂkan› / nesrinc@gazi.edu.tr
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versite araﬂt›rma etik kurullar›…) ve mesleki etik kurullar (TTB Etik kurulu…) gibi etik
kurullarla karﬂ›laﬂ›yoruz.
Etik kurullar›n konusu yap›s› ve iﬂleyiﬂi kadar üye profilinin kimli¤i de önemlidir.
Bu etik kurullar› oluﬂturan üyelerin kimli¤i ve üyelerin etik kurula seçilme standartlar›
ve çal›ﬂma koﬂullar› kurulun yap›s›na gore de¤iﬂmektedir. Bazen belirli uzmanl›k alanlar›nda kariyer sahibi, bazen toplumu temsilen farkl› kesimlerden üyeler seçilmektedir.
Etik kurullar›n niteli¤inde seçilen üyeler kadar, toplumun genel etik yönelimi de belirleyicidir.
Etik sorun kümelerinde “iyi-kötü” eylemlerin de¤erini kimin, nerede ve nas›l tan›mlayaca¤› sorunu en temel sorumuzdur. Ayr›ca eti¤in kurallar›n olmad›¤› durumda,
çözüm arayan yap›s›n›n üzerinde durduktan sonra; ﬂimdi de kurallar konulmas›ndan ve
kurallar› kimin oluﬂturaca¤›ndan söz ediyoruz. Tam bu noktada bir karﬂ›tl›k m› yaﬂ›yoruz? Eti¤in do¤as› gere¤i içinde taﬂ›d›¤› olas›l›klardan da yola ç›karak, bu konuda kural
önermenin etik d›ﬂ› oldu¤u sonucuna (m›) varmal›y›z? Ço¤u kez, görecelilik itiraz›, eti¤in do¤as›ndaki “olas›l›klar” nedeniyle -tam da dikkatli bir ak›l yürütmenin gerekli oldu¤u s›rada- etik tart›ﬂman›n kritik bir aﬂamas›nda öne sürülür. Bir tart›ﬂmada dikkatli
ve ak›ll›ca bir çözümleme gereksinmesi oldu¤unda, görecelilik sav› yanl›lar›, omuzlar›n› silker ve tart›ﬂmaya “peki neyin yanl›ﬂ ya da do¤ru oldu¤unu kim söyleyecek?” sorusunu sorarak nokta koyarlar. Bu soruya verilecek yan›t ﬂudur; “do¤ru ya da yanl›ﬂ
yarg›y› destekleyecek iyi gerekçeleri olan herkes! Felsefi eti¤in uygulamas›n› yapmak,
zor bir iﬂ olan; ak›l yürütmenin etik tart›ﬂmalar yoluyla yap›lmas› demektir1. Önemli
olan, bir eylemin iyi – kötü de¤erinin tan›mlanmas› s›ras›nda uygun gerekçeleri vererek, ikilem yaratan durumlarda seçimin aç›klanabilmesidir. Gerekçelerin ilgili topluluk
taraf›ndan anlaﬂ›lmas› ve benimsenmesiyle kurallar oluﬂturulur. Böylece etik kurullar›n,
kural olmayan yeni durumlarda ortaya ç›kan etik dilemmalar için kural oluﬂturma iﬂlevi de vard›r. Etik kurullar›n böyle konularda ald›klar› kararlar bir tür içtihad karar› gibi
de¤erlendirilebilir2.
Araﬂt›rma Etik Kurullar›
Araﬂt›rmalarda etik kurallar önemli ve gereklidir. Bilimin do¤as› gere¤i yap›s›nda
var olan nesnellik ve dürüstlük ilkesi bilimsel eti¤in temeli olmakla birlikte, t›p araﬂt›rmalar›nda insan denekler (daha do¤ru ve kapsaml› deyimle canl›lar ama de¤ersel olarak en üstte tutulan insanlar›n t›pta araﬂt›rma konusu olmas› duyarl›l›¤› çok art›rmaktad›r) üzerinde araﬂt›rma yap›l›yor olmas›, insan haklar› aç›s›ndan önemli ikilemler yaratmaktad›r. Yarar – zarar dengesi çok iyi kurularak ve Kant’›n etik yaklaﬂ›m›nda benimsedi¤i temel de¤erlerden olan “hiç bir insan›n yaﬂam› araç olarak görülemez” gerçe¤inden yola ç›k›larak t›p araﬂt›rmalar›nda kurallar saptanabilir. T›p araﬂt›rmalar›nda
baﬂlang›ç noktas› olan ve halen yeni durumlara göre biçimlenen temel t›p eti¤i ilkeleri yan›nda, t›p araﬂt›rmalar›na yönelik daha detayl› etiksel ve hukuki düzenlemelerin
yap›ld›¤›n› görüyoruz.
T›p eti¤inin baﬂlang›c›ndan günümüze insan haklar› kavram›yla yak›ndan ilgili oldu¤unu görüyoruz. T›bbi bilimsel araﬂt›rma eti¤inin temel sorunlar›ndan birisinin de
araﬂt›rmalar s›ras›nda ve sonras›nda sonuçlar›ndan etkilenen insanlar›n haklar›n› (biyoetikle canl›lar›n haklar›) korumak kayg›s› oldu¤unu biliyoruz. T›p araﬂt›rmalar› sadece
araﬂt›rmaya kat›lan insanlarla s›n›rl› tutulamayacak, gelecek kuﬂaklar› ve insanl›¤› bütün olarak etkileyecek sonuçlar do¤urabilir. Bu noktada araﬂt›r›c›n›n uzmanl›k alan›nda yetkinli¤i kadar de¤er sistemi de önemlidir. Bunun yan›s›ra etik aç›s›ndan yönlendirici, gere¤inde denetleyici hukuksal düzenlemeler ve bunlar›n evrenselli¤i de önemli-
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dir. Evrensellik boyutu etik ve hukukta önemlidir çünkü iletiﬂim ve ulaﬂ›m›n geliﬂti¤i
dünyam›zda kurallar› daha kat› ve denetleyici ülkelerden bu konuda s›k› kurallar› olmayan ülkelere biliminsan› ve hasta göçü olabilmektedir.
Araﬂt›rmac›lar etik kurullar› kendilerinin önüne konmuﬂ bir yük ve bir s›n›rlama olarak görüyorlar. Oysa etik kurullara gelen bilimsel bir de¤eri olmayan çal›ﬂmalar›n varl›¤› ve ay›klanmas› bile etik kurullar›n iﬂlerinin çok ciddi ve önemli oldu¤unu gösteriyor3.
Bu ba¤lamda ‹ngiltere’de klinik araﬂt›rma etik kurullar›n›n iﬂleyiﬂine bakal›m. ‹ngiltere’deki araﬂt›rmac›lar araﬂt›rma projesi önerilerini ulusal standartlara sahip yerel etik
kurullar›na gönderiyorlar. Bu standartlar de¤iﬂik kurullar›n yaratt›¤› tutars›zl›¤› önlüyor.
Bununla beraber bu etik de¤erlendirme oldukça uzun ve hem kurullar› hem de araﬂt›rmac›lar› bunaltan bir süreç. Kurullar ayr›ca yasal de¤iﬂiklikler ile ilgili olarak da düﬂünsel haz›rl›k yapmal›d›r, mesela datan›n korunmas› konusunda öneriler geliﬂtirebilmelidir. Yerel etik komiteler sorunun eﬂit veya daha büyük geçerlilikle cevaplan›p, cevapland›r›lmayaca¤›n› görmek için kendi anlay›ﬂlar›n› baﬂvuranlar›n anlay›ﬂlar›yla karﬂ›laﬂt›rmal›d›rlar. Bu tart›ﬂmalar yaln›z etik ilkeler hakk›nda de¤il, ayn› zamanda de¤iﬂik çal›ﬂma biçimlerinin güçlü ve zay›f yanlar› ve konu hakk›nda da bilgi sahibi olmay› gerektiriyor. E¤er çal›ﬂma protokolleri saflaﬂt›r›lmazsa ve araﬂt›rmac› gerekli etik duyarl›l›k
ve olas› zarar› önlemek için gerekli stratejiler göstermezse çal›ﬂma onay alamaz. Bazen iyi çal›ﬂ›lm›ﬂ baﬂvurular zarar olas›l›¤› ve yeni bilginin de¤eri aras›nda denge sa¤lanamad›¤›ndan geçemiyor. Komiteye göre ideal aday, çal›ﬂmay› aç›klayan az bir proje
özeti veren, çal›ﬂman›n neden gerekli oldu¤unu, tehlike riskini önleme yöntemini aç›klayan bir belge gönderen adayd›r. Etik onay için baﬂvuru formu çok uzun ve hantal
olmamal›d›r ama etik kurullar›n olas› tehlikelerin en aza indirildi¤ini görmek ve yararla dengelendi¤ini garanti etmek için yeterli bilgiye de ihtiyac› var. Araﬂt›rmac›lar›n ise
baﬂvurmadan önce araﬂt›rma yöntemi ve etik konular hakk›nda çal›ﬂmaya ihtiyaçlar›
var. Böyle çal›ﬂmalar araﬂt›rma baﬂvurular› kolaylaﬂt›r›r, kurullar›n iﬂini kolaylaﬂt›r›r ve
reddedilme say›s›n› azalt›r4.
‹ngiltere'de 2002 y›l›nda araﬂt›rma etik komitelerinde de¤iﬂikli¤e gidildi. Önceleri
bir araﬂt›rma co¤rafik s›n›rlamalar içinde her etik komitesi taraf›ndan de¤erlendirilirken yeni düzenleme ile birlikte LRECs (Local Research Eth›cs Committees) ve MRECs
(Regionally Based Multicentre Committees) oluﬂturuldu, çal›ﬂmalarda sadece bir komite taraf›ndan de¤erlendirilmeye baﬂland›. Baﬂlang›çta LRECs lerin di¤er komitelerin
etiksel görüﬂlerini kabul etmek kolay olmasa bu zaman ve çal›ﬂma kolayl›¤› sa¤lad›. Bu
düzenlemenin yan›nda yaz›m ve k›saltmalarla ilgili düzenlemeler de yap›ld›. Yap›lan de¤iﬂikliklerde 1 May›s 2004 düzenlemeleriyle yasal olarak da güçlendirildi. Komitelerin
baﬂvurular› de¤erlendirmesi için 60 günlük bir s›n›rlama kondu. Etik komitelerin her
ay etik de¤erlendirmeleri, geliﬂmeleri ve baﬂvurular› de¤erlendirmek amac›yla her ay
toplanmas›na karar verildi. Etik komitelerin (en fazla 18 kiﬂi) üyeleriyle ilgilide düzenlemeler yap›ld›. Üyelerin yaﬂ, cinsiyet etnik kimlik yeterlilikleri aç›s›ndan da denge kuruldu. Etik komitelerin çok çaba harcamas› gerekmektedir; çünkü gelen çal›ﬂmalar›
okumak, düzenlemek ve de¤erlendirmek ve yeniden etiksel ilkeleri göz önüne alarak
düzeltme yapmak çok zaman almaktad›r. Etik komiteleri için böyle bir genel kural olmasa da de¤erlendirmeleri böyle yap›yorlar. Araﬂt›rma etik komiteleri araﬂt›r›c›lara çal›ﬂmalar›nda etik ilkeleri dikkate almalar› için yard›mc› olmaya çal›ﬂsalar da, araﬂt›r›c›lar›n etik aç›s›ndan kusuru olmayan çal›ﬂma yapabilmelerinin tek yolu etik ilkelerini içselleﬂtirmeleri ve etik kurallar› kendilerinin takip etmesi ile gerçekleﬂebilir5.

408

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

Biyoetik aç›s›ndan farkl› kültürlerin alg›lama farklar›na karﬂ›n, iç hukuk arac›l›¤›yla yap›lacak düzeltme ve iç hukuka uygun kavramlarla yans›t›lmas› sonucunda tüm
dünya ülkelerinde, evrensel insan haklar› de¤erlerinde uzlaﬂ›larak yap›lan bu düzenlemelerle, biyot›p alan›ndaki uygulamalarda insanl›k onurunu korunmak önemlidir.
Ülkemizde Klinik Araﬂt›rma Etik Kurullar›’n›n Yap›s› ve ‹ﬂleyiﬂi
Araﬂt›rma etik kurullar›n›n kuruluﬂ amac›, insan› temel alan bilimsel araﬂt›rmalar,
yay›nlar hakk›nda etik ilke ve kurallar do¤rultusunda görüﬂ bildirmek, izlemek, karar
vermek, gerekti¤inde yeni ilke ve kurallar oluﬂturmak, insan onuru ve haklar›n›n korunmas›na yard›mc› olmakt›r. Ülkemizde; üniversitelerin kendi bünyesinde oluﬂturdu¤u yerel araﬂt›rma etik kurullar› yan› s›ra, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n “‹laç Araﬂt›rmalar› Merkezi Etik Kurulu” bulunmakta ve ilaç araﬂt›rmalar›, araﬂt›rman›n niteli¤ine göre, yerel
etik kurullardan onay ald›ktan sonra; “merkezi etik kurul”a gönderilmekteydi. Ancak,
Sa¤l›k Bakanl›¤› “Klinik Araﬂt›rmalar Yönetmeli¤i” 23.12.2008 tarihinde 27089 say›l› Resmi Gazete de yay›nlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu Yönetmeli¤in amac›; Avrupa Birli¤i standartlar› ve ‹yi Klinik Uygulamalar› çerçevesinde gönüllü insanlar üzerinde gerçekleﬂtirilecek her türlü klinik araﬂt›rman›n tasar›m›, yürütülmesi, kay›tlar›n›n tutulmas›, rapor edilmesi, geçerlili¤i ve di¤er hususlarda bilimsel ve etik standartlar›n sa¤lanmas› ve gönüllülerin bu Yönetmelik kapsam›ndaki haklar›n›n korunmas›na dair usul
ve esaslar› düzenlemektir. Bu yönetmelikle birlikte klinik araﬂt›rma etik kurullar›n›n yap›s› ve görevleri daha ayr›nt›l› tan›mlanm›ﬂ ve Merkezi etik kurul da yerini Klinik Araﬂt›rmalar Dan›ﬂma Kurulu’na b›rakm›ﬂt›r. Bu yönetmeli¤e6 göre etik kurullar›n yap›s› ve
iﬂleyiﬂine de yeni standartlar getirilmiﬂtir.
Etik Kurullar›n Yap›s›
Ülkemizde Etik kurullar›n yap›s›, Klinik Araﬂt›rmalar Yönetmeli¤i’nde ayr›nt›l› olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Buna göre; Etik kurullar araﬂt›rmaya kat›lacak gönüllülerin haklar›,
güvenli¤i ve esenli¤inin korunmas›n› teminen; araﬂt›rma protokolü, araﬂt›rmac›lar›n
uygunlu¤u, araﬂt›rma yap›lacak yerlerin yeterlili¤i ve gönüllülerin bilgilendirilmesinde
kullan›lan yöntem ve belgeler ile bu kiﬂilerden al›nacak olurlar hakk›nda ve araﬂt›rmalarla ilgili di¤er konularda bilimsel ve etik yönden görüﬂ vermek, gönüllü güvenli¤ini,
araﬂt›rman›n mevzuata uygun ﬂekilde yap›lmas›n› ve takip edilmesini sa¤lamak ve tüm
klinik araﬂt›rmalar› etik yönden de¤erlendirmek üzere Bakanl›¤›n belirleyece¤i bölgelerde, Bakanl›k onay› ile oluﬂturulur. Kurul; en az on bir, en fazla on beﬂ üyeden oluﬂur. Etik Kurul üçte iki ço¤unluk ile toplan›r ve üye say›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile karar
verir. Etik Kurullar›n ba¤›ms›zl›¤› ilkesinin sa¤lanmas› aç›s›ndan Etik Kurul üyelerinin
en fazla beﬂi ayn› kurumdan seçilebilir. Etik Kurullarda görev alacak klinisyen, farmakolog ve biyokimyac› üyelerin; etik ilkeler konusunda, içeri¤ini ve ﬂartlar›n› ‹laç ve Eczac›l›k Genel Müdürlü¤ünün belirleyece¤i kurslar›n ve/veya seminerlerin e¤itimini
ve/veya sertifikas›n› alm›ﬂ olmas› zorunludur. Rektör, rektör yard›mc›s›, dekan, dekan
yard›mc›s›, il sa¤l›k müdürü ve baﬂhekim Etik Kurul üyesi olamaz. Her türlü klinik araﬂt›rma, bu maddeye göre teﬂkil edilen Etik Kurul taraf›ndan de¤erlendirilir. ‹laç klinik
araﬂt›rmalar› ile ilaç d›ﬂ› klinik araﬂt›rmalar için ayr› bir Etik Kurul oluﬂturulamaz.
Etik Kurullarda asgari olarak, aﬂa¤›da belirtilen nitelikteki üyeler bulunur;
a) Biri çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman› olmak üzere farkl› uzmanl›k dallar›ndan, tercihen ‹yi Klinik Uygulamalar› kurallar›na göre düzenlenmiﬂ klinik araﬂt›rmalara araﬂt›rmac› olarak kat›lm›ﬂ en az üç klinisyen hekim,
b) Farmakoloji alan›nda doktora yapm›ﬂ veya uzmanl›¤›n› alm›ﬂ, tercihen t›p doktoru, en az bir farmakolog,
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c) Biyokimya alan›nda doktora yapm›ﬂ veya uzmanl›¤›n› alm›ﬂ, tercihen t›p doktoru, en az bir biyokimyac›,
d) Bir t›bbi etik uzman› veya deontolog,
e) Bir eczac›,
f) Biyomedikal alan›nda çal›ﬂan bir mühendis veya uzman bulunmamas› halinde
tercihen T›p Fakültesi mezunu olan bir biyofizik veya fizyoloji ö¤retim üyesi,
g) Bir biyoistatistikçi veya ihtiyaç dahilinde bir halk sa¤l›¤› uzman›,
h) Hukuk fakültesi mezunu bir üye,
i) Sa¤l›k mesle¤i mensubu olmayan, sa¤l›kla ilgili bir kurum veya kuruluﬂta çal›ﬂmayan ve klinik araﬂt›rmalarla ilgisi bulunmayan herhangi üniversite mezunu
bir üye’den oluﬂturulur.
Ayr›ca denetim aç›s›ndan Bakanl›k yetkilendirilmiﬂtir. Bakanl›k önceden haber vererek veya haber vermeden Etik Kurullar› denetleyebilir. Denetleme sonucunda tespit
edilen ayk›r› hususlar raporda belirtilir. Etik Kurul, tespit edilen bu hususlarla ilgili düzenlemeleri altm›ﬂ gün içerisinde, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olacak ﬂekilde yapmak zorundad›r. Aksi taktirde Bakanl›k Etik Kurulu kald›rarak yeni bir Etik Kurul oluﬂturabilir.
Etik Kurullar›n Görev ve Yetkileri
a) Etik Kurul gönüllüler üzerinde yap›lacak her türlü klinik araﬂt›rma hakk›nda bilimsel ve etik yönden görüﬂ bildirir. Buna göre Etik Kurul Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV ilaç araﬂt›rmalar›, biyoyararlan›m ve biyoeﬂde¤erlik çal›ﬂmalar› ile
ilaç d›ﬂ› ürünler, genetik materyal, t›bbi cihaz, cerrahi bir metod gibi di¤er tüm
klinik araﬂt›rmalar hakk›nda bilimsel ve etik yönden görüﬂ belirtir. Bu görüﬂlere uyulmas› ve yerine getirilmesi zorunludur.
b) Etik Kurul klinik araﬂt›rmalar hakk›ndaki bilimsel ve etik görüﬂünü baﬂvuru tarihinden itibaren k›rk beﬂ gün içerisinde;
1. ‹laç klinik araﬂt›rmalar› hakk›ndaki görüﬂünü ‹laç ve Eczac›l›k Genel Müdürlü¤üne,
2. Kök hücre nakli, doku nakli, genetik araﬂt›rmalar ve yeni bir t›bbi cihaz›n
denenmesi ile ilgili araﬂt›rmalara ait görüﬂünü Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü¤üne bildirir.
3. Etik Kurul birinci f›kran›n (b) bendinin (1) ve (2) numaral› alt bendi d›ﬂ›nda
kalan araﬂt›rmalar hakk›ndaki görüﬂlerini yaln›zca baﬂvuru sahibine bildirir
ve bu araﬂt›rmalar›n baﬂlat›labilmesi için Etik Kurulun onay› yeterlidir.
c) Etik Kurulun inceleme süreci içerisinde ek bilgi ve aç›klamalara gereksinim
duymas› durumunda, gerekli olan tüm istekler bir seferde baﬂvuru sahibine iletilir ve istenilen bilgi ve belgeler Etik Kurula sunuluncaya kadar inceleme süreci durdurulur.
d) Etik Kurul araﬂt›rma baﬂvurusu hakk›nda görüﬂ oluﬂtururken:
1. Araﬂt›rmadan beklenen yarar ve risklerin analizini,
2. Araﬂt›rman›n yeni bir hipoteze dayan›p dayanmad›¤›n›,
3. Araﬂt›rma broﬂürünün usulüne uygun düzenlenip düzenlenmedi¤ini,
4. Araﬂt›rma ile ilgili olarak verilen yaz›l› bilgileri, gönüllü olurlar›n›n al›nmas›
amac›yla izlenen yöntemi, olur veremeyen k›s›tl› kiﬂiler ile çocuklar üzerinde yap›lacak araﬂt›rmalara ait gerekçenin yeterlili¤ini,
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5. Araﬂt›rmalarda ortaya ç›kmas› muhtemel kal›c› sa¤l›k problemleri de dahil
olmak üzere yaralanma veya ölüm hallerinde, araﬂt›rmac› veya destekleyicinin sorumlulu¤unu ve gönüllüler için yap›lan sigorta sertifikas› veya poliçesinin kapsam›n› (Faz IV çal›ﬂmalar sigorta kapsam› d›ﬂ›ndad›r),
6. Araﬂt›rmac› ve gönüllü için uygun bulunan ödül ve telafi düzenlemelerine
dair destekleyici ile araﬂt›rman›n yap›laca¤› yer aras›nda akdedilmiﬂ herhangi bir anlaﬂma mevcutsa anlaﬂman›n etik olup olmad›¤›n›,
7. Araﬂt›rma yap›lacak yerlerin 15 inci maddede belirtilen standartlara uygun
olup olmad›¤›n› de¤erlendirir.
e) Ticari Olmayan ‹laç Klinik Araﬂt›rmalar› ilgili k›lavuz do¤rultusunda de¤erlendirilir.
f) Etik Kurul kendisine yap›lan baﬂvurular›, gerekti¤inde araﬂt›rma safhas›nda ve
yerinde izleyebilir.
g) Etik Kurul çocuklar›n kat›ld›¤› araﬂt›rmalarda, 7 nci maddenin birinci f›kras›n›n
(c) bendinde belirtilen bilgilendirme dahilinde karar almak zorundad›r.
h) Etik Kurul bu Yönetmeli¤e ve ilgili di¤er mevzuata ayk›r› davran›ld›¤›, araﬂt›rman›n gereklerinin art›k karﬂ›lanmad›¤›, araﬂt›rman›n güvenilirli¤inin veya bilimsel geçerlili¤inin yitirildi¤i ﬂeklinde bir durumu tespit etti¤inde veya bu konuda bilgi sahibi olmas› halinde durumu araﬂt›rmac›ya, destekleyiciye ve Bakanl›¤a bildirir.
i) Etik kurullar›n standart bir ﬂekilde çal›ﬂabilmesi amac›yla Etik Kurul Standart ‹ﬂleyiﬂ Yöntemi Bakanl›k taraf›ndan belirlenerek Bakanl›¤›n internet sayfas›nda yay›mlan›r ve gerekti¤inde güncellenir. Etik Kurullar bu kurallara uymak zorundad›r.
j) Etik Kurullara baﬂvuru amac›yla kullan›lacak baﬂvuru formlar›, Bakanl›¤›n internet sayfas›nda yay›mlan›r ve her türlü klinik araﬂt›rma baﬂvurusu bu formlara göre yap›l›r. Baﬂvuru sahipleri, bu formlar d›ﬂ›nda baﬂvuru formu düzenleyemez ve kullanamaz. Bu yönde bir baﬂvuru yap›lm›ﬂ olsa bile Bakanl›k ve Etik
Kurul taraf›ndan kabul edilmez.
k) Etik Kurullar her y›l sonunda tüm faaliyetlerinin dökümünü ve tüm uygulamalar›n›n ayr›nt›lar›n› y›ll›k raporlar halinde ilgili Genel Müdürlü¤e sunar. Bu raporlarda kurullarca karﬂ›laﬂ›lan önemli bilimsel ve etik problemleri tan›mlar,
tart›ﬂ›r ve önemli konular›n sonuçlar›, evveliyat› ve kendilerine sunulan projelerin listesi hakk›nda bilgi verir.
l) Etik Kurullar Bakanl›k talimatlar›n› derhal yerine getirmekle yükümlüdür.
Etik Kurul, kendisine yap›lan klinik araﬂt›rma baﬂvurular›n› baﬂvuru tarihinden itibaren k›rk beﬂ gün içerisinde de¤erlendirmek zorundad›r. Bu süre içerisinde de¤erlendirilmeyen baﬂvurular baﬂvuru sahibinin yaz›l› baﬂvurusu üzerine Bakanl›k taraf›ndan
de¤erlendirilerek, dosya, baﬂka bir Etik Kurula veya Klinik Araﬂt›rmalar Dan›ﬂma Kuruluna sunulur. ‹lgili dosya Bakanl›¤a baﬂvuru tarihinden itibaren en geç altm›ﬂ gün içerisinde sonuçland›r›l›r. Bakanl›k baﬂvuruyu zaman›nda de¤erlendirmeyen Etik Kuruldan bunun sebepleri ile ilgili izahat ister, gerekirse Etik Kurulu denetler. Bakanl›k verilen izahata ve/veya denetleme raporuna göre Etik Kurul hakk›nda iﬂlem yapar.
Klinik Araﬂt›rmalar Dan›ﬂma Kurulu
Klinik araﬂt›rmalar dan›ﬂma kurulu Bakanl›k onay› ile ‹laç ve Eczac›l›k Genel Müdürlü¤ü nezdinde oluﬂturulur. Bakanl›k verece¤i izne esas olmak üzere, bu Yönetmeli¤e uygun olarak yap›lan baﬂvuruya ait bilgi ve belgeleri gerekti¤inde bu Kurulun görüﬂüne sunar.
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T›bbi Bilimsel Araﬂt›rmalarla ‹lgili Öteki Etik kurullar
Bu makale ba¤lam›nda ele ald›¤›m›z klinik araﬂt›rma etik kurullar› olmakla birlikte, konunun bütünselli¤i aç›s›ndan t›bbi bilimsel araﬂt›rmalarla ilgili öteki etik kurullara
da k›saca göz atmakta yarar vard›r.
Hayvan Deneyleri Etik Kurulu
Bilimsel araﬂt›rmalar›n ve özellikle t›p alan›nda yap›lan araﬂt›rmalar›n birço¤u deney hayvanlar›n›n kullan›m›n› gerektirmektedir. Bu tür araﬂt›rmalar için Hayvan Deneyleri Etik Kurulu taraf›ndan onay verilmesi gerekir. Deney hayvanlar› üzerinde
yap›lacak araﬂt›rma ve e¤itim amaçl› deneysel çal›ﬂmalar›n hakl› gerekçelerinin ortaya
konulmas›, mutlaka bilimsel amaçlar ve ahlaksal ilkeler temel al›narak düzenlenmesi ve
yap›lmas›; hayvan haklar›n›n korunmas› ve hayvanlar›n insan kaynakl› zarar görmesinin önlenmesi aç›s›ndan etik bir sorumluluk teﬂkil etmektedir.
Araﬂt›rma ve e¤itim amaçl› deney hayvanlar›n›n yetiﬂtirilmesi, bak›m›, beslenmesi, nakilleri ve deneylerde kullan›mlar›n›n özel gerekliliklerinin bilinmesi, hayvanlara
sayg› duyulmas› ve evrensel etik ilkelere uyulmas› hem bireyse, hem de kurumsal bir
sorumluluk olup, bilimsel ve ahlaki bir yaklaﬂ›m gerektirmektedir. Bu amaçla araﬂt›rma
ve e¤itimde kullan›lacak deney hayvanlar›n›n ve araﬂt›rma yöntemlerinin Hayvan Deneyleri Etik Kurulu denetiminden geçmiﬂ olmas› gerekmektedir.
Hastane Etik Kurullar›
Hastalar›n iyileﬂtirilmesi arac›l›¤›yla toplumun sa¤l›k düzeyinin yükseltilmesi hastane kurumunun temel amac›d›r. Burada iﬂlevin yürütülmesinin ötesinde, kurumun kendini geliﬂtirmesine yönelik iç iliﬂkiler ve toplumsal iliﬂkilerin etik ilkelere uygun yönetilmesi kurumun baﬂar›s›nda önemlidir. Bunu sa¤laman›n en etkili yolu kurullard›r. Bu
kurullar›n içinde çeﬂitli etik dilemmalar›n ele al›naca¤› Hastane Etik Kurullar› önemli bir yere sahiptir.
Hastane yönetiminde, hastane etik kurulunun yeri ve iﬂlevi önemlidir. Hastalar›n
iyileﬂtirilmesi arac›l›¤›yla toplumun sa¤l›k düzeyinin yükseltilmesi hastane
kurumunun temel amac›d›r. Kurum amaçlar› do¤rultusunda yürütmenin gerçekleﬂtirilmesi yönetimin sorumlulu¤udur. Burada iﬂlevin yürütülmesinin
ötesinde, kurumun kendini geliﬂtirmesine yönelik iç iliﬂkiler ve toplumsal
iliﬂkilerin etik ilkelere uygun yönetilmesi kurumun baﬂar›s›nda önemlidir.
Bunu sa¤laman›n en etkili yolu hastane kurullar›d›r. Bu kurullar›n içinde çeﬂitli etik dilemmalar›n ele al›naca¤› etik kurullar önemli bir yere sahiptir.
Hastane etik kurullar›n›n amaçlar›; t›bbi uygulama ve öteki nedenlerle ortaya ç›kan durumun etik yönden incelenmesi, bu durumlar karﬂ›s›nda kurulun alaca¤› tutum ve yöntemin belirlenmesi, hastane çal›ﬂanlar›n›n, hasta
ve/veya ailesinin e¤itimi gibi konular› gerçekleﬂtirmektir7,8 Hastanelerde hemen
her gün birtak›m etik sorunlarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Bu durumlarda yol gösterme dan›ﬂma düzeylerinde bir yard›mc›ya gereksinim duyulur. Buradaki belirsizlik ve düﬂünce ayr›l›klar›n›n giderilmesi, çal›ﬂma ortam›n›n verimi aç›s›ndan önemlidir. Bu ba¤lamda ortaya ç›kan sorunlar›n çözümü konusunda en etkili yol hastane etik kurullar›ndan geçmektedir. Bu etik kurullar›n, klinik araﬂt›rma ve uygulamalar›n etik de¤erlendirilmesi, e¤itim kayna¤› olma, sorunlu durumlarda hastanenin politikas›n› belirleme, bunlara çözüm yollar› arama, hasta ve hasta yak›nlar›ndan
kaynaklanan sorunlara aç›kl›k getirme, yasal dan›ﬂmanl›k etme, hastanenin yönetim ve mali politikas›nda öncelikleri saptama konusunda önemli iﬂlevleri vard›r9.
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Hastane etik kurulu, kurum içindeki de¤iﬂik birimlerden yönetime yans›yan her tür
etik sorunun de¤erlendirildi¤i ve hastanenin yönetim eti¤inin belirlendi¤i bir kuruldur.
Hastane yönetiminin çeﬂitli konularda etik ikilem yaratan sorunlar› etik kurulda tart›ﬂarak çözümlemesi kararlar›n niteli¤ine olumlu katk›lar yapacakt›r. Özellikle t›p fakülteleri hastanelerinin en önemli özelli¤i bilimsel uygulama ve araﬂt›rma
merkezleri olmas›d›r. Günümüzde, yap›lan araﬂt›rmalar›n geçerlili¤inin kabul edilmesi için araﬂt›rman›n de¤iﬂik aﬂamalar›nda etik kuruldan onay almas› gerekmektedir.
Araﬂt›rma etik kurulu bilimsel araﬂt›rma için onay verdi¤inde bile hastane etik kurulu
konuyu ele alabilir. Örne¤in araﬂt›rma etik kurulundan onay alan bir bilimsel çal›ﬂma,
hastanenin genel iﬂleyiﬂinde öteki hastalar›n alaca¤› hizmetin niteli¤inde de¤er sorununa yol açmas› nedeniyle hastane etik kurulunda ayr›ca yönetim boyutuyla de¤erlendirilerek onaylamayabilir10.
Hastaneler hasta bireylerle bir tür toplumsal sözleﬂme yapm›ﬂ kabul edilir ve uygulamalar›nda etik aç›s›ndan uygun yöntemler kullanmalar› beklenir. Hastaneye baﬂvuran bireylerin e¤itim durumlar›nda ve beklenti düzeylerindeki art›ﬂ, geliﬂen hasta
haklar› ve sigorta ﬂirketlerinin sa¤l›k alan›ndaki etkileri, çok boyutlu hizmet sunumunun de¤iﬂik aﬂamalar›ndaki etik ikilemlerin say›s›n› ve karmaﬂ›kl›¤›n› art›rm›ﬂt›r. Bu durumda etik dilemmalar›n bireysel çözümü güçleﬂmektedir. Sa¤l›k hizmetlerinin de¤iﬂik
alanlarda ve yüksek düzeyde e¤itim görmüﬂ uzmanlara ve modern tan›, tedavi araç-gereçlerin kullan›m›na gereksinim göstermesi nedeniyle, en iyi hizmeti verme sürecinde
ortaya ç›kacak etik olaylar›n etik kurullar arac›l›¤›yla çözümlenmesi gereklidir.
Ayr›ca Üniversitelerde akademik etik sorunlar›n ele al›nd›¤› akademik etik kurullar ve etik merkezleri de kurulmaktad›r. Akademik yükselmenin merkezi bir s›navla elde edilen önemli bir aﬂamas› doçentlik payesinin al›nmas›d›r. Bu aﬂamada Üniversiteleraras› Kurul Doçentlik S›nav› Etik Komisyonu oldukça yeni bir etik kurul
olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Yine Sa¤l›k Bakanl›¤› Yüksek Sa¤l›k ﬁuras›’n›n bir tür
etik kurul gibi iﬂledi¤inden söz edebiliriz.
T›bbi Araﬂt›rma Etik Kurullar› ile ‹lgili Hukuksal Düzenlemeler
T›bbi bilimsel araﬂt›rmalarla ilgili olarak ülkemizde ilgili kesimlerin (araﬂt›r›c›lar,
araﬂt›rma etik kurullar›, kurumlar, editörler... ) dikkate almas› gereken hukuksal düzenlemeleri özetlersek;
Helsinki Bildirgesi:
Dünya T›p Birli¤i’nin 18. genel kurulunda (Helsinki, Finlandiya, Haziran 1964)
benimsenmiﬂ, 29. genel kurulunda (Tokyo, Japonya, Ekim 1975), 35. genel kurulunda (Venedik, ‹talya, Ekim 1983), 41. genel kurulunda (Hong Kong, Eylül 1989), 48.
genel kurulunda (Somerset West, Güney Afrika Cumhuriyeti, Ekim 1996), 52. Genel
Kurulunda (Edinburgh, ‹skoçya, Ekim 2000) genel kurullar›nda geliﬂtirilmiﬂ ve 2002’de
Washington’da yap›lan genel kurulda 29. Maddeye aç›klama notu ilave edilmiﬂtir.
T›bbi Deontoloji Tüzü¤ü:
19 ﬁubat 1960 gün ve 10436 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.
Hasta Haklar› Yönetmeli¤i:
1 A¤ustos 1998 gün ve 23420 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.
‹laç Araﬂt›rmalar› Hakk›nda Yönetmelik:
29 Ocak 1993 tarihli ve 21480 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.
Farmasötik Müstahzarlar›n Biyoyararlan›m ve Biyoeﬂde¤erlili¤inin De¤erlendirilmesi Hakk›nda Yönetmelik:
27 May›s 1994 tarihli ve 21942 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.
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Sa¤l›k Bakanl›¤› ‹laç ve Eczac›l›k Genel Müdürlü¤ü’nün 29 Aral›k
1995 gün ve 51748 Say›l› Genelgesi:
Madde 3d ve 3e’de ad› geçen yönetmelik uygulamalar› hakk›nda sa¤l›k bakanl›¤›n›n baz› görülerini içeren ve ekinde “‹yi Klinik Uygulamalar K›lavuzu” ve “‹yi Laboratuvar Uygulamalar› K›lavuzu”nu kapsayan genelgedir.
International Conference on Harmonization (ICH):
19 Ocak 1997 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmiﬂtir.
Council for International Organization of Medical Sciences (CIOMS):
Geneva, 2002.
Avrupa Konseyi ‹nsan Haklar› ve Biyot›p Sözleﬂmesi: (OVIEDO)
Biyoloji ve T›bb›n Uygulanmas› Bak›m›ndan ‹nsan Haklar› Ve ‹nsan
Haysiyetinin Korunmas› Sözleﬂmesi: (Oviedo, 4.4.1997).
UNESCO ‹nsan Genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi (1997)
TTB Hekimlik Meslek Eti¤i Kurallar›:
Haziran 1999’da yürürlü¤e girmiﬂtir.
Klinik Araﬂt›rmalar Yönetmeli¤i: 6
23 Aral›k 2008 tarihli 27089 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.
Bilimsel Araﬂt›rma ve Yay›n Eti¤i Aç›s›ndan Etik Kurullar›n Önemi
Araﬂt›rmalar›n etik aç›dan de¤erlendirilmesi sürecine iliﬂkin farkl› ülkelerde, farkl›
uygulamalar ve farkl› kurullar görev yapmaktad›r. Bununla birlikte birçok ülkede t›p fakültelerindeki yerel araﬂt›rma etik kurullar› bu de¤erlendirmeyi yapmaktad›r. Bu durum
da araﬂt›rma eti¤inde evrensel standartlar›n oluﬂturulmas›n› güçleﬂtirmektedir. Yay›n
eti¤inde giderek evrensellik gözetilmekte ve yay›n eti¤i aç›s›ndan etik ilkeler birçok ülkede benzer biçimde uygulanmaya baﬂlamaktad›r. Yay›ns›z bilim olamayaca¤›na göre,
yay›n eti¤inde saptanan etik ilkeler, etik kurullar›n yap›s› ve iﬂleyiﬂi yan› s›ra, etik kurullar arac›l›¤›yla araﬂt›rma eti¤ine de standartlar getirilmesini sa¤lamaktad›r. Böylece
araﬂt›rma ve yay›n eti¤i, etik kurullar›n yap›s› ve iﬂleyiﬂinden etkilenirken, ayn› biçimde etik kurullar›n da araﬂt›rma ve yay›n eti¤ini etkiledi¤ini görüyoruz. Bilim - etik iliﬂkisinde, bilimsel araﬂt›rma ve yay›n eti¤i ilkelerinin uygulamaya yans›t›lmas›nda etik kurullar önemli iﬂlev görmektedir.
Bilim, bilimle u¤raﬂanlar›n varsay›mlar›n say›s›n› azaltmalar›n›, yanl›l›¤a son vermelerini, vard›klar› sonuçlar›n do¤rulu¤unu irdelemelerini ve bu sonuçlar› eldeki bulgularla s›n›rland›rmalar›n› ister. Bu anlamda bilimsel yöntemin, yans›z, do¤ru ve
ussal bir sonucu güvence alt›na alan gerçek bir “eti¤i” vard›r. Bilim prati¤i
bu eti¤e uygun düﬂtü¤ü ölçüde, sonuçlar›n›n ussall›¤›na güvenilebilmektedir1.
Bilimsel araﬂt›rma ve yay›n eti¤i son derece önemlidir ve bilimsel çal›ﬂmalar›n vazgeçilmez bir parças›d›r. Yay›nlar›n etik kurallara uygun olmas› editörler taraf›ndan denetlenir. Bununla birlikte, t›bbi bilimsel yay›nlar, araﬂt›rman›n planlanmas› aﬂamas›ndan baﬂlamak üzere de¤iﬂik aﬂamalarda denetlenirler. Canl›lar ve daha özelde insanlar
üzerinde yap›lan bilimsel araﬂt›rmalar ve yay›nlar›n sadece editörler taraf›ndan denetlenmesi yeterli olmayacakt›r. Editörler, t›bbi yay›nlarda önceki aﬂamalarda etik kurallara uygun çal›ﬂ›ld›¤›n› de¤erlendirmek aç›s›ndan, bu aﬂamalarda ilgili etik kurullardan
al›nan etik onaylar› da istemelidir. Ayr›ca, Bilimsel yay›nlar›n niteli¤ini belirleyen, denetleyen ve sonuçlar›ndan etkilenen kiﬂi ve kurumlar bu konuda de¤erlendirme yapabilirler. Bilim insanlar›, bilimsel araﬂt›rma merkezleri, üniversiteler, üniversitelerin etik
kurullar›, bilimsel yönü olan mesleki uygulamalar› denetleyen meslek odalar›, bilimsel
dergilerin yay›n kurullar› ve editörleri gibi kiﬂi, kurum ve kurumlar›n etik kurullar› bu
konuda ölçütler geliﬂtirerek iyi – kötü tan›mlamas› yapabilirler2.
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Shamoo ve Resnik, Araﬂt›rmalar›n etik durumuyla ilgili evrensel politikalar olmad›¤›ndan yazarlar›n kendi inand›klar› politikalar› yay›nlad›klar›n› vurguluyorlar. Klinik
araﬂt›rma sonuçlar›n›n topluma yay›lmas› önemli bir etik gerekliliktir. Araﬂt›rmalar için
harcanan zamana, paraya, eme¤e ve araﬂt›rmac›lar›n bilgi birikimine yapt›klar› katk›ya ra¤men birçok araﬂt›rman›n sonuçlar› hiçbir zaman yay›nlanam›yor. Birçok araﬂt›rmac›, editörleri pozitif sonuçlu çal›ﬂmalar› kay›rd›klar› için baﬂ suçlu olarak görüyor;
ama di¤erleri daha büyük problemin birçok negatif çal›ﬂmalar›n yay›n için hiçbir zaman teklif edilmedi¤ini söylüyor. Sonuçlar›n topluma ulaﬂt›r›lmamas› etik bir sorundur
ve bir özrü olamaz11.
Ekonomik olarak desteklenmeyen çal›ﬂmalar›n yürümeyece¤i bir gerçektir. Araﬂt›r›c› konu seçimini yaparken, o konunun desteklenebilir olup olmad›¤›n› da düﬂünmek
zorundad›r12. Bilim insan›n›n araﬂt›rmas›nda ne kadar özgür olaca¤› da baﬂka bir tart›ﬂma oluﬂturmaktad›r. T›bbi araﬂt›rmalar ve onlara finansal destek sa¤layan endüstrilerin
ortak çal›ﬂmalar› birçok yenilik oluﬂtururken etik aç›s›ndan da çat›ﬂmalara yol açmaktad›r. Bununla birlikte baz› araﬂt›rmac›lar çal›ﬂmalar›n›n s›n›rland›¤›n› düﬂünürken13 finansal destekler her geçen gün t›bbi araﬂt›rmalar›n artmas›na neden olmaktad›r14.
Bilimsel araﬂt›rmalar, bilim insanlar›n›n do¤aya insana ve topluma özgü bilgileri
ortaya koyma yönündeki düﬂünselsel çabalar›n› ve uygulamalar›n› içerir. Bilim insanlar›, araﬂt›rmalar›n› ba¤›ms›z olarak yürütseler bile ortaya ç›kabilecek bilginin çevre ve
topluma yans›mas›n› irdelemek ve sonuçlar› konusunda gerekli uyar›lar› yapmak sorumlulu¤unu da taﬂ›rlar. Bu nedenle, bilimsel ve teknolojik geliﬂmelerin günümüzde
toplum ve do¤a üzerinde yo¤unlaﬂan etkileriyle birlikte bilim insanlar›n›n toplumsal ve
etik sorumluluklar› da giderek artmaktad›r15. Hekim kimli¤inin bilimsel yönü ile beliren bilim insan›\araﬂt›rmac› yönü, onun araﬂt›rma yapma ve bunlar›n sonuçlar›n› bilimsel ortamda yay›n yoluyla yans›tmas›n› gerekli k›lar. Bu ba¤lamda hekimin araﬂt›rma ve yay›n eti¤i ilkeleri aç›s›ndan bilgilenmesi ve uygulamalar›na yans›tmas› beklenir.
Araﬂt›rma ve yay›n eti¤i ilkeleri ihlalinin ço¤u kez bu konudaki de¤erlerin bilgisizli¤inden kaynakland›¤› gözlenmektedir. Etik kurullar, araﬂt›rmac›n›n bilgisizlik, dikkatsizlik
nedeniyle yapaca¤› bir etik ihlalini önceden fark ederek, araﬂt›rmac›y› uyarmak ve projeyi eti¤e uygun biçimde yapmas›n› sa¤lamak aç›s›ndan da önemli iﬂlev görürler.
Sonuç ve De¤erlendirme
Yap›s›, amaçlar›, sorumluluklar› ve iﬂleyiﬂleri farkl› olmakla birlikte etik kurullar›n
en temel ortak özelli¤i, uygulamada en iyinin ne oldu¤unun aranmas›, belirsizlik içeren durumlar›n sorgulanmas› ve öngörülebilen olas› zararlar›n engellenmesidir.
Bilimsel araﬂt›rmalar, hekim kimli¤inin araﬂt›rmac› yönü ile beliren ve hastal›klar›
önlemek ve iyileﬂtirmek amac› güden hekimlik mesle¤inin önemli boyutlar›ndan birisidir. Hekim kimli¤inin araﬂt›rmac› yönüyle ortaya ç›kan t›bbi bilimsel araﬂt›rmalar t›p eti¤i ile yak›ndan ilgilidir. T›bbi bilimsel araﬂt›rmalar, laboratuar, hayvan deneyleri aﬂamalar›ndan sonra uygun koﬂullarda bilimsel amaçlarla insanlar üzerinde de denenmektedir. Canl›lar ve daha özelde insan üzerinde araﬂt›rmalarda etik s›n›rlar›m›z› iyi belirlemek
zorunday›z. Bu ba¤lamda klinik araﬂt›rma etik kurullar› önemli iﬂlev görmektedir.
T›p ve teknoloji alan›ndaki geliﬂmelerle birlikte araﬂt›rmac›lar›n çal›ﬂabilecekleri
konular da geliﬂmiﬂtir. Ancak bunlara her alanda oldu¤u gibi etik aç›s›ndan çeﬂitli s›n›rlamalar getirilmiﬂtir. Bununla birlikte, t›bbi araﬂt›rmalarda yap›lan etik sorgulamalar
klinik konulara aç›kl›k getirmek, analiz edebilmek ve etkili iletiﬂim sa¤lamak gibi konularda hekimlerin varolan yeteneklerinin geliﬂtirilmesinde ve birleﬂtirilmesinde etkili olacakt›r. T›bbi araﬂt›rmalar›n baﬂ›ndan sonuna kadar; hekimler, etik kurullar ve yay›n
aﬂamas›nda editörler birlikte çal›ﬂarak etik aç›s›ndan kaliteli bilgiye ulaﬂ›lm›ﬂ ve insanlara sunulmuﬂ olunacakt›r.

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

415

KAYNAKLAR
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Des Jardins JR. Çevre Eti¤i. Çev. Keleﬂ R. ‹mge Yay›nevi, Ankara: 2006.
Çobano¤lu N. T›bbi Bilimsel yay›nlarda Etik Kurullar ve Kurallar. Ed. Y›lmaz O. Sa¤l›k Bilimlerinde Süreli Yay›nc›l›k 5. Ulusal Sempozyum Kitab›. TÜB‹TAK yay›nlar›, Ankara:
2007; 120-128.
Etemadi A, Raiszadeh F, Alaeddini F, Azizi F. Views of Iranian Medical Journal Editors on
Medical Research Publication. Saudi Medical Journal. 2004; 25: 29-33.
Jamrozik K. Research Ethics Paperwork: What ‹s Teh Plot We Seem To Have Lost? British Medical Journal (BMJ). 2004; 329: 286-287.
Goodman NW. Will The New Rules For Research Ethics Comities Lead To Better Desicions? Journal of the Royal Society of Medicine. 2004; 97 (4): 198,2
Klinik Araﬂt›rmalar Yönetmeli¤i. Resmi Gazete, Tarih: 23 Aral›k 2008, Say›: 27089.
Fred R. Hospital Medical Ethics Committees a Review of Their Development, “Ethics
Committees”. JAMA. 1988; 253: 2693-7.
Maclin R, Kupfer R. Hospital Ethics Committees. Albs. Eins. Coll. of Med. 1988; 3: 125.
Karakaya H. Hastane Etik kurullar›n›n Tarihçesi, Yap›s› ve ‹ﬂlevleri Üzerine. T›bbi Etik.
1993; 1 (1): 12-21.
Çobano¤lu N. Hastane Yönetimi ve Hastane Etik Kurullar›, II. Ulusal T›bbi Etik Kongresi
Bildiri Kitab›. Ed. B. Arda, R. Akdur, E. Ayd›n. Türkiye Biyoetik Derne¤i Yay›n›, 2001;
264-274.
Reynolds T. Researchers Push for Publication, Registration of All Clinical Trails. Journal
of the National Cancer Institute (JNCI). 2003; 95(11): 772-774.
Arda B, Yay›n Eti¤i, ‹yi Klinik Uygulamalar, Tasar›mdan Yay›na Bilimsel Araﬂt›rmalar.
Ankara Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Yay›n›, Ankara: 1999; 149-162.
Mangan KS. Medical-Reseach Ethics Under The Microscope, The Chronicle of Higher
Education. Washington: 2003; 49 (46): A.22-27.
Irby DM, Wilkerson L. Educational Innovations in Academic Medicine and Environment
Trends, J Gen Intern Med. 2003; 18: 370-376.
Bilimsel Araﬂt›rmada Etik ve Sorunlar›, TÜBA Yay›nlar›, Ankara: 2002.

416

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

KL‹N‹K ARAﬁTIRMADA ET‹K ‹HLALLER
ETHICAL MISCONDUCT in CLINICAL RESEARCH
Hamdi AKAN*
Abstract
Daily medical practice is aimed to treat patients and the rules are rather flexible
and can be changed per patient. The main purpose of clinical research is to develop
scientific methods that will “probably” benefit the future patients and has to be
conducted according to strictly defined rules. To disobey these rules may be beneficial
for the patient but can cause violations in clinical trial management. The main
principles for a clinical research are value, scientific validity, acceptable risk-benefit
ratio, justice, independent review, informed consent and respect to the patient. The
ethical requirements for a clinical research are based on two necessities: rational use
of resources and preventing misuse of clinical subjects. There are many reasons for
ethical misconduct in clinical trials. Most of the time the clinician is not fully aware of
the difference between daily practice and clinical research, they are not competent on
study design, data evaluation and scientific writing, professionalism and obtaining
academic degrees may cause conflict of interest, and getting profit from a clinical
research can be a problem. It is clear that misconduct in clinical trials is frequent and
there are penalties in most countries. So the clinician has to be educated in Good
Clinical Practice, he has to know the ethical principles of clinical research, it must be
fully understood that this is a process and needs updates, he also has to know the
regulations in this area, he has to decide if the infrastructure of his institution is
enough to carry out clinical research and has to know the idea of conflict of interest.
Key Words: Misconduct, clinical trial, ethics.
Genel olarak t›p eti¤ine bak›ld›¤› zaman Klinik Araﬂt›rmalar›n kendine özgü kodlar› ve kurallar› oldu¤u görülür. Bunun da somut gerekçeleri vard›r ve günlük t›p prati¤i ile klinik araﬂt›rmalar›n ayr›ﬂt›¤› 2 temel nokta vard›r. Günlük T›p Prati¤i hastalar›
tedavi edip, onlara yarar sa¤lamay› birinci öncelik olarak kabul eder. Klinik Araﬂt›rman›n amac› ise gelecekteki hastalara “belki” yarar› olabilecek bilimsel yöntemler geliﬂtirmektir. ‹kinci farkl›laﬂma noktas› ise günlük t›p prati¤i her ne kadar bilimsel kurallar
çerçevesinde yürütülürse de, uygulamalar esnektir ve hasta ve hasta d›ﬂ› koﬂullara göre rahatl›kla de¤iﬂtirilebilir. Buna karﬂ›n klinik araﬂt›rmalar önceden tan›mlanm›ﬂ ve s›n›rlar› belirlenmiﬂ kurallar içerisinde yap›lmak zorundad›r. Bu kurallar›n d›ﬂ›na ç›kmak
hasta aç›s›ndan do¤ru, ancak klinik araﬂt›rma aç›s›ndan hatal› olabilir.
Klinik araﬂt›rmalar›n temel etik kurallar›n›n yaz›l› olarak belirtildi¤i ilk doküman
1979 y›l›nda Amerika Birleﬂik Devletleri Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n bünyesinde kurulan Belmont komisyonu raporu olmuﬂtur. Bu dokümana göre klinik araﬂt›rmalarda 3 temel
etik kural vard›r. Otonomiye yani kiﬂinin kendi karar verme yetene¤ine sayg› (respect),
yarar sa¤lay›p, zarar vermeme ve adalet (justice). ﬁüphesiz ki, bu temel kurallar› bilmek klinik araﬂt›rma eti¤ini anlamak aç›s›ndan önemlidir ancak bunlar›n klinik araﬂt›rma prati¤inde nas›l uygulanabilece¤ini de anlamak gerekir. Bu 3 prensipten otonomi* Prof.Dr., Ankara T›p Fakültesi Hematoloji Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi, Klinik Araﬂt›rmalar Derne¤i Yönetim
Kurulu Üyesi / hamdiakan@gmail.com
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ye sayg› pratikte karﬂ›l›¤›n› ¨ayd›nlat›lm›ﬂ onam¨ olarak bulurken, yap›lacak çal›ﬂman›n
yarar zarar dengesini yarar lehine iyi ayarlamak ve araﬂt›rma gönüllülerinin seçiminde
adaletli davranmak di¤er 2 kural› yerine getirmemize yard›mc› olur.
Emanuel ve ark.’n›n 2000 y›l›nda JAMA’da yay›nlad›¤› klinik araﬂt›rmalarda etik
gereklilikleri özetleyen yaz›s›nda, bu gereklilikler :
1. De¤er: Sa¤l›k ya da bilime olumlu katk› var m›?
2. Bilimsel geçerlilik: Tasar›m do¤ru mu?
3. Hakkaniyetli gönüllü seçimi
4. Uygun risk-yarar dengesi
5. Ba¤›ms›z gözden geçirme
6. Bilgilendirilmiﬂ onam
7. Gönüllülere sayg› olarak belirtilmiﬂtir.
Bu gerekliliklere bak›l›rsa, bir klinik araﬂt›rma sürecinde etik hatalar›n hangi aﬂamalarda yap›labildi¤i anlaﬂ›labilir. Bu aﬂamalar: çal›ﬂman›n gereklili¤i/de¤erinin belirlenmesi, çal›ﬂma tasar›m›n›n yap›lmas›, gönüllü seçimi, yarar-zarar dengesinin hesaplanmas›, bilgilendirilmiﬂ onam›n yaz›lmas› ve uygulanmas›, çal›ﬂman›n yürütülmesi ve
raporlanmas›, ve gönüllü gizlili¤in sa¤lanmas› olarak özetlenebilir.
Her ﬁeyin Hatal› Oldu¤u Zamanlar
Klinik araﬂt›rmalar›n tarihine bak›l›rsa etik hatalar›n yayg›n oldu¤u görülür. Özellikle etik kural ve düzenlemelerin olmad›¤› ya da iyi bilinmedi¤i erken dönemlerde, çok
say›da hatan›n bir arada görüldü¤ü ve insan yaﬂam›n›n ciddi bir ﬂekilde tehlikeye at›ld›¤› çal›ﬂmalara s›k rastlan›r. Bunlar aras›nda en çok dikkati çeken 2 örnek vard›r.
Tuskegee Çal›ﬂmas›
Tuskegee çal›ﬂmas› 1932’de baﬂlayan ve tedavi edilmemiﬂ sfilizin do¤al seyrini izlemeyi amaçlayan bir çal›ﬂma idi. Çal›ﬂmaya kat›lan gönüllüler fakir ve zenci idi.
1932’de onlara bedava t›bbi bak›m önerildi¤inde, sfilizden kurtulacaklar›n› düﬂünüyorlard›. Bunun yerine, bilgi ve onaylar› olmadan gözlemsel bir çal›ﬂmaya al›nd›lar. Çal›ﬂma 1972’de bitti¤inde Penisilin’in sfiliz tedavisinde etkin oldu¤unun gösterilmesi üzerinden 20 y›l geçmiﬂti. New York Times bu çal›ﬂmay› “T›p tarihinde insanlar üzerinde yap›lan ve tedavi edici olmayan en uzun çal›ﬂma“ olarak tan›mlad›. Sonuçta
o dönemdeki ABD baﬂkan› Bill Clinton televizyona ç›karak, çal›ﬂmaya kat›lan tüm gönüllülerden ve ABD halk›ndan özür diledi.
Nuremberg Mahkemeleri
‹kinci Dünya Savaﬂ› sonland›¤›nda Nazi doktorlar› Nuremberg’de kurulan mahkemenin karﬂ›s›na ç›kt›lar. Bu doktorlar yaﬂamlar›n› de¤ersiz bulduklar› insanlar› bir ötenazi program› çerçevesinde öldürmekle, binlerce esiri yalanc› t›bbi deneylerde onaylar› olmadan kullanmakla ve öldürmekle suçlan›yorlard›. Yarg›lanan doktorlar yapt›klar›
savunmada bu konuda yaz›l› kurallar olmad›¤›n›, bu nedenle suçlu olmad›klar›n› belirttiler. 20 A¤ustos 1947’de 19 doktor suçlu bulundu ve yedisi 2 Haziran 1948’de idam
edildi. Bu mahkeme s›ras›nda ortaya ç›kan gerçek klinik çal›ﬂmalarla ilgili bir düzenleme olmad›¤› idi. Bunun üzerine Dr. Leo Alexander klinik araﬂt›rmalarda etik gereklilikleri gösteren bir memorandumu Birleﬂmiﬂ Milletler Savaﬂ Suçlar› Komitesine sundu.
Bu dokümanda insan üzerinde yasal olarak yap›labilecek çal›ﬂmalar› tan›mlayan 10
nokta belirlendi. Bu 10 noktaya daha sonra "Nuremberg Code" ad› verildi. Bu maddeler Tablo-1’de belirtilmektedir. Her ne kadar bu kod yasal bir geçerlilik kazanamad›
ise de, klinik araﬂt›rma eti¤inde temel bir belge olarak yer ald›.
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Çal›ﬂman›n De¤eri
Bir çal›ﬂman›n de¤erinin etik gereklilik olmas›n›n iki nedeni vard›r: çal›ﬂmaya ayr›lan kaynaklar›n sorumlu kullan›lmas› ve çal›ﬂmaya kat›lan deneklerin istismar edilmesinin önlenmesi. Ancak t›p bilgisine ek katk› getirmeyecek çal›ﬂmalar›n yap›lmas› ya
da önemli bilgi içerse bile, araﬂt›rmac›n›n çal›ﬂmay› yay›nlamamas› gibi sorunlar bu kurala uymaman›n en s›k rastlanan örne¤idir. Türkiye’de yap›lan tezlerin %35’inin yay›nlanmad›¤› dikkate al›n›rsa sorunun boyutu anlaﬂ›labilir.
Çal›ﬂma Tasar›m›
Çal›ﬂma tasar›m› teknik bir konudur ve bu aﬂamada hata yapmak kolayd›r ancak
çal›ﬂma öncesi do¤ru planlama ve istatistikî hesaplama yapmak bunu önleyebilir. Bu
konuda en s›k rastlanan ve en çok tart›ﬂ›lan konu plasebo kullan›m›d›r ve bu tart›ﬂma
t›p literatürüne ve düzenlemelere de yans›m›ﬂt›r. Helsinki Deklarasyonu baﬂlang›c›ndan
beri riskten ba¤›ms›z olarak plasebo kullan›m›n› önlemekte idi. Buna ra¤men plasebo
gönüllülere verilen risk aç›s›ndan kabul edilemez durumlarda kullan›ld› ve ilaç firmalar› suçland›. Özellikle geliﬂmiﬂ ülkelerde kullan›lmas› beklenen ancak çal›ﬂmalar› 3. Dünya ülkelerinde yap›lan HIV gibi hastal›klarda kullan›lan ilaçlar›n bu yolla bu bölgelere
ulaﬂabildi¤i tart›ﬂmas› konuyu daha da karmaﬂ›k hale getirdi. Bu konudaki tart›ﬂmalarda en çok savunulan konu minimal risk durumunda, bilinen etkin bir tedavi olsa bile
plasebo kullan›labilece¤idir. Örne¤in egzema hastal›¤›nda etkin tedavi yerine plasebo
kullanmak, hastaya k›sa süre kaﬂ›nt› d›ﬂ›nda risk yüklememektedir. Bu konuyu dikkate
alan Dünya Sa¤l›k Örgütünün CIOMS (Council of International Organizations of Medical Sciences) kurulu yay›mlad›¤› belgede alttaki maddelerde plasebo kullan›m› koﬂullar›n› belirtti:
Genel bir kural olarak, bir çal›ﬂman›n kontrol grubundaki gönüllülere geçerli, etkin bir tan›, tedavi ya da koruma yöntemi uygulanmal›d›r. Baz› durumlarda
‘plasebo’ ya da ‘tedavisiz b›rakma’ gibi bir alternatif yaklaﬂ›m etik bulunabilir:
Plasebo ﬂu durumlarda kullan›labilir: 1. gösterilmiﬂ etkin bir tedavi yoksa; 2.
yerleﬂmiﬂ etkin bir tedaviyi vermemek, bireylerde en fazla, geçici bir rahats›zl›k
ya da belirtilerin düzelmesinde k›sa bir gecikmeye yol açacaksa 3. Etkin bir tedaviyi karﬂ›laﬂt›rma kolu olarak vermek, bilimsel olarak geçerli sonuçlara ulaﬂmay›
engelleyecekse ve plasebo kullan›m› ciddi ve geri dönülmez riske yol açm›yorsa.
2002 y›l›nda Helsinki Deklarasyonuna bu konuda bir dip not eklendi ve 2008 y›l›nda Helsinki Seul bildirgesinde bu konu maddeleﬂtirildi. Buna göre:
Mevcut kan›tlanm›ﬂ tedavinin olmad›¤› durumlarda plasebo veya tedavi yap›lmamas› kabul edilebilir veya ikna edici ve bilimsel olarak geçerli nedenlerden
ötürü bir yöntemin etkinli¤i veya güvenlili¤ini tespit etmek için plasebo kullan›m›n›n gerekli olmas› ve plasebo alan veya tedavi edilmeyen hastalar›n herhangi
bir ciddi veya geri dönüﬂü olmayan zarara u¤rama riski olmamas› durumunda plasebo kullan›labilir. Bu seçene¤in istismar edilmesinden kaç›nmak için büyük dikkat sarf edilmelidir.
Gönüllü Seçimi
Gönüllü seçimi ile ilgili olaylar çok say›da olmakla birlikte baz› özel örneklere de¤inmek gerekir.
Willowbrook Çal›ﬂmas›
Zihinsel özürlü çocuklar›n e¤itildi¤i New York Willowbrook Devlet Okulunda
1963-1966 aras›nda, infeksiyoz hepatitin do¤al seyrini ö¤renmek amac› ile okula yeni al›nan çocuklara hepatit virüsü verildi. Ayr›ca feçes ekstratlar› eklenmiﬂ g›dalar ye-

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

419

dirildi. Çal›ﬂma s›ras›nca baﬂka hastalara kap›lar kapand› ve yeni çocuk kabulü için bu
çal›ﬂmaya kat›lmas› koﬂulu getirildi.
Kad›nlar›n Klinik Araﬂt›rmalara Kat›lmas›
1990’l› y›llara kadar kad›nlar erken faz klinik çal›ﬂmalara gebelik olas›l›klar› ve fötüse zarar vermeme gerekçesi ile al›nm›yordu. Ancak aktivistlerin bask›s› ile FDA k›lavuzlar›n› yeniledi ve kad›nlar›n klinik çal›ﬂmalar al›nmas›na izin verdi. 1994-95 aras› ilk
defa Faz I çal›ﬂmalara kad›nlar da kat›ld›. Halen klinik çal›ﬂmalara kat›lan kad›n oran›
%20’den az olup, yaln›z kad›nlara yönelik çal›ﬂma da azd›r.
Yarar – Zarar Dengesi
Bir klinik çal›ﬂman›n riskleri olmas› kaç›n›lmazd›r. Önemli olan bu risklerin olmamas› de¤il, yarar karﬂ›s›nda dengeli olmas›d›r. Bunu sa¤lamak için 2 koﬂul belirtilmektedir:
1. Gönüllüleri gereksiz yere riskle karﬂ› karﬂ›ya getirmeyecek ve geçerlili¤i kan›tlanm›ﬂ araﬂt›rma yöntemleri kullanmak,
2. Mümkün oldu¤u her durumda bilinen geçerli tedavi ve tan› yöntemlerini kullanmak.
Gönüllü seçimi ile ilgili yap›lan hatalar çok say›dad›r.
New York Jewish Kronik Hastal›klar Hastanesi Olay›
Önemli olaylardan bir tanesi 1963’de New York Jewish Kronik Hastal›klar Hastanesinde yap›lan çal›ﬂmad›r. Bu çal›ﬂmada, araﬂt›rmac›lar insan vücudunun kanser
hücrelerini reddetmesinin kansere mi yoksa yaﬂl›l›¤a m› ba¤l› oldu¤unu araﬂt›rmak istediler. Yaﬂl› kiﬂilerin sa¤l›kl› olanlara göre kanser hücrelerini daha zor ve geç reddedebildikleri düﬂünülüyordu. Bu çal›ﬂmada çeﬂitli kronik hastal›klar nedeni ile yat›r›lan
yaﬂl› hastalara, canl› kanser hücreleri enjekte edildi. Hastalardan onay al›nmam›ﬂ ve
korkutmamak gerekçesi ile kanser hücreleri verilece¤i söylenmemiﬂti.
Bilgilendirilmiﬂ (Ayd›nlat›lm›ﬂ) Onam
Bilgilendirilmiﬂ onam klinik araﬂt›rma eti¤inin en önemli ve en sorunlu parças›d›r.
Bilgilendirilmiﬂ onam›n 3 ana unsuru vard›r. Bilgi, onay ve kapasite. Bilgi, kiﬂinin kendi baﬂ›na karar verebilmesi için yeterli bilgi olmas›; onay, sorumlu gönüllülük ve istemli karar verme yani onay veren gönüllünün bu onay› verirken bir sorumluluk yüklendi¤inin, olas› risklerin fark›nda oldu¤unun anlaﬂ›lmas›; kapasite ise bireyin kendisine anlat›lan› anlayabilme ve bilginin ›ﬂ›¤›nda do¤ru karar verebilme durumunda olmas›d›r.
Bu konuda yap›lan hatalarla ilgili çok say›da örnek verilebilir:
James “Butch" Quinn Olay
James “Butch" Quinn kalp yetmezli¤i nedeni ile kalp nakli bekleyen ve bu sürede
Abiomed yapay kalp cihaz› tak›lan 52 yaﬂ›nda bir hastad›r. On ay bu aletle yaﬂayan
hasta, bu sürenin sonunda felç geçirerek öldü. Ailesi taraf›ndan bilgilendirme sürecine karﬂ› dava aç›ld›. Hastan›n eﬂi kendisi ve eﬂine yanl›ﬂ bilgi verildi¤ini ve yarar, zarar, çekilecek a¤r› ve s›k›nt›lar konusunda yanl›ﬂ yönlendirildiklerini belirtirken kocas›n›n yaﬂam kalitesinin çok düﬂük oldu¤unu, çok a¤r›s› oldu¤unu ve hep keﬂke hiç yapt›rmasayd›m dedi¤ini belirtti.
Körfez Savaﬂ›
Körfez Savaﬂ› s›ras›nda ABD Savunma Bakanl›¤› bu bölgede kimyasal ve biyolojik silahlar›n kullan›labilece¤ini belirterek, FDA’dan istisnai uygulama istedi. ‹stisna askerlerden bilgilendirilmiﬂ onam al›nmamas› içindi. FDA, kullan›lan ilaçlar›n askerlerin
sa¤l›¤›n› bozmamas› ve baﬂka alternatif tedavi olmamas› koﬂulu ile izin verdi. Ayn› dönemde, psikolojik nedenlerle cephe gerisinde tedavi edilen askerlere, bir an önce cep-
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heye geri dönmeleri için yüksek doz antipsikotikler verildi, ancak onam al›nmas› gerekirken al›nmad›. Bu iki olay ABD klinik araﬂt›rma eti¤i tarihinde en çok tart›ﬂ›lan olaylardand›r.
Çal›ﬂ›lman›n Yürütülmesi ve Raporlanmas›
Çal›ﬂman›n yürütülmesi ve raporlanmas› konusunda yap›lan hatalar genellikle 2
grupta toplan›r:
1. Yan tutma (Bias)
2. Bilimsel Yan›ltma (Misconduct)
Bu iki konu yayg›nl›¤› ve kapsam› nedeni ile ayr› bir baﬂl›kta incelenmesi gerekti¤i için burada yaln›z baz› örneklere de¤inilecektir. En yak›n örnek Güney Kore’li bilim
adam› Woo Suk Hwang’›n somatic kök hücrelerden embriyonik kök hücre elde etti¤ine dair iddias›d›r. Baﬂlang›çta büyük heyecan uyand›ran bu yay›n›n daha sonra do¤ru
olmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂ ve Woo Suk Hwang görevinden ayr›lm›ﬂt›r. Türkiye’den de örnekler vard›r. K›sa süre önce Türk fizikçilerin Nature dergisine gönderdi¤i yay›nda plajerizm (ya¤mac›l›k), yani baﬂka yay›nlardan bölümleri aynen kopyalad›klar›n›n saptanmas› uzun süre günlük gazetelerde dahi haber olmuﬂtur.
Gizlili¤in Sa¤lanmas›
Gizlili¤in sa¤lanmas› özellikle dijital ortamda verilerin taﬂ›nd›¤› günümüzde ciddi
bir sorundur. Bu sorun yaln›z klinik araﬂt›rmalar ya da t›p de¤il yaﬂam›m›z›n her taraf›n› tehdit eder hale gelmiﬂtir. 2005 y›l›nda gazetelerde ç›kan ve Hollanda hastanelerinden hackelenen kay›tlar›n ulusal veritaban›n› tehlikeye att›¤›na dair haber buna iyi
bir örnektir. Bilgisayar güvenli¤i uzmanlar›, dijital ortamda veri güvenli¤ini araﬂt›rmak
amac› ile yapt›klar› çal›ﬂmada 2 ayr› hastaneden 1.2 milyon hasta kayd›n› ele geçirdiler. Bu say› tüm Hollanda toplumunun %8’i idi.
Bu konuda araﬂt›rma ile ilgili örneklerden bir tanesi de 1960’larda kamu tuvaletlerinde kendi aralar›nda seks yapan erkeklerin gözlem çal›ﬂmas›d›r. Laud Humphreys
adl› bir sosyolog bu kiﬂilerden izin alarak bar, lokanta gibi kamuya aç›k yerlerde bu kiﬂileri gözleyerek bir çal›ﬂma yapaca¤›n› söyledi ancak daha sonra izin almadan bunlardan baz›lar›n› gizlice izledi ve araba plakalar›n› kaydetti. Bir y›l sonra da, sa¤l›k gözlemcisi oldu¤unu söyleyerek evlerine gitti ve evde oturan di¤er bireylerle anket yapt›.
Sonuçta bu erkeklerin yaln›z %14’ünün aç›k homoseksüel oldu¤u gibi ilginç bir sonuç
ç›ksa da gizlilik ihlali nedeni ile bu çal›ﬂma çok ciddi eleﬂtirildi.
Klinisyen Ne Yapmal›?
Klinisyenler çal›ﬂma tasar›m›, veri de¤erlendirmesi ve yay›n konusunda yetersiz,
klinik pratik ve klinik araﬂt›rma fark› tam alg›lam›yorlar, profesyonellik ve akademik
yükselmede yay›n yapma zorunlulu¤u ç›kar çat›ﬂmas›na yol açabilmekte ayn› ﬂekilde
klinik çal›ﬂmadan maddi kazanç sa¤lanmas› ç›kar çat›ﬂmas›na yol açabilmekte, ancak
bunlar›n klinik araﬂt›rma sürecini baﬂar›s›z hale getirmesi yan›nda cezas› da olabilmektedir.
Bunu önlemek için, klinisyen ‹yi Klinik Uygulamalar konusunda e¤itilmeli, klinik
araﬂt›rma eti¤inin temel prensiplerini bilmeli, bu konunun bir süreç oldu¤unu anlay›p
kendisini sürekli geliﬂtirmeli, yasal ve temel dokümanlar› bilmeli, klinik araﬂt›rma yapmak için yeterli altyap›ya sahip olup, olmad›¤›n› bilmeli ve ç›kar çat›ﬂmas› kavram›n›
anlamal›d›r.
Bu konuda kendisini geliﬂtirmek isteyen klinisyen için Klinik Araﬂt›rma Derne¤i
web sitesi iyi bir kaynak olabilir (www.klinikarastirmalar.org.tr) Tablo 1. Nuremberg
Kodu
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KARAR VERME YETERL‹⁄‹ OLMAYAN HASTALAR
ÜZER‹NDE YAPILAN PS‹KOFARMAKOLOJ‹K
ARAﬁTIRMALARIN ET‹K AÇIDAN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
ETHICAL ASSESSMENT in PSYCHOPAHRMACOLOGICAL
RESEARCH PARTICIPATING DECISIONALLY IMPAIRED
SUBJECTS
Müge DEM‹R*, Hasan Basri ÇAKMAK**, Bilgehan C‹HANG‹RO⁄LU***,
Özlem ‹NAN ELÇ‹N****, Nüket ÖRNEK BÜKEN*****
Abstract
In this review we aimed to stress the important points in ethical considerations in
psychopharmacological research involving decisionally impaired subjects and, to
describe current legal status in Turkey and, to highlight some defectiveness.
Decisionally impaired subjects lose their capacity to make decisions permanently, or
from time to time, due to their impairments although they have sufficient mental and
physical maturation to decide. Dementia, schizophrenia or severe depressions are
some examples. It is unquestionable that some supplementary measures must be
taken in psychopharmacological research involving decisionally impaired subjects.
Nevertheless this issue was only mentioned in a broad sense without any detailed
clarifications neither in Drug Research Act, nor in Helsinki Declaration, nor in
Convention on Human Rights and Biomedicine. On the other hand, in some
countries there are detailed guidelines concerning decision process in researches
involving decisionally impaired subjects. In this context it is mandatory to evaluate
objectively decision making capabilities of these subjects. All involving sides including
relatives, proxies, researches are to behave regarding ethical implications. As a
conclusion, there exists ethical responsibilities necessitating caution, in every stages of
psychopharmacological research involving decisionally impaired subjects. Researchers
must fulfill their devoir in every phase of research such as planning research, making
protocols, justification of research, execution of research, taking extra measures to
protect these subjects, evaluation of decision making capacity before getting informed
consent, and paying a good deal of attention for close surveillance of research. In
Turkey, legal measures, regrettably, are very insufficient to hinder abuse of these
subjects or to prevent them from possible damages. Furthermore there is no tool kit
to evaluate competencies of these subjects before getting informed consent which is
a “sine qua non” condition for every research. It is a pending condition that tool kits
like MacCAT-CR must be translated in Turkish and later validity and reliability
analysis of these tests must be acquired. It is a must to get ethical committee approval
* Arﬂ. Gör., Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD / mdemir@hacettepe.edu.tr
** Uz. Dr., Ankara Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Göz Hastal›klar› AD / hbcakmak@gmal.com
*** Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD Doktora Ö¤rencisi /
bilgec06@hacettepe.edu.tr
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in every clinical research in Turkey, however even this precaution does not seem to
be adequate. Routine procedure is to audit informed consent forms signed by either
subjects or their legal proxies. It does not appear that only a received informed
consent is sufficiently adequate. Surmounting this lameness needs exhorting ethical
awareness as a first but not the least step. Researchers must bear responsibility on
their shoulders and doing so act exigently in psychopharmacological research
involving decisionally impaired subjects.
Key Words: Decision capacity, research ethics, psychopharmacological research.
Amaç
Bu derlemede amac›m›z karar verme yeterli¤i olmayan hastalarla yürütülen psikofarmakolojik araﬂt›rmalarda dikkat edilmesi gereken etik konular› vurgulamak, Türkiye’deki yasal durumu ortaya koymak ve eksikliklerin alt›n› çizmektir. Karar verme yeterlili¤i olmayan hasta olarak tan›mlad›¤›m›z grup, asl›nda karar verebilecek yaﬂta ve
zihinsel geliﬂime sahip oldu¤u halde hastal›¤› nedeniyle zaman zaman veya sürekli olarak karar verme yeterlili¤ini kaybeden kiﬂilerden oluﬂmaktad›r. Örnek vermek gerekirse, demansl› hastalar, ﬂizofreni hastalar› ve a¤›r depresyonlu hastalar gibi.
Giriﬂ
Klinik araﬂt›rmalar, hastal›klardan korunma, teﬂhis, tedavi veya vücudun herhangi bir fonksiyonunu de¤iﬂtirmek amac› ile kullan›lmak üzere yeni geliﬂtirilen sentetik,
bitkisel ve biyolojik kaynakl› maddeler ve bu maddeler kullan›larak haz›rlanacak terkipler ile gönüllü insanlar üzerinde yap›lacak araﬂt›rmalar› kapsamaktad›r1.
Klinik ilaç araﬂt›rmalar›n›n tüm araﬂt›rma türleri aras›nda önemli bir yeri vard›r.
Çünkü bu araﬂt›rmalar hasta ya da sa¤l›kl› olsun gönüllü insan denekler üzerinden yürütülmektedir. Bu ba¤lamda deneklerin gönüllülü¤ü, bilgilendirilmeleri ve bunun sonucunda al›nan onamlar› araﬂt›rman›n temel yap› taﬂlar›n› oluﬂturmaktad›r. Bu aç›dan kolay etkilenebilir (örselenebilir/savunmas›z) gruplar üzerinde yap›lan klinik ilaç araﬂt›rmalar› t›p eti¤i aç›s›ndan ayr› bir sorun oluﬂturmaktad›rlar. Hastal›¤› ya da içinde bulundu¤u durum nedeni ile bilgilendirilemeyen, bu nedenle üzerinde yürütülmesi düﬂünülen
araﬂt›rmaya kat›l›p kat›lmama konusunda karar veremeyecek durumda olan kiﬂiler (psikiyatri, geriatri, nöroﬂirürji, anesteziyoloji, pediatri hastalar› vb.) bu gruba dâhildir2.
Psikofarmakolojik araﬂt›rmalarda karar verme yeterli¤i olmayan hastalar›n denek
olarak kullan›lmas› zorunlulu¤u pek çok etik sorunu da beraberinde getirmektedir. Psikiyatrik araﬂt›rmalarda karar verme yeterli¤i olmayan hastalar›n kullan›lmas› çok normal olmakla birlikte bu grup hastalar›n örselenebilir gruba ait olmalar›, onam verme
yetilerinin olup olmad›¤› konusunda karar verme zorluklar›, manüple edilebilir olmalar› problem yaratmaktad›r. Ancak örselenebilir grubun korunmas› s›n›rlar› içinde, bilim
adamlar›n›n araﬂt›rma yapma s›k›nt›lar› etik sorunlar› da beraberinde getirmektedir.
Mevcut yasalar ne bu grubu yeteri kadar korumakta, ne de araﬂt›rmac›lara ve etik kurullara yeterli k›lavuzluk yapabilmektedir3.
Türkiye’de Yasal Durum
Türkiye’de 1993 y›l›nda ç›kar›lan ilaç araﬂt›rmalar› yönetmeli¤ine göre; ‹laç araﬂt›rmalar› 4 döneme ayr›lmaktad›r. Birinci dönem, az say›da sa¤l›kl› gönüllüler üzerinde ilac›n denendi¤i dönemdir. ‹kinci dönemde ise az say›da seçilmiﬂ hasta üzerinde, ilac›n etkili doz s›n›rlar›, klinik etkinli¤i, biyolojik aktivitesi, yarar›, güvenilirli¤i, hastal›k
halinde farmakokinetik özellikleri ve toksisitesi araﬂt›r›l›r. Üçüncü dönemde ilaç, daha
geniﬂ say›da hasta üzerinde etkinli¤i, emniyeti ve de¤iﬂik dozlar› yönünden denenir.
Dördüncü dönem ilaç araﬂt›rmalar›nda ilaçlar›n, farmasötik müstahzar olarak ruhsat-
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land›r›lmas›ndan sonra, kabul edilen endikasyonlar› üzerinde emniyeti, doz farkl›l›klar›
ve yan etkileri gibi konular araﬂt›r›l›r1.
K›saca ilaç araﬂt›rmas›n›n tan›m›ndan sonra araﬂt›rmada yer alacak deneklerin durumuna bakacak olursak, ‹laç araﬂt›rmalar› yönetmeli¤inin 8. maddesi b f›kras›na göre, kesin bir zorunluluk olmad›kça, 18 yaﬂ›n› tamamlamam›ﬂ olanlar ile gebeler ve mümeyyiz olmayanlar üzerinde I. ve II. dönem ilaç denemeleri yap›lmaz. III. dönem denemeler, velayet veya vesayet alt›nda bulunanlar için, ancak veli ve vasilerinin yaz›l›
muvafakat› ile yap›l›r. Ancak mümeyyizli¤in araﬂt›rmac› taraf›ndan m›, ba¤›ms›z biri taraf›ndan m› de¤erlendirilmesi gerekti¤i, de¤erlendirirken hangi ölçütleri göz önünde
bulundurmal› sorular›n›n cevaplar›n› veren bir rehber yoktur.
‹kinci dönem araﬂt›rmalar›n az say›da hasta gönüllüler üzerinde yap›laca¤› belirtilmiﬂtir. Araﬂt›rma yap›lan ilaç ﬂizofreni hastalar›nda ya da a¤›r depresyonlularda kullan›lacak bir ilaç ise bu gruptaki hastalar›n mümeyyiz olmad›¤› kabul edilirse araﬂt›rma
nas›l yürütülecektir?
‹laç araﬂt›rmalar› yönetmeli¤ine göre ülkemizdeki araﬂt›rmac›lar Helsinki bildirgesinden de sorumludurlar. Bu bildirgenin 24. maddesine göre yasal olarak yetersiz (incompetent), fiziksel ya da mental olarak onam vermekten yoksun ya da reﬂit olmayan
küçük araﬂt›rma denekleri için araﬂt›rmac›, ayd›nlat›lm›ﬂ onam› yasan›n öngördü¤ü
do¤rultuda yasal temsilciden almal›d›r. Bu gruplar araﬂt›rmaya, ancak, araﬂt›rma temsil edilen popülasyonun sa¤l›¤›n› korumak için gerekiyorsa ve bu araﬂt›rma bunlar yerine yasal olarak yetkili kiﬂiler üzerinde yap›lam›yorsa dâhil edilebilirler.
Ayn› bildirgenin 25. maddesine göre yasal olarak yetersiz (incompetent) kabul
edilen bir denek, örne¤in reﬂit olmayan bir çocuk araﬂt›rmaya kat›lmaya onay (assent)
verebilir ise araﬂt›rmac› yasal temsilcinin onam›na ek olarak ondan da onay almal›d›r.
26. maddeye göre ise vekilden ya da ön onam dahil olmak üzere, ayd›nlat›lm›ﬂ
onam alman›n mümkün olmad›¤› kiﬂiler üzerindeki araﬂt›rma yaln›zca ayd›nlat›lm›ﬂ
onam almay› engelleyen fiziksel/mental koﬂullar araﬂt›rma grubunun kaç›n›lmaz özelli¤i ise yap›lmal›d›r. Araﬂt›rma deneklerinin ayd›nlat›lm›ﬂ onam verememelerinin özel
nedeni etik kurulun onay› ve de¤erlendirmesi için deney protokolünde belirtilmelidir.
Protokol, araﬂt›rmada kalmaya iliﬂkin onam›n›n en k›sa sürede kiﬂiden ya da yasal temsilciden al›naca¤›n› belirtmelidir.
Di¤er bir yasal ba¤lay›c›l›k olan ‹yi Klinik Uygulamalar› K›lavuzunun 5.2.4. maddesinde göre ise etik kurullar›n örselenebilir gruplar›n korunmas› için gerekli ek önlemleri almas› gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r. Ancak bu ek önlemlerin neler oldu¤u belirtilmemiﬂtir. 6.5. maddede kiﬂisel olur vermeye yeterli olmayanlar›n araﬂt›rmaya dahil edilmesi
için etik kurulun uygun görmesi ve araﬂt›rman›n gönüllünün yarar›na olmas› gerekti¤i
ve ayr›ca kanuni temsilciden araﬂt›rman›n gönüllünün yarar›na olaca¤› ve sa¤l›¤›na katk›da bulunaca¤›n›n kabulünün imza ile kayda geçirilmesi gerekti¤i belirtilmiﬂtir4.
2003 y›l›nda resmi gazetede yay›nlanan 5013 say›l› kanunla yasalar›m›za giren
‹nsan Haklar› ve Biyot›p Sözleﬂmesinin 17. maddesi araﬂt›rmaya onam veremeyecek
durumda olanlar›n korunmas›na yöneliktir. Ek korunma olarak araﬂt›rmada yer alacak
kiﬂilerin araﬂt›rmadan do¤rudan yarar sa¤lamas› ya da araﬂt›rma sonucu elde edilecek
bilgilerin ayn› sorundan muzdarip olanlara fayda getirmesi ve onam verme yetene¤i
olanlar üzerinde bu araﬂt›rman›n yap›lamamas› gerekmektedir.
Görüldü¤ü üzere ne ilaç araﬂt›rmalar› yönetmeli¤inde, ne iyi klinik uygulamalar›
k›lavuzunda, ne Helsinki bildirgesinde, ne de ‹nsan Haklar› ve Biyot›p Sözleﬂmesinde
örselenebilir grubun tan›m›, kimlerin yeterli oldu¤u, dene¤in yeterli olup olmad›¤›n›n
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nas›l ve kim taraf›ndan de¤erlendirilmesi gerekti¤ine dair ayr›nt›l› aç›klamalar bulunmamaktad›r.
Yurt D›ﬂ›ndaki Uygulamalar
Karar verme yeterli¤i olmayan hastalar üzerinde yap›lacak psikofarmakolojik
araﬂt›rmalar hakk›nda geçerli olan yasalar ülkeden ülkeye de¤iﬂmektedir. 1979 Belmont Raporunda genel çerçeve çizilmiﬂtir, karar verme yeterli¤i olmayanlar›n korunmas›, mutlaka denek olarak kullan›lmas› gerekti¤i durumlarda yasal temsilciden onay
al›nmas› gerekti¤inden söz edilmektedir.
‹sviçre’de OICM taraf›ndan haz›rlanan k›lavuza göre onam olmadan araﬂt›rma
yapmak yani mental aç›dan yetersiz olup onam veremeyecek durumda olanlar için:
• Beklenen yarar önemli, risk minimal olmal›,
• Denek kesinlikle onam veremiyor olmal›,
• En k›sa zamanda onam al›nmal›,
• Ba¤›ms›z bir kurul (etik kurul) taraf›ndan gözden geçirilmeli,
• Dene¤in fikri kiﬂi mental aç›dan yetersiz olsa bile göz ard› edilmemeli, kat›lmay› reddediyorsa fikrine sayg› duyulmal›,
• Onam önce veya sonra kiﬂiden veya duruma göre atanan vekilden veya yasal
temsilciden al›nmal›d›r5.
Uluslararas› T›bbi Bilim Örgütleri Konseyi’nin (CIOMS) Dünya Sa¤l›k Örgütü iﬂbirli¤i ile 2002’de Cenova’da yay›nlad›¤› ‹nsan Deneklerin Dahil oldu¤u Biyomedikal
Araﬂt›rma için Uluslararas› Etik K›lavuzunun 9. maddesinde göre karar verme yeterli¤i olmayan kiﬂilerle yap›lan araﬂt›rman›n yarar zarar oran› etik komite taraf›ndan gözden geçirilmelidir. 13. maddesine göre örselenebilir grup araﬂt›rma dene¤i olarak seçilecekse haklar› ve esenli¤i ciddi biçimde korunmal›d›r. Maddenin aç›klamas›nda örselenebilir grubun tan›m› ﬂu ﬂekilde yap›lmaktad›r: K›smen veya tamamen kendi menfaatlerini koruma gücü olmayanlar örselenebilir gruptur. Bunlar onam verme veya reddetmede s›n›rl› kapasiteye sahiptir. Ayr›ca etik kurullar›n aﬂa¤›daki noktalar› göz önünde bulundurmas› gerekmektedir:
• Araﬂt›rma daha az örselenebilir bir grupta yap›lamamal›d›r
• Araﬂt›rma örselenebilir gruba özgü hastal›¤›n teﬂhisi, önlenmesi, tedavisi veya
karakteristik di¤er hastal›klar› hakk›nda bilgi toplamaya yönelik olmal›d›r.
• Dene¤in araﬂt›rman›n sonunda kullan›labilir olan teﬂhis, önleme veya tedavi
edici ürünü kullanma garantisi olmal›d›r
• Araﬂt›rman›n riski, rutin t›bbi ve psikolojik muayene riskinden fazla olmamal›d›r.
• Kiﬂiler yetersiz (incompetent) veya ayd›nlat›lm›ﬂ onam veremeyecek durumda
ise yasal ya da uygun temsilciden onam al›nmal›d›r.
15. madde mental ve davran›ﬂsal bozukluk nedeniyle yeterli ayd›nlat›lm›ﬂ onam
veremeyen kiﬂilerin kat›ld›¤› araﬂt›rmalarla ilgilidir. Bu kiﬂileri araﬂt›rmaya almadan önce araﬂt›rmac› ﬂu konular› mutlaka göz önünde bulundurmal›d›r:
• Bu grup yerinde baﬂkas› denek olarak kullan›lamaz.
• Araﬂt›rman›n amac› bu kiﬂilerin sa¤l›k ihtiyaçlar› hakk›nda bilgi toplamakt›r.
• Onam kiﬂinin kapasitesi ölçüsünde al›nmal›d›r.
• Olas› dene¤in araﬂt›rmaya kat›lmamas›na sayg› duyulmal›d›r. Ancak makul t›bbi alternatif yoksa ve kanun izin verirse bu önemsenmeyebilir.
• Olas› dene¤in onam veremedi¤i durumda aile üyelerinden veya yasal temsilciden izin al›nmal›d›r6.
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15. maddenin aç›klama k›sm›nda mental ve davran›ﬂsal bozuklu¤u olanlar›n birço¤unun ayd›nlat›lm›ﬂ onam verme kapasitesi oldu¤u, burada veremeyenlerden veya
durumlar›n›n kötüleﬂmesi nedeniyle geçici olarak onam veremeyenlerden bahsedildi¤i
vurgulanm›ﬂt›r. Ayr›ca en yak›n aile üyesinden veya yak›n iliﬂkide oldu¤u kiﬂiden onay
al›nmas› gerekti¤i, ancak bazen dene¤in haklar› ve esenli¤inden önce kendi menfaatlerini düﬂündükleri görüldü¤ünden yarg› yoluyla yasal temsilci atanmas› istenebilece¤i
belirtilmiﬂtir6.
Kaliforniya Üniversitesi San Francisco (UCSF) ‹nsan Araﬂt›rmas› Koruma Program›nda karar verme kapasitesinin tan›m›n›, hangi durumlarda karar verme kapasitesinin
de¤erlendirilmesinin gerekli oldu¤unu, de¤erlendirme için hangi yöntemlerin kullan›laca¤›n›, kimin bu de¤erlendirmeyi yapaca¤›n› ve de¤erlendirme ﬂemas›n› ayr›nt›l› olarak
vermiﬂtir. Bu programa göre Amerikan Psikiyatri Birli¤i karar verme kapasitesini, konu ile ilgili bilgiyi anlama, durumu ve sonuçlar›n› de¤erlendirebilme, bilgiyi rasyonel kullanabilme ve bir seçimi ifade edebilme olarak tan›mlamaktad›r. Benzer ﬂekilde Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) Araﬂt›rma Deneklerini Koruma Ofisi ayr›nt›l› tan›mlamalar, karar verme kapasitesinin de¤erlendirmesi ile ilgili iﬂlemleri belirtmiﬂtir7.
Karar Verme Yeterlili¤in De¤erlendirilmesinin Önemi
Araﬂt›rmaya kat›lacak kiﬂilerin mental olarak yeterli olup olmad›¤›na karar vermek
de önemli ve tart›ﬂmal› bir konudur. Zira ayd›nlat›lm›ﬂ onam ve gönüllülük 1949 Nuremberg’den beri araﬂt›rma eti¤inin olmazsa olmaz›d›r. Bu konu ile ilgili yap›lm›ﬂ pek
çok araﬂt›rma vard›r. ﬁizofrenli hastalar ile HIV(+) hastalar›n ayd›nlat›lm›ﬂ onam verme kapasitelerini karﬂ›laﬂt›ran bir çal›ﬂmada ﬂizofreni hastalar›n %80’inin, HIV(+) hastalar›n %96’s›n›n onam verme kapasiteleri yeterli bulunmuﬂtur. Anlama ve de¤erlendirme ölçümleri ﬂizofreni hastalar›nda istatistiksel olarak farkl› bulunmas›na ra¤men
muhakeme ve seçim yapabilme yetene¤inde bir fark bulunmam›ﬂt›r8. Baﬂka bir çal›ﬂmada ﬂizofreni hastalar›, depresyonlu hastalar ve sa¤l›kl› kontrol grubu karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ,
tipik bir aç›klama formu verildi¤inde sa¤l›kl› grupla depresyonlu hastalar aras›nda fark
bulunmazken ﬂizofreni hastalar›nda anlama skoru anlaml› derecede düﬂük ç›km›ﬂt›r.
Ancak geri beslemeli yöntemle aç›klama formu verildi¤inde 3 grupta da sonuçlar ayn›
ç›km›ﬂt›r9. ﬁizofrenli hastalarla yap›lm›ﬂ bir baﬂka çal›ﬂmada sa¤l›kl› kontrol grubu ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda sonuçlar› kötü ç›kan ﬂizofreni hastalar›, bir haftal›k e¤itim program›na al›nd›klar›nda sonuçlar›n›n sa¤l›kl›larla ayn› ç›kt›¤› görülmüﬂtür10. Görüldü¤ü üzere
mental aç›dan yetersiz oldu¤u varsay›lan pek çok hasta asl›nda ayd›nlat›lm›ﬂ onam verebilecek durumdad›r.
Karar verme yeterli¤i olmayan hastalar üzerinde yap›lan araﬂt›rma protokollerinde ayd›nlat›lm›ﬂ onam›n nas›l al›naca¤› ayr›nt›l› ﬂekilde verilmeli ve dene¤in karar verme kapasitesi tamamen bozuldu¤unda yap›lacak ek iﬂlemler ayr›nt›l› olarak yaz›lmal›d›r. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde Kurumsal gözden geçirme kurullar› (IRB) araﬂt›rma dene¤inin karar verme yetisinin yeterli olup olmad›¤›na kimin karar verece¤i, bunu nas›l yap›laca¤› ve denek yetersiz bulunursa ne yap›laca¤› sorular›yla u¤raﬂmaktad›r. IRB araﬂt›rmac›lar›n mutlaka mental aç›dan yetersiz denek kullan›lacaksa, olas› dene¤in suiistimal edilmemesi için ek önlemler almak ve araﬂt›rma risklerinden onlar› korumak zorunda olduklar›n›, bu durumda dene¤in yeterli onam verebildi¤inin de¤erlendirilmesi veya yasal temsilciden izin al›nd›¤›ndan emin olunmas› gerekti¤ini savunmaktad›rlar. Ulusal Biyoetik Tavsiye Komisyonu’nun (NBAC) 1998’de yay›nlad›¤› karar
verme kapasitesini etkileyen mental bozuklu¤u olan kiﬂilerin araﬂt›rmaya dahil olmas›na iliﬂkin raporunda, karar verme kapasitesinin araﬂt›rma ekibinden ba¤›ms›z, profes-
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yonel bir kiﬂi taraf›ndan de¤erlendirilmesi gerekti¤ini belirtmiﬂ ancak bu kalifiye profesyonelin kim oldu¤u, ba¤›ms›zl›¤›n›n derecesi, de¤erlendirme için hangi metotlar›
kullanaca¤› ve bu iﬂlemin araﬂt›rma ile nas›l yap›land›r›laca¤› belirtilmemiﬂtir. Amerika
Birleﬂik Devletlerinde ayr›ca denek seçimi s›ras›ndaki protokolde IRB araﬂt›rma ekibinden olmayan birinin (consent monitor) ayd›nlat›lm›ﬂ onam›n uygun biçimde al›n›p al›nmad›¤›n› kontrol etmesini isteyebilmektedir. Kontrol eden bu kiﬂi onam›n yeterli¤i hakk›nda ﬂüpheye düﬂecek olursa, daha resmi kapasite de¤erlendirmesi isteyebilir. Örselenebilir gruplarla yap›lan yüksek riskli çal›ﬂmalarda bu kontrol mekanizmalar›n›n araﬂt›rma ekibinden ba¤›ms›z olmas› dene¤in korunmas› aç›s›ndan önemlidir11.
Karar Verme Yeterli¤inin De¤erlendirmesine Yönelik Araçlar:
Son y›llarda karar verme yeterli¤i olmayan denekler ile ilgili araﬂt›rmalar üzerine
yap›lan tart›ﬂmalarda bir art›ﬂ yaﬂanmas›na ra¤men halen bu karmaﬂ›k konu ile ilgili
tart›ﬂmalar› daha bilimsel bir düzeye taﬂ›yacak olan baz› temel yöntemlerden yoksun
bulunmaktay›z. Bunlardan en acili belki de yeterli bilgilendirilmiﬂ onam veremeyecek
kadar karar verme yetisi bozuk olan deneklerin k›smi karar verme yetersizli¤i olan deneklerden ay›rt edilmesini mümkün k›lacak bir yöntemin geliﬂtirilmesidir.
Halen ABD'de kullan›lmakta olan “Mac Arthur Competence Assestment Tool For
Clinical Research” (McCAT-CR) karar verme kapasitesini de¤erlendirmek için kullan›lan en yayg›n araﬂt›rma yöntemlerinden birisidir12. Bu yöntemin tedavide ve araﬂt›rmada karar verme yeterlili¤ini de¤erlendirmek üzere iki ayr› sürümü bulunmaktad›r.
Yap›lan bir araﬂt›rmada en uygun yöntem olarak belirlenmesine ra¤men baz› s›n›rl›l›klar› bulunmaktad›r. Her deney için tekrar bir modifikasyona, de¤erlendirme ölçütlerinden gerekçelendirme ve verilen bilginin uygun kullan›m› konular›nda detayland›r›lmaya ve daha geliﬂtirilmeye gereksinim duymas› dezavantajlar›d›r Bu yöntemin rutin kullan›lma imkân›n›n olabilece¤i daha k›sa ve daha kolay modifiye edilebilir bir versiyonu
için de araﬂt›rmalar planlanm›ﬂ bulunmaktad›r. Fakat halen genel kabul görmüﬂ, karar
verme kapasitesini ölçen standart bir yöntem geliﬂtirilememiﬂtir13.
Kim ve arkadaﬂlar›n›n14 Alzheimer hastalar›nda McCAT-CR ile yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda hastalar›n semptomlar›n›n az oldu¤u durumlarda dahi karar verme kapasitelerinde anlaml› bir düﬂüklük oldu¤unu göstermiﬂtir. Özellikle mental fonksiyonlar› daha
ciddi olarak azaltan hastal›klara sahip deneklerde, karar verme kapasitesindeki bozukluklar›n büyük boyutta olabilece¤ini düﬂünerek çal›ﬂmalar› planlamak ve deneklerin
mutlaka karar verme kapasitelerini de¤erlendirmek gerekmektedir.
Genelde karar verme yeterli¤i olmayan denekler tart›ﬂ›l›rken bu deneklerin hep
araﬂt›rmaya dahil edildikleri zamanki karar verme kapasiteleri üzerinde durulmaktad›r.
Fakat ﬂu da bilinen bir gerçektir ki baz› deneklerin araﬂt›rma s›ras›nda hastal›klar›n›n
do¤al seyri olarak veya araﬂt›rma s›ras›nda verilen tedaviler veya araﬂt›rma nedeniyle
tedavilerinin kesilmesi gibi nedenlerden dolay› zaman içerisinde karar verme kapasitelerinde bozulmalar olabilmektedir. Bu nedenle deneklerin araﬂt›rma boyunca de¤erlendirilmelerine imkân veren ve oluﬂan menfi durumlar› zaman›nda tespit edebilen yöntem ve araçlara ihtiyaç duyulmaktad›r. Fakat maalesef bu konuda da halen standart ve
kabul görmüﬂ yöntem ve araçlar›n eksikli¤i örselenebilir deneklerin korunmas›n›n maksimize edilebilmesini zorlaﬂt›rmaktad›r.
Karar Verme Yeterli¤i Olmayan Hastalar Ad›na Karar Veren Yasal
Temsilcilerin Durumu
Bilimsel çal›ﬂmalara ihtiyaç duyan bir baﬂka alan da, karar verme yeterlili¤i olmayan deneklerin yerine, karar verici olarak sorumluluk alan vasi veya vekillerin yeterli-
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liklerinin de¤erlendirilmesidir. Nas›l ki psikiyatri araﬂt›rmalar›na kat›lan deneklerin motivasyonlar› ile ilgili araﬂt›rmalar yap›lmas› gerekiyorsa ayn› ﬂekilde vasi veya vekillerin
de motivasyonlar›n› etkileyen ve onlar›n karar verme süreçlerini ayd›nlatan araﬂt›rmalara da ihtiyaç vard›r15. Ancak bundan sonra vasi veya vekillerin karar verici olarak
davran›ﬂlar›n› anlayabilecek bir konumda olabiliriz.
Araﬂt›rmac›n›n Konumu
Psikiyatri hastalar›nda yürütülen çal›ﬂmalara karﬂ› deneklerin ve araﬂt›rmac›lar›n
tutumlar›n› de¤erlendiren çal›ﬂmalar da ilginç sonuçlar vermiﬂtir. Roberts ve arkadaﬂlar›n›n16 psikiyatri ö¤retim üyeleri ve asistanlar›n›n klinik araﬂt›rmalarla ilgili 12 etik
konuda tutumlar›n› de¤erlendirdikleri bir çal›ﬂma yapm›ﬂlard›r. Bu çal›ﬂmada ö¤retim
üyeleri ve asistanlar etik koruma önlemlerine ve bilimsel katk›ya (ayd›nlat›lm›ﬂ onam›n
yeterli oluﬂu, mahremiyetin korunmas›na verilen önem, projenin önemi ve bilimsel
katk›s›, IRB taraf›ndan projenin kabulü), bilimsel çal›ﬂmalar›n hastalar›n faydas›na olabilecek ﬂu anda ve gelecekteki muhtemel sonuçlar›ndan daha fazla önem verdiklerini
bildirmiﬂlerdir. Ayn› yazarlar etik tutum aç›s›ndan ise asistanlar›n ö¤retim üyelerinden
daha hassas olduklar›n› da ifade etmektedirler.
Yine Roberts15 ve arkadaﬂlar› baﬂka bir çal›ﬂmada psikiyatristler ile ﬂizofreni hastalar›n›n bilimsel araﬂt›rmalara karﬂ› tutumlar›n› de¤erlendirmiﬂlerdir. Yazarlar araﬂt›rmalar› sonucunda hem hastalar›n ve hem de doktorlar›n, ﬂizofreni araﬂt›rmalar›n› ve
araﬂt›rmaya kat›lma özerkli¤ini desteklediklerini bulmuﬂlard›r. Ancak doktorlar, hastalar›n karar verme sürecinde araﬂt›rmac›n›n, kiﬂisel doktorlar›n›n ve ailelerinin etkilerini
daha fazla kabul ettiklerini tahmin edememiﬂlerdir. Ayr›ca hastalar›n araﬂt›rma sonuçlar›n› bir umut gibi gördüklerini ve doktorlar›n bunu öngöremedikleri bulunmuﬂtur. Bu
bulgular da deneklerin alg›lama, karar verme kapasiteleri ve istençlerinin araﬂt›rmac›lar taraf›ndan göz ard› edilme ihtimalinin oldu¤unu göstermektedir.
Son olarak, araﬂt›rmalar› yürüten araﬂt›rmac›lar›n yürütülen araﬂt›rma üzerindeki
yetkinliklerinin tam olmas› bilinen bir gerçektir. Fakat özellik arz eden karar verme kapasitesi bozuklu¤u olabilecek mental rahats›zl›¤› olan deneklerle ilgili araﬂt›rmalar› yürüten araﬂt›rmac›lar›n yetkinlikleri standart bir bilgi ve beceri donan›m› ile her zaman
yeterli gelmeyebilmektedir17. Bu nedenle bu tip deneklerin oldu¤u araﬂt›rmalara kat›lan araﬂt›rmac›lar›n baz› özel e¤itim programlar› ile yeterli donan›ma sahip hale getirilmeleri gerekmektedir. Bu tip e¤itim programlar›n›n geliﬂtirilmesi konusu da halen
araﬂt›rmalara ihtiyaç duyulan bir alan olarak durmaktad›r.
Hastalar› 24 saat gözlemleyebilen, gözlemlerini araﬂt›rma ekibine ileten hemﬂireler araﬂt›rman›n önemli bir parças›d›r. Uluslararas› yay›nlarda ekibin parças› olan psikiyatri hemﬂireleri ne yaz›k ki ülkemizde araﬂt›rma için veri toplayan bir araç olarak
görülmektedir. Bu da alandaki etik sorunlar›n artmas›na neden olmaktad›r18.
Öneriler
Araﬂt›rman›n her aﬂamas›nda dikkat edilmesi gereken etik sorumluluklar bulunmaktad›r. Araﬂt›rmay› planlar ve yönetimi oluﬂtururken, araﬂt›rma protokollerini haz›rlarken araﬂt›rman›n her aﬂamas› planlanmal› ve gerekli durumlar için önceden önlemler al›nmal›d›r. Araﬂt›rmaya al›nacak deneklerin örselenebilir gruba dahil olmalar› halinde bunun gerekçelendirmesi uygun biçimde yap›lmal›d›r. Bu kiﬂilerden ayd›nlat›lm›ﬂ
onam›n nas›l al›naca¤›, bu kiﬂilerin onam vermeye yeterli olup olmad›klar›, yeterli olmad›klar› hallerde kimlerin onlar›n yerine onam verecekleri protokollerde belirtilmiﬂ olmal›d›r.
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Araﬂt›rmaya kat›lacak kiﬂilerin seçimi yap›l›rken karar verme yeterli¤i olmayan
hastalar›n denek olarak kullan›lmas› için baﬂka seçenek olmamas› gereklili¤i göz ününde bulundurulmal›d›r.
Çal›ﬂman›n devam› s›ras›nda gerek araﬂt›rmac›n›n otokontrolü, gerekse etik kurullar›n çal›ﬂmay› denetlemesi gerekmektedir. Mesela çal›ﬂma s›ras›nda meydana gelen
yan etkileri nas›l ve kimler de¤erlendirecektir? Kat›l›mc›lar›n araﬂt›rmaya devam etmelerine veya etmemelerine kim karar verecektir?
Makalenin yaz›m aﬂamas›nda ise ço¤u zaman makalelerin materyal ve metot bölümünde yap›lacak araﬂt›rman›n etik kurul taraf›ndan uygun bulundu¤una ve deneklerden de araﬂt›rmaya kat›lmalar› için onam al›nd›¤›na dair bir iki k›sa ifadenin d›ﬂ›nda
etik problemlerden bahsedilmemektedir. Fakat plasebo kontrollü çal›ﬂmalar, karar verme yeterlilikleri tart›ﬂmal› denekler ile yap›lan çal›ﬂmalar gibi etik problemlerin s›kl›kla
ve büyük boyutlarda var oldu¤u çal›ﬂmalar için, en az›ndan etik çözümlemenin daha
detayl› bir ﬂekilde tarif edilmesi gerekmektedir. Bu tip çal›ﬂmalarda özellikler ayd›nlat›lm›ﬂ onam alma süreci, araﬂt›rmayla iliﬂkili risklerin neler olduklar›n›n ve bu risklerin
nas›l azalt›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n›n anlat›m›na daha fazla önem vermek gereklidir.
Bilimsel literatür, yaln›zca bilimsel baz› verilerin verildi¤i veya tart›ﬂ›ld›¤› bir platform de¤il bunun yan› s›ra bilimsel çal›ﬂman›n yap›ld›¤› toplumun yap›s›n› da aksettiren bir aynad›r. Canl›lar üzerine yap›lan tüm bilimsel araﬂt›rmalar yaln›zca etik görünmek de¤il özde de etik olmak zorundad›rlar. Elbette yay›nlarda etik konular›n daha derinlemesine incelenmesi yap›lan araﬂt›rmalar›n etik s›n›rlar dahilinde olmalar›n› garanti edemez. Makalelerin yay›nlanabilmesinde etik koﬂullar›n bir ön ﬂart olarak uygulanmas›, bilimsel araﬂt›rmalar›n planlama ve yürütülmesinde etik kurallara uyma tutumunda etkili olacakt›r. Özellikle makaleleri de¤erlendiren hakemlerin etik sorunlara karﬂ›
duyarl›l›klar›n›n artt›r›lmas› gerekmektedir. Bir makalenin de¤erlendirilmesi aﬂamas›nda baz› ölçütlerin getirilmesi etik de¤erlendirmeyi daha kolaylaﬂt›rabilir. Örnek olarak;
1. Deneklerin bilgilendirilmiﬂ onamlar› de¤erlendirme kapasitelerini belirlemek
için hangi yöntemler kullan›lm›ﬂt›r?
2. Hangi durumlarda vasi veya vekiller denekler yerine onam vermiﬂlerdir ve bu
vasi veya vekiller nas›l bir süreç ile belirlenmiﬂtir?
3. Standart tedavinin uygulanmad›¤› durumlarda bunun aç›klamas› nedir?
4. Deneklerin ilaç tedavisi almad›klar› süre ne kadard›r?
5. Plasebo uygulanan sürenin uzunlu¤u neye göre belirlenmiﬂtir?
6. ‹laç kullanmama döneminde ortaya ç›kan semptomlar›n ﬂiddetleri ve süreleri
nelerdir?
7. Örselenebilir denekleri korumak için hangi önlemler al›nm›ﬂt›r?
Sorular›n›n cevaplar›n›n yay›nlanacak bilimsel makale yazarlar›nca tart›ﬂ›l›p tart›ﬂ›lmad›¤›n›n irdelenmesi ve etik çözümlemelerin daha derinlemesine ele al›nmas›n›n,
gerek hakemler ve gerekse de editörlerce talep edilmesi, bilimsel araﬂt›rmalardaki araﬂt›rmac›lar›n etik ilkelere duyarl›l›¤›n› art›racakt›r.
Sonuç
Türkiye’de karar verme yeterli¤i olmayan hastalarla yap›lan psikofarmakolojik
araﬂt›rmalarda deneklerin suiistimal edilmemesi, zarar görmemeleri için gerekli yasal
çerçeve yetersiz bulunmaktad›r. Ayr›ca karar verme yeterli¤i olmayan hastalar›n araﬂt›rma için olmazsa olmaz›, ayd›nlat›lm›ﬂ onam›n al›nmas› için, bu kiﬂilerin yeterliliklerinin de¤erlendirmesi için ülkemizde kullan›lan bir araç bulunmamaktad›r. MacCAT-CR
gibi araçlar›n Türkçeye çevrilip, geçerlilik ve güvenirlilik çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas› gerek-
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lidir. Türkiye’de yap›lan çal›ﬂmalarda etik kurul onay›n›n al›nmas› zorunludur ancak
etik kurullar da bu aç›dan yeterli olmamaktad›rlar. Ülkemizde yap›lan uygulama sadece deneklerden veya deneklerin yasal temsilcilerinden al›nan yaz›l› onam formlar›n›n
incelenmesi ﬂeklindedir. Karar verme yeterlili¤i olmayan hastalarla yap›lan araﬂt›rmalarda yasal temsilciden al›nan onam yeterli görülmektedir. Bu eksikli¤in giderilmesi için
yap›lacak ilk ve önemli ad›m etik duyarl›l›¤› oluﬂturmakt›r. Araﬂt›rmac›lar›n karar verme yeterli¤i olmayan hastalarla yap›lacak çal›ﬂmalarda sorumlulu¤u omuzlar›nda hissetmeleri ve titiz davranmalar› gerekmektedir.
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B‹R YÖNTEM TARTIﬁMASI:
ANKET ÇALIﬁMALARI NASIL OLMAMALI?
A DISCUSSION of METHOD:
THE NOT-TO-DO’S OF SURVEY WORK
K›z›lca YÜRÜR*
Abstract
This article focuses on the attitude of the researcher towards his-her social
Professional responsibility in general, and on how survey work can be made use of
within the field of bioethics in particular. To clarify argumentation, some samples of
surveys conducted concerning organ donation have been investigated and
categorized. The article ends with a short discussion on widely committed mistakes
while trying to increase public awareness concerning organ donation, with the help
of survey studies.
Key Words: Surveys, Organ Donation, Method.
Uzmanl›k e¤itiminin her ﬂeyden çok, içinden ç›k›lmas› güç bir bilgi labirentinde
yolunu bulma becerisini aktarmak haline geldi¤i günümüzde, uzmanlardan hizmet
alanlar›n kendilerine sunulan hizmetin kapsam›n› ve sonuçlar›n› anlamas› da, önem kazanmaktad›r. Ne yaz›k ki, doktor hasta iliﬂkisi de, giderek bu para karﬂ›l›¤› sunulan hizmet a¤›nda görev alanlar ve bu hizmeti tüketenler iliﬂkisine dönüﬂmektedir. Bu tüketicilerin, yani hizmet alanlar›n sa¤l›k alan›ndaki geliﬂmeleri ve maruz kald›klar› t›bbi müdahaleleri nas›l anlad›¤›, ülkemizdeki t›p eti¤i araﬂt›rmalar›yla da incelenen bir konudur. Ancak, bu alanda üretilen bilgi, tam da kullan›lan yöntemler ve soru sorarken benimsenen yaklaﬂ›m gere¤i, sorunludur. Bu yaz›da, bu sorunlu duruma daha yak›ndan
bakmaya çal›ﬂaca¤›z ve bunun için, organ nakli ve ba¤›ﬂ› üzerine yap›lm›ﬂ anket çal›ﬂmalar›na odaklanaca¤›z.
‹nsan toplumlar›n›n eldeki bilgiye dayanarak gelece¤inin gidiﬂat›n› tasarlamas› ve
bu tasar›mlar› gerçekleﬂtirecek kaynaklar› harekete geçirmesi, bilgi üretimi sürecini de
her zaman güç ve iktidar meselelerinin göbe¤ine oturmuﬂtur. Burada, bilgi üreten kiﬂinin kendi konumunu ve hedeflerini iyi belirlemesi, üretim faaliyetiyle neye hizmet etti¤ini sürekli sorgulamas›, küçük ölçekte de olsa, genel tabloda tüm insanl›¤›n kaderi aç›s›ndan önem taﬂ›yabilir, zira bilgi gerçekten de, ona sahip olana güç verir. Ama, araﬂt›rmac›n›n ve araﬂt›rma için kaynak sa¤layan toplumsal aktörlerin hedef ve niyetlerinin
ötesinde ve bunlarla ba¤lant›l› olarak, bu üretim için seçilen yöntem de, sonuç aç›s›ndan belirleyicidir. Burada, seçilebilecek farkl› yöntemlere de¤inmekte fayda olacakt›r.
Sartre, bilgi üreten özneyi, pratik bilgi teknisyeni ve ayd›n olarak iki gruba ay›r›r.
Yani, iﬂlevsel bilgi ile, olanak alanlar›n›n geniﬂletilmesine, çoktan olanla henüz olmayan aras›ndaki iliﬂkiyi anlamaya yarayan bilgi farkl› ﬂeylerdir. Bilgin amac›, sonunda
amaç kullan›lan araçlar›n bütünleyici birimi haline gelene kadar, sorgular (dönüﬂümü
anlamaya, sürecin iç iliﬂkilerini takip etmeye u¤raﬂ›r, verilenin içinde, henüz olmayan›
gerçekleﬂtirecek bir yol ararken, tüm olas›l›klara aç›k olmaya çal›ﬂ›r). Sorgulayan kiﬂi
* ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD Doktora Ö¤rencisi
/kizilca2002@yahoo.com
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(kendine karﬂ› da), yarat›c› ve s›nay›c› olmal›d›r, ama bu esnada, kendi kararlar›n›n ötesinde, amaçlar›n kaynaklara hükmeden egemen grup taraf›ndan tan›mland›¤›n› ve çal›ﬂanlar taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤ini de unutmayan kiﬂidir.
Marcuse, bilim ve teknik kriterlerinde sabitlenen rasyonellik kavram›n›n temelinde, rasyonellik ad›na, belirli, dile getirilmeyen iktidar biçimlerinin yatt›¤›n› söyler (bak.
Marcuse’un Max Weber eleﬂtirisi). Teknik ak›l kavram› bizzat ideolojidir, tekni¤in salt
kullan›m› de¤il, kendi de do¤a ve insan üzerinde (yöntemli, bilimsel, hesaplanm›ﬂ ve
hesaplayan) iktidard›r. Teknik tarihsel-toplumsal bir tasar›md›r ve onda toplumun ve
topluma hükmeden ç›karlar›n insanlara ve ﬂeylere yaklaﬂ›m› yans›r. Bu iktidar›n meﬂrulaﬂt›r›lmas› yeni bir karaktere bürünmüﬂtür, art›k bireylerin yaﬂam›n› rahatlaﬂt›ran (t›p
örne¤inde hatta uzatan), sürekli artan üretkenlik ve do¤aya hakim olmaya iﬂaret eder.
Bu haliyle, mevcut üretim ve mülkiyet iliﬂkilerinin iﬂleve uygun bir kurumsal çerçeve
olarak hakl› ç›kar›lmalar›na yarayan bir savunma ölçüsü görevi de görür. M.ye göre,
do¤aya ve insanlara hükmetme örgüleri bir arada iﬂ görür, ama bilim ve teknolojinin
iktidar›n›n özgürleﬂtirici olmas›, rasyonel içeri¤ini kaybetmeden, insanlara farkl› ﬂekilde hizmet etmesi olas›l›klar› var m›d›r?
Habermas, bu noktada iki farkl› bilimsel yöntem tan›mlar: ‹ﬂ görme’ye karﬂ›, ‹letiﬂim. ‹ﬂ görme: Amaç odakl› rasyonel eylem (belli bir rasyonel amaç tan›mlamak),
araçsal eylem (rasyonel seçim; bu amaca ulaﬂmak için en uygun araçlar nelerdir?) ya
da ikisinin bir kombinasyonu olabilir. ‹letiﬂimsel eylem ise, simgelerle sa¤lanan bir etkileﬂimdir. Bu eylemle, karﬂ›l›kl› davran›ﬂ beklentileri, öznelerin davran›ﬂlar›n› yönlendiren normlar, bir dil olarak çözülür ve kullan›l›r. Burada empirik ya da analitik olarak
do¤ruluk derdi de¤il, niyetlerin ve anlamlar›n anlaﬂ›lmas›, paylaﬂ›lmas› ve bilinçli etkileﬂimin mümkün olmas› derdi vard›r. Genel olarak kabul edilen zorunluluklar ve öznelerin dile getirdi¤i arzular, hedefler toplumsal anlam üretimi faaliyetinde karﬂ› karﬂ›ya
getirilir, ortak çözüm aran›r ya da çat›ﬂma somutlaﬂt›r›l›r. Beceri potansiyelleri ve motivasyonlar de¤iﬂim dinami¤ini harekette tutar. Bu eylem tipinde, özgün bir sosyal çerçevede ortak ç›kar ve amaçlarla, bireysel ç›kar ve amaçlar›n çat›ﬂmayaca¤› ﬂekilde,
toplumsal örgütlenmenin (kaynak kullan›m›n›n, üretim iliﬂkilerinin) düzenlenmesi ana
hedeftir. Neyin rasyonel olaca¤› süreçte kendini gösterir.
Biz de, Habermas’›n amaca yönelik eylemine karﬂ›, iletiﬂimsel eylem kavram›ndan
yola ç›karak, Organ nakli ve ba¤›ﬂ› alan›nda yayg›n olarak yap›lan anket araﬂt›rmalar›n› ﬂöyle grupland›rd›k:
A) Amac›n kamuoyunun bilgi eksiklerini gidermek, örn., okullarda verilecek e¤itimlerle, organ ba¤›ﬂ›n› artt›rmak oldu¤u araﬂt›rmalar. Burada, anketlerle hangi noktalarda bilgi eksikli¤i oldu¤u saptanmakta ve genellikle e¤itim çal›ﬂmas›
sonras›nda, bir kez daha anket uygulanarak, e¤itimin ne kadar etkili oldu¤u ölçülmektedir. Bu çal›ﬂmalar, önceden belirlenmiﬂ bir amaç (organ ba¤›ﬂ›n› art›rmak) do¤rultusunda tasarlanmakta ve gerçekleﬂtirilmektedir ve “amaca yönelik eylem” kategorisine girer.
B) Toplanan verilere dayanarak daha genel analizler yapan ve do¤rudan bir e¤itim amac›na ba¤lanmayan araﬂt›rmalar. Amaçlar ﬂunlard›r:
• Organ nakli ve ba¤›ﬂ› konusuna belli toplum gruplar›n›n (ya da belli bir co¤rafyada yaﬂayanlar›n) yaklaﬂ›mlar›n› etkileyen faktörleri ve hangi faktörün ne kadar etkisi oldu¤unu saptamak
• Farkl› toplum gruplar› (örn. etnik gruplar, dini cemaatler, yaﬂ gruplar›, cinsiyete göre ayr›lan gruplar) aras›ndaki yaklaﬂ›m farklar›n› saptamak. Organ nakli
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uygulamalar›n›n toplumsal de¤er ve normlarla nas›l örtüﬂtü¤ünü ya da çeliﬂti¤ini, bunlar› nas›l de¤iﬂtirdi¤ini ya da bunlardan nas›l etkilendi¤ini k›yas yoluyla inceleyen çal›ﬂmalar da bu gruba girebilir.
• Genellikle toplumsal kimlik, bireysel benlik ve beden alg›s›; toplumsal ve bireysel bilincin medikal teknolojiyle etkileﬂimleri üstüne sorular soran, nicel de¤il,
niteliksel (kalitatif) özellik taﬂ›yan araﬂt›rmalar da bu gruptand›r.
Bu çal›ﬂmalarda, nadir örneklerde de, organ ba¤›ﬂ›na iliﬂkin, belli bir grupta mevcut tahayyül ve de¤erleri anlamak, organ nakli ve ba¤›ﬂ› konusunu insanlar›n yaﬂad›¤›
gerçeklik ba¤lam›nda konumland›rmak çabas› görülmektedir ve bu örneklerde, “iletiﬂimsel eylem” denebilecek bir bilgi üretimi saptanabilir.
Her iki kategoriden anket çal›ﬂmalar›n›n çok rastlanan türleri ﬂunlard›r:
• T›p profesyonelleri (hemﬂireler, doktorlar, bu alanda e¤itim veren ö¤retim
üyeleri) ve (sa¤l›k meslek liselerinde, t›p üniversitelerinde, hemﬂirelik yüksek
okullar›nda) sa¤l›k hizmeti e¤itimi alan ö¤rencilere odaklanan araﬂt›rma çok
say›da mevcuttur
• Özellikle ABD ve ‹ngiltere’de bolca karﬂ›laﬂ›lan bir anket çal›ﬂmas› türü, etnik
gruplara yönelik araﬂt›rmalard›r. ‹ngiltere’de Karayip ve Hindistan kökenli çeﬂitli
gruplarla (Hindu, Sih Mezhebi’nden, Budist, Müslüman) çok çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r.
Amerika’da özellikle zenci, latino, Uzakdo¤ulu ve beyazlar k›yaslanm›ﬂt›r.
• Ülkemizde organ nakli konusunda yap›lan anket çal›ﬂmalar›nda da, sa¤l›k uzmanlar›yla yap›lan anketlerin a¤›rl›kta oldu¤unu söylenebilir.
• Belli bir co¤rafi bölgede yaﬂayan halk›n yaklaﬂ›m›n› ölçmeye yönelik de çok say›da çal›ﬂma vard›r
Ülkemizde yap›lan anket çal›ﬂmalar› aras›nda, belli bir toplum grubunun ya da bireylerin konuya iliﬂkin (örn. beden alg›s›, yeni teknolojilere yaklaﬂ›m, ölüme iliﬂkin düﬂünceler) üretti¤i anlamlar›, bu anlam› biçimlendiren faktörleri inceleyen bir çal›ﬂmaya
rastlanmam›ﬂt›r. Profesyonel grubu ya da co¤rafi-dini aidiyet d›ﬂ›nda bir toplumsal
grup tan›mlanmas› da nadirdir. Lise gençli¤ine yönelik bir anket çal›ﬂmas›n›n, Baﬂkent
Üniversitesi T›p Fakültesi’nden bir ekip taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤i görülmektedir. E¤itim çal›ﬂmalar›n›n verimini ölçmeye yönelik bu çal›ﬂma, yukar›da de¤indi¤imiz birinci
kategoriye girer (önce anket, sonra çal›ﬂmas›, sonra yine ayn› anket türü, bilgi seviyesi ölçümü).
Bilgilendirme çal›ﬂmalar›n›n etkisini ölçen, profesyonel grup, etnik ya da dini aidiyete dayal› gruplar aras› yaklaﬂ›m farklar›n› ölçen anket çal›ﬂmalar›n›n en sorunlu
yönleri ﬂunlard›r:
• Kiﬂilerin organ ba¤›ﬂ›na yaklaﬂ›mlar›n›n nedenleri de¤il, sonuçlar›yla ilgilenmektedir, grupland›rmalar kabaca yap›lm›ﬂt›r. Gruplar kendi içinde ve di¤er
gruplara k›yasla, toplumsal güç iliﬂkileri ba¤lam›nda de¤erlendirilmemiﬂtir.
• Araﬂt›rmac› taraf›ndan ulaﬂ›lmas› düﬂünülen hedef sorgulanmam›ﬂ, araﬂt›rmadan ziyade, neredeyse bir yarg›lama çabas›na gidilmiﬂtir. Özellikle sonuçlar sunulurken, organ ba¤›ﬂ› ve uygulamac›lara güven meselesi ekonomik ve sosyal
güç iliﬂkileri ba¤lam›nda de¤erlendirilmemiﬂtir. Sorular ve cevaplar yönlendiricidir ve test sorular› genellikle sorulmamaktad›r.
• Araﬂt›rmac› baﬂtan belirledi¤i nihai hedefle (organ ba¤›ﬂ›n›n art›r›lmas›) bask›n
t›p ideolojisinin bir temsilcisi olarak insanlara soru sormaktad›r, belli bir iktidar
konumundan konuﬂmaktad›r, araﬂt›rmac› baﬂtan tarafl›d›r ve nas›l bir cevap almak istedi¤ini sorular› cevaplayanlar da bilmektedir. Aç›k ve dürüst, eﬂitlikçi bir
iletiﬂim süreci oluﬂmaz.

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

435

Bu çal›ﬂmalar›n sorunlu taraflar›n›, her iki kategori aç›s›ndan k›saca vurgulamak
istiyoruz:
1) Ço¤u araﬂt›rmada toplumsal dinamiklerin (mevcut halin) içerdi¤i zengin olas›l›k a¤lar›na kör kal›nmaktad›r, çünkü önyarg›l› yaklaﬂ›mlar hakimdir, bu da
mevcut gerçekli¤e çok dar bir perspektiften yaklaﬂ›lmas›na yol açmaktad›r.
2) ‹yileﬂtirme ve araﬂt›rma alanlar›nda uygulama ve teknolojilere maruz kalan insanlar›n öneri, beklenti, deneyimlerine yeterince kulak verilmemektedir. T›p
uzman› olmayan insanlar›n karar verecek ya da fikir yürütecek bilgi donan›m›nda zaten olmad›¤› varsay›lmakta, uzmanl›k bilgisi d›ﬂ›nda kalan bilgiler bilgi satüsüne lay›k görülmemektedir.
3) Hem toplumsal konum ve rollere ba¤l› farklar (örn. kad›n olmak, genç olmak,
çiftçi olmak, eﬂcinsel olmak vb.), hem de bireylerin özgün yaﬂam deneyimlerine dayanan, özgün varl›klar›, bunlara ba¤l› de¤erlendirme ve alg›lamalar göz
ard› edilmektedir.
4) Toplumsal konumlar›n ötesinde, insanlar›n ald›¤› kararlarda belirleyici olan parametreleri araﬂt›rmak üzere yeterince hassas ve ayr›nt›l› yöntemler geliﬂtirilmemekte, dikkate al›nan de¤iﬂkenler (co¤rafi bölge, etnik köken, dini aidiyet)
toplumsal gerçeklik ve uygulaman›n zenginli¤i karﬂ›s›nda kaba kalmaktad›r.
Sonuç olarak söyleyebiliriz ki, insanlarla t›p uzman› ve t›p alan›nda çal›ﬂan sosyal
bilimcilerin iliﬂkisi a¤›rl›kl› olarak bilgilendirme çal›ﬂmalar›na dayanmaktad›r. Oysa bu
bilgilendirme çal›ﬂmalar› fazlas›yla tek yönlü, ﬂablonlara dayal› ve propaganda niteliklidir, daha iyi tasarlanmalar› için bile, daha kapsaml› kavrama-anlama-soru sorma faaliyetleri gereklidir. ‹nsanlar›n yaﬂamlar›n› etkileyen kararlara daha fazla kat›labilmesi
için, t›p uzmanlar›n›n da topluma, kendilerine ve mesleklerine yabanc›laﬂmamas› için,
biyoetikçilerin yapabilece¤i çok iﬂ vard›r. Belki iﬂe, yöntemlerimizi sorgulayarak baﬂlayabiliriz.
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ENGELL‹ B‹REYLER‹N YAﬁAMA HAKKI:
PETER SINGER’IN YAKLAﬁIMINA ELEﬁT‹REL BAKIﬁ
RIGHT TO LIFE of DISABLED PEOPLE:
A CRITICAL VIEW of PETER SINGER’S APPROACH
Zehra ED‹SAN*, Funda Gülay KADIO⁄LU**
Abstract
Peter Singer, well known as an animal rights defender, is an Australian
philosopher in the field of bioethics. In this study his ideas about “personhood”,
“speciesism” and “utilitarianism” were discussed. Speciesism involves assigning
different values or rights to beings on the basis of their species membership. All forms
of utilitarianism hold that we ought to maximise the good and minimise the bad. Peter
Singer has argued against the human tendency to exhibit speciesism. A non-speciesist
and utilitarian approach that he adopted leads to striking conclusions. Singer
distinguishes between two different classes of life, not humans and nonhumans, but
persons and nonpersons. Singer values persons over nonpersons. Singer's positions
have been challenged by many different groups concerned with what they see as an
attack upon human dignity, from advocates for disabled people to right-to-life
supporters.
Key Words: Right to life, disability, utilitarianism.
Peter Singer, biyoetik alan›nda tan›nan Avustralyal› bir felsefecidir. Her çal›ﬂmas›
ile geniﬂ yank›lar uyand›ran Singer, özellikle hayvan haklar› savunuculu¤u ile gündeme
gelmekte ve ‘Hayvan Özgürleﬂmesi’ hareketinin baﬂ›n› çekmektedir. Singer bu fikir
ak›m› çerçevesinde hayvanlar›n ahlaksal statülerine iliﬂkin kuram geliﬂtirmekte; onlara
yaklaﬂ›m›m›z›n gerisindeki ideolojileri irdeleyip hayvan deneylerini ve hayvanc›l›k sanayilerini incelemekte; bu ideolojinin uygulamada yol açt›¤› zulmü ortaya koymaya çal›ﬂmaktad›r1.
Singer hayvan haklar›n› savunurken onlar› de¤erli k›lmak ad›na insanlarla bir k›yaslamaya gitmektedir. ‘Hayvan Özgürleﬂmesi’ isimli kitab›nda ele ald›¤› “eﬂit derecede önemseme ilkesi” çerçevesinde Singer, bir bebe¤in ya da ileri derecede zihinsel engelli bir bireyin yaﬂam›n›n kutsall›¤›n›n güvencesi olarak kabul edilen özelliklerin hayvanlar için de geçerli olmas› gerekti¤ini göstermeye çal›ﬂmakta; bu nedenle engelliler
hakk›nda görüﬂlerini yap›land›r›rken temelde hayvan haklar›n› öne ç›karmay› amaçlamaktad›r1.
Ancak ‘Practical Ethics’ isimli di¤er bir kitab›nda Singer, engelli bireyler, bebekler ve onlar›n yaﬂam haklar›yla ilgili düﬂüncelerini hayvan haklar› konusundan ba¤›ms›z olarak dile getirmekte ve kulland›¤› keskin ifadeler sonucunda tepkileri üzerine çekmektedir2.
Çal›ﬂmam›z›n amac›, Singer’in “kiﬂi” ve “türcülük”1 kavramlar› ile “sonuçsalc› ve
yararc›” etik kuramlar› çerçevesinde engelli bireyler hakk›nda dile getirmiﬂ oldu¤u ifadeleri ve bu ifadelere yönelik tepkileri de¤erlendirmektir.
* Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD Doktora Ö¤rencisi /
zedisan@hotmail.com
** Yrd Doç Dr., Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD / fgkadioglu@yahoo.com
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Singer engelli insanlar hakk›ndaki görüﬂlerini hayvan haklar›n› savunmak amac›yla geliﬂtirmekte; yönteminde insan› de¤erli k›lan, onu hayvanlardan ay›ran özelli¤in ne
oldu¤u üzerinde durmakta ve bu özelli¤in “kiﬂi” (person) kavram› ile aç›klanabilece¤ini
belirtmektedir. Singer’e göre “kiﬂi” nitelemesi ak›l sahibi, kendinin fark›nda olan, gelece¤e yönelik düﬂünce ve plan yapma kapasitesi olan varl›klara atfedilmektedir. Bu
ba¤lamda Singer bebeklerin, ileri derecede engelli bireylerin ve demansl› yaﬂl›lar›n “kiﬂi” olarak nitelendirilemeyeceklerine vurgu yaparken, baz› hayvan türlerinin bu özellikler aç›s›ndan bebeklerden ve ileri derecede engelli bireylerden daha de¤erli olaca¤›n›
savunmaktad›r1.
Singer’e göre insana salt insan oldu¤u için de¤er verme yaklaﬂ›m› türcülük olarak
nitelendirilmekte, zihinsel kapasiteleri birbirinden farkl› olan insanlar›n eﬂit derecede
korunmaya de¤er olmad›¤›na inan›lmaktad›r. Singer’in ifadesiyle: “‹nsan› öldürmenin
yanl›ﬂl›¤› onun Homo Sapiens türüne ait olmas›ndan de¤il; ak›l sahibi, özerk ve kendinin fark›nda olma özelli¤inden kaynaklanmaktad›r. Bebekler bu özelliklerden yoksun
olduklar› için onlar› öldürmek, normal insan› veya kendinin fark›nda olan varl›¤› öldürmekle eﬂ tutulamaz.”2
Singer’in engellilere iliﬂkin olarak “yaﬂam›n sonland›r›lmas›” (ending life) ifadesi
yerine do¤rudan “öldürme” (killing) ifadesini kullanmas› dikkat çekicidir.**
Singer’in, buraya kadar dile getirilen, düﬂüncelerini hayvanlar› de¤erli k›lma ad›na ileri sürdü¤ü kabul edilse bile, konuya iliﬂkin öteki savlar›n› yararc› (utilitarian) ve
sonuçsalc› (consequentialist) etik kuramlar›na dayand›rmas› konuyu farkl› bir zemine
taﬂ›maktad›r.
Yararc›l›k, bir eylem ya da bir ﬂeyi de¤erlendirmede temel ölçüt olarak sa¤lad›¤› yarar› önceleyen etik yaklaﬂ›md›r3. Bu kurama göre: “bir davran›ﬂ en çok kiﬂiye en fazla
mutlulu¤u getirdi¤i ölçüde uygun kabul edilmektedir.” Burada önemli olan davran›ﬂ›n
yol açt›¤› sonuçtur. En çok iyi ve en az kötü etkiye neden olacak davran›ﬂ en uygun kabul edilmekle beraber ahlaken de en do¤ru davran›ﬂ olarak nitelendirilmektedir4.
Bu yaklaﬂ›ma göre önemli olan sonuçlar oldu¤u için zaman zaman sonuçsall›k olarak da kullan›lmaktad›r5. Pence’in yararc›l›k tan›m›na göre sonuçsall›k yararc›l›¤›n dört
ana prensibi aras›nda yer almaktad›r ve Peter Singer burada modern bir yararc› (utilitarian) olarak nitelendirilmektedir6.
Daha önce de belirtildi¤i gibi Singer “ileri derecede engelli bebeklerin öldürülebilece¤i” düﬂüncesinin temellerini yararc› (utilitarian) ve sonuçsalc› (consequentialist) düﬂünce ak›mlar› çerçevesinde oluﬂturmaktad›r2.
Buna göre, a¤›r engelli bir yeni do¤an›n, gelecekte onu bekleyen kötü yaﬂam olas›l›¤› nedeniyle ‘toplam mutluluk oran›’ azalaca¤›ndan ebeveyni veya baﬂka bir birey
onu istemedi¤i takdirde öldürülmesinde sak›nca bulunmamaktad›r. Yine e¤er engelli
bir bebe¤in öldürülmesi, sa¤l›kl› olarak do¤acak baﬂka bir bebe¤in mutlulu¤una daha
çok katk› sa¤layacaksa ‘mutlulu¤un toplam de¤eri’ engelli bebe¤in öldürülmesinden
dolay› daha da artacakt›r2. Engelli bebe¤in öldürülmesi bir kiﬂinin öldürülmesi ile eﬂde¤er de¤ildir ve ço¤unlukla bir haks›zl›k bile oluﬂturmaz*2.
Singer için önemli olan ac› çekme kapasitesidir ve bunu yaﬂam kalitesi ile ba¤daﬂt›rmaktad›r. Singer, baﬂkalar›na göre daha fazla ac› çekenlerin yaﬂam kalitesinin di¤erlerine göre daha düﬂük oldu¤unu; Down Sendromlu bir bebe¤in yaﬂam› kötü baﬂlad›¤› için ebeveynlerinin do¤umdan sonraki 28 gün içinde onun ölümünü isteyebilece¤ini savunmaktad›r7.
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Singer’in dile getirdi¤i bu düﬂünceler birçok aç›dan eleﬂtirilmiﬂtir. Aﬂa¤›da bu eleﬂtirilere yer verilmiﬂtir.
Kiﬂi tan›mlamas›na getirilen eleﬂtiriler, Singer’in bu tan›mlamas›n› gelecek için
ümit ve plan yapma yetisine dayand›rd›¤›na iﬂaret etmektedir. O’na göre yenido¤an›n
gelecek için bir ümidi ve plan› bulunmamaktad›r. Bu çerçevede Singer’in, depresif durumda olanlar›n ve intihar giriﬂimini düﬂünenlerin de bu özelliklerden yoksun olduklar›n› dikkate almad›¤› belirtilmektedir. Oysa Davis’e göre a¤layan bir bebek, intihar giriﬂimini düﬂünen bir insana göre yaﬂama daha çok de¤er vermektedir8.
Singer’e göre bebekler ileri derecede biliﬂsel özellikleri geliﬂmedi¤i için yaﬂamlar›n› sürdürme iste¤inden ve gelece¤i tahmin etme becerilerinden yoksundurlar; kendilerine ait bir gelecek ümidi mevcut olmad›¤›ndan gelece¤in onlar için bir de¤eri olamaz.
Kaposy’e göre ise bebekler yaﬂamlar›n› devam ettirme konusuna istek duyabilirler. Bebekler gelece¤e yönelik psikolojik bir ba¤lant› kuramasalar da bebe¤in yaﬂam›nda yer
alan biri bebek ad›na bebe¤i bekleyen gelece¤i görüp onun yarar›na hayata devam etme karar› alabilmektedir9.
Singer’e göre ileri derecede engelli bir bebe¤i öldürmek bir kiﬂiyi öldürmekle eﬂ
de¤er de¤ildir. Oysa insanlara kiﬂi olduklar› için de¤er atfetmeyiz. ‹nsan›n de¤erli olmas› baﬂkas›n›n ona de¤er atfetmesinden kaynaklanmaktad›r. Bir anne, karn›ndaki bebe¤e henüz do¤madan engelli olsun veya olmas›n de¤er atfetmektedir. Bebe¤i hakk›nda konuﬂurken “o¤lum, k›z›m” ifadelerini kullanmaktad›r. ‹nsanl›¤›m›z birey olmam›zdan ziyade insan toplumuna ait olmam›zdan; sosyal bir varl›k olmam›zdan kaynaklanmaktad›r. Bizler toplumun bir parças›y›z ve bu yüzden bir de¤ere sahibiz. Singer’e göre bu düﬂünce türcülük olarak nitelendirilse de hayvanlar›n da bir bak›ma kendi içlerinde türcü olduklar›n› söyleyebiliriz (köpe¤in yavrusunu korumas›, toplu halde yaﬂayan
hayvanlar›n varl›¤› gibi).
‹nsan sa¤l›¤› sadece kiﬂisel özelliklere ba¤l› de¤ildir. Kiﬂinin baﬂka insanlarla olan
iliﬂkisinin bir sonucudur. Engelli çocuklar aileleri veya toplum için bir yük olarak kabul
edilemezler. Bununla birlikte zihinsel engel hayat kurtar›c› tedavilerin esirgenmesi için
geçerli bir neden teﬂkil etmemektedir10.
Mutluluk art›ﬂ› konusu Singer’in görüﬂlerinde irdelenmesi gereken di¤er bir konudur. Toplam mutluluk oran›n›n bebe¤i öldüren ailelerde artaca¤›n› söylemek için bu
konuyla ilgili bir araﬂt›rman›n yap›lm›ﬂ olmas› gerekmektedir. Genel tespitlere göre çocu¤u ölen ailelerin y›llarca çocuklar›n›n yas›n› tuttuklar› bilinen bir gerçektir. Bebeklerinin ölümüne kendi iradeleri ile karar veren ailelerin ileride kendilerini sorgulay›p piﬂman olmayacaklar›n›; verdikleri bu karardan dolay› mutsuz olmayacaklar›n› kimse garanti edemez. ‹nsan duygulara sahiptir ve bu duygular zamana ve duruma göre de¤iﬂim gösterebilmektedir. Ayr›ca ailenin bu konuda rahats›zl›k hissetmeyece¤ini varsaysak bile toplum bu uygulamalardan ötürü rahats›zl›k hissedebilir. Dolay›s›yla konuyu
mutlulu¤a dayand›rmak bizi do¤ru bir sonuca götürmeyecektir.
Engelli bir bebe¤in sa¤l›kl› bir bebekle de¤iﬂtirilmesi konusu ise sa¤l›kl› bir bebe¤in
s›rf ebeveynleri daha çok mutlu olacaklar› için farkl› cinsiyetten olan bir bebekle de¤iﬂtirilmesine kadar gidebilmektedir. Yararc› görüﬂ burada mükemmel çocuk fikrine yol açabilmektedir ki, bu bize Nazi düﬂüncesini (öjeni) ça¤r›ﬂt›rmaktad›r11. Böyle bir anlay›ﬂ engelli bireyleri ileride toplumun mutlulu¤unu daha çok artt›rmak amac›yla organ kayna¤›
olarak da görebilir veya di¤er mutlulu¤u engelleyici bireyler bu ﬂekilde rahatl›kla ortadan
kald›r›labilir. Singer’in kiﬂi kavram› ile ilgili görüﬂlerinin özellikle gen teknolojisi, organ ve
doku kaynaklar›n›n artt›r›lmas› için büyük serbestlikler taﬂ›d›¤› ve insan hayat›n›n her aﬂamas›ndaki müdahaleleri hakl› ç›karabilece¤i ileri sürülmektedir12.
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Amaç toplumun mutlulu¤unu ve yarar›n› artt›rmak ise suçlular veya suça meyilli
olanlar yine bu düﬂünceyi temel alarak ay›klanabilir; kronik hastal›¤› olanlardan mali
yönden topluma yük olmamalar› için tedaviler esirgenebilir. Kendimize göre belirledi¤imiz “normal” kal›b›na uymayan herkes bu yolla feda edilebilir. S›n›rl› sa¤l›k kaynaklar› konusu kapsam›nda topluma maddi bir külfet ve yük getirdi¤i düﬂünülen engelli bireyler rahatl›kla feda edilebilir; sa¤l›k hizmeti sadece bunu daha çok hak etti¤i düﬂünülen sa¤l›kl› insanlara sunulabilir.
Yararc› düﬂünce ak›m›na göre bir insan kiﬂi oldu¤u sürece yaﬂama hakk›n› elinde
tutmaktad›r. Bundan sonraki aﬂaman›n yaﬂl› insan ayr›mc›l›¤› olmayaca¤›n› kimse garanti edemez. Ekonomik nedenlerden dolay› yaﬂl› insanlardan da hayat kurtar›c› t›bbi
tedaviler esirgenebilir veya onlara intihar önerilebilir13. Oysa ac›ma duygusu, kendinin
fark›nda olma konusu ve ekonomik sorunlar bir insan› öldürmek için gerekçe olarak
kabul edilemezler14.
McPherson ve Sobsey, Singer’in de¤iﬂtirilebilirlik (replaceability) görüﬂünün engelli bireyler, sa¤l›k hizmeti sunanlar ve genel olarak rehabilitasyon süreci üzerinde de
olumsuz etkiler oluﬂturaca¤›n› savunmaktad›r. Singer, ileri derecede engelli bireylerin
kiﬂi olarak nitelendirilemeyece¤ini ve bu yüzden etik konularla ilgili bir haklar›n›n veya
konumlar›n›n olamayaca¤›n› öne sürmektedir. Bunun yan› s›ra, daha az engeli olan insanlar›n kiﬂi olarak tan›mlanabileceklerini; fakat yaﬂam kalitelerinin engellerinden dolay› olumsuz etkilenece¤ini; bu kiﬂilerin elemeden geçirilerek kendileri için sarf edilecek kaynaklar›n daha iyi durumda olanlar için kullan›lmas›n›n etik aç›dan daha uygun
olaca¤›n› ileri sürmektedir. McPherson ve Sobsey, rehabilitasyon sürecinin tam bir iyileﬂme ile sonuçlanmamas› halinde Singer’in yaklaﬂ›m›n›n ahlaka ayk›r› (immoral) bir
davran›ﬂ olarak kabul edilebilece¤ini ima etmektedir15.
Singer’in iyi bir yaﬂam için engelli bebeklerin öldürülebilece¤ini savunmas›na ra¤men, asl›nda kendilerinin ve ailelerinin karﬂ›laﬂt›klar› zorluklar›n yasal düzenlemelerle
giderilmesi veya sosyal imkânlar›n artt›r›lmas› halinde engelli bebeklere yaﬂama ﬂans›
sunulabilir16,17. Buradaki as›l sorun toplumun tam anlam›yla sosyal bir toplum olamay›ﬂ›; herkese gerekli olan deste¤i sa¤layamamas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Dünyan›n her yerinde engelli bireyler yaﬂam haklar›n› savunmaktad›r. Yaﬂam kalitesi toplumun sa¤l›kl› bireyleri ve devlet taraf›ndan artt›r›labilen bir durumdur ve sadece o durumun içinde bulunan› ilgilendirmemektedir16.
Bebeklerin yaﬂamlar›n›n, kiﬂi olma “kapasitesi”ne sahip olduklar› için de¤erli oldu¤unu düﬂünmek Singer’e göre kürtaja da karﬂ› ç›kmay› gerektirmektedir. Oysa Singer’in benimsemiﬂ oldu¤u toplam mutlulu¤un artt›r›lmas› konusu da ayn› sonuca götürebilmektedir. Bu mant›¤a göre mutluluk yeni do¤acak canl›larla artacaksa özellikle çocuklar› için mutlu bir yaﬂam sa¤layabilecek ailelerin korunma yollar›na baﬂvurmalar› da
yasaklanmal›d›r. Ayr›ca kötü yaﬂam bir ölüm kriteri olabiliyorsa büyük bir yoksulluk
içinde do¤an çocuklar için de ayn› durum söz konusu olmal›d›r11. McKie bu konuya
bir soruyla de¤inmektedir: “A¤r› ve ›st›rap çekme birinin yaﬂamamas› için yeterli bir
iddiaysa neden sevinç ve mutluluk bir insan›n var olmas›na yard›mda bulunmak için geçerli bir neden oluﬂturmamaktad›r?”18.
Kötü bir yaﬂam› en iyi de¤erlendirecek durumda olan ﬂüphesiz bu durumu yaﬂayand›r, yani engelli oland›r. Dolay›s›yla yaﬂam kalitesini ölçerken Singer, bu konuda
deneyim sahibi olmad›¤› bir topluluk ad›na görüﬂ sunmaktad›r8.
‘Yaﬂam Kalitesi’, bu ad› taﬂ›yan ölçeklere ra¤men, niceliksel hale dönüﬂtürülmesi
güç; sübjektif bir olgudur. Bu ba¤lamda, engelli bir bebe¤in yaﬂam kalitesinin nas›l ola-
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ca¤›n› belirtirken nesnel temellendirme yapabilmek zordur. Wrexham, bu düﬂünce
kapsam›nda engelli bebeklerin yaﬂam kalitelerinin kötü olaca¤› varsay›m›ndan hareketle onlar›n ölümlerinin yaﬂamlar›ndan daha iyi olaca¤› sonucuna varman›n ve buna dayanarak bebeklerin öldürülmelerinin veya ölmelerine izin vermenin hakl› ç›kar›lmaya
çal›ﬂ›lmas›n›n yetersiz ve aldat›c› oldu¤unu savunmaktad›r19.
Demarco’ya göre, Singer yaﬂam kalitesi kavram›n› ön planda tuttu¤u için “ölüm
kültürünün mimar›” olarak nitelendirilmektedir. Oysa hayat sürprizlerle doludur. Engelli bir birey engellerine ra¤men yaﬂamaktan büyük zevk alabilir. Bunu önceden kestirebilmek neredeyse olanaks›zd›r. Uyku ve koma halinde oldu¤u gibi varl›¤›m›z fark›ndal›¤›m›z›n önündedir7.
Bebeklerin ve engelli bireylerin öldürülebilmesinin bir haks›zl›k teﬂkil etmeyece¤i
düﬂüncesi asl›nda Singer’in hayvan özgürleﬂmesi felsefesiyle de ba¤daﬂmamaktad›r.
Singer bir yandan hayvan haklar›ndan, özellikle hayvanlar›n yaﬂama haklar›ndan bahsederken, öte yandan insan için ölümü önerebilmektedir. A¤r› hissetme olas›l›klar› nedeniyle yumuﬂakçalar›n yenmemesi gerekti¤i konusuna de¤inirken, kiﬂi olmad›klar›
için gözden ç›karabilecek bebeklerin a¤r› hissedebilme olas›l›klar›n› göz ard› edebilmektedir. Tabii burada ölmenin, engelli bir birey olarak do¤maktan daha iyi olaca¤› düﬂüncesinin ölümün tecrübe edilemeyiﬂi ve karﬂ›laﬂt›rma imkân›n›n olmamas› nedeniyle neye dayan›larak karara ba¤land›¤› da aç›k olmayan durumlardan biridir.
Büyük fiziksel engellerin varl›¤›nda da, yoklu¤unda da yaﬂaman›n yaﬂamamaktan
daha de¤erli oldu¤u üzerinde birleﬂilen bir konudur20. ‹nsanlar› bir tak›m özelliklerine
göre s›n›fland›r›p ayr›mc›l›k yapmaktan, onlar›n yaﬂamay› hak edip etmediklerini tart›ﬂmaktansa akademik çevrenin ve toplumun yapmas› gereken en önemli insanl›k görevi bu insanlara yard›mc› olmak ve ailelerini hem ekonomik hem psikolojik aç›dan
desteklemektir.
Sonuç olarak, insan her ne durumda olursa olsun daima de¤erlidir. Engelli bireylere ayr›mc›l›k yaparak onlar› toplumdan soyutlama; yaﬂamay› hak edip etmediklerini
sorgulama ve onlar ad›na karar verme e¤iliminde olan bir düﬂünce ak›m›n›n her zaman tehlikeli sonuçlara yol açabilme gizil gücüne sahip oldu¤u unutulmamal›d›r.
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KEM‹K ÖLÇÜMÜNDEN YAﬁ TAY‹N‹N‹N ET‹K BOYUTLARI
ETHICAL DIMENSIONS of SKELETAL AGE DIAGNOSIS*
Rüstem Ertu¤ ALTINAY**
Abstract
Forensic age estimation in living subjects is an important task for forensic
experts, especially in countries where birth records are not well maintained. The
process is often used to confirm the chronological age of a criminal or victim when
there is lack of available evidence such as birth records and witnesses. Focusing on
the case of Turkey where the Greulich and Pyle method of skeletal age diagnosis is
often the only method used in forensic estimation of age, this paper seeks to discuss
the ethical implications of the process.
Key Words: Skeletal age diagnosis, medicolegal ethics, pediatrics.
Kemik Ölçümünün Uygulanmas›
Kemik ölçümünden yaﬂ tayini, pediyatride ve adli t›pta kullan›lan bir iﬂlemdir. Pediyatride bu iﬂlem büyüme bozukluklar›n›n de¤erlendirilmesi ve incelenmesi, büyüme
potansiyelinin saptanmas› ve büyüme tedavisinin etkilerinin incelenmesi için kullan›l›r.
Normal olana iliﬂkin standartlar›n belirlenmesi ve kullan›lmas›, tedavinin sonradan ortaya ç›kabilen etkileri gibi meseleler nedeniyle kemik ölçümünden yaﬂ tayininin pediyatride kullan›m›na iliﬂkin sorunlar mevcuttur. Fakat bu yaz›da yaln›zca kemik ölçümünden yaﬂ tayininin adli t›ptaki kullan›m›na iliﬂkin sorunlara de¤inece¤im.
‹ﬂlemin adli t›pta kullan›m›nda amaç, kiﬂinin yaﬂ›na iliﬂkin güvenilir kan›tlar›n bulunmamas› halinde suçlu, ma¤dur ve mültecilerin kronolojik yaﬂ›n›n hesaplanmas›d›r.
Elde edilen sonuçlar, reﬂit olma yaﬂ›yla ve yasalarda belirtilen di¤er yaﬂ s›n›rlar›yla iliﬂkisi bak›m›ndan çok önemlidir.
Kemik Ölçümünden Yaﬂ Tayini
Türkiye Cumhuriyeti hukuku ba¤lam›nda canl›larda yaﬂ tayini ço¤u zaman yaln›zca “kemik ölçümünden yaﬂ tayini” anlam›na gelir. Kemik ölçümünde kullan›lan baﬂl›ca iki yöntem vard›r: Greulich ve Pyle yöntemi ile Tanner ve Whitehouse yöntemi. ‹ki
yöntemde de sol el röntgeninden yararlan›l›r. Greulich ve Pyle yönteminde 28 kemik,
bir referans de¤er atlas›yla k›yaslanarak incelenir. Atlasta kiﬂinin röntgenine en çok
benzeyen foto¤raf bulundu¤unda kemik ve epifizler tek tek, daha ayr›nt›l› bir biçimde
incelenir. Bu inceleme temel al›narak kiﬂinin kemik yaﬂ› saptan›r.
Greulich ve Pyle yöntemindeki baz› sorunlar› gören Tanner ve Whitehouse, baﬂka bir yöntem geliﬂtirmiﬂtir. Bugün iki yöntem de pediyatride çocu¤un yetiﬂkinlikteki
boy uzunlu¤unun tahmini, h›zl› veya yavaﬂ geliﬂmenin de¤erlendirilmesi için kullan›l›r.
Uygulanmas› daha h›zl› ve kolay oldu¤u için pediyatride genellikle Greulich ve Pyle
yöntemi tercih edilir. Fakat yöntemin adli t›ptaki uygulamalar›na iliﬂkin önemli sorunlar bulunmaktad›r.
* Ayn› konuyu feminist biyoetik yaklaﬂ›m›ndan yola ç›karak tecavüz vakalar› üzerinden tart›ﬂt›¤›m bir yaz›m,
‹ngilizce olarak International Journal of Feminist Approaches to Bioethics dergisinde yay›nlanacakt›r.
** Bo¤aziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yüksek Lisans Ö¤rencisi /
realtinay@yahoo.com
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Greulich ve Pyle Yöntemiyle ‹lgili Sorunlar
Greulich ve Pyle yönteminin kiﬂinin kronolojik yaﬂ›n› verdi¤i varsay›lsa da yöntemin yaﬂ tayinindeki güvenilirli¤i hayli s›n›rl›d›r1. Nüfusa uygun olarak geliﬂtirilmiﬂ özel
bir atlas›n bulundu¤u Amerika Birleﬂik Devletleri’nde deneyimli radyologlar taraf›ndan
uyguland›¤›nda bile Greulich ve Pyle yönteminin kronolojik yaﬂ›n do¤rulanmas› için
kullan›l›ﬂ›, gerekli hassasiyetten uzakt›r ve ço¤u zaman kiﬂinin kronolojik yaﬂ›n›n oldu¤undan büyük veya küçük hesaplanmas›na yol açabilir2. Birleﬂik yöntemler kullan›ld›¤›nda bile yan›lma pay› iki tarafta da 2 – 3 y›l ya da en iyi ihtimalle 12 ay olabilir3. Bu
hata paylar› hukukta ço¤u zaman çok önemlidir.
Greulich ve Pyle yöntemine iliﬂkin bir di¤er sorun, kﬂinin sosyo-ekonomik ve etnik kökeninin, sonuçlar› etkileyebilmesidir. Ciddi beslenme yetersizliklerinin görüldü¤ü
vakalarda kemik geliﬂimi ve diﬂ oluﬂumu, standartlar›n çok alt›nda olabilir4. Hatta kemik ölçümü, çocuk fakirli¤ine iliﬂkin bir gösterge olarak kullan›labilmektedir. Kiﬂinin
genetik yap›s›, özellikle etnik kökeni de sonucu etkiler5. Hormonlar da, özellikle hamilelik döneminde, kemik geliﬂimini etkileyebilir. Dolay›s›yla, kullan›lan atlas ve kiﬂinin
özellikleri, sonucu rahatl›kla etkileyebilir.
Yöntemin Türkiye’deki uygulamalar›na iliﬂkin sorunlar da mevcuttur. Bugün
Amerika Birleﬂik Devletleri’nin beyaz nüfusu, Kuzey Avrupa ve Orta Avrupa nüfusu
için iskelet olgunlu¤una iliﬂkin standart de¤erler bulunmaktad›r. Türkiye’de kullan›lan
de¤erler, Amerikan nüfusuna göre hesaplanm›ﬂt›r ve Türkiye nüfusu ile önemli farkl›l›klar göstermektedir6. Alt – orta s›n›fa mensup çocuklar üzerinde yap›lan bir araﬂt›rmaya göre 12 ve 15 yaﬂlar›ndaki k›z çocuklara ve 12, 15 ve 18 yaﬂlar›ndaki erkek çocuklara iliﬂkin hesaplamalarda standart sapma bir y›l›n üzerindedir7.
‹kinci bir sorun, uzman eksikli¤idir. Türkiye’de kemik ölçümünden yaﬂ tayini konusunda uzman kiﬂilerin say›s› azd›r. Adli t›p kurumlar›nda bile bu iﬂlemle ilgili formal
bir e¤itim verilmemektedir. Bununla beraber, Türkiye’deki t›p ve hukuk sistemi, gerekli uzmanl›¤a ve deneyime sahip olmayan doktorlar›n iﬂlemi gerçekleﬂtirmesine izin vermekte, hatta devlet memuru olduklar› için kimi zaman bir anlamda onlar› zorlamaktad›r. Greulich ve Pyle yöntemi büyük ölçüde doktorun yorumunu temel ald›¤› için uzmanl›k çok önemlidir. ‹ﬂlemi uzman olmayan bir kiﬂi yapt›¤›nda yan›lma pay› artabilir
ve sonuç etkilenebilir. Yaﬂ tayini iﬂlemlerinde birden fazla kiﬂinin görev almas› da
önemlidir. ‹ﬂlemin tek kiﬂi taraf›ndan yürütüldü¤ü hallerde gözlemciler aras› kontrol
mekanizmas› ortadan kalkt›¤› için güvenilirlik azal›r, iﬂlem siyasi ve di¤er müdahalelere daha aç›k hale gelir.
Greulich ve Pyle yöntemi ve bu yöntemin kronolojik yaﬂ›n saptanmas› için kullan›m›ndaki bir di¤er sorun da yaln›zca kemiklere bak›lmas›d›r. Diﬂler, boy, kilo, ergenlik belirtileri, vücut k›llar›, deri ve gözdeki de¤iﬂimler ve psikolojik faktörler gibi farkl›
parametreler bulundu¤u halde Türkiye’de ve pek çok baﬂka ülkede yaln›zca kemik ölçümünden yaﬂ tayinine baﬂvurulmaktad›r. Diﬂler, boy ve kilo gibi baz› parametreler
ancak siyasi önem taﬂ›yan vakalarda kullan›l›yor gibi görünmektedir. Baz› parametreler, özellikle psikolojik unsurlar ise hemen her zaman yok say›lmaktad›r.
Türkiye’de Kemik Ölçümünden Yaﬂ Tayini, Davalar› Nas›l Etkilemektedir?
Türkiye’de adli t›pta yaﬂ tayininin yayg›n kullan›m›n›n gerekçesi, do¤um kay›tlar›n›n her zaman iyi tutulmamas›d›r. Fakat “makul ﬂüphe” kavram›n›n mu¤lakl›¤› nedeniyle bu uygulamaya güvenilir nüfus belgeleri ve di¤er kan›t ve tan›klar›n bulundu¤u
hallerde de baﬂvurulabilmektedir. Adli t›pta yaﬂ›n yanl›ﬂ hesaplanmas›n›n önemli sorunlara yol açt›¤› dört temel durum vard›r:
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1) San›¤›n yaﬂ›n›n kronolojik yaﬂ›ndan büyük hesaplanmas›: San›k, yasalarca belirlenenden fazla ceza al›r.
2) San›¤›n yaﬂ›n›n kronolojik yaﬂ›ndan küçük hesaplanmas›: San›k, yasalarca belirlenenden az ceza al›r.
3) Ma¤durun yaﬂ›n›n kronolojik yaﬂ›ndan büyük hesaplanmas›: Özellikle tecavüz
davalar›nda önemlidir. San›k, yasalarca belirlenenden az ceza al›r.
4) Ma¤durun yaﬂ›n›n kronolojik yaﬂ›ndan küçük hesaplanmas›: Özellikle tecavüz
davalar›nda önemlidir. San›k, yasalarca belirlenenden fazla ceza al›r.
Kemik Ölçümünden Yaﬂ Tayinine ‹liﬂkin Etik Sorunlar
Kemik ölçümünden yaﬂ tayini ve iﬂlemin adli t›pta kullan›l›ﬂ›na iliﬂkin sorunlar› tart›ﬂmadan önce adli t›p ba¤lam›n›n en az›ndan baz› bak›mlardan, normal t›bbi ba¤lamdan farkl› oldu¤unun alt›n› çizmek isterim. Bunun temel nedeni, adli t›pta “hasta özerkli¤i” dedi¤imizde asl›nda kelimenin geleneksel anlam›yla bir hastadan bahsetmememizdir. ‹ﬂlem tedaviye yönelik de¤ildir. ‹nsanlar, hukuki gerekçelerle yaﬂ tayini yapt›rmaya zorlanmaktad›r. Kimi durumlarda sonuç, kendilerini do¤rudan etkilemeyecektir bile. Bu, tecavüz ma¤durlar›n›n durumunda son derece barizdir. Hukuk, suçun tan›m›n›n yap›lmas› ve failin cezas›n›n saptanmas› için bu kiﬂileri yaﬂ tayinine zorlamaktad›r.
Benzer ﬂekilde, hekimler de iﬂlemle ilgili sorunlar› ve/veya kendi eksiklerini bilseler dahi bu iﬂlemi gerçekleﬂtirmeye zorlanmaktad›r. Adli t›p ba¤lam› ve tedavi edici t›p ba¤lam› aras›ndaki bu türden farklar, siyasi etik ve hukuk eti¤iyle do¤rudan iliﬂkili sorular
do¤urmaktad›r.
Kemik ölçümünden yaﬂ tayinine ve iﬂlemin Türkiye’de uygulan›ﬂ›na iliﬂkin temel
sorunlar birbiriyle yak›ndan iliﬂkilidir, özerklik de merkezde bulunmaktad›r. Özerkli¤i
ele ald›klar› eserlerinde Tom Beauchamp ve James Childress, özerk seçimde bulunan
kiﬂinin:
1) kas›tl›,
2) anlayarak,
3) eylemlerini belirleyen etkilerin tesirinde kalmadan hareket etmesi gerekti¤ini
söyler.
Kemik ölçümünden yaﬂ tayininin Türkiye’de uygulan›ﬂ›, özerk seçimde bulunmaya iliﬂkin bu temel gereklilikleri çi¤ner görünmektedir, zira bir tercihten bahsetmek bile mümkün de¤ildir. Kimli¤ine göre belli bir yaﬂ›n alt›nda olan bir çocuk tecavüze u¤rad›¤›nda mahkemenin yaﬂ tayini talep etmesi halinde kendisinin veya vasilerinin bunu reddetmek gibi bir seçene¤i yoktur. Onlar davadan vazgeçse dahi kamu ad›na yürütülen bir dava olacakt›r ve yaﬂ tayini talep edilecektir. Baﬂka bir deyiﬂle, eylemi belirleyen etkiler bulunmaktad›r. Ne çocuk ne de ailesi, iﬂlemi reddetme özgürlü¤üne sahiptir. Bu anlamda, özerklik ve otorite aras›nda bir çat›ﬂma söz konusudur.
Beauchamp and Childress, asl›nda özerklik ve otorite aras›nda bir çat›ﬂma bulunmad›¤›n›, zira kiﬂiler meﬂru bir yönetim kayna¤› olarak gördükleri bir kurumu, gelene¤i veya cemaati kabul ederken özerk seçim yapt›klar›n› savunur. Ne var ki tedaviyle ilgili tercihleri kendi seçti¤iniz bir dine göre yapmakla adli t›p ba¤lam› aras›nda fark vard›r. Pek az kiﬂi, vatandaﬂ› oldu¤u ülkeyi seçmek gibi bir hakka sahiptir. Türkiye’de kemik ölçümü uygulanan kiﬂilerin ço¤u yaln›zca Türkiye’de do¤muﬂ olduklar› için Türk
vatandaﬂ›d›r ve Türkiye’de yaﬂamaktad›r. Dolay›s›yla özerklik ve otorite aras›nda, otoriteler aras›nda önceden yap›lm›ﬂ temel bir tercihle aç›klanamayacak bir çat›ﬂma bulundu¤u aﬂikard›r.
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Anlama da ayd›nlat›lm›ﬂ onamla ilgili bir özerk seçim meselesidir. Özellikle küçük
yaﬂtaki tecavüz ma¤durlar›, gerek küçük yaﬂ gerekse anksiyete, ﬂok ve depresyondan
travma sonras› stres bozuklu¤u, tecavüz travmas› sendromu ve travmaya ba¤l› baﬂka
sa¤l›k sorunlar›na uzanan psikolojik ve duygusal rahats›zl›klar nedeniyle süreci anlay›p
karar veremeyebilir. Ayr›ca bu kiﬂiler ço¤u zaman iﬂlemin içeri¤i, nas›l uyguland›¤› ve
içerdi¤i riskler hakk›nda bilgilendirilmemektedir. Röntgene maruz kalmak düﬂük de olsa bir sa¤l›k riski içerir ve hastaya yarar›n›n riskten çok daha önemli oldu¤u aç›k de¤ilse tercih edilmez. Adli t›p ba¤lam›nda hastan›n tedavi edilmesi söz konusu de¤ildir.
Üstelik tecavüz vakalar›nda kiﬂi yak›n zamanda bir travma yaﬂam›ﬂt›r ve muhtemelen
duygusal olarak zor bir dönem geçirmektedir. T›bbi bir iﬂleme zorlanmak, psikolojik
rahats›zl›klar› artt›rabilir. ‹ﬂlemden do¤abilecek zararlar, iﬂlemin nas›l uyguland›¤› ve
güvenilirli¤inin s›n›rl› oluﬂu kiﬂilere aç›klanmamaktad›r. Bu nedenle bu vakalarda ayd›nlat›lm›ﬂ onam prensibi de çi¤nenmektedir.
Kiﬂi haklar›n›n adalet u¤runa k›s›tlanabilece¤ini savunanlar olabilir. Ne var ki
Greulich ve Pyle yöntemiyle yap›lan kemik ölçümü, yanl›ﬂ sonuç alma riski nedeniyle,
adalete engel de olabilmektedir. Dahas›, adli t›pta yaﬂ tayini zorunlulu¤u, tecavüz ma¤durun›n u¤raﬂmas› gereken kurumlar›n ve bürokratik iﬂlemlerin say›s›n› artt›rmaktad›r.
Bu, kamu hastaneleri çal›ﬂanlar›n›n ve memurlar›n ço¤u zaman travma ma¤durlar›yla
ilgilenmek için gerekli e¤itimi almad›¤› Türkiye’de özellikle sorunludur. Dolay›s›yla adli t›pla ilgili iﬂlemlerin artmas›, ma¤durlar› ihbardan cayd›rabilir. Ayr›ca, adli t›pta güvenilirli¤i s›n›rl› iﬂlemlerin kullan›lmas› ve bunun halk taraf›ndan bilinmesi, adalet mekanizmalar›na duyulan güveni zay›flatmaktad›r.
Adli t›pta kemik ölçümünden yaﬂ tayini uygulan›rken kiﬂinin onam› gerekmemekte ve insanlar tedaviye yönelik bir yarar› olmayan bir t›bbi iﬂleme zorlanmaktad›r. Kiﬂilik yok say›larak beden bir kan›t kayna¤› olarak nesneleﬂtirilmekte ve kiﬂinin onam›
al›nmaks›z›n kullan›lmaktad›r. Bu ﬂekilde nesneleﬂtirilmesiyle beden, yaln›zca hukuk
mekanizmas›n›n iﬂlemesini kolaylaﬂt›ran bir kan›t kayna¤›na dönüﬂmektedir. Dahas›,
kiﬂi bu sorunlar›n fark›ndaysa bile bir ﬂey yapamaz. Bu, en çarp›c› biçimiyle, beden bütünlü¤ü zaten ihlal edilmiﬂ olan tecavüz ma¤durlar›nda görülmektedir. Kiﬂinin yaﬂ›na
iliﬂkin yanl›ﬂ bir hesaplama, ma¤durun bedeninin, ona tecavüz eden kiﬂiye verilecek
cezay› azaltmak için kullan›lmas› anlam›na gelecektir. Dolay›s›yla kiﬂi hem adalet sisteminin hem kendi bedeninin ihanetine u¤ram›ﬂ olacakt›r. Bu da kiﬂinin kendi bedenine
yabanc›laﬂmas›na yol açar.
Sonuç
Bu yaz›da ayd›nlat›lm›ﬂ onam, hasta özerkli¤i ve bedenin nesneleﬂtirilmesi gibi biyoetik meseleleri üzerinde durdum. Ne var ki meselenin burada de¤inemeyece¤im hukuk eti¤ine iliﬂkin boyutlar› da vard›r.
Yaﬂ tayinine iliﬂkin etik sorunlar› en aza indirmek için öncelikle halk›n ve özellikle hukukçular›n, iﬂlemin do¤as› ve güvenilirli¤i hakk›nda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu, uzmanl›¤› bulunmayan doktorlar›n kemik ölçümünden yaﬂ tayini yapmas›n› ve
daha güvenilir kan›tlar›n bulundu¤u hallerde iﬂleme baﬂvurulmas›n› önleyebilir.
At›lacak ikinci ad›m, adli t›pta yaﬂ tayininin güvenilirli¤ini artt›rmakt›r. Daha güvenilir bir yöntem bulunana dek adli t›pta Greulich ve Pyle yönteminin dikkatli bir biçimde kullan›labilece¤ini savunanlar bulunmaktad›r8. Yak›n tarihli baz› araﬂt›rmalara
göre, yeni ve daha az popüler olan Thiemann – Nitz yöntemi, yaﬂ tayininde fazla hesaplaman›n önüne geçebilir9. Greulich ve Pyle yöntemi kullan›lmaya devam edecekse
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bile Türk nüfusuna göre haz›rlanm›ﬂ, gerekliyse etnik farkl›l›klar› da gösteren bir atlas
oluﬂturulmas› zorunludur. Ayr›ca uzmanlar›n say›s›n›n artmas› ve gözlemciler aras›
kontrolün uygulanmas›na ihtiyaç vard›r.
Tek veya birleﬂtirilmiﬂ yöntemlerin kullan›m›n›n da önemli etik boyutlar› bulunmaktad›r. Kemik ölçümünden yaﬂ tayini, diﬂ ölçümü gibi baﬂka yöntemlerle birleﬂtirildi¤inde daha do¤ru sonuç veriyorsa birleﬂtirilmiﬂ yöntemlere yaln›zca siyasi önemi olan
vakalarda baﬂvurulmamas› gerekir.
Sistemin Türkiye’de uygulan›ﬂ›yla ilgili bir di¤er sorun da her kurumda çocuklar
için özel e¤itim alm›ﬂ muayene ekipleri ve gerekli birimlerin bulunmay›ﬂ›d›r. Çocuklar›n görebilece¤i psikolojik ve duygusal zarar› en aza indirmek için bu birimlerin ve ekiplerin kurulmas› gerekmektedir.
Bu ad›mlar›n at›lmas›, kemik ölçümünden yaﬂ tayininde gördü¤ümüz sorunlar›n
en az›ndan bir k›sm›n›n ortadan kald›r›lmas›nda etkili olacakt›r. Fakat yine de çözülmeyen temel bir mesele vard›r: Ayd›nlat›lm›ﬂ onam sorunu. ‹ﬂleme yaln›zca gerekli oldu¤unda baﬂvurmak, adli t›pta yaﬂ tayininin yap›ld›¤› vakalar› azaltacakt›r. Ne var ki yine
de yaﬂ tayinine ihtiyaç duyulan vakalar bulunabilir. Böyle durumlarda da kemik ölçümü için ayd›nlat›lm›ﬂ onam›n al›nmas› gerekir. Kiﬂinin onam› yoksa diﬂ ölçümü veya
di¤er antropometrik incelemelere onam verip vermeyece¤i sorulmal›d›r. Ayd›nlat›lm›ﬂ
onam al›n›rken iﬂlemin içeri¤i ve sa¤l›k bak›m›ndan taﬂ›yabilece¤i riskler kiﬂiye ve/veya vasilerine ayr›nt›s›yla aç›klanmal›d›r. Kiﬂinin, kan›t elde edilmesi için t›bbi iﬂlemi kabul etmeye kendini zorunlu hissetmesinin önlenmesi de önemlidir. Gönüllülük vurgulanmal›d›r.
Reﬂit olma yaﬂ› ve di¤er yasal yaﬂ s›n›rlar›n›n iﬂe yarar uzlaﬂ›mlar oldu¤u kabul edilirse - ki bu tart›ﬂmaya aç›k bir meseledir – adli t›pta yaﬂ tayini kiﬂiye tedavi edici bir
yarar sa¤lamasa da gerekli bir t›bbi iﬂlem olabilir. Ne var ki kullan›lan teknolojilerin ve
Türkiye’deki uygulamalar›n›n geliﬂtirilmesi ve kiﬂileri koruyacak etik kurallar›n koyulmas›yla etik sorunlar›n en aza indirilmesi önemlidir.
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TÜRK‹YE’DE AMBULANS H‹ZMETLER‹NDE TIP ET‹⁄‹
MEDICAL ETHICS PROBLEMS of
AMBULANCE SERVICES in TURKEY
Hasan ERBAY*, Sultan ALAN**
Abstract
Human health problems are handled by different organized institutions, with a
wide spectrum ranging huge health centers and health units very limited in the
number of staffs or technical background. If preventive health units are partially
excluded, almost all of these mentioned units are settled in one building with all staffs
and technical infrastructure, being physically stationary and expecting the patients to
personally apply. Ambulance services are not stationary organizations from the point
of view of staffs and technical infrastructure and are expected to arrive to any
location where the patient is present, in order to provide emergency examination,
presumptive diagnosis and first intervention processes at the location of incidence.
Hence ambulatory health services that differ from the rest of health institutions have
self-specific work discipline and mentality. Due to self-specific conditions of an
ambulance, ambulance service professionals meet ethical problems that differ from
those met by non-ambulatory health service providers. Ambulance services, which
start in the instant the emergency health aid is requested, cover processes like the
urgent arrival at the patient’s location, the application of the first professional
medical intervention, the provision of an effective communication with both the
patients and their companions and the transport of the patients to an adequate health
institution, if necessary. All these processes not only present high risk of malpractice
and nonobservance of patients’ rights, but also include many ethical dilemmas. In
order to provide the most efficient health service, the ambulatory professionals are
subject to obey the rule of equity when selecting the patient to be served like in cases
of multiple emergency aid requests, the rule of respect to the autonomy like in cases
of semi or un-conscious patients, the rule of undamaging by maintaining all medical
and technical tools in the ambulance in a good-working condition and in a full set, the
rule of usefulness by improving or at least not worsening the health condition of the
patient with medical intervention provided. This study aimed to investigate the ethical
problems of emergency health professionals working in ambulances, in the context of
basic principles of medical ethics.
Key Words: Ambulance Services, Medical Ethics, Ethic Principles.
Giriﬂ
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tan›m›na göre ambulans, hasta nakli ve/veya acil yard›m
amac›yla kullan›lan, teknik ve t›bbi malzemelerle özel olarak donat›lm›ﬂ kara, hava ve
deniz ulaﬂ›m araçlar›d›r1. Kara ambulanslar› üç s›n›fa ayr›lmaktad›r1:
1-Hasta nakil ambulans›: Yaﬂl›l›k nedeniyle oluﬂan fiziksel engelleri olan, sakatl›k
ya da sosyal gerekçeler gibi pek çok sebeple kendi baﬂ›na hastaneye ulaﬂ›m› s›k›nt›l›,
* Çukurova Üniversitesi Deontoloji ve T›p Tarihi AD Doktora Ö¤rencisi hasanerbay@yahoo.com
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acil sa¤l›k hizmeti gereksinimi olmayan hastalar›n hastaneye naklinin yap›ld›¤›, genellikle randevulu çal›ﬂan, t›bbi teknik donan›m› basit ambulanslard›r.
2-Acil yard›m ambulans›: Her türlü acil durumda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve yaral›lara gerekli acil müdahaleyi yapabilecek ekibe ve t›bbi teknik donan›ma sahip ambulanslard›r. Acil yard›m ambulanslar›nda görev yapan sa¤l›k çal›ﬂan› acil t›bbi yard›m e¤itimi alm›ﬂ kiﬂilerdir. Bu araçlarda görev yapan sa¤l›k çal›ﬂanlar›
-her ne kadar farkl› dönemlerde farkl› isimlendirmeler kullan›lm›ﬂ olsa da- doktor, acil
t›p teknisyeni ve sürücüden oluﬂan bir acil yard›m ekibidir.
3-Özel donan›ml› ambulanslar: Hasta veya yaral›lar›n yaﬂ›na, fiziksel ve t›bbi durumlar›na ya da ambulanslar›n görev yapt›¤› bölgenin co¤rafi özelliklerine göre ekip ve
ekipmanla donat›lm›ﬂ araçlard›r. Yo¤un bak›m ambulans›, yenido¤an nakil ambulans›,
kar ambulans› gibi araçlar bu s›n›fland›rma içinde say›labilir.
Bu çal›ﬂmada ‘ambulans’ terimiyle ifade edilen, içerisindeki sa¤l›k ekibi ile beraber acil yard›m ambulanslar›d›r. ‘Ambulans Hizmetleri’ terimi ise ambulanslar ile bu
ambulanslar›n sevk ve idare edildi¤i bir merkezi ve bu merkezin idari ve kurumsal yap›lanmas›n› ifade etmektedir.
Ambulans Hizmetlerinin ‹ﬂleyiﬂi
Acil sa¤l›k hizmetleri sunumu seçicilik, ivedilik ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n sürekli haz›r ve görev baﬂ›nda bulunmalar›n› gerektirmesi gibi nedenlerden dolay› her ﬂehirde tek
bir merkezden sevk ve idare edilmesi uygun ve gerekli olan hizmetlerdir. Günümüzün
en yayg›n haberleﬂme ﬂekli olan telefon ile aran›lan merkeze komuta kontrol merkezi
veya ambulans ça¤r› merkezi gibi isimler verilmektedir1,2. Acil sa¤l›k yard›m›na gereksinim duyuldu¤u anda aran›lan merkezin telefon numaralar› ülkeler aras›nda farkl›l›k
göstermekle beraber ülkemizde 112’dir. 112 art›k sadece bir telefon numaras› de¤il,
ambulans hizmetlerinin verildi¤i kurumsal yap›n›n da ad› olarak kullan›lmaktad›r. Ça¤r› merkezine bir acil yard›m talebi ulaﬂt›¤› anda merkezde bulunan e¤itimli sa¤l›k çal›ﬂanlar› ça¤r›y› cevaplay›p, t›bbi tavsiyelerde bulunup ve gerekli görülürse hastan›n adres bilgilerini teyit ederek o esnada o bölgeye ulaﬂ›m› en h›zl› olacak ambulans› derhal
olay yerine yönlendirmektedirler. Telsiz irtibat› ile gerekli adres ve acil yard›m talebi
bilgilerini alan ambulans da olay yerine hareket eder. Yaral› ya da hastaya ulaﬂ›l›p t›bbi de¤erlendirme yap›lmas›ndan sonra olay yerinde t›bbi müdahale baﬂlar ve gerekli
görülürse de yaral› ya da hastan›n bir hastaneye ulaﬂt›r›lmas› sa¤lan›r. Ambulans hizmetleri hastan›n t›bbi kay›tlar›n›n tutulmas› süreciyle beraber genellikle bu döngüde devam eder.
Ambulans Hizmetlerinde T›p Eti¤i
Etik sözcü¤ü, ‘karakter’, ‘al›ﬂkanl›k’, ‘gelenek’, ‘töre’ anlam›na gelen Yunanca ethos sözcü¤ünden türemiﬂtir. Bugün hem kimi iliﬂki, eylem ve kiﬂi vb. nitelemek için s›fat olarak kullan›lmakta hem de bir bilgi alan›n›n ad› olarak kullan›lmaktad›r. Etik, de¤erlere ve eyleme iliﬂkin do¤ru bilgi getirme peﬂinde olan bir etkinliktir3. Meslek etikleri o mesle¤in uygulanmas› s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan sorun ya da ikilemler hakk›nda meslek
içinden ya da d›ﬂ›ndan gelen eleﬂtirilere kap›lar› kapamak ad›na normlar ortaya koyma
u¤raﬂ›lar›n›n bütünüdür. Meslek etiklerinin ilki ve en geliﬂmiﬂi olan biyoetik de di¤er
meslek etikleri gibi, ilgi alan›n› normlarla s›n›rland›rmakta, t›p ve ilgili alanlarda iﬂ görenlerin karﬂ›laﬂt›klar› etik sorunlar›n giderilmesi ya da bu etik sorunlarla karﬂ›laﬂmamalar› için uyulmas› gereken kimi kurallar, davran›ﬂ normlar› geliﬂtirmeyi hedeflemektedir3. Biyoeti¤in t›p, biyoloji ve çevre alan›n› kapsayan yap›s›na karﬂ›l›k t›p eti¤i, t›p ve
u¤raﬂlar›n› içeren görece daha dar bir kapsama sahiptir. T›p eti¤i t›p/sa¤l›k alan›ndaki
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tutum ve davran›ﬂlar›n iyi ya da kötü yönünden de¤erlendirilmesi etkinli¤idir4. T›p eti¤inin içeri¤i, t›p ba¤lam›nda iyinin ve kötünün tan›m›na-ayr›m›na dair tart›ﬂmalardan ve
iyi olan› sa¤lay›p kötü olandan kaç›nmay› sa¤layacak temel ilkelerden ve kural dizgelerinden oluﬂur5. Bu kural dizgeleri ‘t›p eti¤i ilkeleri’ ad› alt›nda toplanmaktad›r.
T›p eti¤i ilkeleri, ça¤daﬂ t›pta etik ikilemleri çözmeye yarayan ö¤eler olarak bilinmektedirler6. T›p eti¤i ilkeleri, t›p uygulamalar› s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan etik sorun ve ikilemlerin çözümü konusunda t›p uygulay›c›lar›na yard›mc› olmaktad›r. Etik ilkeler rehberli¤inde yürütülen t›p u¤raﬂ›lar›, sa¤l›k hizmetleri sunumu, hasta memnuniyeti, insan
onuruna sayg›, kaynaklar›n adil da¤›l›m› gibi pek çok konuda ‘iyi’ özellikler içermektedir. T›p eti¤i ilkeleri birer çerçeveden çok, birer tart›ﬂma düzlemi sa¤lama iﬂlevi görmektedirler. Bu ilkeler aras›nda bir hiyerarﬂi olmad›¤› kabul edilse de belli bir durumda t›p eti¤i ilkelerinden baz›s› di¤erlerine göre daha ön planda olabilmektedir7. Karﬂ›
karﬂ›ya bulunulan etik sorun ya da ikilemin durumuna göre t›p eti¤i ilkelerinin biri veya birkaç› ön plana ç›karken, bir baﬂka durumda ya da baﬂka birinin bak›ﬂ aç›s›na göre baﬂka ilkeler ön plana ç›kabilmektedir. Bu durumda önemli olan tercih edilen uygulaman›n hangi gerekçelere dayand›¤›d›r. Hangi ilkenin ya da ilkelerin ön plana al›nd›¤›, hangilerinin feda edildi¤i sorusuna verilecek cevap uygulaman›n etik de¤eri hakk›nda fikir verecektir. Etik de¤erlendirme yaparken ilkelerin dengelenmesi de çok önem
taﬂ›maktad›r.
T›p eti¤i ile u¤raﬂan kiﬂilerce pek çok etik ilke ortaya konmuﬂtur. Bu ilkeler aras›nda Beauchamp ve Childress’ in ortaya koydu¤u etik ilkeler8 en çok konuﬂulan ve
benimsenen ilkeler olmuﬂlard›r. Etik ilkelerden yola ç›k›larak acil sa¤l›k çal›ﬂanlar› için
de çeﬂitli etik kodlar oluﬂturulmuﬂtur9. Çal›ﬂmam›zda yayg›n kabul gören etik ilkelerin
ambulans hizmetlerine uyarlanmas› amaçlanmaktad›r.
T›p eti¤i çal›ﬂmalar› aç›s›ndan ambulans hizmetlerinin kendine has baz› özellikleri
vard›r. Ambulans hizmetlerinde sa¤l›k çal›ﬂan›n›n etik de¤erlendirme sürecini daha güç
hale getirebilecek özel koﬂullar› bulunmaktad›r. Bunlar›n en baﬂta geleni ambulans hizmetlerinin dura¤an olmamas›d›r. Ambulans hizmetleri hareketli bir araç içerisinde,
mobilize bir sa¤l›k hizmetidir. Sa¤l›k hizmetleri genelde belirli bir fiziki yap›, yani bina
içerisinde verilmektedir. Sa¤l›k sorunu olan ve sa¤l›k profesyonellerinin tetkik ve tedavilerine gereksinimi olan insanlar bu kurumlara kendi imkânlar›yla ulaﬂ›rlar. Ülkemizdeki aﬂ›lama hizmetlerinde görev yapan sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› ve eskiden köy-kasaba gezen hükümet tabiplerini bir kenara b›rak›rsak, sa¤l›k çal›ﬂanlar› genellikle hastaya gitmez, aksine hasta onlara ya da çal›ﬂt›klar› kurumlara gelir. Oysa ambulans hizmetlerinde sa¤l›k çal›ﬂanlar› bizzat hasta ya da yaral› kiﬂinin bulundu¤u yere gelir ve orada
t›bbi ön tan› ve tedavi süreci baﬂlar. Fiziki ﬂartlar› kontrol edilebilen hastane ortam›ndan çok farkl› bir ortamda bulunan ambulanstaki sa¤l›k çal›ﬂan› yabanc›s› oldu¤u çevreye karﬂ› daha az etken durumdad›r. Ambulans çal›ﬂanlar› acil hastaya müdahale
ederken odaya girip ç›kan, ba¤›r›p ça¤›ran, a¤layan ve hatta bazen t›bbi müdahaleyi
imkâns›z hale getiren hasta yak›nlar›yla sözel ve fiziksel temas halindedir. Ambulans
çal›ﬂanlar›, hastane ortam›ndaki sa¤l›k çal›ﬂanlar›n içinde bulundu¤u k›smi emir komuta zincirinden ve güvenlik durumundan çok farkl› bir ortamda çal›ﬂmaktad›rlar. Üstelik
bütün bunlar›n yan›nda ambulans çal›ﬂan› etik bir sorunla karﬂ›laﬂt›¤›nda tek baﬂ›nad›r.
Hastane ortam›ndaki, etik sorun paylaﬂ›m sürecinden uzakt›r. Etik ikilem yaﬂad›¤›nda
dan›ﬂaca¤› kiﬂi, ço¤unlukla kendisi ile ayn› mesleki sorumlulu¤u taﬂ›mayan di¤er ambulans çal›ﬂanlar›d›r. ‹ﬂin daha da zor taraf›, etik bir sorunla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu düﬂündü¤ünde bu sorunu ivedi bir ﬂekilde çözümlemek durumundad›r. Ambulans hizmet-
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lerinin yap›s› gere¤i zaman çok önemlidir. Zamana karﬂ› çözmek zorunda kal›nan bir
etik sorunla baﬂ edebilecek sa¤l›k çal›ﬂan›n›n t›p eti¤i konusunda yeterince donan›ml›
olmas› gerekti¤i aç›kt›r.
Ambulans Hizmetlerinde T›p Eti¤i ‹lkeleri
Zarar Vermeme
‘Primum Non Nocere’ ilkesi Hipokrat’tan beri t›p eti¤inin en önemli ilkesi olmuﬂtur. Anlam› ‘öncelikle zarar verme!’ olan bu ilke bütün sa¤l›k u¤raﬂ›lar› için geçerlidir.
Ambulans hizmetlerinde zarar vermeme ilkesini öncelikle ambulans çal›ﬂanlar› aç›s›ndan düﬂünmek gerekmektedir. ‘Öncelikle kendine de zarar verme’ ﬂeklinde özetlenebilecek bu durum ambulans hizmetlerinin kendine özgü yap›s›ndan kaynaklanmaktad›r. Baﬂka insanlara yard›mc› olmak, onlar›n ac›lar›n› azaltmak için çal›ﬂan insanlar›n
bu amaçlar›n› gerçekleﬂtirebilmeleri için öncelikle kendilerinin güvenli ve sa¤l›kl› bir ortamda bulunmalar› gerekir. Kendisi güvende ve sa¤l›kl› bir ortamda olmayan insanlar›n baﬂkalar›na yard›mc› olamayaca¤› aç›kt›r. Acil bir hastaya giderken ambulans›n trafik kurallar›na uymas› ve ambulans çal›ﬂanlar›n›n emniyet kemeri takmas›, öncelikle
sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n kendilerine yönelik bir zarar›n önlenmesi aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r10. Acil hastaya giderken kaza yapan ambulans say›s› hiç de az de¤ildir. Emniyet
kemeri tak›lmas› genel bir trafik kural› olmas›na ra¤men, ülkemizde ambulans hizmetlerinde çal›ﬂan kiﬂilerce emniyet kemeri uygulamas› yeterince önemsenmemektedir.
Acil bir hastaya müdahale için ç›k›lan yolda sa¤l›k ekibinin kendisinin acil bir vaka olmas› trajik bir durumdur. Böyle bir duruma maruz kalmamak için trafik kurallar›na ve
emniyet kemeri uygulamas›na azami dikkat edilmesi gerekmektedir.
Trafik kurallar›na uymak, olay yerine yaklaﬂ›rken ambulans›n h›z›n› düﬂürmek, ambulans› güvenli park etmek, ambulans›n siren ve tepe lambalar›n› kural›na göre kullanmak dikkat edilmesi gereken hususlardand›r. Ayr›ca kaza yapan arac›n patlama ihtimali olan trafik kazalar›, zehirli gaz s›z›nt›lar› ve bina göçükleri gibi acil müdahalede bulunan
insanlar›n da tehlike alt›nda oldu¤u durumlarda, ambulans çal›ﬂanlar›n›n öncelikle kendi
can güvenliklerini sa¤lamaya çal›ﬂmalar› gerekmektedir. Bu hususlar›n hepsi henüz acil
hastaya ulaﬂmadan söz konusudur. Hastaya ulaﬂ›ld›¤›nda ise yine öncelikle ‘kendine de
zarar vermeme’ ilkesine göre davran›lmas› gerekmektedir. Alkollü hasta, madde ba¤›ml›s› kiﬂi, biraz önce fiziksel travmaya maruz kalm›ﬂ yaral› veya toplumsal ﬂiddet eylemlerinde yaralanm›ﬂ kiﬂilere müdahale ederken çok dikkatli olunmas› gerekmektedir. Ambulans çal›ﬂanlar› ne olup bitti¤ini bilmedikleri bir ortama girdiklerinde kendileri de fiziksel sald›r›ya maruz kalabilmektedirler. ﬁiddet olgusu içeren ﬂüpheli bir acil yard›m vakas›na giderken kolluk kuvvetlerinin de olaydan haberdar edilmesi, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n fiziksel sald›r›ya maruz kal›p zarar görmemesi aç›s›ndan önemli bir tedbir olabilir.
Ambulans çal›ﬂan› için muhtemel risk oluﬂturabilecek durumlar mümkün olabildi¤i kadar bertaraf edildikten sonra yaral›ya ulaﬂ›ld›¤›nda, zarar vermeme ilkesinin hasta
aç›s›ndan de¤erlendirilmesi süreci devreye girmektedir. Acil sa¤l›k hizmetleri belli bir
profesyonelli¤i gerektirmektedir11. Ambulans çal›ﬂan›n›n yeterli bilgi düzeyi, deneyimi,
kendine güveni, iletiﬂim becerisi, liderlik ve durum de¤erlendirme yetene¤i ve etik de¤erlendirme yetene¤i gibi pek çok etken daha verimli bir hizmet sunumu için gerekli
temel parametrelerdendir. Acil yard›m hizmetlerinde düﬂülebilecek tuzaklardan biri,
teknik beceri ve yetkinli¤in etik hatalar› tümüyle ortadan kald›rabilece¤i yönündeki
yayg›n yan›lg›d›r12. Acil hastaya müdahale ederken dikkatli olunmas›, t›bbi yard›mda
bulunurken hastan›n sa¤l›k durumunu daha da kötüye gitmesine sebep olacak davran›ﬂlardan kaç›n›lmas› gerekmektedir. Hastan›n kanamas› varsa usulüne uygun tampon
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yap›lmas› hastan›n kan kayb›ndan ölmesinin engellenmesi, yani zarar görmesinin önlenmesi aç›s›ndan önemlidir.
Travmaya maruz kalm›ﬂ hastalar›n usulüne uygun bir ﬂekilde taﬂ›nmas› çok önemlidir. Hastan›n uygun ﬂekilde taﬂ›nmamas› sonucu omurili¤i zedelenebilmekte ve hatta
hasta felç olabilmektedir. Hastaya zarar› olma ihtimali olan her türlü t›bbi uygulamadan kaç›n›lmas› gerekmektedir. Daha dikkatli bir taﬂ›ma iﬂlemi gerçekleﬂtirilmiﬂ olsa,
hastan›n daha az omurilik zedelenmesine maruz kalaca¤› bir kazada, ambulans çal›ﬂanlar›n›n gerekli özen ve dikkati göstermemesi hastaya zarar vermek de¤il midir? Bu zarar›n bedelini hasta muhtemelen ömür boyu felç kalarak ödeyecektir. Zarar vermeme
ilkesi ba¤lam›nda ambulans hizmetlerini de¤erlendirildi¤inde, ambulans çal›ﬂan›n›n etik
ve hukuki yükümlülü¤ü mesle¤ini en iyi ﬂekilde icra etmektir. Bu da ancak azami dikkat, so¤ukkanl›l›¤› elden b›rakmama, iyi bir iletiﬂim ve mesleki becerilerini sürekli geliﬂtirme ile mümkün olabilecektir.
T›bbi malpraktis, t›p mesle¤i mensuplar›n›n kusurlu hareketleri sonucu ortaya ç›kan durumdur. T›bbi kusur ise; o günkü genel kabul görmüﬂ t›bbi uygulama standartlar› çerçevesinde ortalama bilgi düzeyi, beceri, dikkat ve özene sahip bir sa¤l›k çal›ﬂan›n›n göstermesi gereken davran›ﬂ ﬂeklinin gösterilmemesidir13. Ambulans hizmetlerinde t›bbi kusur ile ilgili son y›llarda medyada da s›kça yer alan bir durum, sedyeden
hasta düﬂürülmesidir. Yaral› kiﬂiyi sedyeye almak, sedyeyi dengeli bir ﬂekilde kald›rmak
ve yaral›y› taﬂ›mak görünürde basit ama uygulamada zor bir iﬂlemdir. Bu konu belli bir
eﬂgüdüm, kuvvet ve dikkat gerektirmektedir. Mide kanamas› geçiren bir hastay› hastaneye taﬂ›rken sedyeden düﬂürüp kafa travmas› vakas› haline getirmek hastaya zarar
vermektir. Böyle bir durum etik oldu¤u gibi hukuki sorunlar› da beraberinde getirmektedir. Zarar vermeme ilkesine uygun hareket etmek; ambulans çal›ﬂanlar›n›n sedye taﬂ›ma e¤itimi alm›ﬂ olmas›, sedyenin teknik bir ar›zas› olup olmad›¤›n›n sürekli kontrolünün yap›lmas›, sedye taﬂ›rken hasta yak›nlar›na çok fazla iﬂ yükü b›rakmay›p kontrolün sa¤l›k çal›ﬂan›nda olmas› gibi pek çok ayr›nt›ya dikkat etmeyi gerektirmektedir.
Sedyeden düﬂürülen bir hastan›n gördü¤ü zarar›n telafisi bazen çok güç olabilmektedir. Sedyeden hasta düﬂürmek, ‘kaﬂ yapay›m derken göz ç›karmak’ deyiminde ifadesini bulan durum gibidir.
Ambulans hizmetleri kapsam›nda hastaya zarar vermeme ilkesi çerçevesinde irdelenmesi gereken bir baﬂka konu da ambulans olarak kullan›lan arac›n teknik yeterlilikleridir. Acil bir hasta için yola ç›km›ﬂ bir ambulans›n her türlü teknik donan›m yönünden tam ve eksiksiz olmas› gerekmektedir. Ambulans›n olay yerine ulaﬂmas›nda aksamaya yol açacak her türlü sorun önceden giderilmelidir. Teknik araç bak›m›n›n tam
yap›lmam›ﬂ olmas› nedeniyle yolda ar›zalanan ve hastaya zaman›nda ulaﬂamayan bir
ambulans, hastaya do¤rudan zarar vermiﬂ olmasa da, yarar sa¤lamay› baﬂaramam›ﬂ
olacakt›r. Hastaya yarar sa¤lamas› umut edilen bir ambulans›n teknik nedenlerden dolay› zaman›nda hastaya ulaﬂamamas›, umut edilen yarar›n sa¤lanamamas› anlam›na
gelmektedir. Ambulans da nihayetinde mekanik bir ulaﬂ›m arac›d›r ve her ulaﬂ›m arac› gibi düzenli teknik kontrollerinin ve bak›m›n›n yap›lmas› gerekmektedir.
Tedbirsizlik, önlenebilir bir tehlikeyi önlemede yetersiz kalmak, geç kalmak, unutmakt›r14. Ambulans hizmetlerinde tedbirsizlik, hastaya zarar verebilecek çok ciddi sonuçlar do¤urabilmektedir. Ambulans›n teknik kontrollerinin düzenli yap›lmas› yan›nda
t›bbi müdahalede kullan›lacak alet ve edevat›n da teknik kontrolleri önem arz etmektedir. Elektroﬂok uygulanmas› gereken bir hastaya müdahale edilirken bu makinenin
çal›ﬂmamas› ya da ﬂarj›n›n önceden doldurulmam›ﬂ olmas› nedeniyle kullan›lamamas›,
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hastan›n t›bbi müdahaleden görmesi gereken yarar›n sa¤lanamamas› anlam›na gelmektedir. Baﬂka bir aç›dan bakarsak hastan›n zarar görmesidir. Benzer ﬂekilde, hastaya kullan›lmas› gereken bir ilac›n acil yard›m çantas›nda bulunmamas› da ayn› kapsamda de¤erlendirilebilir. Böylesi tats›z bir sürprizle karﬂ›laﬂ›lmamas› ve hastaya olabilecek
en büyük yarar›n sa¤lanmas› için t›bbi aletlerin ve ilaçlar›n düzenli kontrollerinin yap›lmas›, ar›zalar›n ve eksikliklerin giderilmesi büyük önem arz etmektedir.
Ambulans çal›ﬂanlar›n›n kendi sa¤l›klar›n› etkileyebilecek bir baﬂka konu da t›bbi
eldiven kullan›m›d›r. Kanamal› bir yaral›ya müdahale eden sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n yaral›n›n kan›nda bulaﬂ›c› herhangi bir enfeksiyon bulunup bulunmad›¤›n› bilmeleri mümkün
de¤ildir. Hatta bu tür bir enfeksiyonu oldu¤unu bazen hastalar kendileri de bilmemektedir. Kanla bulaﬂabilen hepatit, AIDS gibi hastal›klardan korunman›n en güvenli yollar›ndan biri ambulans çal›ﬂan›n›n eldiven kullanmas›d›r. Riskli hastalar da eldivenle beraber maske kullan›lmas› da gerekebilmektedir. Ambulans hizmetlerinde görev yapan
sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n Hepatit B aﬂ›s› ile ba¤›ﬂ›klanmalar› da ‘kendine de’ zarar vermeme ilkesi kapsam›nda düﬂünülebilir.
S›r Tutma
Ambulans çal›ﬂanlar› bazen t›bbi müdahalede bulunduklar› hastalar›n s›rlar›na da
vak›f olabilmektedirler. Ambulans çal›ﬂanlar› ivedi bir ﬂekilde s›r olan konunun ne oldu¤u tespit edip, s›rr›n muhafazas› konusunda derhal gerekli önlemleri almak durumundad›r. Toplumsal çevrenin hoﬂ karﬂ›lamayaca¤› ya da ilk duyduklar›nda hastan›n
ailesinin veya yak›nlar›n›n aﬂ›r› tepki gösterme ihtimali olan durumlarda hastan›n s›rr›n›n saklanmas› çok önemlidir. Saklanmas› veya söylenmemesi gereken bir s›rr›n aç›¤a
ç›kmas› acil bir hastaya hiçbir yarar sa¤lamad›¤› gibi, aksine zarar verebilecektir. ‹ntihar amaçl› hap içen kiﬂinin, düﬂük yapan bekâr kad›n›n veya alkol komas›na girmiﬂ din
görevlisinin durumu s›r saklaman›n ne kadar önemli bir konu oldu¤unu göstermektedir. Ambulans çal›ﬂanlar› için önemli olan hastan›n sa¤l›¤› olmal›d›r. Hastan›n sa¤l›¤›n›n bozulmas›na sebep olan ﬂeyin ailesel ya da toplumsal karﬂ›l›¤›n› irdelemek ambulans çal›ﬂan›n›n görevi de¤ildir. Toplumsal çevre ya da aile taraf›ndan hoﬂ karﬂ›lanmayaca¤› öngörülen bir durumdan, haberi olanlar ya da olmas› gerekenler haricinde baﬂka insanlar›n haberdar olmas›n›n hastaya hiçbir yarar› yoktur. Aksine kiﬂi, hastal›¤› düzelip sosyal çevresine ve ailesine geri döndü¤ünde sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n saklamakta gerekli özeni göstermedi¤i s›rr› yüzünden zor duruma düﬂebilecektir.
Toplumumuzda komﬂuluk iliﬂkilerinin kuvvetli oldu¤u bir yere, acil hasta için giden bir ambulans› gören insanlar, ne olup bitti¤i konusunda sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› soru
ya¤muruna tutmaktad›r. Bu tür durumlarda sa¤l›k çal›ﬂan›n›n hasta aç›s›ndan s›r olabilecek konularda çok hassas davranmas› ve sorulara kabataslak cevaplar vermesi akla
yatk›n bir çözüm gibi görünmektedir. Ancak s›r saklanmas›, aile bireylerinin hastan›n
durumundan tümüyle habersiz b›rak›lmas› anlam›na da gelmemektedir. ‹nsanlar›n yak›nlar›na ne oldu¤unu bilme hakk› görmezden gelinmemelidir. Bu hak ve hastaya ait
s›rr›n saklanmas› aras›ndaki dengenin gözetilmesi, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n karﬂ›laﬂt›klar›
en önemli etik ikilemlerden birini teﬂkil etmektedir. Aileden en az›ndan birilerinin hastan›n özel durumundan ya da s›rr›ndan haberdar edilmesi zarar vermeme ilkesine uygun bir tav›r gibi gözükmektedir. ‹nsanlar›n, yak›nlar›na ne oldu¤unu bilme hakk› hiçbir zaman ellerinden al›nmamal›d›r. Burada söz konusu olan, hastan›n bilinmesini istemedi¤i ya da bilinmesini istemeyece¤i varsay›lan bir durumun baﬂkalar›yla paylaﬂ›l›p
paylaﬂ›lmayaca¤›d›r. Ya da paylaﬂ›lacaksa bu kiﬂilerin kimler oldu¤udur. Böyle bir durumda sa¤l›k çal›ﬂan›n›n deneyimi ve iletiﬂim becerisi çok büyük önem arz etmektedir.
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Mahremiyete Sayg›
Her insan›n mahremiyet hakk› vard›r. Acil durumlarda, ﬂartlar›n elverdi¤i ölçüde
hastan›n mahremiyeti korunmal›d›r. Suda bo¤ulmuﬂ ancak t›bbi müdahale ile yaﬂama
dönmüﬂ bir hastan›n ambulansla hastaneye taﬂ›n›rken, hastanede acil servise al›n›rken
beden mahremiyetinin korunmas›na dikkat edilmelidir. Bunun için hastan›n üzerinin
t›bbi müdahaleyi engellemeyecek uygun bir bezle örtülmesi ve nakil iﬂleminin bu ﬂekilde gerçekleﬂtirilmesi mahremiyetin korunmas› aç›s›ndan basit bir çözüm olabilmektedir.
Ülkemizde hasta mahremiyetle ilgili bir baﬂka konu ise, trafik kazalar›nda ölen insanlar›n üzerinin örtülmesi konusudur. Medyaya da s›kça konu oldu¤u üzere, ölen kiﬂilerin bedeninin ‘gazete’ ile örtülmesi insan onuruyla ba¤daﬂ›r bir davran›ﬂ de¤ildir.
Acil sa¤l›k hizmetlerinde çal›ﬂan kiﬂilerin insan onuruna yak›ﬂmayan bu tür durumlara
karﬂ› bir tav›r sergilemeleri erdemli bir yaklaﬂ›m olacakt›r. Beden mahremiyeti yaln›zca yaﬂarken de¤il, öldüklerinde de insanlar için önemli bir hakt›r.
Ambulans hizmetlerinden yararlanan her insan›n mahremiyetine sayg› bekleme
hakk› oldu¤u unutulmamal›d›r. Çocuk istismar› ve aile içi ﬂiddet gibi durumlarda ma¤durlar›n medyadan korunmas› ambulans çal›ﬂanlar›n›n hassasiyet göstermeleri gereken
bir konudur. Hastane önlerinde haber peﬂinde koﬂan medya mensuplar›n›n insanlar›n
mahremiyeti konusunda özenli olmayan yaklaﬂ›mlar›ndan hastalar› korumak için sa¤l›k çal›ﬂanlar›, azami bir çaba içinde olmal›d›r. Ülkemizde hastane acil servisleri önünde yaral›lar› indirmekte olan ambulanstan elde edilmiﬂ pek çok görsel malzeme medyada yer bulabilmektedir. Acil sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n birinci öncelikleri hasta olmakla beraber, içinde yaﬂad›klar› topluma karﬂ› da görevleri vard›r. Kaynaklar›n eﬂit da¤›t›m›,
halk sa¤l›¤›na önem verilmesi ve ﬂiddete karﬂ› tav›r al›nmas› gibi konular bunlardan baz›lar›d›r. Ancak ﬂiddete karﬂ› olmak ile toplumun duyarl›l›¤› artmas› niyetiyle medyan›n
ﬂiddet ma¤duru insanlar› görüntülemesine göz yummak ayn› ﬂey de¤ildir.
Yarar Sa¤lama
Acil t›bbi müdahale gereken bir yaral›n›n tam donan›ml› profesyonel bir acil yard›m ekibinin kendisine müdahale ediyor oldu¤unu bilmesi, psikolojisini olumlu yönde
etkileyecektir. Ambulans›n siren sesinin duyulmas› ile birlikte yaral› ve yaral› yak›nlar›ndaki negatif duygu durum de¤iﬂmektedir. ‘Geç de olsa, nihayet geldi ambulans’ düﬂüncesi baz› hastalar›n psikolojik olarak yaﬂama ba¤lanmas› için önemli bir tetikleyici
unsur olabilmektedir. Acil yard›m çal›ﬂanlar›n›n fiziksel olarak olay yerinde bulunmas›
hasta ve yaral›daki yaﬂam enerjisini harekete geçirebilecektir. Ambulans›n olay yerine
ulaﬂm›ﬂ olmas›, herhangi bir t›bbi müdahale baﬂlamadan bile hastaya psikolojik bak›mdan yarar sa¤lamaya baﬂlam›ﬂ olacakt›r.
Acil sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n hasta ile iletiﬂime geçmesi, teskin edici ve ortamdaki panik havas›n› yat›ﬂt›r›c› sözler söylemesi hastaya yararl› olma bak›m›ndan çok önemlidir. Ancak hastaya söylenecek sözlerin abart›dan uzak ve gerçekçi olmas›na dikkat
edilmelidir. Hiç kimse kendisine yalan söylenilmesini istemez. Ambulans çal›ﬂan›n›n
hastaya yararl› olmak ve ona moral vermek niyetiyle hastan›n t›bbi durumuyla aç›kça
ba¤daﬂmayan sözler söylemesi hastan›n acil sa¤l›k çal›ﬂan›na olan güvenini sarsacakt›r. Gerçekçi ama teskin edici sözlerle hastayla iletiﬂime geçmek hastaya psikolojik olarak yararl› olacakt›r.
Acil t›bbi müdahale sürecinde kanama varsa kanama kontrolü yap›lmas›, damar
yolu aç›lmas›, ilaç verilmesi ve oksijen tedavisi uygulanmas› gibi pek çok t›bbi müdahale ve giriﬂimler hastaya yarar sa¤lamas› umut edilen uygulamalard›r. Ambulans çal›ﬂanlar›n›n tüm bu t›bbi giriﬂimleri yarar sa¤lama ilkesi kapsam›nda de¤erlendirilebilir.
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Ambulans hizmetlerinde hastaya yarar sa¤lama aç›s›ndan hastan›n hastaneye
naklinin ambulansla yap›lmas› üzerinde ayr›ca durmak gerekmektedir. Hastan›n hastaneye ulaﬂmas›nda en seri ulaﬂ›m arac› ambulanst›r. Ambulanstan baﬂka bir araçla
hastaneye ulaﬂmaya çal›ﬂan hasta ve hasta yak›nlar›n›n ﬂehir trafi¤ine tak›lmadan ivedi bir ﬂekilde hastaneye ulaﬂmalar› zor olmaktad›r. Trafik ›ﬂ›klar›, trafik s›k›ﬂ›kl›¤› ya da
baﬂka araçlar›n yol verememesi gibi sebeplerden dolay› hastan›n hastaneye ulaﬂ›m› zaman almaktad›r. Oysa ambulans ile hasta naklinde trafikte ambulans›n geçiﬂ üstünlü¤ü olmas›ndan dolay› daha seri bir ulaﬂ›m imkân› bulunmaktad›r. Ambulans›n sirenlerinin çalmas›, tepe lambalar›n›n yanmas› trafikteki di¤er sürücülerin ambulans› görmesini ve ona yol vermesini kolaylaﬂt›rmaktad›r. Ayr›ca ambulans sürücüsünün hastaneye ulaﬂan en k›sa ve uygun yol güzergâh›n› bilmesi de var›ﬂ süresini k›saltmada önemli bir etkiye sahiptir. Üstelik ambulansla nakil s›ras›nda t›bbi müdahaleler devam etmektedir. Bütün bunlar ambulans›n hasta taﬂ›nmas›nda herhangi baﬂka bir araca göre daha ivedi ulaﬂ›m sa¤lamas›, hastaya daha yararl› olmas› sonucunu do¤urmaktad›r.
Acil hasta tedavisi uyumlu bir ekip çal›ﬂmas›n› gerektirmektedir. En iyi acil hizmet
tak›m çal›ﬂmas› ile verilir ve düzenli çal›ﬂan bir acil ekibi sorunlar›n en yararl› çözümünü sa¤lar. Bu nedenle ekibin bireyleri aras›nda sa¤l›kl› bir iletiﬂim kurulmuﬂ olmal›d›r15.
Ambulans hizmetlerinde ekibin lideri doktordur. Doktor ve di¤er ambulans çal›ﬂanlar›n›n uyumlu çal›ﬂmas› acil hastaya çok büyük yarar sa¤layacakt›r.
Adalet
Ambulans hizmetleri, yap›s› gere¤i acil durumlarla iç içe ve h›zl› bir çal›ﬂma temposuna sahiptir. Acil sa¤l›k hizmeti vermeye göre planlanm›ﬂ bu sistemde, zaman zaman acil yard›m talebinde y›¤›lmalar meydana gelmektedir. Büyük bir trafik kazas› ya
da bir felaket durumunda merkeze ba¤l› ambulanslardan uygun olanlar›n hepsi o bölgeye yönlendirilmektedir. Ancak bazen merkeze, felaket durumu olmadan da pek çok
yerden ayn› anda acil yard›m talebi ulaﬂmaktad›r. Bu tür bir durumda bu taleplerden
hangisine olumlu cevap verilece¤i ya da hangisine t›bbi tavsiye ile yetinilece¤i önemli
bir sorun oluﬂturmaktad›r. Ambulans gönderilecek hastalardan hangisinin daha öncelikli oldu¤u sorusu sa¤l›k hizmetlerinde adalet ilkesinin pratik bir uygulamas›n› teﬂkil etmektedir. Her merkeze ba¤l› belli say›da ambulans vard›r ve çoklu ambulans talebi durumlar›nda say›ca k›s›tl› ambulanslar›n nerelere yönlendirilece¤i çok önem arz etmektedir. Merkezde hasta bilgileri telefonla al›nmaktad›r. Bundan dolay› hastan›n t›bbi de¤erlendirmesi, ancak hastan›n ya da telefondaki kiﬂinin verebildi¤i bilgiler ve bu bilgilerin iﬂlenebilirli¤i kadar yap›labilmektedir. Ülkemizde acil yard›m talebinde bulunan kiﬂiler ço¤unlukla panik halinde ve acelecidirler. Bu panik hali hastan›n genel durumunun ve adres bilgilerinin net olarak al›nmas›n› engellemektedir. Kendilerine verilen eksik ya da abart›lm›ﬂ bilgiye göre de¤erlendirme yap›p, hastaya ambulans göndermek
zorunlulu¤u hisseden merkez çal›ﬂanlar›n›n, hastan›n gerçek t›bbi durumu hakk›ndaki
bilgilerinin tam olmas› mümkün de¤ildir. Tam olarak bilgi edinemeden gönderilen ambulans›n nas›l bir hasta ile karﬂ›laﬂaca¤› konusu ço¤unlukla tahminden ibaret kalmaktad›r. Ayr›ca hastay› bizzat gören acil servis hekimlerinin bile %51,3 oran›nda, hastalar›n acil olup olmad›¤›n›n belirlenmesinde sorun yaﬂad›klar› bildirilmiﬂtir16. Hastay›
görmeden, baﬂkalar›n›n anlat›mlar›na göre hastay› de¤erlendirmek durumunda olan
merkezdeki çal›ﬂanlar›n iﬂlerinin kolay olmad›¤› gayet aç›kt›r.
Merkeze ulaﬂan her acil yard›m talebi de¤erlendirmeye al›nmaktad›r. Merkezdeki
sa¤l›k çal›ﬂanlar›nca de¤erlendirilen hastaya, ya t›bbi tavsiyelerde bulunulmakta ya da
ambulans gönderilmektedir. Gönderilen ambulans, konum olarak hastaya en yak›n
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yerdeki ambulans olmaktad›r Ancak o ambulans o esnada bir hastayla meﬂgulse, di¤er
hastaya en yak›n baﬂka bir yerden baﬂka bir ambulans gönderilmektedir. Bir hasta için
ambulans gönderilmesi, o ambulans›n belli bir süre baﬂka hastalara gönderilememesi
anlam›na gelmektedir. Buna göre merkezin, gönderilen her ambulans›n acil t›bbi yard›ma gerçekten gereksinimi olan bir hastaya gitmekte oldu¤undan emin olmas› gerekmektedir. Acil t›bbi yard›m gereksinimi ﬂüpheli olan hastalara gönderilen her ambulans, bu ambulanslara daha çok gereksinimi olan baﬂka hastalar›n ambulans hizmetlerine ulaﬂ›m süresini uzatmaktad›r. ﬁehrin baﬂka bir bölgesinden gelen ambulans›n hastaya ulaﬂmas›, do¤al olarak o bölgenin ambulans›n›n hastaya ulaﬂmas›ndan daha uzun
süre almaktad›r. Zaman kavram›n›n çok önemli oldu¤u ambulans hizmetlerinde böyle
bir gecikme olmas›, hastan›n ambulans hizmetlerinden beklenen muhtemel yarar› görememesi anlam›na gelmektedir. Merkezin hasta ya da hasta yak›nlar›yla etkin iletiﬂim
halinde olmas› ve adalet ilkesine uygun hareket etmesi bu türden sorunlar›n en aza indirilebilmesine olanak sa¤layacakt›r.
Ambulans hizmetlerinde adalet ilkesinin irdelenmesini gerektiren bir baﬂka durum
da, çoklu yaralanma durumlar›d›r. Ülkemizde acil t›bbi yard›m olgular›n›n tan›lar›na göre da¤›l›m›nda travma birinci s›rada yer almaktad›r17. Büyük bir trafik kazas› ya da bir
felaket durumunda olay yerine ulaﬂan ambulans›n t›bbi yard›mda hangi yaral›lara öncelik vermesi gerekti¤i pek çok yaﬂam› etkileyebilecek önemli bir durumdur. Ambulans
hizmetlerinde t›bbi kaynaklar›n adil ve etkin paylaﬂt›r›lmas› daha çak say›da yaral›n›n t›bbi yard›m almas› anlam›na gelmektedir. ‹lk yard›m ve kurtarma hizmeti sunan sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n acil t›p bilgisi kadar önceleme kararlar› da yaﬂamsal önem taﬂ›maktad›r18.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tan›m›na göre önceleme (triaj): çok say›da hasta ve yaral›n›n
bulundu¤u durumlarda, bunlardan öncelikli tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin tespiti amac›yla, olay yerinde ve bunlar›n ulaﬂt›r›ld›¤› her sa¤l›k kuruluﬂunda yap›lan h›zl›
seçme ve kodlama iﬂlemini ifade etmektedir19. Önceleme, hem ambulans merkezine
gelen acil yard›m taleplerini de¤erlendirirken hem de bir ambulans›n çok fazla yaral›ya müdahale ederken uygulamak durumunda kald›¤› bir seçme iﬂlemidir. Amaç, eldeki olanaklarla en fazla yarar› sa¤lamaya ve adil bir sa¤l›k hizmeti sunmaya çal›ﬂmakt›r.
Genel anlamda, sa¤l›k hizmetlerinde k›s›tl› kaynaklar›n kullan›m› sorunu, kaynaklar›n
art›r›lmas› ile çözüme kavuﬂturulabilir görünse de ambulans hizmetlerinde durum farkl›d›r. Kazan›n oldu¤u bölgede ne kadar çok say›da ambulans olursa olsun, olay yerine
ilk ulaﬂan ambulans yaral›lar aras›nda bir seçim yapmak ve öncelikli yaral›lar› belirlemek zorundad›r. Çok say›da insan›n yaraland›¤› kaza durumlar›nda yaral›lar›n yaﬂ›,
sosyal konumu ve benzeri özellikleri onlar› di¤erlerinden daha de¤erli duruma getirmemelidir. Yaral›lar aras›nda adil bir seçim yapma konusunda en duyarl› seçenek, her yaﬂam› bir ve sadece bir saymakt›r20. Ambulans çal›ﬂanlar› için yaﬂl› bir hasta ile genç bir
hastan›n yaﬂamlar› ayn› de¤erde olmal›d›r. Söz konusu kaza olmasa idi hangi yaral›n›n
daha uzun süre yaﬂayaca¤›n› ya da yaﬂayabilme ﬂans› oldu¤unu kimse bilemezdi. Yaﬂl› yaral›n›n önünde yaﬂayacak on y›l› olabilece¤i gibi, ayn› ﬂekilde genç yaral›n›n da beﬂ
y›l içinde bir kanser hastal›¤›ndan ölmesi ya da intihar etmesi söz konusu olabilirdi. Yaﬂa dayal› bir önceleme ambulans çal›ﬂanlar›n›n adil bir müdahale etmesinin önünde bir
engel olmamal›d›r. Ayn› ﬂekilde sosyal konum farkl›l›klar› da adil bir acil yard›m hizmeti önceli¤i belirlemede yol gösterici olamaz. Behçet Hastal›¤›’n›n tedavisinde etkili bir
yöntemi bulmaya çok yak›n meﬂhur bir bilim adam› ile her halinden yoksul biri oldu¤u belli olan bir adam acil t›bbi müdahale konusunda ayn› öncelik de¤erine sahip olmal›d›r. Birinin di¤erine tercih edilmesi adalet ilkesi ile ba¤daﬂmamaktad›r.

460

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

Ülkemizde, kaza yerine ulaﬂan ambulans çal›ﬂanlar›n›n çözmek zorunda kald›klar› bir baﬂka sorun da acil t›bbi yard›ma gerçekten gereksinimi olan yaral›lar›n belirlenmesidir. Çoklu yaralanma olan bir trafik kazas›nda, kazay› ufak s›yr›klarla atlatan ve
yürüyebilen yaral›lar gelen ilk ambulansa binmek için birbirleriyle yar›ﬂmaktad›r. Trajik olaylar›n yaﬂand›¤› bu durumda, az ötede aﬂ›r› kan kaybetmekte olan bayg›n bir yaral›ya acil sa¤l›k yard›m›n›n ulaﬂmas› bazen neredeyse imkâns›z hale gelmektedir. Bu
tür durumlarda ambulans çal›ﬂanlar›n›n çok fazla bir inisiyatif kullanma ﬂans› olamamaktad›r. Kaza mahallinde kolluk kuvvetlerinin bulunmas› ve olay yerinin kontrolünün
sa¤lanmaya çal›ﬂ›lmas› sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n do¤ru önceleme karar› vermesinde önemli bir etkendir. Kaza ihbar› alan ambulans merkezinin kolluk kuvvetlerini de kaza hakk›nda derhal bilgilendirmesi ve ek ambulans gönderilmesi konusunda hassas davranmas› gerekir. Bu davran›ﬂ›n kaza mahallindeki ambulans ekibinin adil ve etkin sa¤l›k
hizmeti sunma baﬂar›n› art›raca¤› gözden kaç›r›lmamal›d›r.
Acil sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n kabul edilebilir oranlar›n üstünde hatal› önceleme karar›
verdiklerinin gösterildi¤i bir çal›ﬂmaya göre, do¤ru önceleme karar› vermek ile önceleme e¤itime sahip olmak aras›nda anlaml› iliﬂki gözlenmiﬂtir18. Çeﬂitli etik sorunlara
yol açan aﬂ›r› ya da yetersiz önceleme kararlar›n›n azalt›lmas› için ambulans çal›ﬂanlar›n›n e¤itilmesi önem arz etmektedir.
Sonuç
Ambulans hizmetlerinde etkin hizmet; bilgi, beceri ve teknik yeterlili¤in yan›nda
etik yeterlilik de gerektirmektedir. Ambulans çal›ﬂanlar›n›n t›bbi bilgi ve becerileri geliﬂtirilirken etik duyarl›l›¤› da geliﬂtirilmelidir. Kendine özgü pek çok etik sorunla karﬂ›laﬂan ambulans çal›ﬂanlar›n›n, etik duyarl›l›klar›n›n artmas› ile sorunlar daha h›zl› çözüme kavuﬂacak ve etkin bir ambulans hizmeti sunma yolunda mesafe al›nm›ﬂ olacakt›r.
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ANKARA ‹L MERKEZ‹NDEK‹ SERBEST ECZANE
ECZACILARININ SUNDU⁄U DANIﬁMANLIK H‹ZMET‹ ve
ET‹K BOYUTLARI
ETHICAL DIMENSION of THE CONSULTATION SERVICE
RENDERED BY THE PRIVATE PHARMACISTS in ANKARA
Emel AﬁKIN*, Sevgi ﬁAR**
Abstract
Recently, pharmacists whose roles and functions were expanded in the health
system, have been more active in extensive health service presentation. Since their
roles and functions have been changed and extended, their communication abilities
between the patients and health proffesionals have also been gained the approval and
support of vital importance. This leads the pharmacists to submit more consultation
to effect the patient care more influncially and to communicate heavily with patients
and proffesionals in the drug using. In this research, the aim is to study about basic
factors which are effective in the communication of the community pharmacists and
patients, the communication problems and pharmacists consultation services. It is
expected that, such studies will be effective on the pharacists’ service expansion
socially and also it will help the drugstores to present effective services. In this study,
we applied surveys to 305 community pharmacists which are in the Ankara City
Centre and datas were investigated with the statistical package programme, SPSS
ver. 13.0 for Windows.
Key Words: Community Pharmacist, Consultation Services, Ankara.
Giriﬂ
Son y›llarda rolleri ve sa¤l›k sistemindeki iﬂlevleri geniﬂleyen eczac›lar, kapsaml›
sa¤l›k hizmetlerinin sunumunda daha etkin olmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Eczac›lar›n hastalara sunduklar› dan›ﬂmanl›k hizmetleri, ilaç kullan›m sürecinin geliﬂtirilmesinde ve birçok
reçete hatalar›n› ortaya ç›kart›lmas›nda önemli bir rol oynamaktad›r. Bu durum eczac›lar› daha fazla dan›ﬂmanl›k hizmeti sunmaya, hasta bak›m sürecine daha fazla etki etmeye ve ilaç kullan›m› konusunda hasta ve di¤er profesyonellerle daha yo¤un iletiﬂim
kurmaya yöneltmiﬂtir.
Önerilerde bulunmay›, karﬂ›l›kl› tart›ﬂmay› ve düﬂünceleri de¤iﬂtirmeyi ifade eden
dan›ﬂmanl›k hizmetini eczanesindeki hastalara sunacak eczac›n›n iletiﬂim ﬂekli ve e¤itimi her hastaya göre farkl› olmaktad›r.
Eczac›n›n Sundu¤u Dan›ﬂmanl›k Hizmetinin Etik Boyutu
Eczac› hastalar›na dan›ﬂmanl›k hizmeti sunarken, kiﬂiye özel olmas› gereken, kiﬂinin
baﬂkalar› ile paylaﬂmak istemeyece¤i bilgilere sahip olabilmektedir. Bu husus Türkiye’de
1967 den beri yürürlükte olan Türk Eczac›lar› Deontoloji Tüzü¤ü ve dünyadaki meslek
örgütlerinin uzlaﬂmas› sonucu ortaya ç›kan etik kurallarda ﬂu ﬂekilde dile getirilmektedir1:
• Türk Eczac›lar› Deontoloji Tüzü¤ü, Madde 4; “Eczac› meslek ve sanat›n›n icras›nda ö¤rendi¤i s›rlar› kanuni zorunluluk olmad›kça ifﬂa etmez” demektedir.
* Ankara Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Hastanesi Eczanesi.
**Prof. Dr., Ankara Ünversitesi Eczac›l›k Fakültes, Eczac›l›k ‹ﬂletmecili¤i AD / sar@pharmacy.ankara.edu.tr
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• 1997 F‹P Konseyinde kabul edilen ilkeler, Madde 4; “Eczac› bireyin mahremiyet hakk›n› korur ve sayg› gösterir” demektedir. Eczac›n›n bireyin bilgisi ve r›zas› olmadan ve geçerli sebebi olmadan bireyin kimli¤ini ortaya
ç›karacak bilgileri yaymamak yükümlülü¤ü oldu¤unu da belirtmektedir.
• 1988 Sidney Uluslararas› Eczac›l›k Birli¤i toplant›s›nda kabul edilen Eczac›l›k
Eti¤i, Madde 4 de ise “Eczac›, yasalar›n kald›rd›¤› durumlar d›ﬂ›nda, meslek s›rr›na uymak zorundad›r” demektedir.
Sa¤l›kla ilgili nedenlerle sa¤l›k kuruluﬂlar›na baﬂvuran kiﬂilerin hak ve sorumluluklar› ile ilgili genel kurallar› belirlemek üzere Türk Standartlar› Enstitüsü (TSE) Sa¤l›k
Haz›rl›k Grubu taraf›ndan “TS 12222 Hasta Haklar› ve Sorumluluklar› Standard›” haz›rlanm›ﬂt›r. Bunda hasta ile sa¤l›k personeli aras›ndaki iletiﬂimin geliﬂtirilmesi için taraflar›n uymakla zorunlu olduklar› esas ve kurallar belirlenmiﬂtir. Bu metinde
de “hastan›n hastal›¤› ile ilgili herhangi bir tart›ﬂma veya konsültasyonun gizlilik içinde yap›lmas›n› bekleme ve kendi izni olmaks›z›n hastal›¤› ile ilgili do¤rudan ilgisi olmayan ﬂah›slar›n bu konuﬂmalarda bulunmamas›n› isteme hakk› vard›r” denilmektedir2.
Eczac› mesle¤inin icras›nda elde etti¤i bilgilerin gizlili¤ine sayg› göstermelidir3.
Uluslararas› Eczac›l›k Federasyonu (UEF) 1996 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤i konsey toplant›s›nda yap›lan saha araﬂt›rmalar›nda insanlar›n eczac›lar› bilgi ve dan›ﬂmanl›k aç›s›ndan yetkili kaynaklar olarak gördüklerini ifade etmiﬂlerdir. Birçok ülkede eczaneler kolay eriﬂilebilir durumdad›r ve eczac›lar da çal›ﬂma sürelerinde dan›ﬂmak için
uygun olduklar›ndan, eczac›lar toplumun bu isteklerini karﬂ›lamaya uygun kiﬂiler konumunda bulunmaktad›r. Bu dan›ﬂmanl›k uzman bilgiye dayand›r›laca¤› için, bir arkadaﬂ
ya da aile üyesinin verece¤i tavsiyeden de daha güvenli olmaktad›r3.
‹laçlar›n do¤ru kullan›m› konusunda eczac›lar odak noktas›n› teﬂkil eder. Çünkü
eczac›lar ilaçlar›n insan vücuduyla nas›l etkileﬂime geçti¤ini bilen uzmanlard›r. Reçeteli ilac›n hastaya iletilmesi, do¤ru seçim olup olmad›¤›, son kullanma tarihinin kontrolü, di¤er ilaçlarla olas› etkileﬂimleri gibi bir dizi aktiviteyi yerine getirmektedir. Reçeteleme hatalar›n›n kontrolünde, bu hatalar›n hastaya zarar vermesinin önlenmesinde
de eczac›lar önemli rol oynamaktad›r. Hükümet politikalar› sa¤l›k bak›m› alan›nda hatalar›n azalt›lmas›n› günümüzde daha çok hedeflemektedir. Yanl›ﬂ ilaç kullan›m›, do¤ru ilac›n yanl›ﬂ yoldan ve dozla kullan›m›, reçete yaz›m›ndaki hatalar gibi pek çok alanda oluﬂabilecek hatalar› önlemek, ilaç kullan›m›n›n daha iyi sonuçlar vermesini sa¤lamak günümüz eczac›lar›na düﬂen görevlerdir. Uzun süreli tedaviye hastalar›n uyumu ise birçok faktör taraf›ndan belirlendi¤i için, uzun süreli kullan›lan ilaçlarda tedavi
rejimine uyum problemli olmaktad›r. Kronik bir hastal›k için yeni tedaviye baﬂlayan
hastalar ciddi problemlerle karﬂ›laﬂmaktad›r. Hastalar›n yaﬂad›klar› problemler genellikle enformasyon ve destek konular›nda cevaplanamayan taleplerle ilgilidir. Eczac›lar
bu problemlerin ço¤unu düzeltecek potansiyele sahiptir. Eczac›lar günümüzde, ilaçlar›n yan etkilerini izleyip de¤erlendiren ilaç güvenli¤inin izlenmesi ve de¤erlendirilmesi sistemine yani farmakovijilans sistemine dahildir.
Hastaya ilaç hakk›nda bilgi talimat verirken hastan›n durumu, yaﬂam tarz› göz
önüne al›nmal›, onun yaﬂam› ve al›ﬂkanl›klar›na uygun hale getirilmelidir. Eczac›lar
hasta ile ilgili gerekli özellikleri ve kriterleri göz önüne alarak ilaçlar›n nas›l kullan›laca¤›n› hastaya iletmektedir4.
Eczac›l›k ile ilgili ç›kar›mlar› olan sosyal bilimler, davran›ﬂ bilimleri ve iletiﬂim becerileri son dönemlerde eczac›l›k e¤itiminde üzerinde durulan konulard›r. Eczac›lar›n
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dan›ﬂmanl›k hizmetini baﬂar›yla sunabilmesi için bu konulardaki e¤itimlerin desteklenmesi gerekmektedir.
Eczac›lar ilaç kullan›m kalitesinin art›r›lmas›nda anahtar rol oynamaktad›r. Bunu
yaparken hasta, ailesi ve bak›c›lar› ile iletiﬂim içinde oldu¤undan, iletiﬂim fonksiyonlar›n› geliﬂtirmesi sundu¤u bu hizmette de geliﬂme sa¤lamaktad›r. Hasta ile etkili bir iletiﬂim için temel basamaklar›n sormak, dinlemek, cevaplamak ve aç›klamak olarak tan›mlanmaktad›r. Eczac›lar›n ilgili tüm taraflarla kuraca¤› etkili bir iletiﬂim ortam›n›n
mesle¤e önemli profesyonel hedefler kazand›raca¤› ifade edilmektedir5.
Material ve Yöntem
Bu çal›ﬂmada literatür tarama yap›lm›ﬂ ve veri toplama yöntemi olarak anket kullan›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada Ankara ili s›n›rlar› içindeki 305 eczac›ya yüzyüze görüﬂme yöntemiyle anket uygulanm›ﬂ, elde edilen bulgular “SPSS® 13.0 for Windows®” istatistiksel paket program› ile de¤erlendirilmiﬂtir6.
Bulgular
Araﬂt›rma örneklemini oluﬂturan, Ankara merkezinde eczane iﬂleten eczac›lar›n,
cinsiyet, yaﬂ ve mesleki k›demlerine iliﬂkin bilgiler Çizelge-1’de verilmiﬂtir.
Çizelge-1. Ankete Kat›lan Eczac›lar›n Demografik Özelliklerine Göre Da¤›l›m›
Demografik
Özellikler
Cinsiyet

Ya

Mesleki Kıdem

Gruplar

n

%

Kadın

159

52,1

Erkek

146

47,9

Toplam

305

100,0

20-34 Ya

99

32,5

35-49 Ya

111

36,4

50-64 Ya
65 ve üstü Ya

90
5

29,5
1,6
100,0

Toplam

305

1 yıldan az

11

3,6

1-5 yıl

62

20,3

6-10 yıl

60

19,7

11-15 yıl

41

13,4

16 yıl ve üzeri

131

43,0

Toplam

305

100,0

Çizelge-1’deki bilgiler ›ﬂ›¤›nda, araﬂt›rma örneklemini oluﬂturan eczane eczac›lar›n›n %52,1’nin kad›n, %47,9’unun da erkek oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Araﬂt›rma örneklemine al›nan eczac›lar›n yaﬂ da¤›l›mlar› incelendi¤inde, eczac›lar›n %32,5’inin 2034 yaﬂ grubunda, %36,4’ünün 35-49 yaﬂ grubunda, %29,5’inin 50-64 yaﬂ grubunda
ve %1,6’s›n›n da 65 ve üzeri yaﬂ grubunda oldu¤u gözlenmektedir.
Eczac›lar›n mesleki k›demleri (eczane eczac›l›¤›) ile ilgili da¤›l›m irdelendi¤inde ise,
%3,6’s›n›n bir y›ldan az süreyle, %20,3’ünün 1-5 y›l, %19,7‘sinin 6-10 y›l,
%13,4’ünün 11-15 y›l ve %43’ünün de 16 y›l ve üzeri süreyle eczane eczac›l›¤› yapt›¤› bulunmuﬂtur.
Çizelge-2’de eczac›lar›n dan›ﬂmanl›k hizmeti sa¤lama durumlar› ve bu hizmetlerin
sunulmas›n› engelleyen faktörler özetlenmiﬂtir. Çizelgede verildi¤i gibi, eczac›lar›n oldukça önemli bir bölümü (%87,9), hastalara veya müﬂterilerine dan›ﬂmanl›k hizmetleri sunmaktad›r.
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Çizelge-2. Eczac›lar›n Dan›ﬂmanl›k Hizmeti Sa¤lama Durumlar›
Danımanlık Hizmeti Salama Durumu ve Engelleyen
Faktörler
Evet

Hayır

n

%

268

87,9

Zaman Yetersizlii

19

6,2

Güncel Bilgi Yokluu

1

0,3

Hastaların Talep Etmemesi

7

2,3

Fiziksel Mekan Yetersizlii

10

3,0

305

100,0

Toplam

Eczac›lar›n dan›ﬂmanl›k hizmeti vermelerini engelleyen faktörler incelendi¤inde
zaman yetersizli¤i (% 6,2), eczanenin fiziksel olarak elveriﬂsizli¤i (%3) ve ihmal edilebilecek oranda da güncel bilgilere sahip olamama (%0,3) faktörleri önem kazanmaktad›r. Eczac›lar›n %2,3’ü ise hastalardan bu yönde bir talep gelmemesinden dolay› dan›ﬂmanl›k hizmeti vermediklerini belirtmiﬂlerdir.
Çizelge-3’de hastalar›n eczac›lara en s›k dan›ﬂt›klar› konular verilmiﬂtir.
Çizelge-3. Hastalar›n Eczac›lara En Çok Dan›ﬂt›klar› Konular›n Da¤›l›m›
Eczacılara Danıılan Konular

n

%

laç Hakkında Bilgi

234

76,7

Hastalık Hakkında Bilgi

52

17,0

Aile Planlaması

3

1,0

Cilt Bakım Konuları

16

5,2

Toplam

305

100,0

Hastalar›n eczac›lara en çok dan›ﬂt›¤› konu ilaçlar hakk›nda olup (%76,7), bunu
hastal›klar hakk›nda bilgi (%17), cilt bak›m konular› (%5,2) ve aile planlamas› (%1) hakk›ndaki bilgiler izlemektedir.
Kulland›¤› ilaçlarla ilgili bir sorun yaﬂad›¤›nda hastalar›n eczac›ya dan›ﬂmalar›n›n
nedenleri, Çizelge-4’de verilmiﬂtir.
Çizelge-4. Eczac›lara Görüﬂlerine Göre, Hastalar›n ‹laçla ‹lgili Sorunlarda Dan›ﬂmak ‹çin Eczac›lar› Tercih Etme Nedenleri
Eczacıyı Tercih Etme Nedenleri

n

%

Kolay Ulaabilme

113

37,0

Güven

108

35,4

Rahat Konuabilme

64

21,0

Dier

8

2,6

Eczacıya Danımazlar

12

3,9

Toplam

305

100,0
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‹laç sorunlar› karﬂ›s›nda hastalar›n eczac›ya dan›ﬂmalar›nda tercih nedenleri irdelendi¤inde, %37,0 kolay ulaﬂabilme, %35,4 güven, %21 rahat konuﬂabilme, %2,6 di¤er nedenleri belirtmiﬂtir. Eczac›lar›n %3,9’u ise bu konuda hastalar›n eczac›ya dan›ﬂmad›¤›n› ifade etmiﬂtir.
Eczac›lar›n hastalar›, hastal›k ve ilaç kullan›m› konusunda bilgilendirirken kulland›klar› bilgi verme yollar› ve araçlar› Çizelge-5’de sunulmuﬂtur.
Çizelge-5. Eczac›lar›n Hastaya Dan›ﬂmanl›k Hizmeti Sunmada Kulland›¤› Yol ve
Araçlar
Eczacıların Bilgi Verme Yol ve Araçları

N

%

Sözlü Bilgi Verme

253

53,7

Yazılı Bilgi Verme

68

14,4

Hastaya Tekrarlatma

43

9,1

Soru Sormayı Tevik Etme

100

21,2

7

1,5

471

100,0

Dier
TOPLAM

Not: Birden fazla seçenek iﬂaretlenmiﬂtir.
Günlük çal›ﬂma yaﬂam› süresince eczac›lar hastalara sa¤l›k, hastal›k ve ilaç kullan›m› konular›nda sürekli bilgi verme iﬂlevini yerine getirmektedir. Eczac›lar bilgilerin
hastalara ulaﬂt›r›lmas›nda yaz›l› ve sözlü iletiﬂim yan›nda, hastalara anlad›klar›n› teyit
etmek için tekrarlatarak ve onlar› soru sormaya teﬂvik ederek verilen bilgilerin do¤ru
anlaﬂ›l›p anlaﬂ›lmad›¤›n› da belirlemeye çal›ﬂmaktad›r. Eczac›lar a¤›rl›kl› olarak hastalar›na sözlü bilgi vermektedir. Sözlü bilgi veren eczac›lar›n oran› %53,7’dir. Eczac›lar bilgilerin hastalarca do¤ru biçimde anlaﬂ›l›p anlaﬂ›lmad›¤›n› sa¤lamak için hastalar› soru
sormaya teﬂvik etmekte (%21,2) ve %14,4’ü de yaz›l› bilgi vermektedir. Bilgilerin anlaﬂ›ld›¤›n› teyit etmek için hastalara bilgiyi tekrarlatan eczac›lar›n oran› ise %9,1 d›r.
Tart›ﬂma
Bu araﬂt›rmada, Çizelge-2’de verildi¤i gibi, eczac›lar›n %87,9’u hastalara dan›ﬂmanl›k hizmetleri verdiklerini ortaya koymaktad›r. Hastalara dan›ﬂmanl›k hizmetini veremeyen eczac›lara göre; zaman yetersizli¤i, fiziksel mekan sorunu ve hastalar›n talep
etmemesi gibi nedenler dan›ﬂmanl›k hizmeti sunulmas›n› engelleyen faktörlerdir. Center for Health Improvment (CHI), 2004 – 2005 y›l›nda Kaliforniya’da yürüttü¤ü bir çal›ﬂmada eczac›lar›n %56,8’inin, hasta–eczac› dan›ﬂmanl›k sürecinde zaman yetersizli¤ini bir engel olarak belirttiklerini ifade etmiﬂtir. Eczac›lar›n %42,3’ü ise, eczac›lara
sunduklar› dan›ﬂmanl›k hizmetine karﬂ›l›k yap›lan ödemenin yetersizli¤ini de bir engel
olarak belirtmiﬂtir. Ayr›ca ilaç da¤›t›m›nda robot kullan›m›n›n total reçete karﬂ›lama
hizmetinin %35’ini karﬂ›lad›¤›n› ve bu tarz teknoloji veya yard›mc› personel kullan›m›n›n eczac›ya hastas› için daha fazla zaman sa¤layaca¤›n› belirtmektedir7.
Gerek hastane eczanesinde gerek baﬂka kuruluﬂlarda çal›ﬂs›n, toplum sa¤l›¤›nda
göz ard› edilemez bir rolü bulunan eczac›, sa¤l›k alan›nda kat edilen h›zl› geliﬂme ve
yenilikler karﬂ›s›nda bilgi aç›s›ndan donan›ml› olmak zorundad›r. Hastane eczac›lar›n›n,
toplumun de¤iﬂik kesimlerinden ve/veya di¤er sa¤l›k profesyonellerinden gelebilecek
sa¤l›¤a iliﬂkin konularda dan›ﬂmanl›k hizmeti sa¤lamak ve hasta e¤itimi vermek konusunda gerekli alt yap›ya sahip olmalar› kaç›n›lmazd›r. Bu ba¤lamda, hastane eczac›la-

470

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

r›n›n yeni konumunun, sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve toplum taraf›ndan anlaﬂ›labilmesi için, potansiyel rollerine iliﬂkin alt yap›lar› ile mesle¤e dair beklentilerinin neler oldu¤unun saptanmas› önem kazanmaktad›r8.
Bu araﬂt›rmada hastalar›n eczac›lar› dan›ﬂt›klar› konular›n baﬂ›nda ilaç kullan›m›
(%76,7) ve hastal›k konular› (%17) gelmektedir. Bu iki konuyu cilt bak›m› (%5,2) ve
aile planlamas› (%1) konular› izlemektedir.
Yap›lan bir araﬂt›rmada, hastalar›n eczac›lara ilaç kullan›m› d›ﬂ›nda, minör nitelikli sa¤l›k sorunlar›, laboratuar test sonuçlar›n›n yorumlanmas›, bir hekim tavsiye edilmesi, kan ﬂekeri ve tansiyon ölçümü, aﬂ› yapt›rma gibi sa¤l›kla yak›n iliﬂkili konular yan›nda, beslenme, ilaç fiyatlar›, ücretsiz ilaç temini ve bitkisel terapi gibi konularda da dan›ﬂt›klar› saptanm›ﬂt›r. Ayn› araﬂt›rmada, eczac›lar›n etik davran›ﬂ sergileyerek, yard›m
edemeyeceklerini düﬂündükleri hastalar›, yetkili kiﬂi ve kurumlara (hekim, hastane)
sevk ettikleri (yönlendirdikleri) gözlenmiﬂtir9.
Dan›ﬂmanl›k, e¤itimli profesyoneller (eczac›) taraf›ndan ücretsiz olarak sunulan,
ancak de¤er yaratan bir hizmettir. Dan›ﬂmanl›k, ilaçla tedavi sürecine müdahale ederek veya bu süreci izleyerek sa¤l›k durumunun yükselmesine katk›da bulunur. Erken
tespit edilmemesi durumunda maliyetleri yükseltebilecek hatta ölümcül sonuçlar do¤urabilecek ilaç yan etkilerinin tedavi baﬂlang›c›nda belirlenmesi, eczac›lar›n sa¤l›¤›n yükseltilmesindeki rolüne örnek teﬂkil etmektedir. Dan›ﬂmanl›k ayr›ca hastalar›n sa¤l›k durumlar› hakk›nda e¤itilmesine katk›da bulunurken, hastalar›n tedaviye uyumunu da kolaylaﬂt›rmaktad›r10.
‹laç kullan›m› ve ilaç tedavisiyle ilgili konularda hastalar›n bilgilendirilmeleri, hastalar›n tedaviye r›za göstermelerini sa¤lamaktad›r. ‹laca baﬂlamadan önce hastalar›n en
son karﬂ›laﬂt›klar› profesyonel grup eczane eczac›lar›d›r. Bu nedenle eczane eczac›lar›,
hastalar›n zihninde kalan, yan›tlanmam›ﬂ tedavi ve ilaç kullan›m› ile ilgili sorulara yan›t
vermek zorundad›r11. Sa¤l›k yönetim sistemi içinde eczac›lar›n hastalar›n sa¤l›k sistemiyle son temas noktas› olarak kabul edilse de, gerçekte toplumun sa¤l›k sistemiyle ilk
temas noktas›n› oluﬂturdu¤u ileri sürülmektedir. Bu nedenle hasta ve eczac› aras›ndaki iletiﬂim bireyin sa¤l›¤› kadar, toplumun sa¤l›k statüsü aç›s›nda da büyük önem taﬂ›maktad›r. Sa¤l›k sektörü de¤iﬂtikçe, eczac›n›n rolü de de¤iﬂmektedir. Eczac›l›¤›n temel
sorumlulu¤u, geleneksel olarak doktor taraf›nda reçete edilmiﬂ ilaçlar›n sunulmas› olarak kabul edilmiﬂtir. Medya taraf›ndan çizilen bu imaj›n tersine, araﬂt›rmalar eczac›lar›n rolünün ilaç da¤›tmak olmad›¤›n›; ilaç tedavisi sürecinde dan›ﬂmanl›k ve sa¤l›kla iliﬂkili sorunlara yan›tlar getiren bilgi kayna¤› olma rollerinin ön plana ç›kt›¤›n› ortaya
koymaktad›r12. Eczac›l›¤›n rolünün farmasötiklerin sunumunun ötesine geçerek, klinik
yönelimli, ileri hasta bak›m hizmetlerinin sa¤lay›c›l›¤›na dönüﬂtü¤ü belirtilmektedir 13.
‹laç talebinin belirleyicisinin önemli ölçüde doktorlar ve k›smen eczac›lar oldu¤u
söylenebilir. Ancak ayn› hastal›¤›n tedavisi için önerilebilecek onlarca ilaç bulundu¤u
dikkate al›nacak olursa, burada eczac›lar devreye girmekte ve reçete edilen ürünü veya eﬂde¤erini vermede söz konusu olabilmektedir. Eczac›lar›n ilaç sat›ﬂ›nda etkin rol ald›¤› bir di¤er konu, hastal›¤›n çok ciddi olmad›¤› (akne, hafif baﬂ a¤r›s›, vb.) durumlarda, ço¤unlukla sosyal güvencesi olmayan hastalar›n, do¤rudan eczanelere gitmeyi ve
eczac›n›n önerdi¤i reçetesiz ilaç veya ilaçlar› kullanmay› tercih etmeleridir14.
Eczac›n›n dan›ﬂmanl›k rolünün, hastalar›n tereddütlerini azaltt›¤› ileri sürülmektedir. ‹laç kullan›m›yla ilgili tereddütler, örne¤in, ilaçlar›n yemekten önce mi sonra m›
al›naca¤›, ilac›n tedavi için etkili olup olmad›¤›, ilac›n birlikte al›nan di¤er ilaçlarla etkileﬂiminin olup olmad›¤› ve yan etki görüldü¤ünde ilac›n kesilip kesilmeyece¤i vb. ko-
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nular› kapsamaktad›r15. Hastalar›n tereddütlerinin azalt›lmas›, eczac›l›k için yeni bir
kavramd›r ve ürün yönelimli yaklaﬂ›m yerine hasta yönelimli bilgilendirme yaklaﬂ›m›n›
gerektirmektedir. Eczac›l›k uygulamalar›nda halen genelde geçerli olan ürün yönelimli yaklaﬂ›m, eczac›lar›n ilaç ürünleriyle ilgili olarak hastalara bilgi vermelerinin hukuki
bir sorumluluk oldu¤unu kabul etmektedir. Buna karﬂ›l›k hasta yönelimli yaklaﬂ›m,
hastalar›n tereddütlerini, karars›zl›¤›n› azaltmaya odaklanmaktad›r. Bu yaklaﬂ›mla kapsaml› dan›ﬂmanl›k hizmetlerine gereksinim duyan hasta gruplar› daha kolay saptanabilmektedir15.
‹laç tedavisinde öncelikle eczac›lar›n hastalarla etkili bir tedavi iliﬂkisi geliﬂtirmeleri gerekti¤i ifade edilmekte; hasta ve eczac› aras›ndaki iliﬂkinin kalitesinin, eczac› ve
hasta aras›nda zaman içinde geliﬂen ve çeﬂitli yönleri bulunan iletiﬂim sürecinin kalitesine ba¤l› oldu¤unu ifade edilmektedir. Her ne kadar iletiﬂim becerileri deneyimle kazan›lsa da, esas olarak iletiﬂim becerilerinin e¤itim ve ö¤retimle geliﬂtirilebilece¤i ileri
sürülmektedir16.
Eczac›lar›n iletiﬂim ve dan›ﬂmanl›k (e¤itim) rollerinin geniﬂlemesi, meslek örgülerinin bu alanda standartlar ve kurallar geliﬂtirmelerine de yol açm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma kapsam›nda, hastalar›n eczac›lara dan›ﬂmalar›n› etkileyen faktörler konusunda da bilgi toplanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ ve hastalar›n eczac›lara dan›ﬂmalar›nda kolay
ulaﬂabilme, güven ve rahat konuﬂabilme faktörlerinin önemli oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Eczac›lar›n %37’lik bir bölümü, hastalar›n kolayca ulaﬂma olanaklar› oldu¤u için kendilerine dan›ﬂt›klar›n› ifade etmektedir. Gerçekten de eczaneler, co¤rafik olarak en yayg›n olan sa¤l›k kurumlar›d›r. Ankara il merkezi içinde 1490 eczane bulunmaktad›r. Hemen hemen her semtte birden fazla eczane bulunmaktad›r. Eczane say›s›n›n artmas›,
eczanelerin toplum taraf›ndan kolay ulaﬂ›labilirlik derecesini art›rm›ﬂt›r. Bu nedenle eczaneler toplumun sa¤l›kla ilgili temel ve en yak›n bilgi kaynaklar› haline gelmiﬂlerdir.
Bu bulgular, eczac›lar›n en kolay ulaﬂ›labilir sa¤l›k profesyonel olmalar›, toplumun
eczac›lar› sa¤l›k alan›nda çok bilgili profesyoneller olarak görmeleri ve toplumun eczac›l›¤› güvenilirli¤i en yüksek sa¤l›k meslekleri aras›nda saymas› gibi nedenler toplumun
eczac›lara dan›ﬂma e¤ilimini güçlendirmektedir9.
Araﬂt›rma bulgular›na göre, eczac›lar hastalara bilgi verirken, sözlü bilgi verme
yöntemini a¤›rl›kl› (% 54) olarak tercih etmektedirler. Eczac›lar söylenilenlerin anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamak için, hastalar›n kendilerine soru sormaya teﬂvik etmektedir (%21,2).
Eczac›lar›n %9,1’i verdikleri mesajlar›n kal›c› hale gelmesi için bilgileri tekrarlatma yolunu tercih etmektedirler. Yaz›l› bilgi veren eczac›lar›n oran› ise %14,4’dür.
Sonuç
• Eczac›lar›n %87,9’u hastalara dan›ﬂmanl›k hizmeti sunmaktad›rlar. Eczac›lar›n
dan›ﬂmanl›k rollerine büyük önem verdikleri söylenebilir.
• Eczac›lar›n dan›ﬂmanl›k hizmeti sa¤layamama nedenleri önem s›ras›yla, zaman
yetersizli¤i, fiziksel mekan sorunu, hastalar›n talep etmemesi ve eczac›lar›n
güncel bilgilerinin bulunmamas›d›r.
• Hastalar›n eczac›lara en s›k dan›ﬂt›klar› konular ilaç kullan›m› ve hastal›klar ile
ilgili konulard›r.
• Hastalar›n eczac›lara dan›ﬂmay› tercih etme nedenlerinin ilk üç nedeni kolay
ulaﬂ›labilme, güven ve rahat konuﬂabilmedir.
• Bilgilerin hastalara ulaﬂt›r›lmas›nda eczac›lar sözlü bilgi verme yan›nda, s›ras›yla, hastalar› soru sormaya teﬂvik etme, yaz›l› bilgi verme ve bilgileri hastaya
tekrarlatma yollar›n› kullanmaktad›r.
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Öneriler
1. Eczane eczac›lar›, dan›ﬂmanl›k iﬂlevlerine büyük önem vermektedir. Bu iﬂlevi
yerine getiremeyen eczac›lar›n oran› ise %12 civar›ndad›r. Eczac›lar›n dan›ﬂmanl›k hizmeti vermesini engelleyen en önemli iki faktör ise zaman yetersizli¤i ve fiziksel mekan sorunu olarak belirtilmiﬂtir. Bu nedenle, eczac›lar›n rutin
faaliyetleri (ilaç bulma, teslim, faturalama vb) hizmetleri için yard›mc› personel
istihdam etmelerinin yararl› olaca¤› söylenebilir. Ayr›ca eczane olarak seçilen
fiziksel mekan da, hasta dan›ﬂma hizmeti sunmak üzere tasarlanm›ﬂ bir bölümün bulunmas›na özen göstermeleri faydal› olabilir. Hastalardan talep gelmese bile, eczac›lar›n hastalara ilaç ve ilaç kullan›m› hakk›nda bilgi vermesinin yararl› olaca¤› ileri sürülebilir. Eczac›lar›n mesleki bilgi ve becerilerini sürekli güncellemesinin hastaya sunulacak dan›ﬂmanl›k hizmetinde hem kendilerini yeterli hissetmesi, hem de hastaya gerekli ve do¤ru bilginin sa¤lanmas› aç›s›ndan
yararl› olaca¤› düﬂünülmektedir. Bu hususun eczane hizmetlerinin ak›lc› ilaç
kullan›m›na sa¤layaca¤› yarar aç›s›ndan da önem taﬂ›d›¤› söylenebilir.
2. Hastalara reçeteleri haz›rlanmadan önce kulland›klar› di¤er ilaçlar ve hastal›klar›yla ilgili soru sorulmas›, kullan›lan ilaçlar›n birbiriyle etkileﬂmesi ve yan etkilerinin görülme olas›l›¤›n› azaltaca¤›ndan faydal› olacakt›r.
3. Eczane eczac›lar›n›n hastalar› bilgilendirmede özellikle sözlü iletiﬂime a¤›rl›k verdi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Eczane hizmetlerinin geliﬂtirilmesi, toplumun eczaneye ba¤l›l›¤›n›n art›r›lmas› için yaz›l› iletiﬂim araçlar›na da yat›r›m yap›lmas›nda yarar oldu¤u ifade edilebilir. Eczac›lar›n en az›ndan s›k kullan›lan ilaçlarla ilgili bas›l› doküman temin edip, bunlar› hastalar›na sunmalar›n›n faydal› olaca¤› söylenebilir.
4. Türkiye’de eczac›l›kta iletiﬂim konusunda çok s›n›rl› say›da araﬂt›rma bulunmaktad›r. Eczac› hasta iletiﬂimi, eczac› toplum etkileﬂimi konular›nda daha
kapsaml› araﬂt›rmalar›n yap›lmas›na ihtiyaç duyuldu¤u ve bunun eczac›l›k hizmetlerine katk› sa¤layaca¤› söylenebilir.
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SERBEST ECZANELERDEN ‹LACA ER‹ﬁ‹MDE
ADALET KAYGISI: UYGULAMADAK‹ B‹R SORUNUN
KURAMSAL ÇERÇEVEDE ‹NCELENMES‹*
THE CONCERN for JUSTICE IN DRUG ACCESS from
PHARMACIES: EXAMINING AN ISSUE in PRACTICE in A
THEORETICAL FRAMEWORK
Sidar D‹KEN**, Tolga GÜVEN***
Abstract
In accordance with the “Protocol Regarding the Purchase of Drugs from
Pharmacies by State Institutions” enacted in February 10, 2005, the Social Insurance
Institution (SII) has provided access to drugs from pharmacies for individuals whose
health insurance is covered by SII. As other state and private sector health institutions
adopted this protocol, drug costs started to be charged to institutions at prices lower
than their label prices. However, as a result of these recent developments, patients
with no social health insurance coverage now pay the label price to purchase the
drugs, while the institutions can buy them at much lower prices. This is an ethically
problematic situation since it is not compatible with the attempts to provide fair
distribution of sources and equal access to health care services implied by the
principle of justice. This paper aims to examine this problematic situation and provide
a critical perspective within the theoretical framework of medical ethics.
Key Words: Pharmacy, justice, drug access
Genel Bilgiler
10 ﬁubat 2005 tarihi itibariyle yürürlü¤e giren ``Kamu kurumlar›n›n serbest eczanelerden ilaç al›m› konusundaki protokol uyar›nca, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)
kapsam›nda sosyal güvencesi olan bireylerin de serbest eczanelerden ilaç almaya baﬂlamas›yla ülke genelinde toplam ilaç al›m›n›n %90’› kamu taraf›ndan serbest eczaneler yoluyla gerçekleﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r.
2005 y›l›ndan önce Ba¤-Kur ve Emekli Sand›¤›, ilaçlar› %2,5 iskontoyla serbest
eczanelerden temin etmekteydi. Bu protokolle SSK, Ba¤-kur, Emekli Sand›¤› ve di¤er resmi kurumlar eczaneler için perakende sat›ﬂ fiyat› üzerinden %3,5 iskonto oran›yla, ilaç firmalar› ise maliyeti üzerinden %4 ile %11 aras›nda de¤iﬂen iskonto oranlar›yla ilaç alabilmeye baﬂlam›ﬂt›r.
2006 y›l›nda eczaneler ilk kez cirolar›na bak›larak kategorize edilmiﬂ ve %3,5 olan iskonto oran› 2005 KDV hariç sat›ﬂ hâs›lat›na göre %3 - %3,5 - %4
- %4,5 olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. 2007 y›l›nda da bu kademeli iskonto oranlar›yla eczanelerden ilaç temini gerçekleﬂmiﬂtir. 1 Temmuz 2008 tarihinde ise, 2008-2009 ilaç al›m
protokolü üzerinde taraflar aras›nda uzlaﬂma sa¤lanm›ﬂ ve iskonto oranlar› %1 - %2 %3 - %4 olarak geriye çekilmiﬂtir. Son olarak, Maliye Bakanl›¤› Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan 01.09.2008 tarihinden geçerli "‹laç Iskonto Oranlar›"
konulu genelgeyle iskonto oranlar› %0,5 - %1 - %1,5 - %2 olarak belirlenmiﬂtir.
* Bu çal›ﬂma, Kongre kat›l›mc›lar› taraf›ndan “En ‹yi Poster Bildiri” seçilmiﬂtir. 15 Kas›m 2009 (E.N).
** Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Deontoloji AD Yüksek Lisans Ö¤rencisi / sidardiken@mynet.com
** Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Deontoloji AD Ö¤retim Görevlisi / tolgaguven@hotmail.com
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Böylece SSK ilaçlar› kendi sigortal›lar›na yine kendi hastane eczanelerinden verip; ilaç firmalar›ndan al›m yaparken alm›ﬂ oldu¤u opsiyonlar› belirli iskontolarla serbest eczaneler üzerinden gerçekleﬂtirmiﬂ olmaktad›r. Ek olarak; özel sigortalar, ﬂirketler, bankalar gibi kuruﬂlar taraf›ndan da eczanelerle yap›lan sözleﬂmelerde de yaﬂanan
bu sürece paralel iskonto düzenlemelerine yer verilmiﬂtir.
Bu durum; hiç bir sosyal sa¤l›k güvencesi olmayan veya güvencesi olup da bu
hakk›n› o an kullanamayan hasta bireylere k›yasla, kamu kurumlar›n›n veya özel kurumlar›n ilaçlar› daha düﬂük maliyetle tedarik edebilmelerine yol açm›ﬂt›r (Tablo-1).
LAÇ

ETKET FYATI

Olanzapin 10mg 28tb
Pantaprazol 40mg 30tb
Ko-amoksisilin 1000mg 14tb
Terbinafin HCl 28tb
Antihemofilik faktör 1000ü fl
Atorvastatin 80mg 90 tb
Tiyokolsikozit %0,25 krem

214,64 YTL
64,07 YTL
26,70 YTL
76,63 YTL
1564,82 YTL
211,02 YTL
11,65 YTL

KAMU FYATI
(eczacı iskontosu hariç)
113,65 YTL
30,75 YTL
13,84 YTL
68,20 YTL
1392,69 YTL
187,81 YTL
10,09 YTL

Tablo-1’de gösterildi¤i gibi, ücretli olarak Olanzapin 10mg etken maddeli ilac› sat›n almak isteyen bir hasta, kamu kurumundan (eczac› iskontosu hariç) yaklaﬂ›k 100
YTL daha fazla para ödemek durumundad›r. 2005 y›l›nda aktif 4550 ilac›n %93,54’ü
- yani 3906 ilaç- iskontosu kapsam›na al›nm›ﬂt›r. Bu gün ise daha fazla say›da ilaç bu
kapsamda olup; kimi zaman ihmal edilebilir boyutta, kimi zaman ise hastaya ilac› almaktan vazgeçirecek ve tedavisini aksatacak ölçüde büyük ekonomik bir yük getirmektedir.
Yukar›da k›saca özetlenen ve Türkiye’deki hasta bireylerin ilaca eriﬂim konusunda yaﬂamakta oldu¤u sorun, ilk bak›ﬂta baz› kiﬂilerin ayn› ilac› almak için di¤erlerinden
daha fazla para ödemelerinden ibaret bir “haks›zl›k” olarak ele al›nabilir. Di¤er taraftan, gerçekte bu durum ilk bak›ﬂta görünenden daha fazla sorun içermektedir. Bu bildiride, biyomedikal eti¤in “adalet ilkesi” veya “hizmetlere adil eriﬂim hakk›” gibi farkl›
kavramlar çerçevesinde incelenebilecek bu sorunun farkl› bir perspektiften incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r. Bildiride, söz konusu sorunun temelinde yatt›¤›n› düﬂündü¤ümüz
“serbest piyasa” anlay›ﬂ›n›n neden ilaç endüstrisi için geçerli olmamas› gerekti¤i konusu incelenecek ve bu do¤rultuda ilaç endüstrisinin etik yükümlülüklerinin kurgulanabilece¤i uygun bir kuramsal temelin yap›land›r›lmas›na çal›ﬂ›lacakt›r.
“Serbest Piyasa” Dinamikleri ve Sa¤l›k Hizmeti: Sorunlu Bir Anlay›ﬂ›n
Eleﬂtirisi
T›p eti¤i alan›nda sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n yükümlülüklerinin gerekçelendirilmesinde
iliﬂkin analizlerde t›p e¤itiminin kendi özgü özelliklerinin çok önemli rolü bir bulunmaktad›r. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›, e¤itimleri s›ras›nda hastalar›n özel yaﬂam› ve vücut bütünlü¤üne do¤rudan müdahale içeren pek çok giriﬂimi gerçekleﬂtirmektedirler. Bu durum, hasta bireylerin kendi haklar›ndan vermiﬂ olduklar› ödünler sayesinde gerçekleﬂmektedir.
Hastalar - do¤rudan kendilerine faydas› olmayabilece¤ini bilmelerine karﬂ›n- ö¤rencilerin e¤itimi s›ras›nda bu ödünleri vermektedir, çünkü bu sayede gelecekte topluma iyi
e¤itim alm›ﬂ sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n kazand›r›labilecektir. Bu nedenle; t›p e¤itimi alan kiﬂiler topluma karﬂ› etik aç›s›ndan “borçlu” konumdad›rlar, bu kiﬂilerin sa¤l›k çal›ﬂan›
olarak verdikleri hizmetler s›ras›nda yerine getirmeleri gereken etik yükümlülükleri de
bu “borç” kapsam›nda gerekçelendirilmektedir1,2. Bunlara ek olarak, sa¤l›k çal›ﬂan›na
duyulan güven ve mesle¤e baﬂlarken edilen yemin de, yine sa¤l›k çal›ﬂan›n›n yüküm-
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lülüklerini gerekçelendirmekte önem taﬂ›maktad›r. Ayr›ca, bu yükümlülüklerin sadece
t›p fakülteleri mezunlar› için de¤il, hastalar üzerinde uygulamal› e¤itimin gerçekleﬂtirildi¤i ve diﬂ hekimli¤i, ebelik, hemﬂirelik gibi sa¤l›k hizmeti içerisinde görev alan di¤er
meslek gruplar› için de geçerli oldu¤u söylenebilir. Di¤er taraftan, kimi yazarlar bu durumun kamu hizmetinin gerçekleﬂtirilmekte oldu¤u baﬂka alanlarda e¤itim alan kiﬂiler
için de geçerli oldu¤una iﬂaret etmektedir3.
Ancak, yukar›da yükümlülüklerinin temelinden bahsedilen ve sa¤l›k hizmetinde
do¤rudan görev alan hekim, diﬂ hekimi, hemﬂire ve ebe gibi sa¤l›k çal›ﬂanlar›na k›yasla, ilaç endüstrisinin topluma karﬂ› yükümlülüklerinin kuramsal temeli daha az incelenen bir konudur. ‹laç endüstrisinin bugün ilaç araﬂt›rmalar›n maddi olarak desteklenmesi baﬂta olmak üzere t›p alan›nda pek çok etkinli¤in arkas›ndaki itici güç oldu¤u ve
belki de sa¤l›k hizmeti alan›ndaki “en büyük oyuncu” oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, bu durum oldukça ﬂaﬂ›rt›c›d›r.
Bu durumun olas› bir nedeni, ilaç sektörünün kendisini konumland›rma biçimdir.
Do¤rudan sa¤l›k hizmeti sa¤layan kiﬂi ve kurumlar›n aksine, ilaç sektörü baﬂ›ndan beri “kâr amaçl› bir endüstri” ﬂeklinde kabul edilegelmiﬂtir. Bu anlay›ﬂ, ilaçlar›n pazarlama ve sat›ﬂ faaliyetlerinin yap›land›r›lmas›na da yans›makta ve ilaç pazar›ndaki aktivitelerin düzenlenmesi, temelde rekabete dayal› ve en güçlü olan›n kazand›¤› tipik “serbest piyasa” dinamiklerine b›rak›lm›ﬂ olmaktad›r. Bu alan›n yasalar do¤rultusunda çizilmiﬂ bir çerçevesi bulunmaktaysa da, bu çerçevede t›bb›n en temel de¤eri olarak tan›mlayabilece¤imiz sa¤l›¤›n kendine ne derece yer buldu¤u aç›k de¤ildir. Örne¤in, ilaç
tan›t›m›na iliﬂkin faaliyetleri düzenleyen yasal çerçeve, ﬂirketler aras›ndaki anlaﬂmazl›klar› (ör: haks›z rekabete dayal› sorunlar›) ve bir “tüketici” olarak hastalar›n haklar›n› dikkate almaktaysa da4, ancak bu yaklaﬂ›m›n etik sorunlar›n›n fark edilebilmesi aç›s›ndan
ne kadar yeterli oldu¤u tart›ﬂmal›d›r5. Ortaya ç›kan yap›lanmada ilaç sektörü kar sa¤layaca¤› ﬂekilde ilaç satmakta özgür bir giriﬂimci, hastalar ise maddi güçleri elverdi¤inde ilaca eriﬂme hakk› kazanan tüketiciler konumuna indirgenmektedirler. Ancak, bu
sorunlu durum, gerçekte hatal› ve duyars›z bir kurgunun sonucudur ve yeniden ele al›nmas› gerekmektedir.
‹laç Endüstrisi ve Etik Yükümlülükleri ‹çin Farkl› Bir Yap›land›rma
Önerisi: ‹laç Araﬂt›rmalar› ve Yeni ‹laç Moleküllerinin Geliﬂtirilmesinde
Hastalar›n Pay›
‹laç endüstrisi için en önemli gelir kayna¤›, kuﬂkusuz ürünlerinin -yani ilaçlar›n- sat›ﬂ›d›r. Bu nedenle, yeni moleküllerin geliﬂtirilmesi ve bunlar›n ruhsatland›r›larak ilaç
pazar›na sunulmas›, ilaç sektörünün temel hedeflerindendir. Yeni bir ilaç molekülünün
bu evreye ulaﬂmas›nda geçmesi gereken en son basamak ise, insan gönüllüler ile gerçekleﬂtirilen klinik ilaç araﬂt›rmalar›d›r.
Bu son basamak, ayn› zamanda ilaç sektörünün topluma karﬂ› yükümlülüklerinin
dayand›r›labilece¤i en güçlü dayanakt›r. Klinik ilaç araﬂt›rmalar›ndaki hedef, yeni ilaç
molekülünün hasta bireyler üzerinde etkinli¤inin ve güvenli¤inin gösterilmesidir. Di¤er
taraftan, bu süreç gerçekte hastalar›n almakta oldu¤u sa¤l›k hizmetinden ba¤›ms›zd›r
ve gönüllük esas›na dayal›d›r; hastalar kendileri istemedi¤i sürece bu araﬂt›rmalara kat›lmak durumunda de¤ildir. Araﬂt›rmaya kat›lmay› kabul edilen hastalar ise –yayg›n olarak bilinenin aksine– gerçekte do¤rudan kendilerine fayda sa¤lamay› amaçlamayan bir
aktivitenin içerisinde yer almay› kabul etmiﬂ olmaktad›rlar. Söz konusu araﬂt›rmada
test edilmekte olan yeni molekül, gönüllüler için faydal› olabilir veya olmayabilir. Klinik ilaç araﬂt›rmas›, bu olas›l›klardan hangisinin gerçekleﬂti¤ini bilimsel olarak belgele-
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meyi amaçlar; ancak, tedavi amaçl› sa¤l›k hizmetinin aksine, hastalar›n fayda görmesi bu araﬂt›rmalar›n birincil amac› de¤ildir. Daha erken ilaç araﬂt›rmas› evrelerinde ise
(Ör: Faz I çal›ﬂmalarda), sa¤l›kl› gönüllülerin (yani kendi sa¤l›klar›na iliﬂkin bir fayda
görme beklentisi olmayan kiﬂilerin) yer almas› da söz konusudur. Tüm bu araﬂt›rmalar›n ortak özelli¤i, kiﬂilerin kendi iradeleri do¤rultusunda bu çal›ﬂmalarda kat›lmay› kabul etmesi ve önemli bir tak›m riskleri de beraberinde alm›ﬂ olmas›d›r. Her ne kadar
bu araﬂt›rmalara kat›lan gönüllüler sigorta edilmekte ve kimi ülkelerde gönüllülere de¤iﬂen miktarlarda para ödenmesi gündeme gelmekteyse de, bu tedbirler kiﬂilerin do¤rudan bir tak›m risklerle yüzleﬂti¤i gerçe¤ini ortadan kald›rmamaktad›r. Ayr›ca, kimi
sonuçlar›n t›bben geri dönüﬂsüz yap›da olmas› olas›d›r; ek olarak, fiziksel hiçbir soruna yol açmasa da, bir ilaç araﬂt›rmas›na kat›lman›n insanlar aç›s›ndan manevi/psikolojik aç›dan da y›prat›c› olabilece¤i göz önünde bulundurulmal›d›r.
Sonuç olarak, ilaç endüstrisinin ürünlerinin ruhsatland›r›labilmesi için sa¤l›kl› ve
hasta insan gönüllülere ihtiyac› bulunmaktad›r. Bu gönüllüler; tamamen kendi seçimleri do¤rultusunda ve kimi zaman hiçbir do¤rudan fayda görme beklenti içerisinde olmaks›z›n (sa¤l›kl› bireyler), kimi zaman da kendi durumlar›na için do¤rudan fayda görebilecekleri umuduyla (her ne kadar klinik ilaç araﬂt›rmalar›n›n birincil hedefi bu olmasa da), bir tak›m riskleri göze alarak ilaç araﬂt›rmalar›na kat›lmaktad›rlar. Di¤er taraftan, araﬂt›rmalar›n gerçek hedefi, yeni molekülün etkinli¤in ve güvenli¤inin ortaya
konmas›d›r. Bu hedefe eriﬂildi¤inde ise, ilac›n di¤er hastalara/topluma faydal› olmas›
beklenecek ve ilaç sektörü de bu süreç içerisinde gelir elde edecektir. Ancak; bu süreç,
araﬂt›rmalara kat›larak yeni molekülün ruhsat almas›n› sa¤layan çal›ﬂmalar›n gerçekleﬂtirilmesine yard›m eden gönüllülere do¤rudan bir fayda sa¤lamayabilece¤i gibi, bir tak›m riskler de taﬂ›maktad›r.
Görülebilece¤i gibi, ilaç sektörü ile ilaç araﬂt›rmalar›na kat›lan insan gönüllüler
aras›ndaki iliﬂki, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n e¤itimleri s›ras›nda hasta bireyler ile girdi¤i etkileﬂime oldukça benzemektedir. Her iki durumda da, -do¤rudan fayda görmeleri beklenmedi¤i halde- gönüllü olarak baz› riskleri alan ve kendi fiziksel ve manevi bütünlü¤ünden ödün veren bireyler söz konusudur; dolay›s›yla, bu ödünlerden faydalanan karﬂ› taraf ahlaki bir borç alt›na girmektedir. Bu borç, sadece kendi ç›kar› peﬂinde koﬂmayan
ve hastas›n›n yarar›n› kendi ç›kar›ndan daha öncelikli gören erdemli bir sa¤l›k çal›ﬂan›n›n yükümlülüklerinin kurgulanmas› için kullanmaktad›r1,2. Biz de, yukar›da sunulan
analiz do¤rultusunda, ilaç sektörünün sa¤l›k çal›ﬂanlar› ile benzer bir konumda oldu¤unu düﬂünüyoruz. Bu nedenle; ilaç sektörünün öncelikli olarak kendi maddi ç›kar›na
odaklanmayan ve hasta merkezli bir bak›ﬂ aç›s›n› benimsemesinin ahlaki bir yükümlülük olarak hakl› ç›kart›labilece¤i kan›s›nday›z.
‹laç Sektörü ve Kazanç Kayg›s›: Yetim Hastal›klar ve Yetim ‹laçlar
Yukar›da de¤inilen analizin bugün için ilaç endüstrisi taraf›ndan benimsendi¤ini ya
da kabul gördü¤ünü söylemek olas› görünmemektedir. ‹laç sektörünün etik aç›dan yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini -en iyimser ﬂekilde söylenecek olursa- pragmatik bir bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirdi¤i söylenebilir. Bu bak›ﬂ aç›s›nda göre, etik aç›dan
uygun faaliyetlerde bulunulmas› önemlidir, çünkü bu ﬂekilde faaliyetler yürüten organizasyonlar bu sayede tüketiciler taraf›ndan da daha çok tercih edilebilir6. Ancak, “Etik,
iyi ticaret yapmakt›r” (“Ethics is good business”) ﬂeklinde de ifade edilen bu bak›ﬂ aç›s›6, do¤rudan ticari kazanc›n hedeflenemeyece¤i durumlarda, sorunlar›n yeterince duyarl› bir biçimde ele al›namamas›na yol açmaktad›r. Bu yaklaﬂ›m›n ve sonuçlar›n›n ilaç
sektöründeki tipik bir örne¤i, nadir görülmeleri nedeniyle ilaç endüstrisinin yüksek ka-
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zanç hedefleyemedi¤i ve bu nedenle ilgi göstermedi¤i hastal›klar ve ilaç molekülleridir.
‹laç sektörünün bu yaklaﬂ›m› nedeniyle, söz konusu hastal›klar ve ilaçlar, yetim hastal›k (orphan disease) ve yetim ilaç (orphan drug) olarak isimlendirilmiﬂtir7. Bir baﬂka
deyiﬂle; ilaç sektörü kendini di¤er herhangi bir endüstri kolu ile ayn› konumda de¤erlendirdi¤i ve giriﬂimlerinin tek gerekçesini “kazançl› olma” temeline dayand›rd›¤› için,
ortada bir sa¤l›k sorunu olmas› endüstriyi harekete geçirmeye yetmemekte, yukar›da
say›lan nedenlere ba¤l› çünkü topluma karﬂ› bir borcu olabilece¤ini düﬂünmemekte ya
da bu fikri tümden göz ard› etmektedir.
Kuramsal Çerçeve ve Uygulamadaki Sorun: Yeniden De¤erlendirme
Bildirimizin baﬂ›nda özetlenen ve Türkiye’de ayn› ilaca farkl› bireylerin farkl› bedeller ödeyerek eriﬂmesine yol açan durum, ilaç sektörünün kazanç odakl› perspektifinden kaynaklanmaktad›r. Her ne kadar uygulamadaki sorunun bir tak›m kurumlar
aras› çat›ﬂmalar›n sonucu oldu¤u düﬂünülebilirse de, sorunu sadece bu ﬂekilde ele almak asl›nda yüzeysel bir de¤erlendirme olacakt›r. Gerçekte, pazar›n “en güçlü oyuncusu” olan ilaç sektörü, bu adaletsizli¤i ortadan kald›rabilecek kontrol mekanizmalar›na sahiptir. Ancak, bunun gerçekleﬂebilmesi için, ilaç sektörünün “ürünlerini” pazara
sundu¤u anda ahlaki yükümlülüklerinin sonland›¤›n› düﬂünmekten vazgeçmesi ve sadece serbest piyasa dinamikleri do¤rultusunda ürün geliﬂtirme ve sat›ﬂ faaliyetlerini yürütebilece¤ini öngören sorunlu felsefeyi terk etmesi gerekmektedir. ‹laç endüstrisi, ilaca eriﬂimin herkes için adil ﬂartlar alt›nda gerçekleﬂmesini sa¤lamakla da yükümlü olmal›d›r. Bu yükümlülü¤ün en güçlü gerekçesi, gönüllülerin ilaç araﬂt›rmalar›ndaki özel
konumlar› -ve bu do¤rultuda ilaç sektörünün kazanc›na yapt›klar› katk› nedeniyle- ilaç
sektörünün topluma karﬂ› yerine getirmesi gereken bir borç alt›na giriyor olmas›d›r. Bu
nedenle, mevcut ve benzer sorunlar›n uzun vadeli çözümü için at›lmas› gereken ilk
ad›m, ilaç firmalar›n›n politikalar›nda ürünlerinin herkes için adil bir biçimde eriﬂilebilir hale getirilmesine iliﬂkin yükümlülüklere yer verilmesidir.
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SA⁄LIK ALANINDA BASININ ÖNEM‹
ROLE of the MEDIA in HEALTH AFFAIRS
Sezer ERER*
Abstract
Media (especially written media) plays an important role in health care. Reporting the “truth” is the key for journalism. Health news has critical points on issues such
as advertising medicine and drugs, uncertified clinical drug researches, pay hospitals
and alternative treatments. Patient and physician rights violations, malpractice law-suits can occur according to “false” information. So, principles of non-maleficence and
justice must be guarded in reporting health news. Also educating health journalists or
health editors is important for the right and truth journalism.
Key Words: Mass media, Health Care, Ethics.
Bilgi, adil toplumlar›n yarat›lmas› sürecinde oldukça önemlidir. Bilgiye duyulan ihtiyaç, gazetecili¤in temel ö¤retisi olarak kabul edilmektedir. Bu bilgi ihtiyac› için, yaz›l› ve görsel bas›n›n da olanak ve kaynaklar› oldukça fazlad›r1,2. Belirli zamanlarda ç›kan ve önemli kitle iletiﬂim araçlar› olan gazete, dergi vb. yaz›l› yay›nlar›n yeri az›msanamayacak bir boyuttad›r. Bilindi¤i üzere gazete, hem haber veren, hem de kültür arac›l›¤› yapan bir organd›r3. Onyedinci yüzy›ldan bu yana kitle iletiﬂiminde güçlü bir yere sahip oldu¤u için, bu özelli¤i ile ikna edici ve inand›r›c› bir yap›ya da sahiptir. Hem
haber veren, hem de kültür arac›l›¤› yapan kitle iletiﬂim araçlar› (gazete, dergi vb.) iletiﬂim ça¤›n›n en güçlü silahlar›ndand›r.
Gazetecilik, toplumu ilgilendiren her türlü konu ile ilgili tüm olaylar› kapsayan haberlerin topluma sunulmas›n› sa¤layan bir meslektir (Çapl›). Basit olarak do¤ru, anlaﬂ›l›r ve ilginç bilgi olan haberin amac›; bireyleri etkileyen ve ilgisini çeken geliﬂmeler ile
çeﬂitli konularda meydana gelen geliﬂmeleri geniﬂ kitlelere aktarmakt›r. Haberin gerçek de¤il, gerçe¤in bir kurgusu oldu¤u ve bu kurgunun okuyucuya nas›l hikaye edildi¤i çok önemlidir. Haber verme, bilgi aktararak kamuoyu oluﬂmas› yönünde çaba gösterme, toplumsal de¤erleri aktarma, toplumu yine onun belirledi¤i de¤erler aç›s›ndan
özendirme, güdüleme, tart›ﬂma ortam› yaratarak kültürün ve e¤itimin geliﬂtirilmesine
katk›da bulunmakt›r4-7.
Olanak ve kaynaklar›n sa¤lanmalar› ve sunumlar› konusundaki denetleme ve bas›n özgürlü¤ü ile “gerçek” haberin okuyucuya verilmesi aras›nda sorunlar yaﬂanmaktad›r1,2. Kamu ç›kar›, kamunun ilgi ve merak› ile kar›ﬂt›r›lmamal›d›r. Bu durum kiﬂinin
bilme hakk›n›n her türlü bilgiye eriﬂim hakk›n›n k›s›tlanmas›yla kendine yer bulur1.
Önemli olan her ﬂeyin de¤il konu ile ilgili gerekli ve en do¤ru bilgilerin okuyucuya sa¤lanmas›d›r5. Bu yüzden gazetede yer alan bütün haberlerin tamamen objektif olmas›,
yalan haberin yer almamas› gerekir, çünkü gazetecinin vicdan› insanl›¤a ve tarihe karﬂ› sorumludur3.
Bu kadar çabuk ve yayg›n bir iletiﬂim arac› olan bas›n›n, bilginin ve bilgilendirmenin en hassas oldu¤u sa¤l›k alan›ndaki kullan›m alan› önemli ve özel bir yer sahiptir. Bas›n›n toplumu direk olarak ilgilendiren konularda topluma bilgi vermek durumunda olmas›, insanlar›n sa¤l›k/hastal›k hakk›ndaki bilgisizlikleri veya bilgi eksikliklerini tamam* Dr., Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji AD / sezistan@yahoo.com
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lama konusunda bir zorunluluk olarak karﬂ›m›za ç›kar. Bu zorunluluk ise beraberinde
do¤ru “habercilik”i getirir. Önemli olan yap›lan haberin içerdi¤i “bilgi”dir. Yanl›ﬂ veya
eksik yap›lan habercilik yani verilen bilginin eksikli¤i, toplumun da yanl›ﬂ bilgi edinmesine ve yönlendirilmesine neden olur. Öyle ki kiﬂi, edindi¤i bilgilerin do¤rulu¤undan çok
fazlal›¤›na ve anlaﬂ›l›rl›¤›na bakar. Bu bilgilerden kendine uygun olan›n› kullanarak kendini tedavi etmeye çal›ﬂ›r. Bu nedenle verilen bilginin do¤ru olmas› gerekti¤i kadar anlaﬂ›l›r düzeyde olmas› ve okuyan kiﬂi üzerinde b›rakaca¤› etkilerin göz önünde tutulmas› oldukça önemlidir. Yani sa¤l›k habercisinin iyi haber yapma kayg›s› yan›nda, yap›lan
haberden insanlar›n nas›l etkilenece¤i kayg›s›n› da taﬂ›mas› gerekir1,8.
Sa¤l›kla ilgili herhangi bir durum ve olay›n haber olmas›n› sa¤layan belirli unsurlar vard›r. ‹yi bir sa¤l›k habercisi, edindi¤i bilginin ne kadar›n›n reklam ne kadar›n›n bilgi oldu¤unu ay›rabilen kiﬂidir. Tiraj›n yükselmesi, reyting veya maddi nedenlerle yap›lan haberlerin toplum taraf›ndan ne ﬂekilde alg›land›¤› veya topluma ne ölçüde zarar
verdi¤i önemsenmemektedir. Yine yeterli bilgi donan›m›na sahip olmayan haberciler
taraf›ndan yaz›lan veya uzman denetiminden geçmeyen haberler, bas›nda fazlaca yer
almaktad›r. Günümüzde bas›n, toplum ile sa¤l›k personeli aras›nda büyük uçurumlar
yaratan “sa¤l›ks›z” sa¤l›k haberleri ve magazinleﬂtirilen sa¤l›k nedeniyle; hasta ile hekim aras›ndaki dokunulmaz iliﬂkiye de büyük ölçüde zarar vermektedir.
Hekim, sa¤l›k kuruluﬂlar› yan›nda kitle iletiﬂim araçlar›n›n say›s› ve da¤›l›m›ndaki
art›ﬂ, medya ve hekim/sa¤l›k iliﬂkisini zedelemeye baﬂlam›ﬂt›r. Yine her geçen gün yeni bir geliﬂmeye sahne olan t›p, toplumun her zaman merak duyaca¤› bir yap›ya sahiptir. Sa¤l›¤›n bireysel de¤il toplumsal bir sorun olmas›, sa¤l›k haberleri konusundaki
açgözlü bir tutumun da geliﬂmesine neden olmaktad›r. Bu tutum, “ticarileﬂen” sa¤l›k
hizmetini daha abart›l› bir ﬂekilde toplumun önüne koymaktad›r. Henüz tam olarak sonuç al›nmam›ﬂ çal›ﬂmalar hakk›nda haber yap›lmas›, t›bb›n kabul edemeyece¤i yöntemlerin alternatif t›p olarak tan›t›lmas› da sa¤l›k hizmetlerine oldu¤u kadar t›p bilimine karﬂ› da güvenin yitirilmesine neden olmaktad›r. Hastal›k ad› ve etkeni hakk›nda
yanl›ﬂ bilgiler verilmekte, her hastal›k ayn›ym›ﬂ gibi aç›klamalar yap›lmakta, tedavi önerilerinde bulunulmaktad›r. Bunlar, toplumun sa¤l›k hakk›nda e¤itilmesi amac›n›n tamamen d›ﬂ›nda, toplumun yanl›ﬂ bilgilendirilmesidir. Yanl›ﬂ veya eksik anlat›lan olgular,
daha çok t›pta uygulama hatas› davalar›n›n aç›lmas›na, hasta haklar›n›n yanl›ﬂ alg›lan›p hekim haklar›n›n ihlal edilmesine, göz boyay›c› reklam haberleri (ilaç reklamlar›,
yeni aç›lan özel sa¤l›k kuruluﬂlar›, vb) ile umut ticaretine, adalet ilkesinin çi¤nenmesine ve sa¤l›¤›n daha çok ticarileﬂtirilmesine yol açmaktad›r. Ayr›ca, kiﬂisel ve kurumsal
reklam›n popülerleﬂme amac›yla kullan›lmaya çal›ﬂ›lmas›, medyan›n gücünün yanl›ﬂ
amaçlarla kullan›lmakta oldu¤unun en güzel örneklerindendir7,9.
‹yi bir sa¤l›k ortam›n›n oluﬂturulabilmesi, hastalar›n ve yak›nlar›n›n zarar görmemesi, yasal ve etik ihlallerin azalt›labilmesi için, sa¤l›kla ilgili kurum ve kuruluﬂlarla bas›n›n iﬂ birli¤i yapmas› kaç›n›lmaz bir gerekliliktir. Sa¤l›k tüm insanlar›n hem hakk›
hem de gereksinimi oldu¤una göre, bas›n da bu haklar ve onlar›n ne oranda yerine getirildi¤iyle ilgili gerçekleri ortaya koymakla görevlidir. Ayr›ca, kitle iletiﬂim araçlar›n›n
sa¤l›k alan›nda “bilgilendirme” mi yoksa “bilgi verme” ile mi görevli olduklar› belirlenmelidir.
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YEN‹DO⁄AN YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹NDE ÇALIﬁAN
HEMﬁ‹RELER‹N KARAR VERME SÜREC‹NE KATILIMI
PARTICIPATION of NURSES in THE ETHICAL
DECISION-MAKING PROCESS AT THE NEWBORN
INTENSIVE CARE UNITS
Ayﬂe Sonay KURT*, Nejla CANBULAT**, Suzan YILDIZ***, Diler AYDIN****
Abstract
Nurses who are working in the Neonatal Intensive Care Units (NICU) have been
facing complex clinical and ethical problems. There are very limited data about
ethical desicion-making role of the NICU nurses. Aim of this study is to define the
level of participation to ethical decision-making process together with the concerned
factors. This study was realized with 44 NICU nurses who work at two university hospitals and two private hospitals, between September-October 2008 in Istanbul. At the
result of the study it is found that the nurses were more involved in clinical decisionmaking than ethical decision-making. Nurses emphasize their roles as the support of
parents about neonatal care, as giving them psychological support and as training
them for baby care. In conslusion, NICU nurses think that that they have a little role
in ethical decision-making but they feel themselves quite independent for making
decision on neonatal care.
Key Words: Neonatal Intensive Care Unit ( NICU), Nurse, Ethics.
Giriﬂ
Yenido¤an›n büyüme ve geliﬂmesi, sevgi dolu bir aileye ve destekleyici bir çevreye ba¤l›d›r. Zay›f ve güçsüz yenido¤anlar dünyaya gözlerini açt›klar›nda onlar›n en yak›n›nda olan kiﬂilerden biri hemﬂiredir1,2.
Hemﬂirelik disiplini bireyin ve toplumun esenli¤ini, iyili¤ini sa¤lamak, geliﬂtirmek
için entellektüel ve teknik becerilerle, kiﬂileraras› etkileﬂimler sonucu oluﬂan karmaﬂ›k bir
sa¤l›k hizmetidir. Bu tan›mlamalara göre hemﬂirelik bak›m›n›n her aﬂamas› eti¤i içerir ya
da etikten etkilenir. Hemﬂirelik eti¤i; hemﬂirelik sorumlulu¤u içinde hastaya yap›lan müdahalelerin, yararl› ya da zararl› olmas›n›n ahlaki aç›dan da de¤erlendirilmesidir2-4.
Toplumun ve ailenin kaynaklar› s›n›rl›ysa ahlaki de¤erler de¤iﬂebilir. Baz›lar› yaﬂam›n korunmamas›n› cinayet olarak niteleyebilirler. Baz›lar› bebe¤in kendine yeterli olamayaca¤›n› ve kurtarma çabalar›n›n gereksiz oldu¤unu düﬂünebilirler. Bu durumda kimin yaﬂayaca¤›na, kimin ölece¤ine, kime kaliteli bir bak›m verilece¤ine, kime verilmeyece¤ine nas›l karar verilecektir? vb etik sorunlar ortaya ç›kmaktad›r1,5,6.
Yenido¤an yo¤un bak›m ünitelerindeki (YYBÜ) yo¤un hasta say›s›, uzun tedavi
süresi ve yüksek maliyetler birçok etik sorunu da beraberinde getirmektedir1,2,7. Burada çal›ﬂan hemﬂireler, sorunlu yenido¤anlar›n bak›m› ile ilgili kararlar verirken, bu
* Arﬂ. Gör. ‹stanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemﬂirlik Yüksekokulu / asonaykurt02@hotmail.com
** Arﬂ. Gör. ‹stanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemﬂirlik Yüksekokulu /
ncanbolat2770@gmail.com
*** ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi / dileraydin_80@hotmail.com
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kararlar›n daima bir etik boyutu oldu¤unun fark›ndad›r. Ayr›ca hastaya zarar vermeme
sorumlulu¤unun bilincinde olarak do¤ru/yanl›ﬂ kavramlar›ndan öte, karar nas›l do¤ru
eyleme geçirilir endiﬂesini yaﬂamaktad›r1,4.
Hemﬂireler ve di¤er sa¤l›k ekibi üyeleri, ahlaki de¤erler do¤rultusunda karar verme (etik karar verme) durumu ile karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›nda, belirsizlik ve karars›zl›k
duygular›n› yaﬂarlar. Bu gibi sorunlar› aﬂmak için de fikir birli¤ine var›lmas› gerekir5.
Bu çal›ﬂma, YYBÜ’nde çal›ﬂan hemﬂirelerin etik karar verme sürecine kat›l›m durumlar› ve düzeyleri ile kat›l›m durumlar›n› etkileyen faktörleri belirlemek amac›yla
planlanm›ﬂt›r. Sonuçta hemﬂirelerinin etik konulardaki gereksinimleri belirlenerek gerekli konularda dan›ﬂmanl›k ve rehberlik hizmetleri sa¤lanabilece¤i düﬂünülmektedir.
Materyal – Metod
Araﬂt›rman›n evrenini, ‹stanbul ‹linde bulunan 2 T›p Fakültesi Hastanesi ve 2 Özel
Hastanenin YYBÜ’nde çal›ﬂan 60 hemﬂire oluﬂturdu. Araﬂt›rmay› kabul etmeyen ve
araﬂt›rma tarihlerinde herhangi bir sebeple (do¤um izni, y›ll›k izin vb) hastanede bulunmayan hemﬂireler araﬂt›rma kapsam›na al›nmayarak toplam 44 hemﬂire araﬂt›rman›n
örneklemini oluﬂturdu. Söz konusu kurumlardan yaz›l› izin al›nd›. Araﬂt›rman›n veri
toplama aﬂamas› Eylül- Ekim 2008 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirildi.
Araﬂt›rmac›lar taraf›ndan literatür do¤rultusunda haz›rlanan anket formu yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde çal›ﬂan hemﬂirelere uyguland›. Uygulama öncesi anket
hakk›nda bilgi verildi ve kat›l›mc›lar›n sözel onay› al›nd›. Anket formunda 2 bölüm yer
almakta idi. ‹lk bölümde hemﬂirelerin sosyo demografik özellikleri, ikinci bölümde klinik ve etik karar verme sürecini içeren sorular yer almakta idi. Anket uygulama süresi yaklaﬂ›k 10 dakika olup yüzyüze görüﬂme tekni¤i kullan›ld›.
Bulgular
Araﬂt›rma kapsam›ndaki hemﬂirelerin (N=44) demografik özelliklerine bak›ld›¤›nda yaﬂ ortalamalar› 26,05±4.2 yaﬂ (min 20, max39) çal›ﬂma süreleri 54.6±64.3 ay
(min 2 ay, max 250 ay), YYBÜ’nde çal›ﬂma süreleri 39.4±43.1 ay (min 1 ay, max
176 ay) ve ço¤unlu¤u (%77.3) lisans mezunu idi. Yenido¤an bak›m› ile ilgili karar verme sürecinde kimin yer almas› gerekti¤i soruldu¤unda hemﬂireler, ilk s›rada yenido¤an
uzman›n›n (%41), ikinci s›rada klinik sorumlu hemﬂiresinin (%27.3), üçüncü s›rada
asistan hekimin (%25) yer almas› gerekti¤ini belirtti. Hasta yenido¤an›n bak›m› ile ilgili a¤r› yönetimine karar verme sürecinde yer almas› gereken ilk 3 kiﬂi sorguland›¤›nda
hemﬂireler, ilk s›rada %52.3 ile klinik hemﬂiresinin, ikinci s›rada %29.5 ile sorumlu
hemﬂirenin, üçüncü s›rada %31.8 ile yenido¤an uzman›n›n olmas› gerekti¤ini bildirdi.
Hemﬂirelerin yenido¤anla ilgili baz› durumlara kat›lma s›kl›klar› Tablo.1’ de verilmektedir. Yenido¤an bak›m› ile ilgili haftal›k toplant›lara hemﬂirelerin %30’u bazen kat›ld›¤›n› bildirirken, kat›lmama nedeni haftal›k toplant›lar›n yap›lmamas› (%25.2) idi.
Özel gereksinimi olan yenido¤anlar›n bak›m›ndaki yenilikleri izlemek için yap›lan kongre, seminer, konferansa hemﬂirelerin %27’si nadiren kat›ld›¤›n›, çal›ﬂma ﬂartlar›n›n
uygun olmamas›, bu tür bilimsel aktivitelerden haberdar olmamalar› ve maddi destek
eksikli¤i (%90.9) nedeniyle s›k kat›lamad›klar›n› bildirdi (Tablo-1).
Hemﬂireler yaﬂam deste¤ini baﬂlatmaya nadiren (%27) karar verdiklerini, böyle bir
karar› verme yetkisinin kendilerinde olmad›¤›n› ve bu konudaki fikirlerinin önemsenmedi¤ini düﬂünüyorlard›. Hemﬂirelerin %29’u, yenido¤anlarla ilgili klinik araﬂt›rma
projelerine olanaks›zl›k nedeniyle hiçbir zaman kat›lmad›klar›n› bildirdi. Yenido¤an›n
cerrahi ya da daha özel bir tedavi için baﬂka bir hastaneye nakline karar verme s›ras›nda hemﬂireler yetkili olmad›klar›n› ve hekimin karar vermesi gerekti¤ini düﬂündük-
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lerinden bu sürece hiçbir zaman kat›lmad›klar›n› (%50) bildirdiler. Yenido¤an›n ameliyat öncesi bak›m›n›n hemﬂirenin rolü oldu¤unu düﬂündüklerinden, her zaman kat›ld›¤›n› (%48) bildirdi (Tablo-1).
Hemﬂireler klinik kararlarda nadiren (%27) ve ço¤u zaman (%27) yer ald›klar›n›
düﬂünürken, etik kararlarda nadiren (%46) yer ald›klar›n› düﬂünüyorlard› (Tablo-1).
Hemﬂirelerin %30’una göre ekip üyeleri hemﬂireli¤in çok de¤erli oldu¤unu düﬂünmekte idi.
Tablo-1 Hemﬂirelerin Yenido¤anla ‹lgili Baz› Durumlara Kat›lma S›kl›klar›

n

%

n

%

12

27

8

18

13

30

4

9

7

16

6

14

12

27

10

23

8

18

8

18

8

18

12

27

6

14

11

25

7

16

13

29

10

23

12

27

6

14

3

7

22

50

11

25

9

21

2

4

0

0

2

4

6

14

7

16

8

18

21

48

6
7

14
16

12
20

27
46

11
8

25
18

12
7

27
16

3
2

7
4

Hemﬂireleri en çok endiﬂelendiren yenido¤an vakalar› s›ras›yla 500 gr do¤an Apgar
skoru düﬂük 2 günlük yenido¤an (%32), 23 haftal›k do¤an oksijene ba¤l› 8 haftal›k yenido¤an (% 18), 32 haftal›k do¤an hipoplastik akci¤erli yenido¤an (%12) idi (Grafik-1).

Grafik-1 Hemﬂireleri endiﬂelendiren yenido¤an durumlar›
Hemﬂireler; yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinin giderlerinin devlet taraf›ndan daha çok desteklenmesi, komplike sorunu olan konjenital anomalili yenido¤anlar›n yo¤un bak›m ünitesine nakledilmesi, yönetim kararlar›nda çat›ﬂma oldu¤unda hemﬂirelerin toplant› düzenleyebilmesi, 1500 gr ve alt›ndaki yenido¤anlar›n yo¤un bak›ma al›n-
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YYBÜ’nün harcamaları devlet
tarafından daha çok desteklenmeli
YYBÜ’nün masraflarını toplum olarak
bizim desteklememiz gerekir
Komplike sorunu olan konjenital
anomalili YYBÜ’ye nakledilmeli
Yönetim kararlarında çatıma
olduunda hemireler toplantı
düzenleyebilmeli
1500 gr ve altındaki yenidoanlar
youn bakıma alınmalı
Anne babalar bebekleri hakkında
bilgilendirilmeli
Youn bakımdaki prematüre
yenidoanların ailelerine klinik
aratırmanın bir parçası olarak yeni
tedaviler önerilmeli
Youn bakımdaki prematüre
yenidoanlar hakkında salık ekibine
klinik aratırmanın bir parçası olarak
yeni tedaviler önerilmeli
Yenidoanların acıları denetimli bir
analjezik uygulamasıyla azaltılmalı
Eer kaynaklar sınırlı ise 32 haftalık
doan bir yenidoan 26 haftalık doan
yenidoandan önce klinie kabul
edilmeli
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mas›, anne babalar›n bebekleri hakk›nda bilgilendirilmesi, yenido¤anlar›n ac›lar›n›n denetimli bir analjezik uygulamas›yla azalt›lmas› gerekti¤ine kesinlikle kat›ld›klar›n› bildirmiﬂlerdir (Tablo-2).
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Tablo-2. Hemﬂirelerin Yenido¤an ve YYBÜ ile ‹lgili Baz› Konulardaki Düﬂünceleri
Hemﬂirelere özel bak›m gerektiren yenido¤anlar›n anne-babalar›n› desteklemeye
yönelik rolleri soruldu¤unda s›ras›yla e¤itim (%68.2), psikolojik destek (%52.3) ve bebe¤in bak›m›na ailenin kat›l›m›n› (%38.6) ve bebekleri ile temaslar›n› sa¤lamak (% 6.8)
oldu¤u bulundu (Grafik-2).

Grafik-2 Hemﬂirelerin özel bak›m gerektiren yenido¤anlar›n anne–babalar›n›
desteklemeye yönelik rolleri
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Tart›ﬂma ve Sonuç
YYBÜ’nde çal›ﬂan hemﬂireler etik ve klinik sorunlarla çok s›k karﬂ›laﬂmaktad›r.
Sa¤l›k bak›m sisteminin finansal bask›lardan etkilenmesi, h›zl› teknolojik ve bilimsel geliﬂmeler özellikle bu ünitelerdeki etik sorunlar› artt›rmaktad›r1. T›bbi ve teknolojik geliﬂmeler özellikle çok düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebeklerin bak›m›nda etkili olmas›na ra¤men bu bebeklerin yaﬂam süreleri tahmin edilememektedir8. Di¤er taraftan yaﬂayanlardaki sekel oranlar›n›n oldukça fazla olmas› bu belirsizli¤in yaﬂam süresinin mi yoksa yaﬂam kalitesinin mi önemli oldu¤u ikilemine ve daha birçok etik sorunlara neden
olmaktad›r9,10.
Yenido¤an›n t›bbi bak›m›na yönelik bütün kararlar› önceleri aileler, özellikle de
baba verirken günümüzdeki yaklaﬂ›m literatüre göre; ailelerin sa¤l›k çal›ﬂanlar› (pediyatrist, hemﬂire vb) ile birlikte bebek için en iyi olan› seçmesidir11,12. Yenido¤an bak›m› ile ilgili karar verme sürecinde kimin yer almas› gerekti¤i soruldu¤unda hemﬂireler, ilk s›rada yenido¤an uzman›n›n olmas› gerekti¤ini belirtirken hasta yenido¤an›n bak›m› ile ilgili a¤r› yönetimine karar verme sürecinde ilk s›rada klinik hemﬂiresinin yer
almas› gerekti¤ini belirtmiﬂlerdir. Hemﬂireler genellikle klinik karar verme sürecinde
yer al›rken etik karar verme sürecinde nadiren yer almaktayd›lar. Çal›ﬂma bulgusu
Monterosso ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂma bulgular›yla paralellik göstermektedir13. Bu sonuçlar›n hemﬂirelerin önlerinde rol model olmas› gereken uygulama alanlar›nda oluﬂturulan etik komitelerde yer almamalar›ndan ayn› zamanda etik karar verme sürecinde yerlerinin nerede oldu¤unun belirlenmemesinden, kendilerinin de bu görevlerin fark›nda olmamalar›ndan kaynakland›¤› düﬂünülmektedir.
Araﬂt›rmada yer alan hemﬂireler yenido¤an bak›m› ile ilgili haftal›k toplant›lara bazen, özel gereksinimi olan yenido¤anlar›n bak›m›ndaki yenilikleri izlemek için yap›lan
kongre, seminer ve konferansa nadiren kat›ld›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Kat›lmama nedeni olarak haftal›k toplant›lar›n yap›lmamas›, çal›ﬂma ﬂartlar›n›n uygun olmamas›, bu tür
bilimsel aktivitelerden haberdar olmamalar› ve maddi destek eksikli¤ini göstermiﬂlerdir.
Araﬂt›rmadaki hemﬂirelerin bu tür toplant›lara Monterosso ve arkadaﬂlar›n›n araﬂt›rmas›ndaki hemﬂirelere göre daha fazla oranda kat›lmalar›na ra¤men bu oran istenilen
düzeyde de¤ildir13.
Yo¤un bak›m ünitelerindeki kaynak yetersizli¤i hangi yenido¤an›n üniteye öncelikli
kabulü/yaﬂam deste¤ine ba¤lanmas› önemli etik konulardan biridir6,7,9. Çal›ﬂmaya kat›lan hemﬂireler, kaynaklar›n s›n›rl› oldu¤u durumda 32 haftal›k do¤an bir yenido¤an›n 26
haftal›k do¤an yenido¤andan önce klini¤e kabul edilip edilmemesi konusunda karars›z
kalm›ﬂlard›r. Ayr›ca yaﬂam deste¤ini baﬂlatma ya da nakline karar verme yetkilerinin olmad›¤›n›, bu konudaki düﬂüncelerinin önemsenmedi¤ini belirtmiﬂlerdir.
Literatürde en fazla etik problem yaﬂanan konu çok düﬂük do¤um a¤›rl›kl› ve pretern yenido¤anlar›n tedavi ve resüsitasyonlar› ile ilgili sorunlard›r1,14,16. Hemﬂireleri en
çok endiﬂelendiren yenido¤an vakalar› s›ras›yla 500 gr do¤an Apgar skoru düﬂük 2 günlük yenido¤an, 23 haftal›k do¤an oksijene ba¤l› 8 haftal›k yenido¤an, 32 haftal›k do¤an
hipoplastik akci¤erli yenido¤an idi. Sonuçlar Monterosso ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›ndaki sonuçlar ile benzer olup Monterosso ve arkadaﬂlar›n çal›ﬂmas›nda ilk üç s›rada 500
gr do¤an Apgar skoru düﬂük 2 günlük yenido¤an, beslenemeyen ciddi do¤um asfiksili 6
günlük term yenido¤an, meningomyolesel ve hidrosefalili term yenido¤an idi13.
Berggren hemﬂirelerin yenido¤an›n bak›m›, anne- babalar›n psikolojik olarak desteklenmesi ve etik karar vermede aile ile iﬂbirli¤i yap›lmas› gerekti¤ini bildirmiﬂtir9. Sonuçlar Berggren’in sonuçlar›na benzer olup çal›ﬂmaya kat›lan hemﬂireler özel bak›m
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gerektiren yenido¤anlar›n anne-babalar›n› desteklemeye yönelik rollerini e¤itim, psikolojik destek ve bebe¤in bak›m›na ailenin kat›l›m›n› sa¤lamak olarak s›ralam›ﬂlard›r.
Sonuç olarak; YYBÜ’nde çal›ﬂan hemﬂirelerin klinik ve etik karar verme konusunda yeteri kadar yetkiye sahip olmad›klar›n› ancak bak›m konusunda ba¤›ms›z karar verebildikleri sonucuna var›ld›. Hemﬂirelerin etik karar verme konusundaki bilgi ve kat›l›mlar›n›n artt›r›lmas› ve etik sorunlar› çözmek için hastanelerde sürekli hizmet içi e¤itim, sempozyum, panellerin düzenlenmesi ve vaka dan›ﬂmanl›¤› ihtiyac› bulunmaktad›r. Bu e¤itimlerin düzenlenmesi ve sürdürülmesinde etik komitelere önemli görevler
düﬂmektedir. Bu komitede hemﬂirenin de yer almas› olas› klinik ikilemleri azaltaca¤›
düﬂünülmektedir.
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TÜRK ECZACILARI DEONTOLOJ‹ TÜZÜ⁄ÜNÜN ET‹K
KURALLAR AÇISINDAN BAZI ÜLKE ÖRNEKLER‹YLE
KARﬁILAﬁTIRILMASI
COMPARING TURKISH PHARMACISTS DEONTOLOGY
RULES with SOME OTHER COUNTRIES in TERMS of
ETHICAL CODES
Gülbin ÖZÇEL‹KAY*, Selen YE⁄ENO⁄LU**
Abstract
Ethics as a term is stemmed from Greek word “ethos” (character). Ethics is one
of the areas of philosophy. Ethics aims to understand the nature of morality concept
in order to distinguish wrong from right. Western tradition of ethics is regarded as
“morals philosophy” from time to time1. On the otherhand Deontology is the
knowledge of obligatory rules information when performing a profession. It considers
morals doctrines which suppose human beings have certain duties2. As it can be
realized from the two definitions given above, rules which should be obeyed when
performing a profession in various areas, is sometimes called as deontology rules (as
it is in Turkey) or as ethical codes (code of ethics/code of conduct) (as it is in USA,
Australia, Japon, Malaysia, Nigeria, etc.). Code of ethics for pharmacists set forth for
determining which behaviour is wrong or right when conducting the profession of
pharmacy likewise in all other professions (medicine, law, nursing, investment
advisory, psychological counseling, etc.). In this study “Turkish Pharmacists
Deontology Rules”3 are compared to five other countries in terms of -extent, content,
sophistication, disparity, similarity and latest revision date-4-8. By means of “Google”
search engine we reached “Turkish Pharmacists Deontology Rules” from the official
web site of Turkish Pharmacists Association (www.teb.org.tr) on the internet. Codes
of ethics for pharmacists in other countries were accessed via the same search engine
either on pharmacists associations’ or on pharmacy faculties’ web sites
(www.pharmweb.net). The rationale of selecting five countries rather than Turkey was
both to find out similarities and disparities among ethical codes formed for
pharmacists. In the light of this aim countries were selected from different continents
like America, Africa, Asia, Australia). The shortest code of ethics belongs to the
Americans whereas the longest is Malaysian. The oldest code of ethics belongs to the
Americans whereas the newest is Malasian. There is an introduction part titled as
“Preamble” in each researched country code of ethics except Malaysia and USA. It is
observed that the term “client” is used as well as the “patient” in some parts of the
“Turkish Pharmacists Deontology Rules”. On the otherhand in American Code of
Ethics for Pharmacists only the term “patient” is used. However in Australian,
Malaysian and Nigerian code of ethics rules both “client” and “patient” terms were
used instead of each. In American, Malaysian ve Nigerian Code of Ethics for
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Pharmacists it is emphasized that the pharmacists should progress in terms of
professional performance but in other country code of ethics for pharmacists this
issue was ignored. On the otherhand only in “Turkish Pharmacists Deontology Rules”
animal health was considered as well as human health. When “Turkish Pharmacists
Deontology Rules” are compared to the ones in USA, Australia, Japan, Malaysia and
Nigeria, not very big disparities are observed in terms of common values. Besides
Turkish Pharmacists Deontology Rules are superior to those which are examined in
various aspects. However, its significant deficiency is not being updated/revised for
such a long time. And still there does not exist Turkish Pharmacists Code of Ethics.
Key Words: Code of ethics, deontology rules, pharmacists.
Giriﬂ ve Amaç
Etik terimi Yunanca ethos yani "karekter" sözcü¤ünden türemiﬂtir. Etik, felsefenin
alt dallar›ndan biridir. Yanl›ﬂ› do¤rudan ay›rabilmek amac›yla ahlâk kavram›n›n do¤as›n› anlamaya çal›ﬂ›r. Eti¤in bat› gelene¤i zaman zaman ahlâk felsefesi olarak da an›lm›ﬂt›r1.
Deontoloji ise, bir mesle¤i uygularken uyulmas› zorunlu olan kurallar bilgisidir. ‹nsan›n belirli ödevleri oldu¤unu varsayan ahlak ö¤retilerini temel al›r ve bu ö¤retilerden
kaynaklanan görev ve kurallar›n çeﬂitli mesleklerdeki somut izdüﬂümlerini inceler2.
Meslek eti¤i, özellikle do¤rudan do¤ruya insanla ilgili mesleklerde uyulmas› gereken davran›ﬂ kurallar› olarak tan›mlanabilir. Meslek eti¤inin en önemli yanlar›ndan biri, dünyan›n neresinde olursa olsun, ayn› meslekte çal›ﬂan bireylerin bu davran›ﬂ kurallar›na uygun davranmalar›n›n gerekli olmas›d›r. Mesleki eti¤in temelinde insanlarla iliﬂkiler yatar. Ayn› meslekten bireylerin birbirleri ile iliﬂkilerinde belli davran›ﬂ kal›plar›na
uymalar› meslek eti¤i gere¤idir3.
Durkheim’e göre mesleki etik, her zaman bir grubun eseridir. Grup onu korudu¤u sürece yürürlükte kalabilen ve onlar› ﬂu ya da bu ﬂekilde davranmaya zorlayan,
kiﬂisel e¤ilimlerine s›n›r çizen ve daha ileri gitmelerine engel olan kurallardan oluﬂmuﬂtur3.
Toplum içindeki mesleki etik kurallar› oluﬂturacak ve bu kurallar›n yürütülmesini
denetleyecek özel baz› gruplara gereksinim vard›r. Bu gruplar da, ayn› meslekten bireylerin birleﬂmesi ile kurulmuﬂ gruplar olabilir4.
Eczac›l›k eti¤i alan›nda ödevlerin, haklar›n ve erdemli davran›ﬂlar›n neler oldu¤unu belirleyen “etik kodlar” ya da etik kurallar denilen yaz›l› metinler eczac›lar›n tutum
ve davran›ﬂlar›n›n nas›l olmas› gerekti¤ini belirler. Bir meslek grubu, kendi içsel dinamikleri do¤rultusunda baz› etik de¤erleri kendine mal eder. Kuﬂkusuz bu de¤erler toplumun de¤erlerinden ba¤›ms›z de¤ildir. ‹nsano¤lu, bir kural› yerine getirirken ona niçin uyuldu¤unun bilincindedir4. Kurallar ile yasalar aras›ndaki en önemli fark; yapt›r›mlard›r. Yasal yükümlülüklerin temel özelli¤i d›ﬂsal cezai yapt›r›mlar içermesidir. Oysa baz› durumlar d›ﬂ›nda, ilkesel düzeydeki etik kurallar›n d›ﬂ yapt›r›m gücü olmad›klar› kabul edilir. Bir etik kural ile belli bir konudaki yükümlülü¤ün tespit edilmiﬂ olmas› ilgili kiﬂide “manevi” etkiyle içsel yapt›r›m gücüne dönüﬂür. Etik bir yükümlülü¤e uymamak kiﬂinin kendisini kötü hissetmesine neden olabilir. ‹nsanla direkt yüz yüze ve sa¤l›k için hizmet veren bir meslek olan eczac›l›k içinde mesleki etik kurallar›n oluﬂmas›
da vazgeçilmez bir gerekliliktir.
Bugün eczac›l›k alan›nda ülkemizde olmasa da uluslararas› düzeyde çeﬂitli ülkelerin etik kurallar› bulunmaktad›r. Ülkelerin ulusal düzeyde etik kurallar haz›rlamas› da
yayg›nlaﬂm›ﬂt›r.
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Etik kurallar, günün gereksinim ve koﬂullar› do¤rultusunda zaman zaman yenilenerek mesleki bütünlü¤ün ve de¤erlerin devam› sa¤lanm›ﬂ olmaktad›r.
Bu çal›ﬂmada, ulusal düzeyde haz›rlanm›ﬂ etik kurallar olmamas›na ra¤men, Resmi Gazete’de 27.7.1968 tarih ve 12961 say› ile yay›mlanarak yürürlü¤e giren, ülkemiz s›n›rlar› içinde çal›ﬂan eczac›lar›n meslekleri icra ederken deontolojik aç›dan uymalar› gereken kurallar› belirleyen “Türk Eczac›lar› Deontoloji Tüzü¤ü”3 ile Amerika,
Avustralya, Japonya, Malezya ve Nijerya gibi beﬂ ülke seçilerek, bu ülkede çal›ﬂan eczac›lar için haz›rlanan etik kurallar› uzunluk, içerik, kapsaml›l›k, farkl›l›k, benzerlilik ve
son güncellenme (revizyon) tarihi gibi kriterler aç›s›ndan irdelenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r5-11.
Materyal ve yöntem
Bu çal›ﬂman›n materyalini, seçilen beﬂ ülkede eczac›lar için haz›rlanan etik kurallar ve Türk Eczac›lar› Deontoloji Tüzü¤ünün maddeleri oluﬂturmaktad›r. ‹nternete girilerek “Google” arama motoru yard›m›yla Türk Eczac›lar› Birli¤i (www.teb.org.tr) web
sayfas›ndan “Türk Eczac›lar› Deontoloji Tüzü¤ü” sayfas›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Di¤er ülkelerin
eczac›l›k etik kurallar›na da yine ayn› arama motorundan o ülkedeki Eczac›l›k Birliklerinin veya Eczac›l›k Fakülteleri’nin web sayfalar›ndan (www.pharmweb.net) ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Türkiye d›ﬂ›nda beﬂ ülke seçmemizin nedeni, hem kendi etik kurallar›m›z› di¤er ülkelerle k›yaslama olana¤›na kavuﬂmak hem de bunlar› co¤rafi olarak farkl› k›talardan
(Amerika, Afrika, Asya, Avustralya) seçerek ülkeler aras› uzakl›klar›n bir fark ya da ortak de¤er yarat›p yaratmad›¤›n› saptayabilmektir.
Bulgular
Amerika, Avustralya, Japonya, Malezya ve Nijerya da eczac›lar için haz›rlanm›ﬂ
etik kurallar ile Türk Eczac›lar› için uygulanan Deontoloji Tüzü¤ünün özellikle genel
etik ilkeler çerçevesinde karﬂ›laﬂt›r›lmas› sonucu aﬂa¤›daki verilere ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Türk Eczac›lar› Deontoloji Tüzü¤ü
Türk Eczac›lar› Deontoloji Tüzü¤ü, 27.7.1968 tarih ve 12961 say›l› Resmi Gazete de yay›nlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu tüzük eczac›lar›n deontoloji bak›m›ndan uymak zorunda olduklar› ilke ve kurallar› kapsamaktad›r. Tüzük üç bölüm 18 maddeden
oluﬂmaktad›r. ‹lk bölüm tüzü¤ün kapsam›ndan ve genel kurallardan söz etmektedir.
‹kinci bölüm eczac›lar›n birbirleri, hekimler, müﬂteri ve di¤er iç sahipleri ile iliﬂkilerini ele
almaktad›r. Üçüncü bölüm ise çeﬂitli ve son hükümler baﬂl›¤› ile yer almaktad›r. Tüzük,
temel etik ilkeler çerçevesinde incelendi¤inde, deontoloji kurallar›nda, yararl›l›k, adalet,
gizlilik ve özerklik ilkelerine yer verildi¤i, ancak zarar vermeme ve ayd›nlat›lm›ﬂ onam
ilkeleri yer verilmedi¤i görülmektedir. ‹lgili maddeler aﬂa¤›da verilmiﬂtir;
“Eczac›n›n baﬂta gelen görevi, birbirleriyle, hekim ve veteriner hekimlerle tam bir
anlay›ﬂ ve iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂarak insan ve hayvan sa¤l›¤›na, hayat›na ihtimam göstermektir. Eczac›, sa¤l›k ve veteriner hekimli¤i kuruluﬂlar› ile iﬂbirli¤i yapar; kendileriyle
di¤er t›p mensuplar› aras›nda sayg› ve güven hisleri yaratmaya çal›ﬂ›r; müﬂterileri ve di¤er iﬂ sahipleri ile iliﬂkilerinde meslek ahlâk ve adab›na uygun ﬂekilde hareket eder”
(YARARLILIK)
“Eczac›, reçeteyi yazan hekim, reçetede ad› yaz›l› hasta veya reçeteyi getiren kiﬂi
kim olursa olsun; cinsiyet, ›rk, milliyet, felsefi inanç, din ve meshep, ahlaki düﬂünce,
karakter ve kiﬂilik, toplumsal seviye, mevki ve siyasi düﬂünce ayr›m› yapmaks›z›n ilac›n› haz›rlama ve reçete sahibine verme hususunda azami dikkat ve ihtimam› göstermekle yükümlüdür” (ADALET).
“Eczac›, meslek ve sanat›n›n icras› s›ras›nda ö¤rendi¤i s›rlar›, kanuni zorunluluk
olmad›kça, ifﬂa edemez. Mesleki toplant› veya yay›nlarda hastan›n kimli¤i aç›klanamaz” (G‹ZL‹L‹K).
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“Eczac›, hastan›n diledi¤i eczaneyi serbestçe seçmesine engel olamaz” (ÖZERKL‹K).
Amerikan Eczac›lar› Etik Kurallar›
Amerikan Eczac›lar› Birli¤i taraf›ndan eczac›lar için etik kurallar› en son 1994 y›l›nda 8 madde halinde yay›nlanm›ﬂt›r. Temel etik ilkeler çerçevesinde incelendi¤inde,
yararl›l›k, adalet ve özerklik ilkeleri yer alm›ﬂ, ancak zarar vermeme, gizlik ve ayd›nlat›lm›ﬂ onam ilkesine yer verilmemiﬂtir.
“Eczac› her hastan›n iyili¤ini ﬂefkatli, merhametli ve güvenilir bir biçimde destekler”.
Eczac› mesleki uygulamalar›n›n merkezinde hastan›n iyili¤ini gözetmeyi ön plana
koyar. Bunu yaparken, eczac› hasta taraf›ndan dile getirilen ihtiyaçlar›n yan› s›ra sa¤l›k bilimleri taraf›ndan belirtilenleri göz önüne al›r. Eczac› kendini hastan›n sayg›nl›¤›n› korumaya adam›ﬂt›r. Eczac› sevecen tutum ve müﬂfik bir ruhla, hastaya özel ve güvenilir bir biçimde hizmet etmeye odaklanm›ﬂt›r (YARARLILIK).
“Eczac› bireysel, toplumsal ve sosyal ihtiyaçlara hizmet eder”.
Eczac›n›n birincil yükümlülü¤ü bireysel hastalara karﬂ›d›r. Bununla birlikte, bazen
eczac›n›n yükümlülü¤ü bireylerden topluma geniﬂlemektedir. Bu gibi durumlarda, eczac› bu yükümlülüklerine eﬂlik eden sorumluluklar›n›n fark›na var›r ve buna göre davran›r” (YARARLILIK).
“Eczac› sa¤l›k kaynaklar›n›n da¤›t›m›nda adaletli davran›r”.
Sa¤l›k kaynaklar› tahsis edilirken, eczac› hastalar›n ve toplumun ihtiyaçlar›n› dengeleyen biçimde davran›r, adil ve tarafs›zd›r (ADALET).
“Eczac› her bir hastan›n özerkli¤ine ve de¤erlerine sayg› gösterir”.
Eczac› hastalar›n kendileri ad›na karar vermelerini özendirir ve kendi sa¤l›klar› konusunda kararlara kat›lmas›n› teﬂvik eder. Eczac› hastalar›n anlayabilece¤i biçimde iletiﬂim kurar. Tüm durumlarda, eczac› hastalar›n bireysel ve kültürel farkl›l›klar›na sayg›
gösterir (ÖZERKL‹K).
Avustralya Eczac›lar› Birli¤i Mesleki Etik Kurallar›
Avustralya Eczac›lar› Birli¤i taraf›ndan mesleki etik kurallar› 1998 y›l›nda 9 madde halinde yay›nlanm›ﬂt›r. Temel etik ilkeler çerçevesinde incelendi¤inde, etik kurallarda yararl›l›k, gizlilik, özerklik ve ayd›nlat›lm›ﬂ onam ilkeleri yer alm›ﬂ, ancak, zarar vermeme ilkesine yer verilmemiﬂtir.
“Eczac›n›n birinci görevi hem müﬂterilerin hem de toplumun sa¤l›k ve refah›n›
sa¤lamak olmal›d›r” (YARARLILIK).
“Eczac› mesle¤ini icra ederken müﬂterileri ve onlar›n aileleri hakk›nda edindi¤i bilgilerin gizlili¤ine sayg› göstermelidir. Bu tür gizli bilgiler müﬂterinin onay› al›nmadan
kimseye söylenmemelidir. Ancak müﬂterinin veya di¤er kiﬂilerin sa¤l›¤› tehlikedeyse,
bilgi yasalar dahilinde resmi bir memur taraf›ndan isteniyorsa, mahkeme emri gizli bilginin aç›klanmas›n› talep ediyorsa veya hastan›n sorumlulu¤unu üstlenmiﬂ kiﬂiler söz
konusuysa (ör. Akraba, ebeveyn, vasi, vb.) bu bilgileri onlara aç›klama ﬂeklinde istisnalar olabilir” (G‹ZL‹L‹K).
“Eczac› müﬂterilerin özerkli¤ine ve sayg›nl›¤›na ve tedavilerine iliﬂkin bilgilendirilmiﬂ onamlar› oldu¤u hakk›na sayg› gösterir” (ÖZERKL‹K ve AYDINLATILMIﬁ
ONAM).
Japonya’ Daki Eczac›lar ‹çin Etik Kurallar
Japon Eczac›lar› Birli¤i taraf›ndan 24.10.1997 de yay›nlanan etik kurallar 10
maddeden oluﬂmaktad›r. Temel etik ilkeler çerçevesinde incelendi¤inde, yararl›l›k, gizlilik ve zarar vermeme ilkelerinin yer ald›¤›, ancak, zarar vermeme, ayd›nlat›lm›ﬂ onam
ve adalet ilkelerinin yer almad›¤› görülmüﬂtür.
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“Eczac›, her zaman ilaçlar›n kalite, etkililik ve güvenirli¤ini garanti edip sürdürmeye gayret etmeli, Eczac›lar hastalara ve yak›nlar›na her zaman ilaçlar›n do¤ru ve düzgün haz›rlanmas› ve kullan›lmas› konular›nda yeterli aç›klamalarda bulunmal›d›r” (YARARLILIK).
“Eczac› hastalar hakk›nda herhangi bir bilgiyi veya profesyonel görevlerini icra ederken edindi¤i hasta bilgilerini kanuni zorunluluk olmad›kça ifﬂa etmemelidir” (G‹ZL‹L‹K).
“Eczac› mesleki görevlerini yaparken bunlara olan ba¤l›l›¤›n› göz ard› etmemelidir, güven ya da sayg›nl›¤›n› kaybettirici biçimde davranmamal›; madde ya da ilaçlar›n
yanl›ﬂ kullan›lmas› veya istismar edilmesine yol açan durumlara engel olmal›d›r” (ZARAR VERMEME).
Malezya Serbest Eczac›lar Birli¤i
Malezya Serbest Eczac›lar› Birli¤i taraf›ndan 2005 y›l›nda yay›nlanan eczac›lar
için etik kurallar› 5 Bölüm ve 38 maddeden oluﬂmaktad›r. Birinci bölüm, Yönetim kurulunun yarg› yetkisi; Malezya eczac›lar› etik kurallar›na uymayanlara karﬂ›, 1951 tarihli Malezya Eczac›lar Kanununa uyulmad›¤› gerekçesi ile Serbest Eczac›lar Birli¤i Yönetim Kurulunun yapt›r›m yetkisinden bahsetmektedir. ‹kinci bölüm, mesleki davran›ﬂ
kurallar›ndan, üçüncü bölüm, meslek ad›na onur k›r›c› davran›ﬂlardan, dördüncü bölüm, eczane ve eczac› reklamlar› ile ilgili hükümlerden, beﬂinci bölüm ise disiplin suçlar›ndan bahsetmektedir.
Temel etik ilkeler çerçevesinde incelendi¤inde, yararl›l›k, özerklik, gizlilik ve zarar
vermeme ilkeleri yer almakta, ancak, ayd›nlat›lm›ﬂ onam ilkesine yer almamaktad›r.
“Eczac› hasta veya müﬂterilerine mesleki hizmetlerini sunarken ve meslektaﬂlar›yla ve di¤er ilgili mesleklerle iliﬂkilerinde en yüksek profesyonel standard› davran›ﬂlar›na yans›tarak sa¤lamal›d›r. Eczac› hastalar›na veya müﬂterilerine sa¤l›k ekibinin bir
üyesi olarak yetene¤inin tüm s›n›rlar›n› sunmal›d›r” (YARARLILIK).
“Dan›ﬂmanl›k hizmeti sunuldu¤unda veya mesleki tavsiye verildi¤inde, eczac›, hasta veya müﬂterisinin iyili¤ini gözeterek, sa¤lad›¤› bilginin samimi, do¤ru, tam ve yans›z olmas› için çaba göstermelidir” (YARARLILIK).
“‹nsanlar üzerinde yürütülen farmasötik araﬂt›rmalar›n bilimsel olarak uygulanmas›nda, insan hayat›n›n kutsall›¤›n› desteklemek eczac›n›n görevidir” (YARARLILIK).
“Eczac› aﬂa¤›da say›lan durumlar gerçekleﬂmedi¤i takdirde insanlar üzerinde yap›lan hiçbir araﬂt›rmada rol alamaz”:
i. her bir olas› denek, çal›ﬂman›n amaçlar›, yöntemleri, beklenen yararlar›, olas›
tehlikeleri ile verebilece¤i s›k›nt›lar konusunda yeterince bilgilendirilmelidir;
ii. denek çal›ﬂmaya kat›l›p kat›lmama konusunda serbest oldu¤u ve çal›ﬂman›n
herhangi bir an›nda vermiﬂ oldu¤u onam› geri çekme hakk›na sahip oldu¤u hakk›nda
bilgilendirilmiﬂ olmal›d›r;
iii. denek kendi özgür iradesiyle çal›ﬂmaya kat›lma karar› konusunda yaz›l› onam
vermiﬂ olmal›d›r” (ÖZERKL‹K).
“T›bbi ayg›tlar›n ve ilaçlar›n (ba¤›ml›l›k yapanlar da dahil olmak üzere) sat›ﬂ veya
tedariki gerçek tedavi s›ras›nda yap›lacakt›r. Eczac›n›n kendini veya di¤er baﬂka birini
hoﬂnut etmesi için bu tür ilaç sat›ﬂ› ve tedariki hiçbir surette yap›lamaz” (ZARAR VERMEME).
“Eczac› güvenirli¤i, kalitesi veya terapötik de¤eri hakk›nda ﬂüphe duydu¤u bir ilac› veya t›bbi gereci satmayacak veya tedarik etmeyecektir ve bu tür ilaç veya gereçlerin verilmesi, reklam›n›n yap›lmas› ve da¤›t›lmas›na göz yummayacak ya da yard›mc›
olmayacakt›r” (ZARAR VERMEME).
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.“Eczac› hastas› veya müﬂterisinin ihtiyaçlar›n› ve iyili¤ini göz önüne almal›d›r ve
gereksiz veya istismar edilmesi mümkün ya da aﬂ›r› miktarlarda ilaç, t›bbi gereç ya da
sa¤l›k ürününün ne sat›ﬂ›n› ne de tedari¤ini yapmamal›d›r” (ZARAR VERMEME).
“Eczac› veya hükmi ﬂah›s zehirleri satma veya tedarik etme iﬂini toplum sa¤l›¤›n›
tehlikeye sokan biçimde kalifiye olmayan bir kiﬂiye verirse profesyonel aç›dan utanç
verici ve çok tehlikelidir. Hiçbir eczac› veya hükmi ﬂah›s böyle utanç verici ve tehlikeli bir uygulaman›n içinde yer alamaz veya taraf olamaz” (ZARAR VERMEME).
.“Zehirlerin sat›ﬂ veya tedari¤inde, eczac›n›n makul önlemler almas› ve zehirlerin
sat›ﬂ ve tadari¤inde gerçekten yetkili kiﬂilerin oldu¤unu ve bu zehirlerin tedavi amaçl›
kullan›laca¤›n› garanti etmelidir” (ZARAR VERMEME).
“Eczac› bir hasta veya müﬂterisinden ald›¤› gizli bilgiyi uygunsuz bir biçimde ifﬂa
etmemelidir” (G‹ZL‹L‹K).
Nijerya’daki Eczac›lar ‹çin Etik Kurallar
Nijerya Eczac›lar› Birli¤i taraf›ndan 1992 y›l›nda yay›nlanan eczac›lar için etik kurallar› 4 Bölüm ve 18 maddeden oluﬂmaktad›r. Birinci bölüm, hastalara ve müﬂterilere karﬂ› görevlerden, ikinci bölüm eczanelerden, üçüncü bölüm, eczac›l›k hizmetlerinden ve dördüncü bölümde ise genel kurallardan söz etmektedir.
Temel etik ilkeler çerçevesinde incelendi¤inde, yararl›l›k, gizlilik ve zarar vermeme ilkeleri yer almakta, ancak, özerklik ve ayd›nlat›lm›ﬂ onam ilkelerine yer verilmemiﬂtir.
“Eczac›(lar)hastalar›n sa¤l›k ve güvenli¤ini sa¤lamay› birincil görevleri olarak görmelidir ve ilaçlar ile t›bbi ürünlere iliﬂkin her türlü bilgiyi sa¤lamal›d›rlar” (YARARLILIK).
“‹stismar ya da sa¤l›¤a zararl› olma olas›l›¤› bulunan herhangi bir madde veya ilaç
hastaya verilmemelidir “(ZARAR VERMEME) .
“Eczac›(lar) iyi kalitede olmayan veya yasalarda belirtilen standartlar› karﬂ›lamayan
ilaç ve t›bbi ürünün üretilmesi, ithal edilmesi, da¤›t›lmas›, saklanmas›, sat›ﬂ› ve verilmesine hiçbir ﬂekilde göz yummamal› ya da yard›mc› olmamal›d›r” (ZARAR VERMEME).
“Eczac› mesleki kay›tlar›n›n gizlili¤ine ve kiﬂiselli¤ine sayg› göstermelidir. Ancak hasta için en iyi olan durumda veya yasalar emretti¤inde istisnalar olabilir. Aksi takdirde hasta izin vermeden bu bilgilerin kimseye aç›klanmamas› gerekmektedir” (G‹ZL‹L‹K).
Araﬂt›rma kapsam›na al›nan ülkelerin uzunluk etik ilkeler ve son güncellenme tarihleri yönünden k›yaslamas› Tablo-1’de sunulmuﬂtur.
Tablo-1 : Türk Eczac›lar› Deontoloji Tüzü¤ünün ABD, Avustralya, Japonya, Malezya ve Nijerya Benzerleri ile Baz› Kriterler Aç›s›ndan K›yaslanmas›
KRTERLER

ABD

Avustralya

ÜLKELER
Japonya
Malezya

Nijerya

Türkiye

Uzunluk

8 madde

9 madde

10 madde

28 madde

18 madde

18 madde

yararlılık,
gizlilik,
özerklik ve
aydınlatılmı
onam
1998

yararlılık,
gizlilik ve
zarar
vermeme

yararlılık,
özerklik,
gizlilik ve
zarar
vermeme
2005

yararlılık,
gizlilik ve
zarar
vermeme

yararlılık,
adalet,
gizlilik ve
özerklik

1992

1968

Temel
etik yararlılık,
ilkeler
adalet ve
açısından etik özerklik
kurallar
Son
Güncellenme

1994

1997
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Tart›ﬂma
Amerika, Avustralya, Japonya, Malezya ve Nijerya ülkelerinde uygulanan eczac›lar için etik kurallar ve Türk Eczac›lar› Deontoloji Tüzü¤ü kurallar› birbirleriyle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Her ne kadar bu çal›ﬂmada temel etik ilkeler aç›s›ndan kapsamlar›, benzerlik, farkl›l›k ve son güncellenme tarihleri ön plana ç›kar›lsa da dikkat çeken baﬂka farkl›l›klarda bulunmaktad›r. Buna göre;
1. En k›sa Amerikan Eczac›l›k Etik Kurallar› iken, en uzun etik kurallar Malezya’ya aittir.
2. En eski tarihli eczac›l›k etik kurallar› ABD’ne aitken (y›l: 1852) en güncel tarihli olan Malezya’n›nkidir (y›l: 2005).
3. ‹ki ülke d›ﬂ›nda (Malezya ve ABD) di¤er tüm ülkelerin “Preamble” baﬂl›¤› alt›nda eczac›lar için düzenledikleri etik kurallarda bir giriﬂ k›sm› bulunmaktad›r.
4. Türk Eczac›lar› Deontoloji Tüzü¤ü’ nün çeﬂitli yerlerinde “hasta” terimiyle birlikte müﬂteri terimi de kullan›l›rken, Amerikan eczac›lar›na yönelik etik kurallarda sadece “hasta” teriminin kullan›lmas› dikkati çekmektedir. Öte yandan
Avusturalya, Malezya ve Nijerya eczac›lar›na yönelik etik kodlarda hem “müﬂteri” hem de “hasta” terimi geçmektedir.
5. Bununla birlikte Amerikan, Malezya ve Nijerya eczac›l›k etik kurallar›nda eczac›n›n kendini mesleki aç›dan sürekli geliﬂtirmesi gerekti¤i vurgulan›rken, di¤er
ülkelerin eczac›l›k etik kodlar›nda bu konunun gözden kaçm›ﬂ oldu¤u görülmektedir. Oysa Japon Eczac›lar› etik kurallar›nda hem bu duruma hem de eczac›lar›n yanlar›nda staj yapanlar› da yetiﬂtirmek ve mesleki bilgilerini kendilerinden daha önce yaﬂam›ﬂ olan eczac›lardan daha ileriye götürme misyonlar›na dikkat çekilmiﬂtir.
6. Ancak eczac›l›k etik kurallar›nda insan sa¤l›¤›n›n yan› s›ra hayvan sa¤l›¤›n› gözeten “Türk Eczac›lar› Deontoloji Tüzü¤ü”nden baﬂka bir örnek de inceledi¤imiz ülkeler aras›ndan ç›kmam›ﬂt›r.
Temel etik ilkeler aç›s›ndan incelendi¤inde, tüm etik kurallarda baz› eksiklikler oldu¤u göze çarpmaktad›r. Etik kurallar›n da zaman zaman güncel olmas› aç›s›ndan de¤iﬂtirilebilir olma özelli¤inden dolay› tüm etik kurallar›n tekrar gözden geçirilmesi ve en
k›sa sürede Türk eczac›lar› için de etik kurallar›n düzenlenmesi önerilmektedir.
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TÜRK ECZACILARI DEONTOLOJ‹ TÜZÜ⁄ÜNÜN
ET‹K KURALLAR AÇISINDAN BAZI ÜLKE ÖRNEKLER‹YLE
KARﬁILAﬁTIRILMASI ECZANE ECZACILI⁄I ve G‹ZL‹L‹K
COMMUNITY PHARMACY and PRIVACY
Halil TEK‹NER*, Gülbin ÖZÇEL‹KAY**
Abstract
Privacy means sharing the individual information between both side and never
having to transfer that info to someone else. In the health field, the information
shared between pharmacist and patient is evaluated in the informational and
decisional privacy. It has to be confidence-based relationship between pharmacist and
patient. On account of the medications which patient use, it should carry a
characteristic in which pharmacist keep the information secret. As the patient come
to pharmacy for having his/her drugs, s/he inevitably surrenders some of the borders
of his/her privacy to pharmacist. Confidence is an indispensable feature in
relationship among people. According to Act no 4 of the Turkish Pharmacists
Deontology’s Statute, “Pharmacist cannot disclose the secrets which s/he learns while
s/he performs his profession unless there is a legal urgency.” Also, as an individual
and health employee, it exposes the responsibility of pharmacist to his/her patient’s
privacy rights, if we consider the Act no 134 – 137 articles of the Turkish Criminal
Code deal with secrecy of private life and record of individual data, and Act no 23 of
the Patient Rights’ Regulation states the secrecy of information. In this study, the
privacy-pri ciple responsibility and obligation of pharmacist in community pharmacy
will be di cussed by giving samples from community pharmacy practices. In this study,
the case examples which community pharmacists face in their daily practice on the
privacy of patient are ascertained. It is tried to reveal how the pharmacists will act
towards such cases by asking them to answer the questions which is formed into
public surveys. Questionnaires are carried out to 158 pharmacy pharmacists who
reside in Ankara. The comments about cases are classified and evaluated in SPSS
pack program. Case 1: A 16-year-old girl gets birth control pill from a pharmacy. The
pharmacist informs her family about this situation and he faces the harsh reaction of
the doctor who prescribes this medicine to the girl. Is the pharmacist right about
informing the girl’s family? 52.5% of pharmacists think that the pharmacist is not
right in this case.
Key Words: Privacy, Community pharmacy, Pharmacy ethics.
Giriﬂ ve Amaç
Gizlilik, iki taraf aras›nda kiﬂisel bilgilerin paylaﬂ›lmas› ve bunlar›n bir baﬂkas›na
naklinin yap›lmamas› anlam›n› taﬂ›r1,2.
Sa¤l›k alan›nda hasta ve eczac› aras›nda paylaﬂ›lan bilgiler, bilgisel ve kararsal gizlilik içinde de¤erlendirilir3.
*Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi, Eczac›l›k ‹ﬂletmecili¤i AD Doktora Ö¤rencisi /
haliltekiner@gmail.com
** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi, Eczac›l›k ‹ﬂletmecili¤i AD /
gulbin.ozcelikay@pharmacy.ankara.edu.tr

496

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

Eczac›-hasta iliﬂkisinde güvene dayal› bir iliﬂki olmak zorundad›r. Eczac›, hastan›n
kulland›¤› ilaçlar dolay›s›yla edindi¤i bilgileri sakl› tutaca¤›na yönelik bir nitelik taﬂ›mal›d›r4.
Hasta, ilaçlar›n› almaya eczaneye geldi¤inde gizlili¤in baz› s›n›rlar›n›, zorunlu olarak eczac›ya teslim etmektedir. ‹nsanlar aras›nda iliﬂkilerde güven vazgeçilmez bir özelliktir.
Eczac›, mesleki kay›tlar›n gizli ve ﬂahsi özelliklerine sayg› duymal›d›r. Hastadan gerekli izni almadan hastaya ait bilgileri hastan›n ve toplumun yarar›n›n gerektirmesi ya
da yasan›n talep etmesi durumlar› d›ﬂ›nda d›ﬂar›ya vermemelidir.
Türk Eczac›lar› Deontoloji Tüzü¤ünün 4. maddesinde “Eczac›, meslek ve sanat›n›n icras› s›ras›nda ö¤rendi¤i s›rlar›, kanuni zorunluluk olmad›kça, ifﬂa edemez” denmektedir5. Ayr›ca Türk Ceza Kanunun “Özel Hayata ve Hayat›n Gizli Alan›na Karﬂ›
Suçlar” baﬂl›kl› 132-140. maddeler ile6, Hasta Haklar› Yönetmeli¤inin hastaya ait bilgilerin gizli tutulmas› ile ilgili maddeler7,8 göz önüne al›nd›¤›nda bir birey ve sa¤l›k çal›ﬂan› olarak eczac›n›n hastalar›n gizlilik haklar›na karﬂ› yükümlülü¤ünü de ortaya konmaktad›r.
Bu çal›ﬂmada, eczane eczac›l›¤› uygulamalar›ndan örnekler verilerek, eczane eczac›l›¤›nda, eczac›n›n gizlilik ilkesi sorumlulu¤u ve yükümlülü¤ü tart›ﬂ›lacakt›r.
Materyal ve Yöntem
Bu çal›ﬂmada, eczane eczac›lar›na günlük uygulamalar›nda hastan›n gizlili¤i ile ilgili karﬂ›laﬂt›klar› vakalardan örnekler tespit edilmiﬂtir9. Bu vakalar karﬂ›s›nda eczac›lar›n nas›l davranacaklar›, anket formu haline getirilen sorulara cevap vermesi istenerek
ortaya ç›kar›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂman›n materyalini oluﬂturan anket formlar›,
Ankara’da bulunan 158 eczane eczac›s›na uygulanm›ﬂt›r. Vakalar karﬂ›s›nda yap›lan
yorumlar grupland›r›larak SPSS (11.0) paket program›nda de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular
Eczac›l›k uygulamalar› s›ras›nda hasta gizlili¤i ile ilgili karﬂ›laﬂ›labilecek vakalardan
baz›lar› belirlenerek5, eczac›lara bu vakalar karﬂ›s›nda nas›l davrand›klar› sorulmuﬂ ve
de¤erlendirme sonucu elde edilen bilgiler tablolar halinde verilmiﬂtir.
Hastan›n Zarar Görece¤i Düﬂünüldü¤ünde Gizlilik ‹lkesine Uyulmal›
m›d›r?
Vaka 1: 16 yaﬂ›ndaki genç bir k›z, eczaneden do¤um kontrol hap› sat›n almaktad›r. Eczac›, k›z›n ailesine bu durumu bildirmiﬂtir ve k›za bu ilac› yazan hekimin sert
tepkisiyle karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Eczac› durumu k›z›n ailesine bildirmekle hakl› m›d›r?
TABLO-1: Çal›ﬂmaya kat›lan eczac›lar›n, bu durum karﬂ›s›ndaki davran›ﬂlar› ile ilgili görüﬂlerinin da¤›l›m›
Sayı
Eczacı haklıdır
47
Hastanın ailesinin kültürel yapısına göre 8
hareket etmelidir.
Önce hasta uyarılmalı sonra ailesine haber 8
verilmelidir.
Önce hekim aranmalıdır.
4
Eczacı haklı deildir
88
Kararsız
3
Toplam
158

%
29.7
5.1
5.1
2.5
56
1.9
100
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Çal›ﬂmaya kat›lan eczac›lar›n %56’s›, hekim reçetesi ile gelen 16 yaﬂ›ndaki genç
bir k›z›n kulland›¤› ilaçla ilgili olarak eczac›n›n ailesini bilgilendirmesinin gereksiz oldu¤unu düﬂünmektedir. Ancak yaklaﬂ›k %30 eczac›, bu durum karﬂ›s›nda eczac›n›n davran›ﬂ›n› hakl› bulmaktad›r.
Do¤um kontrol haplar›n›n kullan›m› gibi hassas bir konuda hastaya ait bilgilerin
aç›klanmas› yanl›ﬂt›r. Bununla birlikte eczac›, henüz reﬂit olmayan hastan›n tehlikede
oldu¤unu düﬂünüp hastan›n iyili¤i ve hatal› davran›ﬂlardan korunmas› için bu bilgileri
hastan›n ailesine aç›klamaktad›r.
Bir eczac›, hastan›n sadece sat›n ald›¤› ilaçlarla ilgili yarar›n› m› yoksa hastan›n
sa¤l›kl› olmas›n› sa¤layacak her türlü yarar› m› düﬂünmelidir?
Eczac› hastan›n kiﬂisel bilgilerini aç›klamamal›d›r. Bu bilgiler, ancak, hastan›n yarar›na kullan›m› daha uygunsa veya kanunen gerekli görülüyorsa aç›klanabilir. Bununla birlikte bu örnekte eczac›, bilgileri aç›klaman›n hastan›n yarar›na olup olmad›¤›n› nereden bilmektedir? Bu vaka için böyle bir durumun söz konusu olup olmad›¤› aç›k de¤ildir ve hastan›n zarar gördü¤ünü gösterir bir durum bulunmamaktad›r.
Baﬂkas›n›n ‹yili¤i ‹çin Gizlilik ‹lkesi Çi¤nenebilir mi?
Vaka 2: Eczanesine gelen bir polisin a¤›r antidepresif ilaçlar kulland›¤›n› gören
eczac› polis teﬂkilat›na durumu haber vermeyi düﬂünmektir. Hastan›n gizlilik hakk›n›n
çi¤nenmesi do¤ru mudur?
TABLO-2: Çal›ﬂmaya kat›lan eczac›lar›n, bu durumda, hastan›n gizlilik hakk›n›n
çi¤nenmesi konusunda görüﬂlerinin da¤›l›m›
Doru deildir
Dorudur
Hastanın durumuna
verilmelidir
TOPLAM

göre

Sayı
85
70
karar 3

%
54
44
1.9

158

100

Çal›ﬂmaya kat›lan eczac›lar›n %54’ü polisin antidepresif ilaçlar kulland›¤›n› teﬂkilat›na bildirmenin do¤ru olmad›¤›n› belirtirken, %44’ü eczac›n›n bu davran›ﬂ›n› do¤ru
bulmaktad›r.
Hasta Haklar› Yönetmeli¤inin 20. maddesi; ‹lgili mevzuat hükümlerine ve hastal›¤›n mahiyetine göre yetkili mercilerce al›nacak tedbirlerin gerektirdi¤i haller d›ﬂ›nda;
hasta, sa¤l›k durumu hakk›nda kendisine, ailesine veya yak›nlar›na bilgi verilmemesini
isteyebilir8.
Cenevre Deklarasyonu ve Amerikan Eczac›l›k Örgütü Etik Kodlar›na göre hastan›n veya baﬂkalar›n›n iyili¤ine oldu¤u düﬂünülse bile hastaya ait gizli bilgiler baﬂkalar›na aç›klanmamal›d›r10,11.
Burada eczac›, hastaya ait bilgileri çal›ﬂt›¤› yere aç›klamay› düﬂünmektedir. Eczac›, durumu hastayla görüﬂüp tedavi gördü¤ünü ve kulland›¤› ilaçlar› ve hastal›¤›n› iﬂverenine aç›klamas›n› isteyebilir. Bu durumda eczac›, bu etik sorundan kurtulabilir fakat
büyük olas›l›kla hasta kendisi gidip iﬂverenine aç›klama yapmak istemeyecektir.
Eczac›n›n bilgileri aç›klamas› baﬂkalar›na yararl› olmayaca¤› gibi polis memuruna
ve ailesine de zararl› olabilir.
Hasta Haklar› yönetmeli¤inin 21. maddesinde; Hastan›n, mahremiyetine sayg›
gösterilmesi esast›r. Hasta mahremiyetinin korunmas›n› aç›kça talep de edebilir, 23.
maddesinde ise Sa¤l›k hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller d›ﬂ›nda, hiçbir ﬂekilde aç›klanamaz denmektedir8. Hukuki ve ahlaki
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yönden geçerli ve hakl› bir sebebe dayanmaks›z›n hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilginin ifﬂa edilmesi, personelin ve di¤er kimselerin hukuki ve cezai sorumlulu¤unu da gerektirir.
Bu maddeler hastaya ait bilgilerin gizlili¤inin sa¤lanmas› ile ilgili hükümler içermektedir.
Hastan›n Yarar› ‹çin Gizlilik ‹lkesi Çi¤nenmeli midir?
Vaka 3: Çat› tamiri iﬂiyle u¤raﬂan bir iﬂçi, trafik kazas› geçirmiﬂtir. Grand Mal tipinde nöbet geçirmemesi için fenitoin ve primidon kombinasyonu antikonvülsan ilaçlarla tedavi edilmektedir. Buna ra¤men hasta, günde ortalama bir kez nöbet geçirir hale gelmiﬂtir. Bu arada eczaneye gelen hasta, eczac›ya iﬂine geri döndü¤ünü söylemiﬂtir. Hastan›n nöbet geçirece¤i ve çat›da ölüm tehlikesi alt›nda oldu¤unu patronu bilmemektedir. Eczac› ne yapmal›d›r? Hastan›n gizlili¤ini mi korumal›d›r yoksa güvenli¤ini
mi düﬂünmelidir?
TABLO-3: Çal›ﬂmaya kat›lan eczac›lar›n, bu durumda, hastan›n gizlilik hakk›n›n
çi¤nenmesi konusunda görüﬂlerinin da¤›l›m›
Hastanın güvenlii düünülerek patronuna
söylenmelidir.
Hasta ile konuarak bu ite çalımaması ve
patronuna kendisinin söylemesi için ikna
edilmeye çalıılmalıdır.
Hastanın gizlilii korunmalıdır.
Hasta hekimine yönlendirilmelidir.
TOPLAM

Sayı
104

%
69.3

43

27.2

9
2
158

5.7
1.3
100

Çal›ﬂmaya kat›lan eczac›lar›n %69.3’ü, hastan›n güvenli¤i için hastan›n patronu
ile görüﬂmenin uygun oldu¤unu ifade etmektedirler. Eczac›lar›n sadece %5.7’si hastan›n gizlilik hakk›nda önem vererek hastan›n rahats›zl›¤›n› patronuna söylenmemesi gerekti¤i fikrine kat›lmaktad›rlar.
Eczac›n›n göz önünde tutaca¤› ilk konu hastan›n sa¤l›¤› ve güvenli¤idir. Eczac›,
hastayla ilgili bir bilgiyi aç›klaman›n onun sa¤l›¤›na ve güvenli¤ine zarar vermesini engelleyece¤inden eminse bu bilgiyi aç›klamal›d›r.
Baz› etik kodlar›na göre ise, hasta müsaade etmedi¤i takdirde hiçbir bilgi aç›klanamaz. Burada akla gelen soru, etik kodlar›n gerçekten eczac› için en zor durumlarda
bile en do¤ruyu mu gösterdi¤i yoksa bu gibi durumlarda karﬂ›laﬂm›ﬂ di¤er eczac› meslektaﬂlar›n sergiledikleri davran›ﬂlar›n bir özeti mi oldu¤udur.
Etik kodlar, eczac›lar için neyin etik oldu¤unu belirlemektedir. Buna göre bu kodlar›n yanl›ﬂ oldu¤u düﬂünülemez. Bununla birlikte etik kodlar da de¤iﬂmektedir. Etik
standartlar, bir insan›n yapabilece¤i en uygun davran›ﬂlar› belirler. Buradaki önemli
nokta, bir insan›n etik kodlarda belirtilenden daha uygun bir davran›ﬂ bulamayaca¤›d›r.
Ancak bu durumda etik olarak hakl› olabilmesi için eczac›n›n hasta ile yüz yüze
konuﬂarak hayat› ile ilgili olas› tehlikeleri ona kabul ettirmeye çal›ﬂmas› yapmas› gereken ilk basamak olmal›d›r.
Hastaya Bilgi Verilmesini ‹stemeyen Hasta Ailesine Karﬂ› Nas›l Davran›lmal›d›r?
Vaka 4: Beyin tümörü teﬂhisi konulan yaﬂl› hasta bu durumdan habersizdir. Ailesi, eczac›ya her tür bak›m›n yap›laca¤›n› söylemekte, eczac›n›n hastan›n yerine kendilerini bilgilendirmesini istemektedirler. Eczac› ne yapmal›d›r?

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

499

TABLO-4: Çal›ﬂmaya kat›lan eczac›lar›n, bu durum karﬂ›s›ndaki görüﬂlerinin da¤›l›m›
Hastayı bilgilendirmemeli
Hastanın doktoru ile konuup ona
göre bilgilendirilmeli
Ailesi
ile
konuup
hastayı
bilgilendirmeye ikna edilmeli
Hasta bilgilendirilmeli
TOPLAM

Sayı
119
3

%
75
1.9

11

7

25
158

16
100

Çal›ﬂmaya kat›lan eczac›lar›n %75’i ailesinin iste¤ini yerine getirerek hastan›n
hastal›¤› ile bilgileri hastaya söylememeyi tercih etmektedirler. Eczac›lar›n %16’si ise
hastan›n bilgilendirilmesi gerekti¤ini düﬂünmektedirler.
Birileri, hastan›n hastal›¤›n› bilmemesinin daha iyi olaca¤›na inanmaktad›r. Bu vakada bilgilenme hakk›ndan vazgeçen hasta de¤ildir. Son zamanlarda t›p eti¤inde, hastan›n karar vermeye yatk›n olmad›¤› durumlarda hastan›n yerine karar verebilen bir vekil
tayin edilmektedir. Hasta yak›n›, hastan›n tedavisine raz› olma gibi baz› aç›larda sanki
hastan›n yasal vekili gibi davranmaktad›r. Hasta bu yetkiyi yak›n›na vermiﬂ midir? Eczac›n›n, hastan›n onay›n› alm›ﬂ gibi davranmas›n›n herhangi bir sebebi var m›d›r?
Söz edilmesi gereken bir di¤er konu da, hasta yak›n›n›n, hastayla ilgili bilgiyi ilk
olarak nas›l ö¤rendi¤idir. Geleneksel gizlilik eti¤i bu bilgilerin hastan›n onay› olmadan
aç›klanamayaca¤› yönündedir. Anlaﬂ›lan hasta yak›n›, hastan›n doktorlar›n›n birinden
konulan teﬂhisi ö¤renmiﬂtir. Hasta yak›n› teﬂhisi ö¤renmeden önce hastan›n, yak›n›na
teﬂhisi gizli tutmas›n› söyledi¤i yönünde hiçbir belirti yoktur. Bu durum eti¤in gizlilik ilkesi ile ters düﬂmekte midir?
Tart›ﬂma
Eczac›, hekim taraf›ndan belirlenen ilaçlar› hastas›na verirken hastan›n kulland›¤›
ilaçlar› ve hastal›klar› hakk›nda bilgi sahibi olur. Eczac›-hasta iliﬂkisinde güvene dayal›
bir iliﬂki olmak zorundad›r.
Baz› ülkelerin eczac›l›k etik kodlar›nda gizlilik ile ilgili kurallar›n› karﬂ›laﬂt›r›rsak;
Örne¤in Avustralya etik kodlar›nda, Eczac› mesle¤ini icra ederken hastalar› ve onlar›n
aileleri hakk›nda edindi¤i bilgilerin gizlili¤ine sayg› göstermelidir. Bu tür gizli bilgiler
hastan›n onay› al›nmadan kimseye söylenmemelidir. Ancak hastan›n veya di¤er kiﬂilerin sa¤l›¤› tehlikedeyse, bilgi yasalar çerçevesinde resmi bir makam taraf›ndan isteniyorsa, mahkeme emri gizli bilginin aç›klanmas›n› talep ediyorsa veya hastan›n sorumlulu¤unu üstlenmiﬂ kiﬂiler söz konusuysa (akraba, ebeveyn, vasi, vb.) bu bilgileri onlara aç›klama ﬂeklinde istisnalar olabilir12.
Japon eczac›lar›n›n etik kodlar›na göre ise: Eczac› hastalar hakk›nda herhangi bir
bilgiyi veya profesyonel görevlerini icra ederken edindi¤i hasta bilgilerini kanuni zorunluluk olmad›kça ifﬂa etmemelidir13.
Malezya Serbest Eczac›lar Birli¤inin Etik Kurallar›na göre; Eczac› bir hasta veya
müﬂterisinden ald›¤› gizli bilgiyi uygunsuz bir biçimde ifﬂa etmemelidir14.
1972’de yay›nlanan ilk hasta haklar› bildirgesi Amerikan Hastane Birli¤inin Hasta Haklar› Bildirgesine göre Hastan›n sa¤l›¤› ile ilgili kay›t ve görüﬂmelerin gizli tutulmas›n› isteme hakk› vard›r10.
1995’de yay›nlanan Bali bildirgesinin de 8. maddesi hasta gizlili¤i ile ilgilidir9.
Türk Eczac›lar› için ise henüz düzenlenmiﬂ etik kodlar› bulunmamaktad›r. Ancak
Türk Eczac›lar› Deontoloji Tüzü¤ü maddeleri ve ilgili mevzuat etik davran›ﬂlar›n oluﬂ-
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mas›nda kaynak olarak kullan›lmaktad›r. Gizlilik ile ilgili Türk Eczac›lar› mevzuat›na göre kaynak olarak al›nan maddeler ise ﬂu ﬂekilde verilebilir. Türk Eczac›lar› Deontoloji
Tüzü¤ünün 4. maddesinde “Eczac›, meslek ve sanat›n›n icras› s›ras›nda ö¤rendi¤i s›rlar›, kanuni zorunluluk olmad›kça, ifﬂa edemez”6.
Eczac›lar ve Eczaneler Hakk›nda Yönetmeli¤in 27. maddesi de “Eczanelerde haz›rlanmak üzere b›rak›lan reçetelerin, yazan tabip ile sahibi olan hastadan veya hastan›n yak›n›ndan baﬂkas›na gösterilmesi ve asl›n›n veyahut kopyas›n›n verilmesi yasakt›r”15. Ayr›ca Türk Ceza Kanunun 132 – 140. maddelerinde belirtilen özel hayat›n
gizlili¤i ve kiﬂisel verilerin kaydedilmesi ile, Hasta Haklar› Yönetmeli¤inin 20, 21, 23.
maddesinde belirtilen bilgilerin gizli tutulmas› ile ilgili maddeler göz önüne al›nd›¤›nda
bir birey ve sa¤l›k çal›ﬂan› olarak eczac›n›n hastalar›n›n gizlilik haklar›na karﬂ› yükümlülükleri ortaya ç›kmaktad›r.
Eczac› gerçekten hastayla ilgili bir bilgiyi aç›klaman›n onun sa¤l›¤›na ve güvenli¤ine zarar vermesini engelleyece¤inden eminse bu bilgiyi aç›klamal›d›r. E¤er emin de¤ilse tahminlere ya da varsay›mlara dayan›larak etik kararlar verilemez. Kald› ki bu durumda bir baﬂka etik sorun “paternalist tutum” ortaya ç›kmaktad›r.
Sonuç olarak bu çal›ﬂmadaki vaka örneklerinde, eczac› hasta gizlilik haklar› do¤rultusunda etik aç›dan hakl› olmas› için gizlilik ilkesi ilkesini ihlal edecek zorunlu durumlarla karﬂ›laﬂmam›ﬂt›r. Eczac›n›n burada yapmas› gereken, 1. 2. ve 3. vakalarda
hasta hekim reçetesi ile geldi¤i için hastayla sa¤l›¤› ve yararl›l›¤› hakk›nda konuﬂup en
iyi seçene¤i sunmakt›r. Ayr›ca 4. vakada da eczac›n›n tutumu, hasta ve yak›nlar›na,
ilaçlar›n ak›lc› kullan›m›nda sorumlulu¤a sahip oldu¤u bilinciyle hareket etmek yönünde olmal›d›r.
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HASTA HAKLARI AÇISINDAN YO⁄UN BAKIM
ÜN‹TELER‹N‹N ÇEVRESEL ÖZELL‹KLER‹
ENVIRONMENTAL FACTORS in INTENSIVE CARE UNITS
CONSIDERED FROM THE PERSPECTIVE of PATIENTS’
RIGHTS
Güzin Yasemin TUNÇAY*, Nesrin ÇOBANO⁄LU**
Abstract
Hospitalization is stressful circumstance for most of people. Hospitalization separates people from her/his daily activities. The level of stress changes due to a couple
of factors. Patients’ diagnosis, meaning of disease, hospital and illness experience, socio-cultural group, carring out medical procedures, all, are effect the patient’s state of
mind. Besides, the accomodational facilities are very important. The intensive care
units have more stressful environmental characters because the physical conditions of
hospital unit present a highly complex and strange milieu for the patient. This paper
deals with the hospitalization phrnomenon with all concerned aspects and will try to
present some solutions.
Key Words: Intensive care unit, patients’ rights, environmental characteristics.
Giriﬂ
Hastanede yatmak, ço¤u birey için stres yaratan bir durumdur. Bireyin hastaneye yatmas› günlük yaﬂam düzeninin ve al›ﬂkanl›klar›n›n de¤iﬂmesi anlam›na gelmektedir. Yaﬂanan stres düzeyini etkileyen birçok etken vard›r. Hastan›n tan›s›, hastal›¤›na
vermiﬂ oldu¤u anlam, hastane ve hastal›k deneyimleri, sosyo-kültürel düzeyi ve hastaya uygulanan tan› ve tedavi iﬂlemleri bu etkenlerden baz›lar›d›r. Ayr›ca hastan›n yatt›¤› servisin çevresel özellikleri de stres düzeyini etkileyebilir.
Çevresel stresörlerin en fazla oldu¤u bölümlerden biri yo¤un bak›m üniteleri
(YBÜ)’dir. Çünkü YBÜ’nde hastalar için yabanc› pek çok araç-gereç vard›r. YBÜ’nde
hastan›n içinde bulundu¤u çevre ve yaﬂanan olaylar onlar aç›s›ndan oldukça karmaﬂ›k,
bilinmeyenle doludur.
Yüksek teknolojiyle ve kritik hastalara YBÜ’nde verilen hizmet t›p eti¤i aç›s›ndan
birçok etik ikilem do¤urmaktad›r. Biz bu makalede çevresel özellikler nedeniyle yaﬂanan ikilemli durumlara etik ilkeler ›ﬂ›¤›nda dikkat çekmek istiyoruz
Yo¤un Bak›m Ünitelerinin Çevresel Özellikleri
YBÜ ileri teknoloji ile hastalar›n›n sa¤l›k durumlar›n›n sürekli izlendikleri özel ünitelerdir. YBÜ’ne yat›r›l›ﬂ amaçlar›, ciddi, ancak tedavi ﬂans› bulunan hastalar›n bak›m›
yak›n gözlem/kliniklerde sa¤lanamayan özel tedavilerin uygulanmas›, organ yetmezli¤i bulunan hastalar›n bak›m›, kritik hastal›¤› olanlarda mortalite ve morbiditeyi azaltmakt›r1.
Yo¤un bak›m üniteler, hastanenin günlük trafi¤inden uzak, tercihen ayr› bir alan
üzerine yerleﬂtirilmelidir2. Teknoloji ve bunun paralelinde t›p alan›nda sa¤lanan geliﬂmelerle yo¤un bak›m üniteleri, hasta tedavi ve bak›m›n›n ayr›lmaz bir parças› olmuﬂ* Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, T›p Eti¤i ve T›p Tarihi AD Doktora Ö¤rencisi / ygt3@mynet.com
** Doç.Dr., Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, T›p Eti¤i ve T›p Tarihi AD Baﬂkan› / nesrinc@gazi.edu.tr
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tur. Bu nedenle bu üniteler için standartlar geliﬂtirilmiﬂtir. Bu standartlar, ünitedeki
odalar›n, teknolojik ve t›bbi aletlerin özelliklerini, hasta-personel-hasta yak›n› ile iletiﬂim yollar›n› ve ünitenin çevresel özelliklerini kapsamaktad›r. Yo¤un bak›m ünitelerinde belirlenmiﬂ bu standartlar›n›n3 olmas›na ra¤men birçok ünite bu özellikleri taﬂ›mamaktad›r. Yo¤un bak›m ünitelerinde hastalarda strese ve rahats›zl›¤a neden olabilecek
çevresel ortam özellikleri ﬂunlard›r:
Ortam›n Ayd›nlat›lmas›: YBÜ’nde ayd›nlatma genellikle gece–gündüz yapay
olarak sa¤lanmaktad›r. Pencereler genellikle güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan faydalanamayacak kadar
küçük olmakta ya da baz› YBÜ’nde hiç pencere olmamaktad›r. Bu nedenle YBÜ’ndeki hastalar gece ve gündüzü ay›rt etmede zorluk, zaman ve yer alg›lamas›nda bozukluk
yaﬂayabilmektedir4, 5.
Ortamdaki Yüksek Ses Düzeyi: Monitörler, infüzyon pompalar›, ventilatörler, aspiratörler vb. birçok alet, hastalar›n tedavi ve bak›mlar› için YBÜ’nin ayr›lmaz
parçalar›d›r. Ancak YBÜ’ndeki bu aletlerin varl›¤› ve bunlar›n ç›kard›¤› sesler hastalar›n endiﬂe duymalar›na neden olabilir. Topf ve ark.’n›n6 koroner yo¤un bak›m ünitesinde yapm›ﬂ oldu¤u araﬂt›rmada YBÜ’nde gece ses düzeyinin ortalama 56dB(A) oldu¤u ve en yüksek ses düzeyinin ise 86dB(A) oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu ses düzeyi aral›klar›, yo¤un bir caddenin gürültü düzeyi ile ayn›d›r.
Ortam›n Yabanc› Olmas›/Ortamda Yabanc› Aletlerin Olmas›: YBÜ hastalar için, tan›mad›k birey ve bilinmedik aletlerin oldu¤u yabanc› ortamlard›r. Hasta
YBÜ’nin bu çevresel özelli¤inden dolay› endiﬂe ve korku duyabilir5.
TV, Radyo gibi Araçlar›n›n Olmamas›: YBÜ’ndeki hastalar kitle iletiﬂim
araçlar›ndan yararlanamamaktad›r. Bu durum hastalar›n d›ﬂ dünya ile ba¤lar›n›n kopmas›na neden olmaktad›r.
Saat/Takvim Olmamas›: YBÜ’nde ayd›nlatma genellikle yapay olarak sa¤land›¤› için yatan hastalar gece-gündüz ayr›m zorlu¤unu yaﬂabilmektedirler. Buna ek olarak ortamda saat ve takvimin olmamas› hastalar›n oryantasyon bozuklu¤u yaﬂamalar›na neden olabilmektedir4.
Etik ‹lkeler Aç›s›ndan Yo¤un Bak›m Üniteleri
Yo¤un bak›m ünitelerinde etik sorunlar çok yaﬂanmaktad›r. Bu durum ileri teknoloji ve üst düzeyde kaliteli sa¤l›k hizmeti sunulan birimlerde bile etik sorunlar›n bitmeyece¤i de¤iﬂerek, sürece¤i aç›s›ndan da örnektir. Yo¤un bak›m ünitelerinde etik sorunlar›n temel nedenleri hastalar›n yeterlili¤i ve özerkli¤in tart›ﬂmal› olmas›d›r1. Yo¤un bak›m ünitesindeki hastalar ünitelerin söz edilen bu olumsuz çevresel özelliklerinden etkilenmektedir.
YBÜ’nin çevresel özelliklerin zarar vermeme ve yararl›l›k etik ilkeler aç›s›ndan irdelendi¤inde etik ikilemler yaﬂanabilir. Yararl›l›k ilkesi, t›bbi uygulamalar›nda her koﬂulda hasta yarar›na öncelik verilmesi olarak tan›mlanmaktad›r. Yarar ve zarar aras›ndaki dengenin kurulmas› önemlidir. Yarar ve zarar dengelenmesi ve yarar lehine a¤›rl›kl› kararlar›n al›nmas› gerekir1.
Özerklik ilkesi de YBÜ’nde önemle ele al›nmas› gereken etik ilkelerden biridir.
Özerklik ilkesi; hasta yeteri kadar bilgilendirildikten sonra kendisiyle ilgili, ba¤›ms›z olarak düﬂünüp karar verebilme ve bu karar do¤rultusunda eylemde bulunma yeterlik ve
yetkinli¤ine sahip olmas›d›r. Özerklik ilkesinin gere¤i olarak hastalara, kendilerine yap›lan iﬂlemler ve hastal›¤›na iliﬂkin bilgi verilmelidir. YBÜ’nin çevresel özellikleri göz
önünde bulunduruldu¤unda hastalar›n kendileriyle yap›lacak bir aç›klamaya daha fazla
ihtiyaç hissedeceklerdir.
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YBÜ’nin önemli çevresel özelliklerinden biri ünite pencerelerinin genellikle küçük
olmas› ya da pencerelerinin hiç olmamas›d›r. Hastalar, güneﬂin do¤uﬂu ve bat›ﬂ›n› izleyememekte, zaman alg›s› yitirmektedirler, gece-gündüz ayr›m›n› yapmakta zorlanmaktad›rlar. Söz edilen bu olumsuz çevresel özelliklere sahip Hacettepe Üniversitesi
Hastanesi Genel Cerrahi YBÜ ve ‹ç Hastal›klar› YBÜ’nde yatan hastalar›n %51.4’ü
gece-gündüz ayr›m›n› yapmakta zorluk yaﬂad›klar›n› ifade etmiﬂlerdir. Bu yüzdenin her
hasta odas›nda büyük pencereleri bulunan Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Koroner
YBÜ’nde oldukça düﬂtü¤ü (%2.8, p<0.01) görülmüﬂtür7.
Bir hasta, yo¤un bak›m ünitesinde yatt›¤› süre içinde birçok olaya ﬂahit olmaktad›r. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi YBÜ ve ‹ç Hastal›klar› YBÜ’nde
yatan hastalar ile yap›lan görüﬂmelerde, hastalar›n %40.0’›n›n baﬂka hastalara yap›lan
t›bbi iﬂlemlere tan›k olmaktan, %62.9’unun di¤er hastalar›n ac› çekti¤ini ve kötüleﬂti¤ini görmekten dolay› rahats›z olduklar›n› ifade etmiﬂlerdir. Bu de¤erlerin, tek ya da iki
kiﬂilik hasta odalar› bulunan Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Koroner YBÜ’nde daha düﬂük oldu¤u ve arada anlaml› bir fark bulundu¤u saptanm›ﬂt›r (p<0.01). Söz konusu iki de¤erin istatistiksel aç›dan anlaml› biçimde farkl› olmas›n›n baﬂl›ca nedeni
YBÜ’nin çevresel özellikleri olarak düﬂünülmektedir7.
YBÜ’nde hastalar özellikle, ortam gürültüsünün fazla olmas›, ayd›nlatman›n sürekli olmas›, uyku-uyan›kl›k siklusunu sa¤layan ayd›nl›k-karanl›k siklusunun kaybolmas›, kendilerine ya da di¤er hastalara s›k aral›klarla tan›, tedavi ve bak›m iﬂlemlerinin yap›lmas› nedeniyle uykusuzluk yaﬂamaktad›rlar8. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Koroner YBÜ’nde yatan hastalar›n %26.8’inin uykusuzluk yaﬂad›¤› ancak bu de¤erin,
Genel Cerrahi ve ‹ç Hastal›klar› YBÜ’nde artarak %60.0’a ulaﬂt›¤› saptanm›ﬂt›r. Bu istatistiksel olarak anlaml› art›ﬂ›n (p<0.01) baﬂl›ca nedeni olarak yine yo¤un bak›m ünitelerinin çevresel özellikleri aras›ndaki fark›n etkili oldu¤u düﬂünülmektedir.
YBÜ’ndeki hastalar›n ço¤unlukla bilinçleri kapal›d›r, bunun yan› s›ra YBÜ’nde
hasta yaﬂam›n›n kurtar›lmas› ve acil müdahale öncelik taﬂ›r, bu durum sa¤l›k personelinin hastalar ile yeterli iletiﬂim kurmas›na engel olabilmektedir4,9. T›bbi araﬂt›rma ve
t›bbi müdahaleler kiﬂinin beden bütünlü¤üne bir dokunmad›r. Kiﬂiler, kendi beden bütünlüklerine sahip ç›kma hakk›na sahiptirler. Geliﬂen hasta haklar› kavram›yla orant›l›
olarak t›bbi müdahalelerde insan onurunun ve özerkli¤inin her ortamda mümkün oldu¤unca korunmas› t›p eti¤i aç›s›ndan önemli bir de¤er olarak benimsenmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Hastalar YBÜ’nin çevresel özelliklerinden dolay› uykusuzluk, gece ve gündüzü
ay›rt etmede zorluk, zaman ve yer alg›lamas›nda bozukluk yaﬂamakta ve bu sorunlar
nedeniyle de hastalar›n iyileﬂme süreçleri olumsuz etkilenmektedir. T›bbi uygulamalarda en iyi ve kaliteli hizmet sunumunu amaçl›yorsak, hastalar›n gönenci üzerinde anlaml› fark yaratan çevresel özelliklerin dikkatle de¤erlendirilmesi gereklidir. Pahal› ve
özel teknolojik olanaklar gerektiren YBÜ’lerinin yap›land›r›lmas› s›ras›nda, geliﬂen teknolojiyle birlikte fiziksel, mimari özelliklere de dikkat edilmelidir. Bunlar›n yan› s›ra her
yo¤un bak›m ünitesinde kolayca yap›labilecek baz› de¤iﬂikliklerle, yukarda saptanan
olumsuz etkileri gidermek olanakl›d›r.
Öneriler;4, 6
A. Her hasta taraf›ndan görebilecek yerde ve büyüklükte bir saat ve takvimin bulundurmal›d›r, zaman alg›s› hastan›n kendini özerk birey olarak alg›lamas›n›n
önemli bir bileﬂenidir.
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B. Sa¤l›k personeli hastalarla sürekli iletiﬂim halinde olmal›, hastalara kendilerine
yap›lan iﬂlemler hakk›nda bilgi vermelidir, Ayd›nlat›lm›ﬂ Onam uygulanmal›d›r.
C. Hastalar›n mümkün oldu¤unca televizyon ve radyo gibi iletiﬂim araçlar›ndan
faydalanmas›na izin verilmelidir,
D. Gürültülü iﬂlemler mümkünse gündüz yap›lmal›d›r,
E. Hastalar›n tedavi ve bak›mlar› gündüz saatlerinde düzenlenmelidir,
F. 24 saatlik gece-gündüz siklusunu sa¤lamak için gece ›ﬂ›klar k›smal› veya kapatmal›d›r.
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YAﬁLI AYRIMCILI⁄I ve ‹ST‹SMARI
AGEISM and ELDERLY ABUSE
Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN*
Abstract
The aim of this article is to evaluate ageism and exploit/neglect to elderly
population. There are different aspects of ageism and neglect regarding the
healthcare issues, social, political and cultural concerns. The article deals with health
care systems, basic responsibles of health organisation, national and international
health programmes, action plans, aims and strategies for elderly population, as well
as the sorts and prevalence of neglect. Injustice at distribution of health sources has
also been evaluated in this context, in consideration with the concepts connected with
the main subject and physician responsibilities.
Key Words: Ageism, abuse, neglect.
Giriﬂ
Yaﬂlanan gezegenimizin son zamanlarda say›lar› h›zla artan yaﬂl› nüfusuna yönelik ayr›mc›l›k ve istismar konusunu ele alan bu yaz›ya, baﬂl›kta yer alan ve konunun temel eksenlerini oluﬂturan kavramlar› tan›mlayarak baﬂlamak olanakl›d›r. Do¤ma, büyüme- geliﬂme ve ölümden oluﬂan tüm canl›l›k süreçlerinin kaç›n›lmaz bir olgusal gerçekli¤i olan yaﬂl›l›k, insan için ayn› zamanda varoluﬂsal bir gerçeklik olarak de¤erlendirilebilir. Ayr›mc›l›k eﬂit davranmamak, ayr›m gözetmek, özel/farkl› iﬂlem yapmak
olarak tan›mlanmaktad›r. ‹hmal ve istismar terimleri ise, gereken ilgiyi göstermemek, önem vermemek, iyi niyeti kötüye kullanmak, yararlanmak, sömürmek anlam›nda kullan›lmaktad›r. Kavramlar› bu ﬂekilde k›saca tan›mlad›ktan sonra yaz›n›n ak›ﬂ› içinde öncelikle yaﬂl›l›¤a iliﬂkin genel baﬂlang›ç bilgileri ve verilerinden söz edilecek, daha
sonra yaﬂl› sa¤l›¤›na yönelik yap›lmas› gerekenler dile getirilerek “ihmal”in as›l bu noktada baﬂlad›¤› vurgulanmaya çal›ﬂ›lacakt›r. Yaz›n›n ilerleyen bölümlerinde ise yaﬂl› sa¤l›¤› ba¤lam›nda ayr›mc›l›k ve istismar konular› de¤iﬂik yönleriyle ele al›nacakt›r.
Yaﬂl›l›k: Genel anlamda fizyolojik bir geriye do¤ru geliﬂme süreci olarak yaﬂl›l›kta, biyolojik yaﬂlanma temel belirleyici önem taﬂ›maktad›r. Ancak yaﬂl›l›¤›n biyolojik ve
psikolojik etkenler yan› s›ra sosyal, ailesel, ekonomik, dönemsel ve ekolojik etkenlerin
de rol oynad›¤› çok boyutlu bir sorun oldu¤u gözden ›rak tutulmamal›d›r. Yaﬂl›l›¤›n ne
oldu¤una, insan›n ne zaman ve neye göre yaﬂl› say›laca¤›na iliﬂkin farkl› görüﬂler aras›nda en yayg›n kabul gören tan›m “çevresel etkenlere ve de¤iﬂimlere uyum yetene¤inin ve h›z›n›n azalmas›” biçimindedir. Bu tan›m biyolojik yaﬂlanman›n önemini vurgulamakla birlikte, yaﬂlanma sürecine iliﬂkin bireysel farkl›l›klar›n varl›¤›n› göz önünde bulundurmaktad›r1. Kronolojik yaﬂ esas olmamakla birlikte 65 yaﬂ ve üzeri nüfusun yaﬂl› say›ld›¤› günümüzde, 75 yaﬂ sonras›n›n ba¤›ml›l›¤a geçiﬂle, 80 yaﬂ sonras›n›n ise bak›m gereksiniminde art›ﬂla karakterize oldu¤u kabul edilmektedir2.
Yaﬂl›l›¤a iliﬂkin veriler: Nüfus yap›s›n›n belirleyicisi olan do¤urganl›k ve mortalite h›zlar›ndaki düﬂüﬂ, dünyada yaﬂl› nüfusun h›zla artmas›na yol açmaktad›r. Alt›
milyar› aﬂan dünya nüfusunun 385 milyonu yaﬂl›lardan oluﬂmakta, 2025 y›l›nda ise bu
rakam›n 800 milyonu geçece¤i; bugün dünya nüfusunun %6.5’ini oluﬂturan yaﬂl› nü* Yrd. Doç., Dr. Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Deontolo›ji AD / deonto@akdeniz.edu.tr
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fus oran›n›n %20’ye ulaﬂaca¤› öngörülmektedir. Önümüzdeki 25 y›lda çal›ﬂan nüfustaki art›ﬂ %45 iken, yaﬂl› nüfustaki art›ﬂ %88’i bulacakt›r2.
Günümüzde Türkiye nüfusunun 3.5 milyonu yaﬂl›lardan oluﬂmaktad›r, bir baﬂka
deyiﬂle nüfusun %4.8’i yaﬂl›d›r. 2030 y›l›nda bu rakam›n 10 milyona ulaﬂaca¤› ve böylece nüfusun %10’unu oluﬂturaca¤› dile getirilmektedir2.
Yaﬂl› Sa¤l›¤› ‹çin Ne Yapmal›y›z?
“Tanr›n›n bize nasip etti¤i kadar yaﬂ›yoruz. Fakat yaﬂl›l›kta zavall› köpekler gibi sefil ya da refah ve iyilik içinde yaﬂamam›z çok fark
eder: bu ise büyük ölçüde ak›ll› bir hekime ba¤l›d›r1.”
Goethe’nin yukar›daki sözleri, yaﬂl›l›¤a iliﬂkin sorunlar›n çözümünde hekimlerin
ne denli önemli bir sorumlulu¤a sahip oldu¤unu göstermekle kalmamakta, ayn› zamanda baﬂta hekimler olmak üzere tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› ve ilgili kurumlar› adeta sorumlulu¤a davet etmektedir.
Yaﬂl›lar için sa¤l›k hizmetleri: Yaﬂl›lara verilen sa¤l›k hizmetlerinin temel
amaçlar› hastal›klardan korumak, yeti yitimini önlemek ve geciktirmek, tedavi edici
hizmetleri yerine getirmek, rehabilitasyon hizmetlerini sunmak, yaﬂl›lar›n ba¤›ml› olmadan-üretken ve nitelikli bir yaﬂam sürmesini sa¤lamak biçiminde s›ralanabilir. Bu
amaçlara ulaﬂabilmek için birinci, ikinci ve üçüncü basamakta yürütülecek sa¤l›k hizmetlerinin kiﬂiye ve çevreye yönelik olarak, erken tan› ve müdahale perspektifi içinde,
multi disipliner yaklaﬂ›mla planlanmas› ve yaﬂama geçirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de hastaneye yat›ﬂ ortalamas›n›n y›lda kiﬂi baﬂ›na 4.2 olmas›na karﬂ›n, yaﬂl›larda bu
oran›n 10.4 oldu¤u göz önünde tutulursa yaﬂl›l›k olgusunun sa¤l›k hizmetlerinin organizasyonu ve sunumu aç›s›ndan ne kadar temel bir önem taﬂ›d›¤› ortaya ç›kmaktad›r.
Bu ba¤lamda yaﬂl›lar için sa¤l›k hizmetlerinin planlanmas›ndaki temel ilkeleri ﬂöyle
s›ralamak olanakl›d›r:
1. Yaﬂl› sa¤l›¤›na bütüncül yaklaﬂ›m içinde koruyucu hizmetlere önem ve öncelik
verilmesi,
2. Tüm yaﬂl›lar için sa¤l›k hizmetlerine eriﬂilebilirlik ve süreklili¤in esas al›nmas›,
3. Genel sa¤l›k hizmetlerinin parças› olarak planlanmas›,
4. Yaﬂl›lar›n kendi ortamlar›nda ve ba¤›ms›z yaﬂama amac›na katk›da bulunacak
ﬂekilde planlanmas›,
5. Bak›m gereksiniminde seçenek yerleﬂim olanaklar›n›n yarat›lmas›,
6. Gerekti¤inde uygun hastane koﬂullar›n›n sa¤lanmas›3.
Yaﬂl›lar›n gereksindikleri sa¤l›k hizmetlerini yaﬂl› sa¤l›¤›na yönelik genel amaçlara
uygun ve yukar›da s›ralanan ilkeler do¤rultusunda verebilmek için, ilgili merkezlerde yaﬂl› sa¤l›¤›na özgü programlar›n oluﬂturulmas› gereklidir. Bu programlar öncelikle
yaﬂl›lar›n yaln›zl›ktan korunmas›na, beklenmedik acil hastal›k ve kazalara ba¤l› sorunlar›n kolayl›kla çözümlenmesine yönelik olarak planlanmal›d›r. Yaﬂlar›na uygun fizik aktivite ve egzersiz programlar›, yeterli ve dengeli beslenme, a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›, kiﬂisel bak›m ve temizlik, s›k görülen enfeksiyon hastal›klar›na karﬂ› ba¤›ﬂ›klama, yaﬂl›l›k döneminde say›lar› artan kronik hastal›klara karﬂ› uygun koruyucu önlemler ve erken tan›, organik hastal›klara s›kl›kla eﬂlik eden ruhsal sorunlar ve nörolojik hastal›klarla mücadele yaﬂl› sa¤l›¤›na yönelik programlar›n odaklanaca¤› temel konular› oluﬂturmaktad›r3.
Yaﬂl› sa¤l›¤›nda koruyucu hizmetlere önem ve öncelik veren bir yaklaﬂ›m›n yaﬂama geçirilebilmesi için, sa¤l›k sorunlar›yla karﬂ›laﬂma aç›s›ndan öteki yaﬂl›lara göre daha fazla risk taﬂ›yan gruplar›n belirlenmesi gerekmektedir. Bu ba¤lamda yaﬂl›l›k dönemindeki riskli gruplar ﬂöyle s›ralanmaktad›r:
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• 80 yaﬂ ve üzerindekiler,
• Yaln›z yaﬂayanlar,
• Huzurevinde yaﬂayanlar,
• Tek ya da çift olarak izole yaﬂayanlar,
• Çocuksuz olanlar,
• Kronik hastal›¤› olanlar,
• Günlük aktivite k›s›tl›l›¤› olanlar,
• Sosyal kurum deste¤inden yoksun olanlar3.
Sa¤l›k örgütlenmesinde temel aktörler: Dünya nüfusunun h›zla yaﬂlanmas›,
sa¤l›k hizmetine gereksinim duyan yaﬂl› say›s›n›n artmas›, yaﬂl› sa¤l›¤›nda daha fazla
teknoloji kullan›m›na gereksinim duyulmas› yaﬂl› sa¤l›¤›na iliﬂkin kal›c› ve uygulanabilir
politikalar›n geliﬂtirilmesinde farkl› sektörlerin, kurumlar›n ve yap›lar›n iﬂbirli¤ini zorunlu k›lmaktad›r. Yaﬂl›lara verilen sa¤l›k hizmetinin örgütlenmesinde sorumlulu¤u paylaﬂan baﬂl›ca aktörler devlet, aile ve yak›n çevre ile sivil toplum kuruluﬂlar›d›r. Yaﬂl› sa¤l›¤› konusunda her biri farkl› alanlarda ve farkl› düzeylerde sorumluluk üstlenen bu yap›lar, multi disipliner bir yaklaﬂ›m içinde sa¤l›k hizmetlerinin koordinasyonundan sorumludur. Bu koordinasyonda kuﬂkusuz en temel sorumluluk devlet ayg›t›na düﬂmektedir. Yaﬂl› sa¤l›¤›n›n korunmas›na ve geliﬂtirilmesine yönelik politikalar›n belirlenmesi, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin oluﬂturulmas›, planlama yap›lmas› ve uygulamalar›n denetlenmesi devletin temel görevleri aras›ndad›r. Yaﬂl›n›n aile ve yak›n çevresi, geçmiﬂten bu güne uzanan gelenek içinde de ﬂekillendi¤i gibi bar›nma, kiﬂisel bak›m ve psikolojik gereksinimlerin karﬂ›lanmas›, evde ve/veya sürekli bak›m›n sa¤lanmas› gibi yaﬂl› sa¤l›¤›n›n en çok duyarl›l›k gerektiren konular›nda temel bir sorumluluk
taﬂ›maktad›r. Ça¤›m›zda toplumsal varoluﬂu içindeki bireyin yaﬂam›nda vazgeçilmez
öneme sahip olan sivil toplum kuruluﬂlar› ise, baﬂta yaﬂl› sa¤l›¤›na iliﬂkin politikalar›n belirlenmesine kat›l›m olmak üzere ulusal ve uluslararas› ölçekte hizmet kuruluﬂlar›n›n yap›m› ile personel yetiﬂtirilmesi konular›nda etkin rol üstlenmek durumundad›r3.
Uluslararas› Eylem Plan›: Dünya yaﬂlanma Asamblesi taraf›ndan kabul edilen
2002 – Uluslararas› Eylem Plan›’n›n amac›, insanlar›n güvenli ve sayg›n ﬂekilde yaﬂlanmalar›n›, yaﬂad›klar› toplumda bütün haklara sahip birer vatandaﬂ olarak yaﬂamlar›n› sürdürmelerini garanti etmektir. Bu plan yaﬂl›lar›n bak›m ve sa¤l›k hizmetlerine f›rsat eﬂitli¤i temelinde ulaﬂmalar›n› sa¤lamak üzere aﬂa¤›daki hedef ve ilgili eylem planlar›n› önermiﬂtir:
1. Yaﬂl›lar›n sa¤l›k ve bak›m hizmetlerine evrensel ve eﬂit olarak ulaﬂmalar› için
dil farkl›l›klar› içinde olmak üzere yaﬂ, cinsiyet ya da herhangi bir nedene dayal› sosyal ve ekonomik eﬂitsizliklerin ortadan kald›r›lmas›.
2. Yaﬂl›lar›n gereksinimlerini karﬂ›lamak için sa¤l›k ve bak›m hizmetlerinde sürdürebilirli¤in sa¤lanmas›.
3. Yaﬂl›lar›n gereksinimlerinin karﬂ›lanmas› ve sürece kat›l›mlar›n›n özendirilmesi
için temel sa¤l›k hizmetlerinin geliﬂtirilmesi ve güçlendirilmesi.
4. Yaﬂl›lar›n temel sa¤l›k ve ve uzun süreli bak›m hizmetlerinin kalk›nma sürecine kat›lmas›3.
Türkiye’de Hedef ve Stratejiler: “2001 Y›l›nda Herkese Sa¤l›k” politikas›
çerçevesinde Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan “Türkiye’nin Hedef ve Stratejileri” doküman›nda belirlenen 10 hedeften yedincisi yaﬂl›larla ilgilidir: “2020 y›l›na kadar
ergen, yaﬂl› ve özürlülerin sa¤l›kl› olmalar›n› ve toplum içinde aktif rol almalar›n› sa¤-
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lamak” genel hedefinin alt hedefi olarak “2020 y›l›na kadar kendi kendine yeter ve
toplumda aktif olarak yaﬂayabilen 70 ve üzeri yaﬂlardaki bireylerin yüzdesini en
az elli artt›rmak”. Bu hedeflere yönelik stratejiler aras›nda ﬂunlar yer almaktad›r:
1. Hizmet sunan merkezlerin geliﬂtirilmesi ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›.
2. Personelin özel gruplar ve sorunlar› konusunda e¤itimi ve istihdam edilmesi.
3. Medya çal›ﬂanlar›n›n e¤itilmesi ve olumlu mesajlar iletilmesinin sa¤lanmas›.
4. Özel gruplar›n sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere kat›l›m›n›n desteklenmesi, ilgili merkezlerin geliﬂtirilmesi ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›.
5. Hizmet sunumunda sektörler aras› iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi.
6. Yaﬂl› ve özürlülerin, sa¤l›k ocaklar› rutin izlem program›na al›nmas› ve e¤itimlerinin sa¤lanmas›.
7. Uzun süreli bak›m için uygun sa¤l›k ve sosyal tesislerin kurulmas›, hastanelerden kolay hizmet al›m›n›n sa¤lanmas›.
8. Ulaﬂ›m, çevre ve trafik düzenlemelerinin yap›lmas›.
9. Evde bak›ma yönelik uygulamalar›n geliﬂtirilmesi3.
Yaﬂl›lara gereksindikleri sa¤l›k ve bak›m hizmetlerinin verilmesi görüldü¤ü gibi geleneksel sa¤l›k hizmetleri yaklaﬂ›m› çerçevesinde ele al›namayacak kadar geniﬂ kapsaml›d›r ve kendine özgü niteliklere sahiptir. Bu ba¤lamda yaﬂl› nüfusun h›zla artt›¤› geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerde, yaﬂl› bak›m› ve sa¤l›¤›na iliﬂkin politika ve stratejilerin yaﬂama geçirilmesi gerekmektedir. Oluﬂturulan hedef ve stratejilerin ka¤›t üzerinde kalmas›, uygulamaya geçirilmesinde bin bir türlü nedenle savsaklanmas› yaﬂl›lara
yönelik ihmalin ilk halkas›n› oluﬂturacakt›r.
Yaﬂa Dayal› Ayr›mc›l›k (AGEISM)
Yaﬂl›lara yönelik ayr›mc›l›¤›n ilk ad›m›, onlar›n baﬂta sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmak olmak üzere de¤iﬂik yaﬂam alanlar›nda salt yaﬂlar› nedeniyle ayr›mc›l›¤a u¤rat›lmalar›d›r. Yaﬂa dayal› ayr›mc›l›k (ageism), bireye kronolojik yaﬂ›ndan dolay›,
öteki bireylere göre daha kötü davranmak olarak tan›mlanmaktad›r. Genel olarak çocuklar ve yaﬂl›lar için geçerli k›l›nan bu tür ayr›mc›l›kta, uygulamada daha çok yaﬂl›lar›n hedef al›nd›¤› söylenebilir. Bu ayr›mc›l›k farkl› ﬂekillerde ortaya ç›kabilmektedir:
1. Kronolojik yaﬂ›n ayr›mc›l›k için temel ölçüt olarak al›nmas›,
2. Belli bir yaﬂ grubunun üyelerine, gerçekte sahip olmad›klar› bir özelli¤in atfedilmesi ve bunun ayr›mc›l›k için dayanak olarak kullan›lmas›,
3. Belli bir yaﬂ grubundaki baz› üyelerin sahip olduklar› özelliklerin grubun tüm
üyelerine genellenmesi ve bunun ayr›mc›l›k için kullan›lmas›4.
Yaﬂa dayal› ayr›mc›l›¤›n en basit örneklerinden biri, pek çok toplumda günümüzde de geçerlili¤ini sürdüren yaﬂl›l›kla ilgili yanl›ﬂ varsay›mlard›r. Yukar›da dile
getirilen ayr›mc›l›¤›n farkl› görünümlerini bar›nd›ran bu tür yanl›ﬂ varsay›mlar, gündelik yaﬂamda hiç de yabanc›s› olmad›¤›m›z söylemlerdir. “Köﬂesindeki koltukta hareketsizce oturan emekli” imgesini destekleyen bu varsay›mlardan baz›lar› ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
“Yaﬂ›n ilerlemesiyle performans azal›r”
“Yaﬂl› insanlar dayan›kl› de¤ildirler.”
“Yaﬂl› insanlar yeterince çal›ﬂt›lar, ﬂimdi huzur içinde yaﬂamal›d›rlar.”
“Yaﬂl›lar kendileri hakk›nda mant›kl› kararlar veremezler”.
“Yaﬂl›lar inatç›, kat›, sosyal iliﬂkiler konusunda isteksiz, boﬂa vakit geçiren, pasif
insanlard›r1.”
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Toplumsal yaﬂamda yaﬂa dayal› ayr›mc›l›¤› ilgilendiren konular genel olarak 3 temel baﬂl›kta incelenebilir:
1.
Toplumsal kaynaklar›n kullan›m›,
2.
Sa¤l›¤a ayr›lan kaynaklar›n kullan›m›,
3.
Zorunlu emeklilik uygulamas›.
Toplumsal kaynaklar›n da¤›t›m›nda, yaﬂl›lar›n sosyo-kültürel gereksinimlerinin ve bak›m hizmetlerinin yeterince göz önünde bulundurulmamas› yaﬂa dayal› ayr›mc›l›¤a iliﬂkin karﬂ›laﬂ›lan sorunlardan birisidir. Beklenen yaﬂam süresinin uzamas› ve
t›bbi geliﬂmeler nedeniyle giderek daha fazla say›da insan bak›ma muhtaç duruma gelmiﬂtir. Günlük yaﬂam aktiviteleri ve enstrümanlar yard›m›yla yaﬂama kat›lan çok say›daki yaﬂl› birey için, evde ve bak›mevlerinde e¤itilmiﬂ bak›m veren personele, uygun
mimari ve teknik donan›ma sahip bak›mevlerine gereksinim bulunmaktad›r. Uzun süreli bak›m hizmetlerinin planlanmas› ve uygulanmas› bir baﬂka sorun alan›d›r. Yap›lan
araﬂt›rmalar, uzun süreli bak›m gereksinimi olan popülasyonun %55’ini, 65 yaﬂ ve
üzeri bireylerin oluﬂturdu¤unu, bunlar›n ancak %22’sinin bak›mevlerinde kald›¤›n› göstermektedir1. Ülkemizde, huzurevlerine kabul edilmek için öne sürülen ölçütler ise,
uzun süreli bak›m gereksinimi olan yaﬂl› insanlar› evde bak›ma yönlendirecek derecede a¤›rd›r.
Yaﬂlanmayla birlikte, enerji ve uyum yetene¤inin azalmas›na koﬂut olarak iﬂ yapma yeterli¤inin kaybedilece¤i, k›demli konumunda uzun süre ayn› insanlar›n bulunmas›n›n iﬂe zarar verece¤i ve gençlere karﬂ› adaletsizlik yarataca¤› argümanlar›yla desteklenen zorunlu emeklilik uygulamas› bir baﬂka yaﬂa dayal› ayr›mc›l›k örne¤idir5.
Herkeste ayn› yaﬂta yeterlik ve yetene¤in kaybolaca¤› kabulü yaﬂa dayal› ayr›mc›l›¤›
iﬂaret etmektedir. Ayr›ca yaﬂl› insanlar›n iﬂe ba¤l›l›¤›n›n, deneyimlerinin, rutinin yürütülmesindeki becerilerinin, entelektüel birikim ve kiﬂilik geliﬂiminin tamamlanmas›na
ba¤l› dengelilik gibi niteliklerinin gözden ›rak tutulmamas› gerekmektedir. Yaﬂl› çal›ﬂanlarda ortaya ç›kan de¤iﬂiklikleri yaln›zca kiﬂinin biyolojik yaﬂlanmas›na ba¤lamak; çal›ﬂma ortam›ndaki fiziksel, çevresel, organizasyonel etkenlerin rolünü görmezden gelmek zorunlu emeklili¤i hakl› ç›karmaya yönelik bir baﬂka yaklaﬂ›md›r4.
Sa¤l›k kaynaklar›n›n kullan›m›nda ayr›mc›l›¤a iliﬂkin argümanlar: Sa¤l›k kaynaklar›n›n hangi temel ilkelere göre kullan›laca¤› bir toplumun yap›s›na iliﬂkin
en temel göstergelerden biri olsa gerektir. Kuﬂkusuz ilk bak›ﬂta bu kaynaklar›n en çok
gereksinimi olanlara harcanmas› do¤ald›r. Yaﬂl› bireylerde uzun süreli tedavi gerektiren kronik hastal›klar›n daha fazla görülmesi, sa¤l›k harcamalar›n›n da artmas›na yol
açmaktad›r. Sa¤l›k kaynaklar›n›n kullan›m›nda baﬂl›ca 3 argüman öne sürülmektedir:
1. Triaj
2. Kaliteye Göre Düzeltilmiﬂ Yaﬂam Süresi (QALY-Quality Adjusted Life Years)
3. Adil aktif süre.
Triaj: Kaynak kullan›m›yla sa¤lanan yarar›n de¤erlendirilmesine odakl› bir argümand›r. T›bbi olanaklar›n herkese standart tedaviyi sa¤lamaya yetmedi¤i acil durumlarda baﬂvurulan bir yöntemdir. Kimin öncelikle tedavi edilmesi gerekti¤ine karar vermek için hastalar aﬂa¤›daki ﬂekilde 3 gruba ayr›l›r:
• Tedavi edilmese de iyileﬂebilecek olanlar,
• Tedavi edilse bile büyük olas›l›kla ölecek olanlar,
• Yaﬂamas› ya da ölmesi yap›lacak tedaviye ba¤l› olanlar.
Tedavinin 3. gruba öncelikle uygulanmas› esast›r. Bu ba¤lamda triaj uygulamas›nda gençlerin yaﬂl›lara tercih edilmesi durumunda ayr›mc›l›k söz konusu olacakt›r6.
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Kaliteye Göre Düzeltilmiﬂ Yaﬂam Süresi: Kaynaklar›n do¤ru kullan›m›yla
daha fazla yarar üretilmesine odakl› bir argümand›r. Bir baﬂka anlat›mla t›bbi tedavinin yarar›n›, bireylerin yaﬂam›na eklenen y›llar ve yaﬂam kalitesi düzeyi olarak hesaplamak için kullan›lan ölçüttür. Kaynak kullan›m› sonucu ortaya ç›kan yarar›n de¤erlendirilmesinde ﬂu noktalar göz önünde bulundurulmaktad›r:
• Tedaviden yararlanan insanlar›n say›s›,
• Tedavi sonras› beklenen ek yaﬂam süresi,
• Tedaviden kaynaklanan yaﬂam kalitesi.
Kamusal sa¤l›k hizmetinin hangi tedavileri içerece¤ine ve hangilerine öncelik tan›naca¤›na karar verilmesi ba¤lam›nda kullan›lan bu argüman›n da, her durumda olmamakla birlikte hizmet sunumunda gençlerin yaﬂl›lara ye¤lenmesine yol açabilece¤i
gözden ›rak tutulmamal›d›r4,5.
Adil Aktif Süre: Yaﬂamdan adil bir pay almak için akla uygun bir sürenin, örne¤in 60+10=70y›l›n var oldu¤unu, bu ba¤lamda 70 yaﬂ›na gelemeyenlerin haks›zl›¤a u¤rad›¤›n›, bu süreyi geçenlerin ise fazladan ikramiye ald›¤›n› öne süren bir argümand›r. Buna göre adil süreyi bulana ve eﬂik yaﬂa gelene dek herkese eﬂit f›rsat verilmesi gerekir, bu yaﬂa eriﬂenler ise gerekti¤inde fazladan y›llar›n› baﬂkalar› için feda
edebilmelidir6.
T›bbi olanaklar›n s›n›rl› oldu¤u durumlarda adil aktif süre argüman›n›n geçerli k›l›nabilece¤i, öteki tüm durumlarda ise yaﬂa dayal› ayr›mc›l›k karﬂ›t› bir tutumun savunulabilece¤i söylenebilir.
Yaﬂl› ‹stismar›
Yaﬂl› istismar›n›n de¤erlendirilmesinde kuﬂkusuz en baﬂta yap›lmas› gereken, hangi davran›ﬂ ve/veya tutumlar›n “yaﬂl› istismar›” olarak tan›mlanabilece¤inin belirlenmesidir. Günümüzde yaﬂl› istismar›n›n tan›m› ve s›n›fland›r›lmas› konusunda genel olarak
bir görüﬂ birli¤inin varl›¤›ndan söz edilebilir. ABD Ulusal Bilimler Akademisi taraf›ndan
önerilen yaﬂl› ihmali tan›m› “yaﬂl›n›n temel gereksinimlerinin bak›c›s› taraf›ndan
karﬂ›lanmamas› ya da zarardan korunamamas›”, yaﬂl› istismar› tan›m› ise “korunmas›z durumda olan yaﬂl›ya bak›c›s› ya da güvendi¤i kiﬂilerce uygulanan, zarara
ya da ciddi zarar riskine yol açan kas›tl› davran›ﬂlar” biçimindedir. Dünya Sa¤l›k
Örgütü, Toronto Deklarasyonu’nda yaﬂl› istismar›n› benzer biçimde “yaﬂl› bir kiﬂide,
güven duyulan bir iliﬂki içinde zarar ya da zorlanmaya yol açan tek ya da yinelenen davran›ﬂ sergilenmesi ya da uygun davran›ﬂ›n sergilenmemesi” olarak tan›mlam›ﬂt›r7.
Yaﬂl›lara yönelik istismar da öteki istismar türlerinde (örne¤in çocuk istismar›nda)
oldu¤u gibi farkl› ﬂekillerde ortaya ç›kabilmektedir:
1. Fiziksel istismar: Dövme, h›rpalama gibi bedensel zarar ve örselemeye yönelik davran›ﬂlar› içerir.
2. Psikolojik istismar: Hakaret, aﬂa¤›lama gibi duygusal zarar ve incinmeye yol
açan, sözel ya da sözel olmayan davran›ﬂlar bu grupta yer al›r.
3. Cinsel istismar: Yaﬂl›da var olan fiziksel yetersizlik, biliﬂsel kay›p, denetim eksikli¤i gibi handikaplar›n cinsel yönden yararlanmak üzere kötüye kullan›m›n›
içerir.
4. Ekonomik istismar: Çocuklar için genelde söz konusu olmayan bu istismar tipi, yaﬂl›n›n paras› ya da mallar›n›n kontrolünün elinden al›nmas› ya da kayb›na yol açan her tür davran›ﬂ› içerir7.
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Yukar›da dile getirilen istismar tiplerinden herhangi biriyle karﬂ›laﬂma bak›m›ndan
baz› yaﬂl›lar›n daha fazla risk taﬂ›d›¤› kabul edilmektedir. ‹stismara u¤ramak aç›s›ndan
risk faktörleri ﬂu ﬂekilde s›ralanmaktad›r:
• Baﬂkalar›yla birlikte yaﬂama (ekonomik istismar yaln›z yaﬂayanlarda daha s›k),
• Sosyal izolasyon,
• Bak›m verenlerde ruhsal hastal›k ve alkol/madde kullan›m› varl›¤›,
• Bak›m verende yaﬂl›ya karﬂ› aﬂ›r› duygusal ya da ekonomik ba¤›ml›l›k,
• Yaﬂl›n›n fiziksel yetersizli¤i,
• Kültürel ve etnik faktörler
• Geleneksel sa¤l›k-sosyal bak›m hizmetleri (fiziksel k›s›tlama, onam al›nmadan
karar verme, yaln›z b›rakma vb.)
• Karﬂ›l›kl› istismar (biliﬂsel yetersizlik, demans vb. nedenlerle yaﬂl›n›n bak›c›s›n›
istismar› ve bak›c›n›n buna karﬂ›l›k vermesi)7.
Yaﬂl›ya yönelik istismar›n s›kl›¤› konusunda yap›lan çal›ﬂmalar bu oran›n %2
ile %10 aras›nda de¤iﬂti¤ini göstermektedir. ABD, Kanada, Hollanda, Danimarka ve
‹sveç’te yap›lan konuya iliﬂkin çal›ﬂmalar bize istismar›n s›kl›¤› konusunda ›ﬂ›k tutmaktad›r. ABD’de yap›lan bir çal›ﬂmada kurumlarda yaﬂamayan yaﬂl›lar için istismar oran›n›n ekonomik istismar d›ﬂ›nda %3.2 oldu¤u gösterilmiﬂ, Kanada’da ise 65 yaﬂa kadar olan bireylerin %4’ünün istismara u¤rad›¤› saptanm›ﬂt›r. Hollanda’da yaﬂl›ya yönelik istismar›n y›ll›k oran› %5-8 olarak bulunmuﬂ, Danimarka ve ‹sveç’te telefon görüﬂmesi yoluyla yap›lan çal›ﬂmada ise h›rs›zl›k olaylar› da içinde olmak üzere istismar›n %8
oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹stismar›n yayg›nl›¤› konusunda yap›lan çal›ﬂmalarda, ihmalin
%78, istismar›n %14, ekonomik kötüye kullan›m›n ise %7 oldu¤u gösterilmiﬂtir7. Bu
oranlar›n yüksekli¤i, baﬂta hekimler olmak üzere sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n yaﬂl›ya yönelik istismar olgular›yla ne kadar s›k karﬂ›laﬂt›¤›n› da gözler önüne sermektedir.
Yaﬂl› ‹stismar› Konusunda Hekimin Rolü: Yaﬂl› istismar›n›n aç›¤a ç›kar›lmas› ve gerekli önlemlerin al›nmas›nda hekim ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n çok önemli rolü bulunmaktad›r. Ancak hekimlerin beklenenden daha az “yaﬂl› istismar›” tan›s› koydu¤u;
istismar bildirimlerinin %27’si bak›c›lar taraf›ndan yap›lmakta iken, ancak %18’inin
hekimlerce yap›ld›¤› dile getirilmektedir. Hekimlerin daha az tan› koymas›ndaki baﬂl›ca etkenler ﬂu ﬂekilde s›ralanmaktad›r:
• Klinikteki iﬂ yo¤unlu¤u,
• Hekimin konuyla ilgili yasal düzenlemeleri bilmemesi,
• Klinik bulgular›n istismarla iliﬂkili ya da iliﬂkisiz olmas›,
• ‹stismar bulgular›n›n taklit edilebilirli¤i,
• Bir çok hastal›k bulgusunun istismarla kar›ﬂabilece¤i7.
Klinik öykü alma sürecinde yaﬂl›yla sa¤l›kl› ve güvene dayal› bir iletiﬂim kurulmas›, yaﬂl›yla do¤rudan görüﬂme s›ras›nda yaﬂad›¤› ortam›n özelliklerinin ve güvenli olup
olmad›¤›n›n ö¤renilmesi, istismar›n niteli¤i, s›kl›¤› ve ortaya ç›karan faktörlerin sorgulanmas›, yaﬂl› d›ﬂ›nda yak›n çevreden de bilgi al›nmas›, istismar etti¤inden kuﬂkulan›lan
kiﬂi ya da personelden ayr› bir ortamda muayene yap›lmas›, istismar etti¤inden kuﬂkulan›lan kiﬂiyle görüﬂmede ise dikkatli ve empatik bir yaklaﬂ›m içinde olunmas› gerçe¤in
ortaya ç›kar›lmas›na yard›mc› olacak yöntemlerdir. Kuﬂkusuz bütün bu süreçlerin iﬂlevsel k›l›nmas›nda öncelikle yap›lmas› gereken, yaﬂl›n›n biliﬂsel yeterli¤inin özenle de¤erlendirilmesi ve kendisiyle ilgili karar süreçlerinde aktif kat›l›mc› olup olmayaca¤›n›n belirlenmesidir.
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Klinik muayene aﬂamas›nda ise yaﬂl›n›n yaﬂam biçiminin irdelenmesi; bu ba¤lamda düﬂmeyle ilgili yararlanmalar›n, kilo kayb›n›n, aç›klanamayan ilaç uyumsuzluklar›n›n
ve etkileﬂimlerinin, yaﬂl›n›n utanç ya da korku nedeniyle istismar ya da ihmali saklama
olas›l›¤›n›n bir ihmal ya da istismar sonucu olup olmad›¤›n›n aç›kl›¤a kavuﬂturulmas›
yaﬂl› istismar› tan›s›nda önemli yer tutmaktad›r. ‹stismar tan›s› konulan yaﬂl›n›n etkin
tedavi ve izleminde multidisipliner yaklaﬂ›m temel al›nmal›, istismar›n multi faktöryel
bir sorun oldu¤u gözden ›rak tutulmamal›d›r. Tedavi ve izlemde sosyal deste¤in önemi
ve katk›s› göz önünde tutularak oluﬂturulan ekipte hekim, hemﬂire, sosyal hizmet uzman›, avukat ve gerekti¤inde güvenlik görevlisi olmak üzere farkl› mesleklerden üyelerin bulunmas› soruna çok yönlü yaklaﬂ›m›n bir göstergesi olacakt›r7.
Sonuç
Bugünün eriﬂkinlerinin gün geçtikçe artan yaﬂl› nüfusa karﬂ› sorumluluklar›n› yerine getirmemesi, gereksinimlerini karﬂ›lamak konusunda özensiz davranmas›, onlar› yaﬂam›n de¤iﬂik alanlar›nda ayr›mc›l›k ve istismarla karﬂ› karﬂ›ya b›rakmas› dünya nüfusunun hat›r› say›l›r bir bölümüne karﬂ› adaletsiz davranm›ﬂ olmak ba¤lam›nda ahlaki bir
sorundur. ‹nsanl›k aleminin din, dil, ›rk, etnik köken, yaﬂ, cinsiyet, sosyal s›n›f gibi nitelikler aç›s›ndan farkl›l›k gösteren tüm gruplar› için geçerli k›l›nan her alanda “insan
onuruna sayg›” yaklaﬂ›m›, yaﬂl›lar›n gereksinimlerinin karﬂ›lanmas› konusunda da temel ilke olmak durumundad›r. Yaﬂl›lar›n kendileriyle ilgili kararlar›n al›nmas› da içinde
olmak üzere, yaﬂad›klar› toplumda bütün süreçlere etkin kat›l›mlar› için gerekli düzenlemelerin oluﬂturulmas›, aktif yaﬂlanma yaklaﬂ›m›na uygun sosyal politikalar›n ka¤›t
üzerindeki ulaﬂ›lmaz hedefler olmaktan ç›kar›l›p uygulamaya geçirilmesi sosyal etik bir
bak›ﬂ aç›s›n›n gere¤idir. Bir baﬂka deyiﬂle, “yaﬂlanmaya sayg› göstermek ahlaki bir buyruktur1”.
Sonsöz olarak yaﬂl›lar için ne yapmam›z, nas›l davranmam›z gerekti¤i konusunda
bizi empatiye davet eden içeri¤iyle Geriatrinin Alt›n Kural› yol gösterici olabilir:
“Çocukluk ve gençlikte eriﬂkinlerin bize nas›l davranmas›n› bekliyorsak, yaﬂl›lara da ayn› ﬂekilde davranmal›y›z.”
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YAﬁLILIK DÖNEM‹NDE HALK SA⁄LI⁄I YAKLAﬁIMI
NE ANLAMA GELMEKTED‹R?
WHAT DOES PUBLIC HEALTH
PERSPECTIVE MEAN in ELDERLY?
Dilek ASLAN*
Abstract
The fact that life expectancy at birth has increased in almost all over the world
has ended with the enlargement of aged population globally. Improvements for this
age group might be provided with a global public health perspective. Prevention from
diseases (primary, secondary and tertiary prevention) and health promotion strategies
including quality of life starting from the very early ages of life can contribute to a long
and a healthy life. World Health Organization has launched a number of strategies for
this purpose. “Active Ageing” is one of the most popular approaches which the
partner countries give priority via their national (local) capacities. Community
participation and prevention of disabilities are other requirements as well as personal
and physical health. In this paper, basic principles of public health perspective in aged
population have been discussed.
Key Words: Ageing, public health, prevention
Kimileri için kayg› verici; kimileri için deneyimlerin en üst düzeyde yaﬂand›¤›; kimilerine göre ise dünyada önemli bir nüfusun ulaﬂamad›¤› bir dönem olarak bilinen yaﬂl›l›k,
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) taraf›ndan 65 yaﬂ ve üzeri dönem olarak tan›mlanmaktad›r.
Günümüzde yaﬂl›l›k sürecinin toplumlar için geçmiﬂe göre önemli bir de¤iﬂim dönemi oldu¤u kabul edilmektedir. Bu dönemde yaﬂan›lan sorunlar›n küreselleﬂmenin de etkisiyle
hastal›k yükü aç›s›ndan daha a¤›r seyretti¤i de üzerinde durulan bilgiler aras›ndad›r1.
Dünya nüfusunda y›llar içinde de¤iﬂim olmuﬂtur (Tablo-1). Do¤uﬂta beklenen yaﬂam
süreleri aras›nda da ülkelerin geliﬂmiﬂlik düzeylerine göre farklar bulunmaktad›r (ﬁekil-1).
DSÖ verilerine göre küreselleﬂen dünyada 2050 y›l›nda 2 milyar kiﬂinin 60 yaﬂ ve üzerinde olaca¤› tahmin edilmektedir. Bu nüfusun da %85’inin geliﬂmekte olan ülkelerin
kentsel bölgelerinde yaﬂamas› beklenmektedir. Günümüzün vars›l ülkelerinde yaﬂan›lan›n aksine gelecek y›llarda az geliﬂmiﬂ ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerin nüfuslar›n›n
ekonomik koﬂullar›n› iyileﬂtiremeden yaﬂlanaca¤› beklentisi öngörüler aras›ndad›r1.
Yaﬂl›l›k dönemi pek çok aç›dan özel bir dönem oldu¤u için baz› kaynaklarda “riskli”, “duyarl›”, ya da “örselenebilen” grup olarak da tan›mlanmaktad›r. Bu ayr›nt›ya
ba¤l› olarak ola¤an d›ﬂ› durumlarda yaﬂl› bireylerin baz› aç›lardan önemi vurgulanmal›d›r. 2050 y›l›nda toplumlar›n yaﬂlanmas›na ba¤l› olarak baz› geliﬂmekte olan ülkelerde
yeti yitimi s›kl›¤›n›n %400 artmas› beklenmektedir. Bir baﬂka veriye göre de yine geliﬂmekte olan ülkelerde 1998 y›l›nda 7,6 olan yaﬂl›l›k nedenli ba¤›ml›l›k oran›n›n 2020
y›l›nda 11,0’a yükselmesi beklenmektedir2. Ola¤and›ﬂ› durumlarda yaﬂl› nüfus kas gücündeki azalma, denge kayb› nedeniyle fonksiyon kayb›na ba¤l› olarak kaza ve yaralanma aç›s›ndan daha fazla risk alt›ndad›r2. Örne¤in 2004 y›l›nda Endonezya’da meydana gelmiﬂ olan tsunami felaketinde ölümlerin nemli bir k›sm› 60 yaﬂ ve üzeri grup* Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› AD, Geriatri Derne¤i Genel Sekreteri /
diaslan@hacettepe.edu.tr
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ta gerçekleﬂmiﬂtir. 2003 y›l›nda Avrupa’da s›caklara ba¤l› meydana gelen ölümlerin de
önemli bir k›sm› 70 yaﬂ ve üzeri grupta gerçekleﬂmiﬂtir3.
Yaﬂl›l›k döneminde bireyler di¤er yaﬂ dönemlerine göre yoksullukla ve kötü koﬂullarla daha fazla karﬂ›laﬂmaktad›rlar. Geliﬂmekte olan ülkelerde yaﬂayan yaﬂl›lar›n
%80’inin düzenli bir geliri olmad›¤› bilinmektedir. Yaklaﬂ›k 100 milyon yaﬂl›n›n ise
günde 1 ABD dolar›ndan az kazand›¤› ifade edilmektedir. Günde 1 ABD dolar›ndan
az kazanan bireylerin de %10’undan fazlas› 60 yaﬂ ve üzerindedir2.
Tablo-1. Dünya nüfusunun y›llar içindeki de¤iﬂimi
Nüfus
Toplam (milyon)
65 ya ve üzeri bireyler (%)
80 ya ve üzeri bireyler (%)

2000
6055
6.9
1.1

Yıl

2025
7823
10.4
1.9

2050
8900
16.4
4.2

ﬁekil 1. Ülkelerin gelir düzeylerine göre 1990-2005 y›llar› aras›nda do¤uﬂta beklenen yaﬂam süresindeki de¤iﬂim (1990-2005)4

Herhangi bir soruna halk sa¤l›¤› sorunu demek için o sorunun “en çok görülen”,
“en çok öldüren”, “en çok sakat b›rakan” ve “en çok iﬂgücü kayb›na neden olan” bir durum olmas› gerekmektedir. Bu bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirildi¤inde yaﬂl›l›¤›n bir sorun de¤il; durum olarak de¤erlendirilmesi uygun olur. Ancak dünyada toplumlar›n yaﬂlanma
h›zlar›n›n ayn› olmamas›, az geliﬂmiﬂ ülkelerin yaﬂlanan toplum aç›s›ndan haz›r olma düzeylerinin eﬂitsizli¤i gibi nedenler yaﬂl›l›¤›n durumdan çok “sorun” haline dönüﬂmesine
katk› sa¤lamaktad›r. Yaﬂl›l›k döneminde kronik hastal›klar›n görülme olas›l›¤› di¤er yaﬂ
gruplar›na göre daha fazlad›r. Bu sorunlar›n birden fazla olmas› ve ayn› zamanda görülmesi de önemli bir konudur. Çoklu ilaç kullan›m›, bedensel, ruhsal ve sosyal aç›dan de¤iﬂimler de yaﬂl›l›k dönemini zorlayan di¤er nedenler aras›ndad›r. Bunlar›n yan› s›ra, sosyal güvence ile ilgili sorunlar, sa¤l›k hizmetlerinden yararlanamamak var olan sorunlar›n
derinleﬂmesine, çözümlerin üretilmesi sürecinin zorlaﬂmas›na neden olmaktad›r.
Yaﬂl›l›k döneminde s›k görülen sorunlar aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
1. Kalp ve damar hastal›klar› (konjestif kalp yetmezli¤i, hipertansiyon, koroner
arter hastal›¤›)
2. Kanserler (meme, serviks, kolon, prostat, akci¤er)
3. Nörolojik sistem sorunlar› (inme, Parkinson, demans)
4. Diabetes mellitus
5. Kas ve iskelet sistemi hastal›klar› (osteoartrit, osteoporoz)
6. Görme ve iﬂitme kayb› sorunlar› (glokom, katarakt, maküla dejenerasyonu,
iﬂitme sorunlar›)
7. Deri yaﬂlanmas›na ba¤l› sorunlar
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8. Düﬂmeler, kaza ve yaralanmalar
9. Engellilik ve yeti yitimi
10. Ruh sa¤l›¤› ile ilgili sorunlar (depresyon, intihar, alkol sorunlar›)
11. Sosyal izolasyon ve yaln›zl›¤a ba¤l› sorunlar, di¤er bireylere ba¤›ml›l›k
12. Yaﬂl› ihmali ve istismar›
13. Toplumsal cinsiyet temelli sa¤l›k sorunlar›nda de¤iﬂim
14. Ola¤and›ﬂ› durumlarda artan sa¤l›k sorunlar›
Yukar›da belirtilen sa¤l›k sorunlar›n›n alt›nda yatan pek çok faktör vard›r. Bu faktörlerin önemli bir k›sm› kiﬂinin çocukluk döneminden bu yana sahip oldu¤u baz› davran›ﬂlard›r. Riskli sa¤l›k davran›ﬂlar olarak da bilinen bu ayr›nt›lar Tablo-2’de tan›mlanm›ﬂt›r.
Tablo-2. Sa¤l›k aç›s›ndan riskli davran›ﬂlar ve neden olduklar› baﬂl›ca hastal›klar5,6.
Riskli davranı Hastalık
Sigara
Akcier kanseri, akcier hastalıkları, diabetes mellitus, kalp ve damar
sistemi sorunları, hipertansiyon, demans, inme, amfizem, kronik
obstruktif akcier hastalıı
Yetersiz
Malnutrisyon
beslenme
Dengesiz
Fazla kiloluluk, imanlık, kalp hastalıkları, diabetes mellitus,
beslenme
hipertansiyon, inme, artrit, meme kanseri, osteoporoz, osteoartrit
Yetersiz fiziksel imanlık, stres, sosyal açıdan yetersizlik, dolaım sistemi yetersizlikleri,
aktivite
osteoporoz, osteoartrit, koroner arter hastalıı, kas gücü yetersizlii,
kemik dansitesinde azalma
Alkol tüketimi
Karacier hastalıkları, mide ülseri, gut, depresyon, osteoporoz, kalp
hastalıkları, meme kanseri, diabetes melitus, hipertansiyon
Emniyet kemeri Kaza ve yaralanmalar
kullanmama

Yaﬂl›l›k Döneminde Görülen Sa¤l›k Sorunlar›n›n Çözümünde Halk
Sa¤l›¤› Yaklaﬂ›m›
Halk Sa¤l›¤›, 1923 y›l›nda Winslow taraf›ndan yap›lm›ﬂ olan tan›ma göre “organize edilmiﬂ toplum çal›ﬂmalar› sonunda çevre sa¤l›¤› koﬂullar›n› düzelterek; bireylere
sa¤l›k bilgisi vererek; bulaﬂ›c› hastal›klar› önleyerek; hastal›klar›n erken tan› ve tedavisini sa¤layacak sa¤l›k örgütleri kurarak; toplumsal çal›ﬂmalar› her bireyin sa¤l›¤›n› sürdürecek bir yaﬂam düzeyini sa¤layacak biçimde geliﬂtirerek hastal›klardan korunmay›,
yaﬂam›n uzat›lmas›n›, beden ve ruh sa¤l›¤› ile çal›ﬂma gücünün art›r›lmas›n› sa¤layan
bir bilim ve sanat” anlam› taﬂ›maktad›r7. Evrensel niteli¤i olan bu tan›mlama baz› temel felsefelerden yararlanmaktad›r. Yaﬂl› sa¤l›¤› ile ilgili görüﬂlerin oluﬂturulmas›nda
aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂ olan temel halk sa¤l›¤› yaklaﬂ›mlar›ndan yararlanmak yerinde olur8:
1. Kiﬂi çevresiyle bir bütündür.
2. Yaﬂam, do¤um öncesinden ölüme kadar bir bütündür.
3. Koruma tedaviden üstündür.
4. En çok görülen, sakat b›rakan ve öldüren hastal›k önemli hastal›kt›r.
5. Hastal›klar›n nedenleri biyolojik, fizik ve sosyal faktörlerdir.
6. Kiﬂinin hastal›¤› ayn› zamanda ailenin ve toplumun sorunudur.
7. Sa¤l›k hizmetlerinde kat›l›m esast›r.
8. Herkes kendi sa¤l›¤›ndan sorumludur.
9. Sa¤l›k hizmetleri bir ekip iﬂidir.
Yaﬂl›l›k döneminde halk sa¤l›¤› felsefesini önceleyen koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon hizmetlerinin birinci, ikinci ve üçüncü basamak sa¤l›k hizmet modeli içinde yer alan kurumlarda entegre bir biçimde sunulmas› gerekir. Pratik bir yaklaﬂ›mla
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yaﬂl›lar en öncelikli olarak, kendileri için en ulaﬂ›labilir ve sorunlar›na en kolay çözümleri bulabildikleri birinci basamak sa¤l›k kurumlar›na (sa¤l›k ocaklar›) baﬂvurmal›d›r. Bu
kurumlarda baﬂvuranlar›n sorunlar›n›n %90’›ndan fazlas› çözülebilmektedir. Bununla
birlikte çözülemeyen sorunlarda ikinci ve üçüncü basamak kullan›lmal›d›r.
Yaﬂl›l›k döneminde var olan sorunlar›n çözümü için erken tan› ve tedavi hizmetleri kullan›lmal›d›r. Bu dönemde daha önemli bir hizmet modeli kiﬂilerin hasta olmalar›n›n engellenmesi için yap›lan çal›ﬂmalard›r. Sa¤l›¤›n korunmas› ve geliﬂtirilmesi kapsam›nda de¤erlendirilen bu hizmetler halk sa¤l›¤› yaklaﬂ›m›nda öncelenen hizmetlerdir.
Baﬂar›l› ve Sa¤l›kl› Yaﬂlanma ‹çin Öneriler
Yaﬂl›l›k dönemindeki bireylerin sa¤l›kl› olabilmeleri için y›llardan bu yana farkl›
modeller tan›mlanmaktad›r. ﬁekil-2’de sunulan “Sa¤l›kl› Yaﬂlanma Modeli” benimsenen bir yaklaﬂ›m olarak dikkat çekmektedir9:
ﬁekil 2. Sa¤l›kl› yaﬂlanma modeli

Bu modele göre sa¤l›kl› bir toplum hedefine ulaﬂabilmenin gereklilikleri baz› sa¤l›kl› yaﬂam davran›ﬂlar›n›n bireyler taraf›ndan ö¤renilmesi ve içselleﬂtirilmesidir. Evrensel olarak da kabul gören baz› sa¤l›¤› geliﬂtiren davran›ﬂlar aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r9:
1. Yeterli ve dengeli beslenme,
2. Fiziksel aktivite,
3. Sigara, alkol ve madde kullan›m›ndan uzak bir yaﬂam,
4. Boﬂ zamanlar› üretken bir biçimde de¤erlendirebilmek,
5. Yeterli ve düzenli uyku,
6. Güvenli bir cinsel iliﬂki (cinsel yolla bulaﬂan hastal›klardan korunabilmek),
7. Stresten uzak bir yaﬂam sürebilmek,
8. Kazalardan korunabilmek,
9. Güneﬂin zararl› etkilerinden korunabilmek.
Sa¤l›kl› yaﬂlanma ile ilgili gündemde olan bir baﬂka yaklaﬂ›m da “aktif yaﬂlanma”d›r. Aktif yaﬂlanma ile ilgili olarak “Yaﬂl›lar›n ihtiyaç duydu¤u destek çal›ﬂanlar taraf›ndan sa¤lanabilecek midir?”, “Toplumdaki yaﬂl›lar›n ço¤unlu¤u sa¤l›k ve sosyal güvenlik sistemlerinden yaralanabilecekler mi?”, “Yaﬂl›lar›n ba¤›ms›z ve toplumda aktif
bireyler olabilmeleri için neler yap›labilir?”, “Yaﬂl›lar›n gereksinimleri karﬂ›lan›rken aile ve devlet rollerini nas›l dengede tutulabilir?”, “Dünyan›n büyük bölümünde do¤uﬂta
beklenen yaﬂam süresinin artmas›na ba¤l› olarak yaﬂl›lar›n yaﬂam kalitelerini art›rmak
için neler yap›labilir?”, “Yaﬂl› bireylerin deneyimlerinden, bilgeliklerinden ve yeteneklerinden yararlanmak için neler yap›labilir?” sorular›na ak›lc› ve süreklili¤i olan yan›tla-
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r›n verilebilmesi gerekmektedir. Bu sorulara beklenen yan›tlar›n “yaﬂam boyu” kavram› ›ﬂ›¤›nda verilmesi durumunda “yaﬂl› dostu” hizmetlerden söz etmek olas›d›r. Aktif
yaﬂlanma sürecinde yaﬂam boyu yaklaﬂ›m› bileﬂenleri Tablo-3’de tan›mlanm›ﬂt›r10.
Tablo-3 Aktif yaﬂlanma sürecinde YAﬁAM BOYU YAKLAﬁIMI bileﬂenleri11
Bileen

Bireye düen ödevler

Doum öncesi
çevresel
etkilenimler

•

Çocukluk
döneminde
çevresel
etkilenimler

•

Sigara

•

•

•
•
•
•

•

Anne adayının yeterli ve dengeli
beslenmesi
Anne adayının sigara içmemesi, pasif
sigara dumanından etkileniminin
olmaması
Doumdan sonraki ilk 6 ay tamamen
anne sütü ile beslenme
Yeterli ve dengeli beslenme
Aılama
Hijyen kurallarına dikkat etme
Enfeksiyon hastalıklarının erken tanı
ve tedavisi
Sigara içenlerin bırakması-her yata
bu desteklenmelidir
Çocukların sigaraya balamalarının
önlenmesi

Politik kararlılık ve uygulama gereken
konu balıkları
• Kız çocuklarına ve erikin kadınlara
salıı gelitirme çalımaları
• Yeterli ve dengeli beslenme
konusunda eitim
•
•
•

•
•
•

Anne sütü ile ilgili salıı gelitirme
çalımaları
Temiz su salama politikaları
Aılama programlarının düzenli
olarak uygulanması için çalımalar

Çocuklara sigara reklam ve satıı
yasaklamak
Bırakma programları oluturmak
yerlerinde ve okullarda salık
eitimi çalımaları yapmak

Sonuç olarak yaﬂlanma sürecinin sa¤l›kl› geçirilebilmesi için yaﬂam›n erken dönemlerinde baﬂlayan sa¤l›kla ilgili toplumsal müdahale programlar›na gereksinim vard›r. Bu yaklaﬂ›m›n dünyadaki her birey için eﬂit bir ﬂekilde var edilebilmesi için sa¤l›k
sistemlerinin kapsay›c›, ulaﬂ›labilir, sürekli ve yaﬂam boyu yaklaﬂ›m›n› benimseyen özelliklerinin belirgin olmas› gerekir.
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YAﬁLIDA ÜREME SA⁄LI⁄I ve ET‹K
REPRODUCTIVE HEALTH and ETHICS
M. Murad BAﬁAR*
Abstract
Aging male have different health problems. The age-related changes of
androgenes causes several kinds of physiologic, somato-vegetative and sexual
complaints. Sexual symptoms consist of a decreased libido, erectile failure, decreased
orgasmic sensation and decreased ejaculate volume and decreased spermatogenesis.
Sexuality is important in aging period like as in young male. However, sexual life and
reproducitive activity have some ethics problems in elderly population.
Key Words: Aging male, sexual dysfunction, ethics.
Sa¤l›¤›n her birey için “hak” olarak tan›mland›¤› bir toplumda yaﬂl›l›k “sa¤l›kl›” ve
“üretken” geçirilen dönem olarak alg›lanmal›d›r. Bu alg›n›n geliﬂmesi ve yayg›nlaﬂmas› için konu ile ilgili taraflar›n sorumlulu¤u büyüktür. Yirmi birinci yüzy›l “Toplumlar›n
Yaﬂlanmas›” olarak de¤erlendirilmektedir. Bu durum beraberinde yaﬂl› da¤›l›mda dengesizlik, sa¤l›k hizmetlerinin paylaﬂ›m›nda sorunlar, sosyal güvenlik haklar›na yönelik
baz› s›k›nt›lar, yaﬂl› sa¤l›¤›n›n korunmas›na ve yaﬂl›lar›n yaﬂam kalitelerinin art›r›lmas›na yönelik önlemleri de beraberinde getirmektedir.
Yaﬂlanma bir sonuç de¤il zaman›n geçiﬂine ba¤l› olarak, bireyde görülen anatomik ve fizyolojik de¤iﬂikliklerin ortaya ç›kt›¤› bir süreçtir. Asl›nda yaﬂlanma çok erken
dönemlerde, ana rahminde embriyonun oluﬂmas› ile baﬂlar. Ana rahminde mikro boyuttan 48–50 cm boya ulaﬂan yeni do¤an anne karn› d›ﬂ›ndaki hayata gözünü açarken, asl›nda geçen zaman içinde 9 ay öncesine göre yaﬂlanm›ﬂt›r. Buna karﬂ›n, organizmada iﬂ gören hücre gruplar›nda kay›plar ile baﬂlayan yaﬂlanma 35-40’l› yaﬂlarda
baﬂlar. Zaman içinde devam eden bu hücre kay›plar›na ba¤l› olarak hücrelerin yapt›¤›
görevlerde aksamalar görülür. Sonuç olarak, bir insan›n ne zaman yaﬂl› say›laca¤› tart›ﬂmal›d›r. Bu konuda genellikle kabul edilen görüﬂ, emekliye ayr›lma noktas›ndan itibaren insan›n yaﬂl› say›lmaya baﬂlamas›d›r. Bununla birlikte, bu konuda daha do¤ru
olan görüﬂ insan›n uyum sa¤lama becerisi, yani durum ve olaylara veya bunlardaki de¤iﬂime uyma yetisi ve h›z› yavaﬂ iﬂlemeye baﬂlad›¤› anda yaﬂlanmaya baﬂlar ve bu yetiler ne kadar yavaﬂ iﬂliyorsa birey o kadar yaﬂl› olarak kabul edilmelidir. Bu tan›mlama ile yaﬂlanma sürecinin bireysel farkl›l›klar gösterece¤ini ortaya koymaktad›r. Yaﬂlanma ile birlikte mental kapasite korunsa da enerji ve uyum yetene¤i giderek azal›r ve
iﬂ yapma yetene¤i kaybedilir. ‹nsan yetene¤i ile do¤maz, bunlar› yaﬂam› boyunca elde
eder. Dolay›s› ile yaﬂama ile birlikte bunlar›n ço¤unu ileri yaﬂlarda tekrar kaybedilmeye baﬂlan›r.
Yaﬂl›l›kla ilgili sa¤l›k sorunlar› çok çeﬂitlidir. Bu sorunlar›n alt›nda yatan belirleyicilerin de birden fazla oldu¤unu söylemek mümkündür. Cinsiyet, çal›ﬂma koﬂullar›, sosyo-ekonomik sorunlar, kültürel özellikler gibi durumlar bireylerin yaﬂl›l›k dönemindeki
sa¤l›klar›n› yak›ndan etkiler. Yaﬂlanma ile pek çok sistemde sorunlar›n ortaya ç›kt›¤›
bilinmektedir. Bu sorunlar içinde cinsel sorunlar ve cinsellik ile üreme sa¤l›¤› ayr› bir
* Prof. Dr. K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal›, Türk Geriatri Derne¤i /
mmbasar@hotmail.com
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önem taﬂ›maktad›r. Yaﬂlanmaya ba¤l› olarak organizmada ortaya ç›kan de¤iﬂiklikler ﬂu
ﬂekilde özetlenebilir1-4:
1. Dokunma ve ac› duygusu, ayr›ca ›ﬂ›¤a ve ﬂiddetli bas›nca karﬂ› gösterilen tepki gençlik y›llar›nda oldu¤undan daha zay›ft›r.
2. Vücut ›s›s› gençli¤e nazaran daha düﬂüktür. Eskisi gibi art›k kolay terlenmez.
3. Beyin olarak haf›za azalmas› ve tepki verme zaman›n›n uzamas› 70 yaﬂ civar›nda baﬂlar.
4. Mide ve barsaklarda bozukluklar ön plana ç›kar.
5. K›rkl› yaﬂlarda yak›ndaki nesnelere odaklanma güçlü¤ü baﬂlar; 50 yaﬂ›ndan itibaren loﬂ ›ﬂ›kta görme ve hareket eden nesneleri fark edebilme becerisi azalmaya baﬂlar; 70'li yaﬂlarda ise ayr›nt›lar› görme becerisi azal›r.
6. Yirmili yaﬂlarda yüksek frekansl› sesleri, 60'larda ise düﬂük frekansl› sesleri
duyma becerisi azal›r. Otuz-80 yaﬂlar› aras›nda erkekler kad›nlardan iki kat h›zla duyma yetilerini yitirirler.
7. Karaci¤er ve böbrekler daha az çal›ﬂmaktad›r. Seksen yaﬂ›nda sonra böbrekler, 20 yaﬂ›ndaki süzme iﬂinin ancak yar›s›n› yapabilirler. S›k idrara ç›kar, ayn› zamanda 55 yaﬂ›n› geçmiﬂ erkeklerin dörtte üçünde görülen prostat büyümesi yüzünden sorunlar gittikçe de a¤›rlaﬂ›r.
8. Kalp gerekli kan› yeterince pompalayamamaktad›r (30 yaﬂ›nda oldu¤undan
%30 daha az). Ayr›ca, atardamarlardaki sertleﬂme, kan›n ak›ﬂ›n› güçleﬂtirmektedir.
9. Akci¤erlerin lifleri yumuﬂakl›¤›n› kaybetti¤inden nefes darl›¤› baﬂlamakta, akci¤erlerin çal›ﬂma gücü gençli¤e k›yasla %40 azalmaktad›r.
10. Deri daha az esnek, kuru ve buruﬂuktur. El ve yüzde çil, siyah lekeler vb de¤iﬂiklikler olur; saçlar beyazlar.
11. Kaslar daha gevﬂek ve zay›f hale gelir, boy k›salmaya baﬂlar. Bu de¤iﬂiklikler
özellikle gövdede ve hayat›n 7. -8. dekatlar›na rastlar.
12. Ellerin kavrama gücü 75 yaﬂa gelindi¤inde %45 azal›r.
Yaﬂlanan erke¤in ürolojik sorunlar›na bak›ld›¤›nda prostat ile ilgili sorunlar›n yan›
s›ra cinsellikle ilgili problemler de önemli bir yer tutar. Asl›nda günümüzde cinsellik çocuk yaﬂtan itibaren hayat›m›z›n önemli bir bölümünü oluﬂturur. Yaﬂl›l›kta ise cinsellik ayn› bir önem kazan›r. Cinsellik ve cinsel sa¤l›k beraberinde üreme sa¤l›¤› ile de ilgilidir.
Üreme sa¤l›¤› üreme sistemi, iﬂlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastal›k de¤il, tüm
bunlarla iliﬂkili fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin olmas› olarak tan›mlan›r. Üreme sa¤l›¤› üreme organlar›n›n normal iﬂlev görmesi, sa¤l›kl› ve mutlu bir
cinsel hayat, cinsellik ve do¤urganl›¤› zorlamalar olmadan yaﬂabilme, çocuk sahibi
olup-olmamaya ve ne zaman-kaç çocuk sahibi olaca¤›na karar verme, planlanm›ﬂ gebelikler sonucu çocuk sahibi olma ve cinsel yolla bulaﬂan hastal›klardan korunma ve
tedavi olma durumlar›n› içerir5,6.
Üreme sa¤l›¤› genel sa¤l›¤›n en önemli unsurlar›ndan biridir. Etkileri yaln›zca yaﬂam›n üretken dönemlerinde de¤il, hayat›n ileri dönemlerinde de görülebilmekte; sadece bireyi de¤il tüm çevresini etkilemekte ve hatta sonraki kuﬂaklar aras›nda da izlenebilmektedir. Di¤er taraftan, üreme sa¤l›¤› birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinin bir
parças›d›r. Do¤urganl›¤›n düzenlenmesi, infertilitenin önlenmesi, üreme yolu enfeksiyonlar›n›n önlenmesi ve tedavisi, cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar›n saptanmas› ve tedavisi, anne sa¤l›¤› ve güvenli annelik gibi üreme sa¤l›¤› hizmetlerinin unsurlar› bir arada de¤erlendirilmelidir.
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Üreme sa¤l›¤› sorunlar› hayat›n farkl› dönemlerinde de¤iﬂik öncelikler gösterir.
Çocukluk döneminde abortus, malnütrisyon gibi sorunlar ön planda iken, ergenlik döneminde menarﬂ ve cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar; eriﬂkinlik döneminde gebelik ve
cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar daha önceliktedir. Yaﬂl›l›k döneminde ise cinsel fonksiyon bozukluklar›, menopoz, üreme organlar›na ait maligniteler ana konular olarak ortaya ç›kar.
Cinsel sa¤l›k cinsel aç›dan bedensel, duygusal ve toplumsal tam iyilik hali olup; kad›n-erkek, genç-yaﬂl› bütün insanlar için temel bir hakt›r. “Üreme sa¤l›¤›” ve “Cinsel
sa¤l›k” ayr› konular gibi de¤erlendirmekle birlikte asl›nda birbirinin ayr›lmaz parçalar›d›r. Gebelik ve cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar cinsel etkinin olas› sonuçlar›d›r. ‹nsanlar cinsel yaﬂamlar› ile ilgili karar al›rken üremeyi de düﬂünürler. Baz› durumlarda cinsellik etkilenecekse do¤um kontrol yöntemlerini terk etmeyi dahi göze almaktad›rlar.
Cinsiyet ayr›mc›l›¤›, yetersiz bilgilendirme, sorumluluk sahibi olmadan ve kararl›l›¤›ndan emin olmadan cinsel iliﬂkide bulunma, cinsel yolla bulaﬂan hastal›klara yakalanma
ve bilerek-bilmeyerek bu durumun yay›lmas›na neden olma cinsel sa¤l›¤› olumsuz etkileyen faktörlerden baz›lar›d›r. Bununla birlikte, çok genç yaﬂta oldu¤u gibi geç yaﬂta
anne-baba olmak da cinsel sa¤l›k yönünden sorun oluﬂturmaktad›r7,8.
Cinsellikte yaﬂa ba¤l› baz› de¤iﬂiklikler olur. Ancak, cinsel iﬂlevin tamamen kaybolmas› normal yaﬂlanma sürecinin bir sonucu de¤ildir. Yetiﬂkin dönemde cinsel olarak aktif olan bir kad›n/erkek yaﬂlanma döneminde de ayn› aktiviteyi gösterebilmelidir. Di¤er taraftan “seks” kelimesinin sadece “Genç/Gençlik” ile iliﬂkilendirilmesi yaﬂlanmadaki cinsel hayata yönelik olumsuz bak›ﬂ aç›lar›ndan biridir.
Yap›lan epidemiyolojik çal›ﬂmalarda yaﬂlanma ile erkeklik hormonu olan testosteron düzeyinde azalma oldu¤u gösterilmiﬂtir. Erkeklerde gonadal fonksiyonlar›n normal
yaﬂlanma sürecinde etkilenmesi ile ortaya ç›kan bu de¤iﬂiklik baﬂlang›çta kad›nlarda ortaya ç›kan “menopoz” ile iliﬂkilendirilerek “Erkek Klimakteriumu” veya “Andropoz”
olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Ancak, bugün bu iki durumun birbirine eﬂ olmad›¤› bilinmektedir. Menopoz ile erkekte ortaya ç›kan tablo aras›ndaki farklar ﬂu ﬂekilde özetlenebilir9:
1. Menopoz 1–2 y›l içinde geliﬂirken, erkekte ortaya ç›kan tablo daha uzun zaman içerisinde olur.
2. Kad›nlarda fizyolojik süreç östrojen hormonunun tam olarak üretilmesinin kesilmesi ile sonlan›rken; erkeklerde testosteron hormonu üretiminde parsiyel
azalma olmaktad›r.
3. Menopoz tüm kad›nlarda izlenen bir durum olmas›na karﬂ›n, erkeklerin sadece %20-35’inde klinik tablo geliﬂmektedir.
4. Kad›nlarda ovulasyon ve ferlitenin tam olarak kayb› ile seyreden sürece ra¤men, erkeklerde sperm üretimi ve fertilite korunmaktad›r.
Erkeklerde yavaﬂ, ancak progresif bir ﬂekilde androjen eksikli¤i ile ortaya ç›kan bu
tablo daha sonra “Yaﬂlanan erke¤in androjen eksikli¤i (ADAM)” veya “Yaﬂlanan erke¤in parsiyel androjen eksikli¤i (PADAM)” olarak adland›r›lm›ﬂt›r10-12. Ancak, son y›llarda hayat›n ileri yaﬂlar›nda ortaya ç›kt›¤› ve parsiyel testosteron yetersizli¤i ile seyirli
oldu¤u için “Geç baﬂlang›çl› hipogonadizm”, daha yeni olarak “Yavaﬂ baﬂlang›çl› hipogonadizm” (YBH) terimi kullan›lmaktad›r13,14.
Yavaﬂ baﬂlayan hipogonadizm semptomlar›n›n görülme oran› Almanya’da
%54,8, Avrupa’da ise ortalama %45,6 olarak belirlenmiﬂtir15. Türkiye’de hipogonadizm prevalans›n›n saptanmas› amac› ile Türk Androloji Derne¤i taraf›ndan 19 ﬂehirde toplam ortalama yaﬂ› 54 olan 1225 kiﬂi üzerinde yap›lan bir çal›ﬂmada kat›l›mc›la-
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r›n %54,9’unda hipogonadizm semptomlar› saptanm›ﬂt›r16. Amerika’da yap›lan bir
çal›ﬂmada ise yaﬂla birlikte hipogonadizm s›kl›¤›n›n artt›¤› ve her y›l yaklaﬂ›k 500.000
yeni vakan›n ortaya ç›kt›¤› bildirilmiﬂtir17.
Yavaﬂ baﬂlang›çl› hipogonadizm klinik tablosunda ortaya ç›kan de¤iﬂiklikler dört
ana baﬂl›k alt›nda de¤erlendirilir9,12,14:
1. Psikolojik bozukluklar: Zihinsel yorgunluk, biliﬂsel fonksiyonlarda azalma, iyilik halinde bozulma, huzursuzluk, depresyon, konsantrasyon kayb› ve sinirlilik izlenir.
2. Fiziksel bulgular: Adale kitlesinde ve kas gücünde azalma, genel k›rg›nl›k ve güçsüzlük, kendini iyi hissetmeme, abdominal ya¤ kitlesinde art›ﬂ, obezite, jinekomasti ve vücut k›llar›nda azalma, kemik kitlesinde ileryeci kay›p ve osteoporoz
geliﬂimi, kan yap›m›ndaki azalmaya ba¤l› olarak yorgunluk ve halsizlik olur.
3. Somato-vejetatif bulgular: Sempatik aktivite art›ﬂ›na ba¤l› olarak aﬂ›r› terleme,
ateﬂ basma ataklar›, uykusuzluk, çarp›nt› gibi belirtiler olur.
4. Androjenik bozukluklar: Cinsel aktivitede azalma, libido kayb›, erektil disfonskiyon, ejakülasyon projeksiyonunda azalma, ejakülat volümünde azalma ve
ejakülasyon sonras› dirençli dönemde uzama olur.
Bu bulgular her zaman bir arada olmayabilir. ISSAM taraf›ndan YBH tipik bulgular› ﬂunlar kabul edilmiﬂtir12:
1. Cinsel isteksizlik, ereksiyon kayb› ve nokturnal ereksiyonlar›n azalmas›,
2. Entelektüel aktivitede azalma, oryentasyonda bozulma, halsizlik, depresyon ve
irritasyon gibi ruh hali de¤iﬂiklikleri,
3. Kas yap›s› ve gücünde azalma ile birlikte vücut yap›s›nda de¤iﬂiklik,
4. Saç ve vücut k›llar›nda azalma,
5. Osteopeni ve osteoporoz geliﬂimi
6. Visseral ya¤lanmada art›ﬂ.
Erkeklerdeki bu sorunlar testosteron preperatlar› ve fosfodiesteraz tip V inhibitörleri ile tedavi edilebilmektedir.
Yaﬂlanma ile kad›nda ortaya ç›kan üreme sa¤l›¤› sorunlar›n›n sadece menopoza
ba¤l› olarak fertilitenin kayb› ile de¤erlendirmek oldukça yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›md›r. Yaﬂlanma ile kad›nlarda 65 yaﬂ›ndan sonra uterus kanseri riski 2 kat, over kanseri riski 3 kat
artar. Serviks kanseri riski ise %10 oran›nda art›ﬂ gösterir. Menopoz sonras› serum östrojen düzeyinin azalmas›na ba¤l› olarak vulva, vajina ve endoservikal bezlerde atrofi
geliﬂir. Bunun sonucunda cinsel uyar›ma yan›t olarak geliﬂen sekresyonlarda azalma ve
gecikme izlenir. Yine östrojen eksikli¤ine ba¤l› olarak alt genital ve üriner trakt epitelinde incelme ve rugalarda kay›p olur18. Bu fizyolojik de¤iﬂiklikler sa¤l›kl› bir cinsel iliﬂkiyi zorlaﬂt›rmaktad›r. Yaﬂlanan kad›nda cinsellik önemli yaﬂam kalitesi konular›ndan
birisidir. ‹lerleyen yaﬂ›n tek baﬂ›na cinsel aktiviteyi azaltt›¤› bilinmektedir. Ancak, yap›lan bir çal›ﬂmada 39–50, 51–64 ve 65 yaﬂ üzeri kad›nlarda en az haftada bir kez cinsel iliﬂki s›kl›¤› s›ras› ile %68, %65 ve %74 olarak bildirilmiﬂtir18. Menopoza ba¤l› olarak yukar›da ifade edilen de¤iﬂikliklere ek olarak vazomotor semptomlarda art›ﬂ, irritabilite, libido kayb›, anorgazmi gibi sorunlar da ortaya ç›kmaktad›r. Yaﬂlanan kad›nda vajinal kontraksiyon say›s› ve yo¤unlu¤unda azalmayla birlikte orgazmik kapasite
her yaﬂta devam etmektedir.
Uluslararas› anlaﬂmalar ile güvence alt›na al›nm›ﬂ olan üreme haklar› ve cinsel
haklar›n temelini asl›nda insan haklar› oluﬂturmaktad›r. Yaﬂama, özgürlük, eﬂitlik, düﬂünce özgürlü¤ü, bilgilenme ve e¤itim, evlenme ve aile kurma konular›nda seçim yap-
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ma, çocuk sahibi olup olmamaya karar verme, sa¤l›k hizmetleri alma ve sa¤l›¤›n korunmas›, bilimsel geliﬂmelerden yararlanma, toplanma özgürlü¤ü ve siyasete kat›lma,
iﬂkence ve kötü muamele görmeme bu temel hak ve özgürlüklerdir. Burada s›ralanan
baz› maddeler sa¤l›kl› bir cinsel yaﬂam ve üreme sa¤l›¤› aç›s›ndan temel faktörler olarak daha önce de belirtilmiﬂtir5,19-21. Bununla birlikte, bilimsel geliﬂmelerden yararlanma günümüzde infertilite tedavisinde yayg›n olarak kullan›lan yard›mc› üreme yöntemlerinden yararlanabilmeyi; bilgilenme ve e¤itim cinsel sa¤l›k ve üreme sa¤l›¤› ile ilgili
her türlü uygulama, yöntem ve tedavi yöntemi hakk›nda cinsiyet ve yaﬂ fark› gözetilmeksizin yararlanabilmeyi ifade etmektedir. Bireylerin üreme haklar›na yönelik olarak
1993 y›l›nda Viyana’da yap›lan ‹nsan Haklar› Dünya Konferans’›nda aﬂa¤›daki kararlar al›nm›ﬂt›r22.
1. K›z ve erkek çocuklar için daha fazla cinsellik e¤itimi verilmesi,
2. Kontraseptiflerin daha geniﬂ düzeyde ulaﬂabilir/elde edilebilir olmas›,
3. Seçim için kontraseptiflerin çeﬂitlili¤i,
4. Topluma bütünleﬂtirilmiﬂ aile planlamas› merkezlerinin kurulmas›,
5. Cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar›n tan›s›nda gizlilik ve dan›ﬂmanl›k verilmesi,
6. Cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar›n tedavisi,
7. HIV ve AIDS’li kiﬂiler için gizli dan›ﬂmanl›k sa¤lanmas›,
8. Seks çal›ﬂanlar› için dan›ﬂmanl›k sa¤lanmas›,
Benzer yönde kararlar daha sonra s›ras› ile 1994 Kahire Uluslararas› Nüfus ve
Kalk›nma Konferans›; 1995 Kopenhag Sosyal Kalk›nma Dünya Zirvesi ve 1995 Pekin Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›’nda da al›nm›ﬂt›r23-25. Ard›ndan, 26 A¤ustos
1999 tarihinde Hong Kong’da yap›lan Dünya Cinsel Sa¤l›k Birli¤i (WAS) genel kurulunda yap›lan 14. Dünya Seksoloji Kongresi´de evrensel cinsel haklar deklarasyonunu
kabul edilmiﬂtir26. Bu deklarasyon ile cinselli¤in insan kiﬂili¤inin ayr›lmaz bir parças›
oldu¤u kabul edilmiﬂ; cinsel haklar, bütün insanlar için özgürlük, insanl›k onuru ve eﬂitlik gibi temel haklara dayal› evrensel insan haklar›ndan oldu¤u ve sa¤l›k temel insan
haklar›ndan biri oldu¤una göre, cinsel sa¤l›¤›n da temel bir insan hakk› oldu¤u; cinsel
sa¤l›¤›n bu cinsel haklar›n tan›nd›¤›, sayg›yla karﬂ›land›¤› ve uygulanabildi¤i ortamlarda mümkündür olabilece¤i belirtilmiﬂtir.
Cinsel haklar deklarasyonuna göre;
1. Cinsel özgürlük hakk›.
2. Cinsel otonomi, cinsel bütünlük ve beden güvenli¤i hakk›.
3. Cinsel mahremiyet hakk›.
4. Cinsel eﬂitlik hakk›.
5. Cinsel haz hakk›.
6. Cinselli¤in duygusal ifadesi hakk›.
7. Özgürce cinsel iliﬂkiler oluﬂturma hakk›.
8. Üremeyle ilgili özgür ve sorumlu seçim yapabilme hakk›.
9. Bilimsel araﬂt›rmaya dayal› cinsel bilgi edinme hakk›.
10. Kapsaml› cinsellik e¤itim hakk›.
11. Cinsel sa¤l›k hizmeti hakk›.
Temel ve evrensel insan haklar›ndand›r.
Ülkemizde üreme sa¤l›¤›na iliﬂkin yasal durumu de¤erlendirdi¤imizde bireylerin istedikleri zaman ve istedikleri say›da çocuk sahibi olmalar› 1963 y›l›ndan beri yasa ile
sa¤lanm›ﬂt›r. ‹ste¤e ba¤l› olarak, belli süre içinde gebeli¤i sonland›rma (kürtaj) kiﬂinin
ya da eﬂlerin karar›na ba¤l› olarak sa¤lanabilir. ‹steyen çiftler iste¤e ba¤l› k›s›rlaﬂt›rma-
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y› (gönüllü cerrahi yöntem) tercih edebilirler. Gebeli¤i önleyici yöntemler hakk›nda bilgi al›nmas› ve verilmesi serbesttir. Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca onaylanan gebeli¤i önleyici
yöntemlerin sat›lmas›, al›nmas› ve kullan›lmas› serbesttir27,28.
Erkeklerde sa¤l›kl› ve güvenli bir cinsel yaﬂam için prezervatif her yaﬂ grubunda
rahatl›kla kullan›labilmektedir. Kad›nlar aç›s›ndan ise menopoz nedeni ile gebeli¤i önleyici ilaçlar›n ileri yaﬂlarda kullan›lmas›na gerek yoktur. Fertilitenin düzenlenmesi ve
kontrolü aç›s›ndan ülkemizde yasal bir sorun bulunmamaktad›r.
Üreme ve cinsel sa¤l›¤›n temel noktalar›ndan biri de istedi¤i zaman çocuk sahibi
olma hakk›d›r. ‹nfertilite tedavisinde son 30 y›l içinde büyük geliﬂmeler olmuﬂ intra uterin inseminasyon (IUI) ile baﬂlayan yard›mc› üreme teknikleri in-vitro fertilizasyon (IVF),
gamet intrafallopian transfer (GIFT), zigot intrafallopian transfer (Z‹FT) ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) ile devam etmiﬂtir. Erkekte spermatozoan›n elde edilemedi¤i olgularda donör spermleri ile dölleme ve sperm bankalar›; kad›nda ovumun
elde edilemedi¤i olgularda ise yumurta vericili¤i ve taﬂ›y›c› annelik gibi uygulamalar söz
konusu olmaktad›r29. Erkekte yaﬂlanmakla birlikte testosteron üretiminin azalmas›,
cinsel fonksiyon bozuklu¤u geliﬂmesi, ejakülat volümü ve at›m h›z›n›n azalmas›na ra¤men spermatogenez normal olarak devam etmektedir. Dolay›s› ile erkek hayat›n›n her
döneminde fertilite yetene¤ini koruyabilmektedir. Buna karﬂ›n, kad›nda mutlak olarak
geliﬂen menopoz nedeni ile belli bir yaﬂtan sonra fertiliteden bahsetmek mümkün de¤ildir. Ancak, üreme ve cinsel sa¤l›k aç›s›ndan bakt›¤›m›zda bireyler her yaﬂta çocuk
sahibi olabilme hakk›na sahiptirler. Bu konunun etik yönden üç farkl› boyutu vard›r: i)
Yard›mc› üreme yöntemlerine ait etik konular; ii) ‹leri yaﬂta çocuk sahibi olmaya ait
etik sorunlar; iii) Çocuk aç›s›ndan yaﬂl› anne – babaya sahip olman›n ortaya ç›karaca¤› etik sorunlar.
Etik de¤erlendirmede bulunurken aile e¤itimi, okul e¤itimi, toplumsal e¤itim çevresi, toplumsal gelenekler, dinsel adetler, hukuksal otorite, mesleki ilke ve standartlar,
üyesi olunan kuruluﬂlar›n yapt›r›mlar› ve görüﬂleri gibi pekçok etken göz önünde bulundurulmal›d›r.
Yard›mc› üreme teknikleri konusunda etik ilkeler hakk›nda iki türlü yaklaﬂ›m söz
konusudur. Tutucu yaklaﬂ›m evlilikteki cinsel iliﬂkinin ahlaksal ve do¤al bütünselli¤i ve
dokunulmal›¤›n› onaylar ve yard›mc› üreme yöntemleri ile ilgili olarak bu görüﬂe dayanan bir yaklaﬂ›m ortaya koyar. Buna göre evli çiftlerin cinsel ve üreme yaﬂam›nda bir
de¤iﬂiklik yap›lmamal› ve müdahalede bulunulmamal›d›r30,31.
Liberal yaklaﬂ›m ise bireylerin çocuk yapma istek ve arzular› üzerine odaklanm›ﬂt›r. Bireylerin bu isteklerini yerine getirebilme olanaklar› varken buna engel olunmamal›d›r. Bireylerin üremelerini düzenleme konusunda yapacaklar› iﬂlemler ve uygulamalar
yaln›zca kendilerini ilgilendirir. Bireyler hukuksal otoritenin ve ilgili kuruluﬂlar›n kabul
edilmiﬂ görüﬂleri do¤rultusunda yard›mc› üreme yöntemlerinden faydalanabilirler.
Ülkemizde bu konu ilk defa 21 A¤ustos 1987 tarih ve 19551 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan ÜYT Merkezleri Yönetmeli¤i ile kontrol alt›na al›nm›ﬂt›r32. Bu yönetmelikte daha sonra 1996, 1998 (2 defa), 2001 ve 2005 y›llar›nda de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r33. Bu yönetmeli¤e göre ülkemizde yard›mc› üreme yöntemi ile çocuk sahibi olma yaﬂ› kad›nlar için 39 ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, yine ülkemizde donör sperm ve
ovumlar›n›n kullan›lmas› ve taﬂ›y›c› annelik uygulamas› yasakt›r.
Günümüzde evlenme yaﬂ›n›n artmas›, mesleki geliﬂim kayg›s›n›n önemli olmas› gibi nedenlerle anne-baba olma yaﬂ› da artmaktad›r. Bunlara ilave olarak ikinci evliliklerin artmas› veya sekonder infertilite geliﬂimi, geç tan› konulmuﬂ infertilite olgular› ve-
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ya çeﬂitli nedenlerle geliﬂen tedavi yöntemlerine geç ulaﬂabilme gibi sorunlar da ileri
yaﬂta çocuk sahibi olma iste¤ine neden olmaktad›r. Baz› araﬂt›rmac›lar geç anne–baba olan bireylerin maddi kayg›lar›n› gidermiﬂ ve mesleki geliﬂmeleri tamamlam›ﬂ olmalar› nedeni ile erken yaﬂta çocuk sahibi olanlara göre daha sakin bir ortamda çocuklar›n› yetiﬂtirebildiklerini ifade etmektedirler. Ancak, ileri yaﬂta çocuk sahibi olman›n baz› önemli dezavantajlar› da vard›r. Bunlardan biri, özellikle kad›nlar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda kendi ovumlar›n› kullanman›n imkâns›zl›¤› ve buna ba¤l› olarak donör ovumu veya taﬂ›y›c› anneli¤in gündeme gelecek olmas›d›r. Yukar›da da belirtildi¤i gibi bu uygulama ülkemizde yasal de¤ildir. Bir di¤er sorun ise yaﬂl› anne-baba çocuklar›nda baz› genetik bozukluklar›n s›k ortaya ç›k›yor olmas›d›r. Bu sorunlar gebelik esnas›nda amniosentez ile tespit edilebilmesine ve kürtaj ile gebeli¤in sonland›r›lmas› mümkün olmas›na ra¤men bu uygulama baﬂka bir etik sorunu ortaya ç›karmaktad›r.
Yaﬂl› anne-baba olman›n di¤er yönü sosyal boyutla iliﬂkilidir. Çocuk yetiﬂtirmenin
uzun ve sab›rl› bir u¤raﬂ› oldu¤u gerçektir. Yaﬂlanma ile bireylerin efor gücünde, el becerilerinde ve zihinsel faaliyetlerinde azalma olaca¤› aç›kt›r. Bu durum çocu¤un büyümesi, yetiﬂmesi ve e¤itimi için gerekli deste¤in verilebilmesine engel teﬂkil edebilir.
Çocuk aç›s›ndan ortaya ç›kan sorunlar de¤erlendirildi¤inde belki de en önemlisi
yaﬂl› anne baban›n çocu¤a göre erken yaﬂta ölece¤inden ve çocu¤un küçük yaﬂta ailesiz kalabilece¤i gerçe¤idir. Yaﬂam süresinin giderek uzad›¤› bir gerçek olmakla birlikte ergenlik döneminde anneanne / babaanne – dede gibi aile büyüklerini kaybetme
düﬂüncesini kabul etmekte zorlanan bir çocu¤a anne-babas›n›n yaﬂl›l›ktan dolay› öldü¤ünü anlatmak oldukça zordur. Geliﬂecek olan kuﬂak fark› da gerek artan anne-baba
yaﬂ› gerekse artan çocuk yaﬂ› ile paralel olarak bir sorun oluﬂturacakt›r. Herkesin anne baba olma hakk› var olmakla birlikte her çocu¤un da kendini yetiﬂtirmeye uygun
yaﬂta anne babaya sahip olma hakk› oldu¤u de bir gerçektir. Bu durum dolayl› olarak
“Çocuk Haklar› Beyannamesi”nin 6. maddesi ile ifade edilmiﬂtir34.
Sonuç olarak, her yaﬂta oldu¤u gibi yaﬂl› bireylerde de üreme sa¤l›¤› ve cinsel
sa¤l›k do¤al bir hakt›r. Cinsellik yaﬂlanan bireylerde önem kazanmaktad›r. Yaﬂlanma
ile pek çok sistemde oldu¤u gibi hem erkekte hem de kad›nda cinsel fonksiyonlarda
bozulma ortaya ç›kmaktad›r. Yaﬂl› bireyler bu sorunlar›n›n ifadesinde toplumsal geleneklerin de etkisi ile zorlanmakta ve konuﬂmaktan utanarak kaç›nmaktad›rlar. Günümüzde erkek ve kad›n cinsel fonksiyon bozuklu¤unun tedavisi mümkündür ve her yaﬂtaki birey bu tedaviye ulaﬂabilme hakk›na sahiptir. Sa¤l›k sorunlar› ile doktora baﬂvuran yaﬂl› olgularda cinsellik ile ilgili sorunlar özellikle sorgulanmal›, sorunlar›n› ifade
etmeleri yönünde desteklenmelidirler. Üreme sa¤l›¤› ise tek baﬂ› yaﬂl› bireyi de¤il, do¤acak olan çocu¤u da ilgilendiren bir konu oldu¤u için daha kapsaml› olarak de¤erlendirilmelidir.
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YAﬁLANAN DÜNYANIN YAﬁLANAN ‹NSANLARI
THE AGING PEOPLE of THE AGING WORLD
Yeﬂim GÖKÇE KUTSAL*
Abstract
Dramatic changes in fertility and mortality rates during the 20 th century ensured
that the world would age rapidly during the 21 st century. The number of elderly is
now increasing by 8 million per year; by 2030, this increase is expected to reach 24
million per year. Levels of illness and disability among the elderly group far exceed
those for other age groups, and that is the reason why the needs of this group are
likely to increase substantially in the 21st century. Chronic diseases exact a
particularly heavy health and economic burden on older adults due to associated
long-term illness, diminished quality of life, and greatly increased health care costs.
Although the risk of disease and disability clearly increases with advancing age, poor
health is not an inevitable consequence of aging. Much of the illness, disability, and
death associated with chronic disease is avoidable through known prevention
measures and critical knowledge gaps exist for responding to the health needs of older
adults.The clinically important consequences of geriatric patients due to diminished
physiological reserve are; disease presentation in older persons are often atypical,
usually there is the context of contributing comorbid conditions, the compesatory
mechanism is weakened, recover from ilness is slow, certain preventive measures are
beneficial and the weekened reserve puts the elderly at greater risk for iatrogenic
injury. The well-being of older persons often depends on the realization of the
recommendations based on the scientific researches. Although considerable progress
has been made in understanding the multiple problems in elderly, there are still some
gaps. Particularly in need of the multidisciplinary approach not only in the scientific
research area, but in the services as well.
Key Words: Aging, Geriatrics, Elderly.
20. yüzy›lda do¤um ve ölüm h›zlar›nda görülen dramatik de¤iﬂiklikler, 21. yüzy›l
boyunca dünyan›n yaﬂlanaca¤›n›n bir göstergesi olarak alg›lanmaktad›r. Günümüzde
yaﬂlanan insan say›s› y›lda 8 milyon artarken, 2030 y›l›nda bu art›ﬂ›n y›lda 24 milyona ulaﬂaca¤› öngörülmektedir. Dolay›s› ile, yirminci yüzy›l ile birlikte geliﬂen en önemli kavram›n; “toplumlar›n yaﬂlanmas›” oldu¤u söylenebilir.
Toplumsal Yaﬂlanma
Özellikle endüstrileﬂmiﬂ ülkelerde nüfusun yaﬂ da¤›l›m›ndaki de¤iﬂikliklere paralel
olarak sa¤l›k hizmetlerinin paylaﬂ›m› ve sosyal güvenlik haklar› gibi pek çok sorunun
h›zla ortaya ç›kmas› toplumlar› sosyal ve politik aç›dan adeta bir açmazla karﬂ› karﬂ›ya
b›rakm›ﬂt›r. Gerekli sosyal destek sistemleri oluﬂturulmadan ortaya ç›kan yaﬂl› nüfustaki patlama halen y›lda %2.5 oran›nda bir art›ﬂla devam etmektedir ve bu toplam popülasyondaki art›ﬂ oran›ndan çok daha fazlad›r.
Türkiye’de son yirmi y›lda do¤urganl›k oran›ndaki azalma, nüfus kompozisyonunda önemli de¤iﬂikliklere neden olmuﬂtur. 65 ve yukar› yaﬂtakilerin oran› 2005 y›l›nda
* Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal› /
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%5.9’a ulaﬂm›ﬂt›r k‹ bu 4.249.100 kiﬂi demektir. Devlet Planlama Teﬂkilat› taraf›ndan
haz›rlanan projeksiyonlar; 2005 y›l›nda 6.147.000 olan 60 yaﬂ ve üzerindeki kiﬂilerin
say›s›n›n, 2015 y›l›nda 8.442.700, 2025 y›l›nda ise 12.055.400 olaca¤›n› bildirmektedir.Türkiye’de hayatta kalma beklentisi 2005 y›l› itibari ile 70.8 y›l iken, 2015 de
72.3 y›l, 2023 de ise 74.1 y›l olaca¤› ön görülmektedir.
Dünya Sa¤l›k Teﬂkilat›’n›n aç›klamalar›nda dünya nüfusunun yaﬂlanmas› ile birlikte kanser, diyabet, kardiyovasküler hastal›klar, kronik akci¤er hastal›klar› ve baﬂta demans olmak üzere mental hastal›klar›n artt›¤›, yaﬂla beraber gelen komorbiditenin artmas›nda en önemli faktörler olan sigara, sedanter yaﬂam tarz›, obezite, sa¤l›ks›z ve bilinçsiz beslenme gibi olumsuz faktörlerin önüne geçilebilmesi için kapsaml› çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gerekti¤i belirtilmektedir1,3.
Hastal›klar ve yeti yitimleri yaﬂl›larda di¤er yaﬂ gruplar›na oranla çok daha ön
plandad›r ve bu nedenle yaﬂl› grubun gereksinimleri de 21. yüzy›lda katlanarak artacakt›r. Yaﬂl›lardaki süregen hastal›klar, yaﬂam kalitesinde bozulmaya ve ciddi boyutlara varan sa¤l›k harcamalar›na neden olarak ekonomik aç›dan da a¤›r bir yük oluﬂturmaya devam etmektedir. Hastal›k ve yeti yitimi gibi risklerin yaﬂl› insanlarda belirgin
bir art›ﬂ göstermesine ra¤men, sa¤l›¤›n bozulmas› yaﬂlanman›n do¤al bir sonucu de¤ildir. Ço¤u kronik hastal›¤a ba¤l› yeti kayb› ve ölüm koruyucu önlemlerle azalt›labilir. Bu
aﬂamadaki en önemli kritik sorun yaﬂl›lar›n sa¤l›k gereksinimlerinin karﬂ›lanmas› konusunda yeterli bilgi birikiminin olmamas›d›r.
Eylem Planlar›
2002 y›l›ndaki “Dünya Yaﬂlanma Asamblesi” taraf›ndan yay›nlanan “Yaﬂlanma
2002 Uluslararas› Eylem Plan›”n›n amac›; “Her yerde insanlar›n güvenli ve sayg›n ﬂekilde yaﬂlanmalar›n› ve toplumlar›nda bütün haklara sahip birer vatandaﬂ olarak yaﬂamaya devam etmelerini garanti etmek” ﬂeklinde ifade edilmektedir4.
1982 y›l›nda gerçekleﬂen “Dünya Yaﬂlanma Asamblesi” kapsam›nda haz›rlanan
bildirgede önemle vurguland›¤› gibi; yaﬂl›lar fiziksel ve mental olarak kötüye kullan›lmamal›, toplumun sosyal, e¤itsel ve kültürel kaynaklar›n› kullanabilmeli, yaﬂl› birey potansiyelini geliﬂtirme ﬂans›na sahip olabilmeli, nerde yaﬂarsa yaﬂas›n temel özgürlük ve
insan haklar›na sahip olmal›, hastal›klardan korunmak için sa¤l›k hizmetlerinden rahatl›kla yararlanabilmeli, olabildi¤ince uzun süre kendi ortam›nda yaﬂayabilmeli, yeterli
gelire sahip olmal›, güvenli bir çevrede yaﬂayabilmeli, kapasite ve ilgi alan›na göre hizmet verebilmeli, iﬂ gücüne kat›labilmeli, bilgi ve deneyimlerini genç kuﬂaklara aktarabilmek için kendi ile ilgili politikalar›n saptanmas›nda aktif rol alabilmelidir5.
Yaﬂlanma Süreci
Multifaktöryel bir süreç olan yaﬂlanma; yaﬂam boyunca mikroskopik düzeyden
makroskopik düzeye geçmektedir. Her ne kadar geçen zamana ba¤l› olarak fizyolojik
kay›plar›n ortaya ç›kmas› bekleniyorsa da bu kay›plar›n h›z› bireyden bireye büyük de¤iﬂiklik göstermektedir.
Yaﬂlanman›n karakteristik özellikleri: 1-Organ sistemlerinin rezerv kapasitelerinde azalma (özellikle stres periodlar›nda belirginleﬂme), 2-Homeostataik kontrolde azalma (termoregülasyon sisteminde bozukluk, baroreseptör duyarl›l›¤›nda azalma), 3-Çevresel faktörlere uyum sa¤layabilme yetene¤inde azalma (pozisyon de¤iﬂikli¤i ile ortaya
ç›kan ortostatik hipotansiyon, de¤iﬂen ›s›ya adaptasyonda zay›fl›k), 4-Stres cevap kapasitesinde azalma (ateﬂ, anemi). Yaﬂlanmaya ba¤l› olarak ortaya ç›kan ve giderek artan bu kay›plar›n sonunda; kiﬂi hastal›klara ve yaralanmalara karﬂ› korunmas›z bir hale gelmektedir3.
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Yaﬂl›larda azalan fizyolojik rezerve ba¤l› olarak ortaya ç›kan ve klinik aç›dan önem
arz eden durumlar ﬂöyle s›ralanabilir: yaﬂl›larda hastal›k prezantasyonu ço¤u zaman
atipiktir, s›kl›kla birkaç sa¤l›k sorunu bir aradad›r, kompanzasyon mekanizmas› zay›flam›ﬂt›r, iyileﬂme süreci gençlere oranla daha yavaﬂt›r, koruyucu önlemler bu yaﬂ grubunda daha fazla önem kazanmaktad›r ve azalan rezerv yaﬂl›lar›n daha fazla iyatrojenik yaralanmalara maruz kalmalar›na neden olmaktad›r6,7.
Yaﬂl› Sa¤l›¤›
Günümüzde eskiye oranla daha uzun bir ömür sürme ﬂans›na sahip olman›n yaﬂam kalitesi artmadan bir anlam› olmayaca¤› ve sa¤l›k beklentisinin yaﬂam beklentisinden çok daha önemli oldu¤u vurgulanmaktad›r. Dolay›s› ile genç popülasyonda t›bb›n hedefi tedavi iken, geriatrik populasyonda esas hedef; “yaﬂam kalitesinin korunmas›d›r”.
Ülkemizde sa¤l›k hizmetlerine ulaﬂ›labilirlik, sa¤l›k güvencesine kavuﬂabilme, mevcut sa¤l›k hizmetlerinin nitelik ve niceli¤inin artt›r›lmas›, yatakl› ve temel koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin tatmin edici bir düzeye ulaﬂmas› do¤al olarak hem yaﬂam süresini uzatacak, hem de yaﬂam kalitesini artt›racakt›r. Unutulmamal›d›r ki; her yaﬂl› birey toplum içinde aktif olma ve aktif yaﬂlanma ﬂans›na ve hakk›na sahip olmal›d›r. Bu anlamda tüm uzmanl›k dallar›ndaki hekimler son derece önemli bir misyon yüklenmektedirler ve böylesi kapsaml› tan›mlar iyi hekimlik uygulamalar› çerçevesinde kapsaml› bir
yaklaﬂ›m› da gerektirmektedir. Sa¤l›k çal›ﬂanlar› aç›s›ndan yaﬂl›lar›n iﬂlevlerinin sürdürülmesi için, bu yaﬂ gruplar›nda görülen belirtilerin azalt›labilmesine odaklanmal› ve
öncelikle iyi hasta – hekim iliﬂkisine özen gösterilmelidir. Ayr›ca geriatride hekim – bak›c› ve hekim – aile iliﬂkisi de son derece önemlidir1,2.
‹leri yaﬂtaki bir hasta hem akut hem de kronik ﬂekildeki pekçok karmaﬂ›k psikososyal ve fiziksel patoloji nedeni ile hastanelere baﬂvurabilir. Yaﬂl›n›n özgül organ, sistem veya hastal›k baz›nda de¤il, fonksiyonellik baz›nda ve multidisipliner bir anlay›ﬂ ile
de¤erlendirilmesi önerilmektedir. Geriatrik de¤erlendirme yaﬂl›lardaki multipl problemleri kapsayan tan›mlay›c›, aç›klay›c› ve çözüm üretici bir tarz içinde yap›lmal› ve 65 yaﬂ
üstündeki bireylerin %90’›nda 1, %35 inde 2, %23’ünde 3, %15’inde ise 4 veya daha fazla kronik hastal›¤›n bir arada oldu¤u an›msanmal›d›r.
Yaﬂl› hastalarda hastal›klar ile ilgili bilinen belirtiler olmayabilir. Gö¤üs a¤r›s› olmaks›z›n MI (%40), öksürük olmaks›z›n pnömoni, konfüzyon ile belirti veren akut kar›n ve ateﬂsiz seyreden sepsis örnek olarak verilebilir.Bunlara karﬂ›n; “geriatrik aciller”
baﬂl›¤› alt›nda irdelenen konular›n baﬂ›nda gelen “gö¤üs a¤r›s›” yaﬂl›larda pek çok farkl› nedene ba¤l› olarak da geliﬂebilmektedir. Gö¤üs a¤r›ns›n nedeni; koroner arter hastal›¤›, torasik aorta diseksiyonu, pulmoner emboli, pnömotoraks, pnömoni, perikardit, akut kolesistit, peptik ülser, özofajit, herpes zoster, veya yaﬂamsal önemi olmayan
kas iskelet sistemine ait patolojiler olabilir.
Belli bir organ sistemine veya hastal›¤a ait olmayan baz› semptomlara yaﬂl› hastalarda s›k rastlanmaktad›r. Herhangi bir hastal›k veya semptom nedeni ile hastaneye
baﬂvuran yaﬂl› kiﬂide tedavi edilmesi gereken pekçok sorun olabilir. Dolay›s› ile tüm
semptomlar tek hastal›k ile aç›klanmaya çal›ﬂ›lmamal›, herhangi birinin farkl› hastal›k
belirtisi olabilece¤i göz önüne al›nmal›d›r. Klinisyenlerce göz ard› edilmemesi gereken
bir di¤er önemli nokta da ﬂudur; yaﬂl›lar baz› sa¤l›k sorunlar›n› “yaﬂl›l›k” için normal
sayarak hekime baﬂvurmamaktad›rlar, dolay›s› ile bu yaﬂ grubunda bildirimi yap›lmam›ﬂ hastal›k oranlar› çok yüksektir8,12.
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Yaﬂl›larda Komorbiditenin Düzeltilmesi
1-Medikal konular;
A-T›bbi durumun yeniden gözden geçirilmesi
Özellikle baﬂka bir hastane, klinik veya merkezden gelen hastan›n yeniden ve objektif olarak de¤erlendirilmesi bir ﬂanst›r; hastan›n durumunda de¤iﬂiklikler olmuﬂ olabilir. Dolay›s› ile, daha önce gözden kaçan patolojiler ele al›nabilir ve ayr›ca hastan›n
tedavisinin de devam edip etmeyece¤i irdelenir.
B-‹laç yan etkilerinin önlenmesi
‹laç yan etkilerinin baﬂ›nda mental bozukluklar gelmektedir. Yaﬂl›larda ilaçlar ile ilgili sorunlar›n ortaya ç›kma nedenleri: Çoklu ilaç kullan›m›, ilaçlar›n önerildi¤i ﬂekilde
kullan›lmamas›, yan etkilere ve ilaç etkileﬂimlerine uygun durumlar›n varl›¤›, farmakokinetikteki de¤iﬂiklikler ve reseptör duyarl›l›¤›nda azalmad›r.
C-Hipotansiyon
Yaﬂl›larda k›sa süreli yatak istirahatinden sonra bile ortostatik hipotansiyon oluﬂabilmektedir. Hastan›n özellikle kulland›¤› ilaçlar (nitratlar, antihipertansifler, levadopa,
diüretikler, fenotiazin, trisiklik antidepresanlar) sorgulanmal›, otonomik disfonksiyon
de¤erlendirilmeli (pupiller yan›t, anormal terleme, SSS hastal›¤›, Valsalva manevras›na yan›t) veya s›v› kayb›, aldosteron veya kortizol düzeylerine yönelik laboratuar incelemeler yap›lmal›d›r.
2-Mental ve emosyonel durum;
A-Depresyon (Uyku bozuklu¤u, iﬂtah kayb›, konstipasyon, konsantrasyon bozuklu¤u, haf›za zay›fl›¤›, psikomotor retardasyon varl›¤› ciddi depresyon belirtisidir)
B-Anksiyete (S›n›rdaki bir anksiyete hastaneye yat›ﬂ aﬂamas›nda alevlenebilir)
C-Deliryum (Uyku bozukluklar›, halusinasyon ve ajitasyona neden olabilir)
D-Demans (%50-60’› Alzheimer’a, %20’si multienfarkta ba¤l›d›r. Geriye kalanlar
potansiyel olarak geriye dönüﬂü olabilecek olan; subdural hematoma, beyin tümörüne, okült hidrosefaliye, sfilize, hipotiroidiye, hipertiroidiye, hiperkalsemiye, vitamin
B12 veya Niasin yetersizli¤ine, ilaç toksisitesine, depresyona veya kardiak, renal hepatik yetmezli¤e ba¤l› olabilmektedir)3.
Yaﬂl›lara Yönelik Sa¤l›k Taramalar›
Yaﬂl› bireylere yönelik taramalar›n kapsam›nda; serum Lipid ve Kolesterol incelemeleri, osteoporoz aç›s›ndan radyolojik de¤erlendirme, kemik yo¤unluk ölçümleri, kan
ve idrar incelemeleri, cilt kanseri dan›ﬂmanl›¤›, iﬂitme kayb›na yönelik taramalar, hipertansiyon kontrolü, Pap smear, glokom ve vizüel keskinlik testleri, prostat taramalar›,
meme kanserine yönelik taramalar, kolon kanserine yönelik taramalar yer almal›d›r.
Yaﬂl›lara Yönelik Koruyucu Sa¤l›k Hizmetleri Aç›s›ndan Önemli Konular
1-Kazalardan korunma: Yaﬂl›larda kazalara neden olabilecek tüm faktörler göz
önüne al›narak; çevre düzenlemeleri yap›lmal›, yaﬂl› hastalarda ortaya ç›kan bedensel
ve zihinsel iﬂlev bozukluklar› göz önüne al›narak yaﬂl› ve yak›nlar› oluﬂabilecek kazalar
konusunda bilgilendirilmelidir. Yaﬂl›l›k dönemindeki kazalar ve yaralanmalar çeﬂitli sakatl›klara neden olmakta ve hatta bazen ölümcül seyredebilmektedir.
2-Görmenin ve iﬂitmenin korunmas›: Önlenebilecek olan görme ve iﬂitme
kay›plar›n›n erken tan›s› aç›s›ndan yaﬂl›lar oftalmolojik ve odyolojik (Göz ve Kulak, Burun, Bo¤az kliniklerinde) kontrollerini ihmal etmemelidirler.
3-Ba¤›ﬂ›kl›k ve aﬂ›lama: Özellikle solunun sistemi hastal›klar›n›n seyrini hafifletebilece¤i için Pnömokok ve influenza aﬂ›lar› önemsenmelidir. S›k yaralanma geçirme riski olan yaﬂl›larda tetanoz aﬂ›s› da korunmada önemli bir yer tutar.
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4-Kanser araﬂt›rmalar›: Erken tan› koyulursa seyri de¤iﬂebilen baz› kanser türleri aç›s›ndan yaﬂl›lar›n düzenli olarak sa¤l›k kontrollerini yapt›rmalar› önemlidir.
5-Anemi-Kans›zl›k: Yaﬂl›larda kans›zl›k görülme oran› gençlere göre daha yüksektir. Nedeni s›kl›kla demir eksikli¤idir. Anemisi olan hastalarda gizli kalm›ﬂ kanama
odaklar› araﬂt›r›lmal›d›r. Beslenme bozuklu¤u veya gizli infeksiyonlar da anemi nedeni
olabilmektedir.
Aneminin nedeni detayl› olarak araﬂt›r›l›p bulunmadan tedaviye baﬂlanmamal›d›r.
6-Nörolojik ve Psikiyatrik iﬂlevler: Yaﬂl›lar›n olanaklar çerçevesinde zihinsel
faaliyetlerini sürdürmeye çal›ﬂmalar›, d›ﬂ uyar›lara aç›k olmalar› bu yetilerinin korunmas›nda yard›mc› olacakt›r. Nörolojik ve Psikiyatrik iﬂlevler ﬂu nedenlerle bozulabilmektedir: hastal›k nedeni ile eve kapan›p kalarak d›ﬂ dünya ile iliﬂkinin kesilmesi, bir yak›n›n
vefat› veya uzun süre hastanede kalmak. Bu anlamda hasta yaﬂl›lar›n s›k ziyaret edilmesinin de¤eri büyüktür, beden ve ruh sa¤l›¤› bir bütün olarak alg›lanmal›d›r. Ayr›ca
yaﬂl›lara üretkenliklerini sürdürebilecekleri ortamlar yaratmak, onlar› bu anlamda desteklemek, yüreklendirmek, örne¤in; dan›ﬂmanl›k yaparak deneyimlerini aktarabilecekleri düzenekler oluﬂturmak yararl› olmaktad›r.
7-Beslenme: Yaﬂl›lar kötü beslenme aç›s›ndan risk grubu oluﬂturmaktad›rlar.‹leri yaﬂlarda kötü beslenme nedenleri ﬂunlard›r: Ekonomik zorluklar, e¤itim düzeyinin
düﬂük olmas›, diﬂ sorunlar› ve zihinsel fonksiyonlarda yetersizlik. Her yaﬂl› bireyin do¤ru ve bilinçli beslenme aç›s›ndan hekimlerce uyar›lmas›,e¤itilmesi ve diyetinin denetlenmesi gereklidir.
8-Ayak bak›m›: Yaﬂl›larda ayak bak›m› çok önemlidir. Özellikle diyabetiklerde ve
damar hastal›¤› olanlarda ayak dokular›n›n beslenmesi bozulaca¤› için parmak derileri
her türlü darbeye duyarl› hale gelmekte, yaralar oluﬂabilmekte ve zor iyileﬂmektedir.
Ayaklar›n günlük temizli¤inin ve bak›m›n›n aksat›lmamas› gerekmektedir.
9-Sigara sorunu: Sigaran›n solunum sistemine, kalp ve damar sistemine ve kemiklere zararl› etkileri bilinmektedir. Tüm hekimlerin bu konuda duyarl› olmalar› ve
hastalar› bilgilendirmeleri, bu toplum sa¤l›¤› sorununa çözüm üretmek aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
10-Egzersiz: Fiziksel uyumun art›r›lmas›, sa¤l›kl› ,aktif ve ba¤›ms›z bir yaﬂam sürülmesi aç›s›ndan düzenli olarak yap›lan egzersizin önemi vard›r. Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon uzman› hekimlerce muayenesi yap›lan yaﬂl›n›n sa¤l›k durumuna ve fiziksel
kapasitesine uygun bir egzersiz program› önerilir ve periyodik kontroller ile çeﬂitlendirilir, dolay›s› ile her egzersiz ve rehabilitasyon program› ister hasta ister sa¤l›kl› olsun,kiﬂiye özel olarak haz›rlan›r13,16.
Yaﬂl›larda Yeti Kayb›na, Özürlülü¤e ve Ölüme Neden Olan Durumlar
Yaﬂl›larda mortalite (ölüm) nedenleri
Demans (bunama), kanser, kalp yetmezli¤i, böbrek yetmezli¤i, anfizem/kronik
havayolu hastal›klar›, diyabetes mellitus, anemi (kans›zl›k)
Yeti kayb› ve mortalite nedenleri
Kognitif (alg›sal) bozukluklar, inme (beyin damarlar›nda t›kanma veya kanamaya
ba¤l› felçler), diyabet (ﬂeker hastal›¤›), kronik havayolu hastal›klar›, koroner arter hastal›¤›, hipertansiyon
Yeti kayb› ve özürlülük nedenleri
Parkinson Hastal›¤›, görme sorunlar›, kalça k›r›klar›, artritler ve eklem replasmanlar› (yapay eklemler), inme, amputasyon (kol veya bacaklar›n kopmas› ya da cerrahi olarak kesilmesi), spinal kord (omurilik) zedelenmesi ve travmatik beyin hasar›d›r13,16.

534

TÜRK‹YE B‹YOET‹K DERNE⁄‹

Geriatrik Sendromlar
1-Inkontinans
Akut bir hastal›¤›n ortaya ç›k›ﬂ› ya da kronik bir hastal›¤›n alevlenmesi s›ras›nda
ortaya ç›kabilen geçici inkontinans, mesane veya idrar ç›k›ﬂ iﬂlevindeki bozuklu¤a ba¤l› ortaya ç›kan yerleﬂmiﬂ inkontinans olmak üzere 2 farkl› tipte görülebilir. Tedavinin
temelinde do¤ru tan› yatar. Bu amaçla dikkatli bir nörolojik, pelvik, rektal ve mental
muayene yan›nda gerekli laboratuar incelemeleri de yap›lmal›d›r.
2-Uyku bozukluklar›
Hastane ortam› (vital bulgular›n s›k kontrolü, di¤er hastalar›n ve hastanedeki cihazlar›n gürültüsü, veya kronik hastal›¤›n neden oldu¤u depresyon) uyku bozuklu¤una
yol açabilmekte ve yaﬂl› hastan›n gün boyunca halsiz kalmas›na neden olmaktad›r. Uyku bozuklu¤una eﬂlik eden baﬂkaca patolojilerin olup olmad›¤› da mutlaka araﬂt›r›lmal›d›r; deliryum, ilaç toksisitesi, depresyon, anksiyete, huzursuz bacak sendromu, kronik
a¤r› sendromu, semptomlar›n gece belirginleﬂti¤i konjestif kalp yetmezli¤i veya anjina
varl›¤› araﬂt›r›lmal›d›r.
3-A¤r›
Yaﬂl›larda s›k rastlanan a¤r›l› durumlar (kanser d›ﬂ›ndakiler):
A-Damarsal kökenli a¤r›lar:Otoimmün hastal›klar: Temporal Arterit,‹skemik hastal›klar: Anjina Pektoris, Periferik vasküler hastal›klar,T›kay›c› hastal›klar: Arteriyel veya Venöz t›kan›kl›klar
B-Nörojenik kökenli a¤r›lar:Sinir kökü irritasyonlar›, Periferik nöropatiler, Postherpetik nevraljiler, Talamik sendrom
C-Kemik kökenli a¤r›lar: Senil osteoporoz,, Paget hastal›¤›
D-Eklem kökenli a¤r›lar: Osteoartrit, Servikal-Lumbal spondiloz, Eklemleri tutan
di¤er hastal›klar
E-Adale kökenli a¤r›lar: Polimiyaljiya romatika, Hastal›klara veya ilaçlara ikincil
miyopatiler, Fibromiyalji, miyofasiyal a¤r›lar, ‹mmobilizasyona ba¤l› adale ve tendon
kontraktürleri
F-Viseral kökenli a¤r›lar: Peptik ülser veya hiatal herni, Kolelitiyazis, Divertiküller,
Spastik kolon, Konstipasyon, Hemoroid
4-Düﬂmeler
Yaﬂl›lardaki pek çok fizyolojik kay›p düﬂmeye neden olabilmektedir. Bunlar›n baﬂ›nda görsel alg›da bozukluk, postural instabilite, hareketsizlik, ortostatik hipotansiyon,
alt ekstremitede kuvvetsizlik ve vertigo gelmektedir. Bu kiﬂisel faktörlerin yan›nda yaﬂl›larda düﬂmeye neden oluﬂturabilecek çevresel faktörler, ilaç yan etkileri, di¤er akut ve
kronik hastal›klar, depresyon, apati ve konfüzyon da göz önüne al›nmal›d›r.
5. Malnütrisyon
S›kl›kla yetersiz kalori ve protein al›m› sonucu ortaya ç›kar. Gastrointestinal sistem bozukluklar›, kardiyovasküler bozukluklar, bask›lanm›ﬂ immun sistem, kanser, endokrin problemler, uykusuzluk ve depresyon baﬂta olmak üzere psikolojik sorunlar sonucu kiﬂinin beslenme durumu de¤iﬂiklik gösterir ve bazen bu de¤iﬂiklikler sorun yaratacak boyutlara gelebilir. Yaln›z yaﬂayan yaﬂl›larda daha s›k görülür.
6. ‹hmal Sendromu
Sa¤l›k ve temizli¤e dikkat etmeme, yeteneksiz veya isteksizlikten ileri gelen sorunlar gibi karmaﬂ›k davran›ﬂ sprektrumu ile kendini gösteren bir tablodur. Anemi, enfeksiyon, obesite, malignite, kalp yetmezli¤i, inme, görme-iﬂitme problemleri gibi medikal sorunlar ve depresyon, ﬂizofreni, alkolizm, anksiyete gibi psikiyatrik sorunlar bu
problem aç›s›ndan tetikleyici olabilir1.
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Yaﬂl› Hasta Takibinde Önemli Noktalar
Potansiyel olarak medikal sorunlar›n ortaya ç›kt›¤›n› düﬂündürecek baz› durumlar
vard›r ki, ileri de¤erlendirme ve tetkik gerektirir. Son viziten sonra temel baz› günlük
yaﬂam aktivitelerinde de¤iﬂikliklerin ortaya ç›kmas›, kiloda ve iﬂtahta de¤iﬂiklik, haf›za
kay›plar›, ruhsal durum de¤iﬂiklikleri, yeni düﬂmeler veya yaﬂl›n›n yürümede güçlük
çekmeye baﬂlamas› veya mesane, barsak sorunlar›n›n yaﬂanmaya baﬂlamas› bu durumlar›n baﬂ›nda gelir4,5.
Etik Boyut
Geriatride etik kavram›, sa¤l›k alan›ndaki etik uygulamalardan farkl› de¤ildir. Etik
ilkelerinin ve teorisinin anlaﬂ›lmas› geriatride ahlaki karar verme sürecinde yer alan de¤erlerin incelenmesinde bir çerçeve oluﬂturabilir. Ahlak, Purtilo taraf›ndan “toplumun
dokusunu korumak amac›yla oluﬂturulmuﬂ kurallar” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Etik ise “ahlak›n analizi ve sistematik düﬂünce” olarak tan›mlanabilir.Etik bir olay de¤erlendirilirken doktor bir karara varmak için yaﬂ› temel almadan önce dikkatlice düﬂünmelidir.
Genel olarak etik problemleri çözümde yaklaﬂ›m yaﬂl› bireylerle gençler aras›nda farkl›l›k göstermez. Ancak yaﬂl› bireyler fizyolojik, psikolojik ve sosyal rezervlerindeki farkl›l›klar nedeniyle istenmeyen etkiler aç›s›ndan daha büyük risk taﬂ›rlar. Belirli baz› durumlarda yaﬂ, karar vermek için gerçek nedenin yerine kullan›labilir. Örne¤in; 80 yaﬂ
üzerindeki bireyler daha yüksek oranlarda çoklu özürlülü¤e sahiptir, birden fazla özürlülü¤e sahip bireyler genellikle cerrahi giriﬂimler için kötü adaylard›r. Bu nedenle 80
yaﬂ üzerinde cerrahi giriﬂimler s›n›rland›r›lmal›d›r. Yani cerrahi giriﬂimlerin s›n›rland›r›lmas›n›n nedeni yaﬂ de¤il, bireyin f›ziksel ve fonksiyonel durumudur. Ancak fizyolojik, psikolojik ve sosyal rezervleri yeterli olan ve cerrahi giriﬂimden fayda görebilecek
80 yaﬂ›ndaki bir hasta sadece yaﬂ› nedeniyle reddedilmemelidir. Tam tersine sa¤l›k durumu daha kötü olan 80 yaﬂ›ndaki bir bireye cerrahi önermemek için geçerli nedenler
olabilir. Bu nedenler hastaya anlat›lmal›d›r. Etik bir karara varma, hastan›n kendi kimli¤i, iliﬂkileri ve geçmiﬂ / gelecek hakk›ndaki düﬂünceleri ve amaçlar› hakk›nda bir miktar bilgi sahibi olunmas›n› gerektirir. Elbette doktor hasta hakk›ndaki her ﬂeyi bilemez,
ancak hastan›n de¤er yarg›lar›, amaçlar› ve tarz› konusunda bir f›krinin olmas› etik kararlar için gereklidir. Duygular oldukça bireyseldir, özellikle doktorlar baz› durumlarda
hastalardan farkl› duygulara sahip olabilirler. Geleneksel t›p eti¤inin hastan›n iyilik yarar›n› birincil de¤er olarak görmesi, hekimin yararl›l›k ilkesine uygun davran›ﬂ› olarak
aç›klanabilir. Bu yaklaﬂ›m›n bir sonucu olarak hekim hastas›n›n sa¤l›¤›yla ilgili kararlarda tek baﬂ›na almakta ve daha ileri noktalarda da "paternalizm" (babac›l tutum) olarak
tan›mlanabilen hekimin otoriter konumu ortaya ç›kmaktad›r. Hekimin hastas› üzerinde belli bir otorite konumunda olmas› sonucu, hasta kendisine yap›lan müdahaleler
hakk›nda hiçbir bilgi talebinde bulunmamakta ve karar vermemekte, büyük bir inanç
ve güvenle kendisini hekimine teslim etmektedir.
Etik, baz› ilkelere dayan›r. Bu ilkeler karﬂ›laﬂ›lan problemlerin çözümlenmesinde
yol gösterici olarak, ana hatlar›n belirlenmesi için kullan›labilir. Etik kavramlar toplumun gelenekleri, al›ﬂkanl›klar› ve kurallar› ile ba¤›nt›l›d›r. Dominant etik teoriler ve
prensipler incelendi¤inde, teoriler aras›nda da baz› görüﬂ ayr›l›klar›n›n do¤du¤u gözlemlenebilir. Doktorlar baz› zor problemleri, al›nan kararlar›n kanuni olup olmad›¤›n›
sorarak çözebilmeyi isteseler de, kanunlar çok yönlendirici de¤ildir. Etik sorunlar›n genellikle duygusal yönü vard›r ve yasal teamüller fikir ayr›l›¤› gösterebilir veya belirli bir
vaka için uygulamada belirsizlikler olabilir. E¤er doktor uygulamalar›n›, yasal riskleri bilerek ve kararlar›n›n her aﬂamas›n› dökümante ederek yönlendirirlerse, yasal görüﬂ iyi
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t›bbi ve etik uygulamalar ile çak›ﬂmayacakt›r. Bu nedenle doktorlar, güvenilir kaynaklardan t›bbi uygulamalar› aç›s›ndan yasal düzenlemeleri ö¤renmelidir17.
Gelece¤e Yönelik Kararlar
Yaﬂl› hastalar aç›s›ndan gelece¤e yönelik karar direktifleri de önem taﬂ›r. ABD’de
bunlar yaﬂam iste¤i ve sa¤l›k vekaleti olmak üzere iki k›s›md›r.Yaﬂam iste¤i hastan›n
ileride kendisi karar veremeyecek bir duruma düﬂtü¤ünde kendisine yap›lmas›n› istedi¤i ve istemedi¤i iﬂlemleri kapsar.Sa¤l›k vekaleti ise hastan›n güvendi¤i ve kendisi karar
veremeyecek bir duruma düﬂtü¤ü zaman kendisi yerine karar verecek kiﬂiyi belirlemesidir. Kanunen bu kiﬂiler hastan›n doktoru olamazlar.Bu önemli dökümanlar hasta ve
hastan›n doktoru aras›nda hastan›n yaﬂam›n›n sonuna kadarki bak›m›nda iletiﬂim aç›s›ndan son derece önemlidir1.
E¤itim Boyutu
Günümüzde “Yaﬂl› sa¤l›¤›” konusunda deneyim artt›kça, ilgi de giderek artmaktad›r.
Dünyan›n pek çok lider t›p fakültelerinde tüm cerrahi ve medikal branﬂlarda geriatri e¤itim program›n›n gereklili¤i do¤rultusunda müfredat de¤iﬂikli¤ine gidilmektedir.
Hem t›p e¤itimi süresince ve hem de pediatri d›ﬂ›ndaki tüm uzmanl›k dallar›n›n e¤itimi kapsam›nda t›pta çok özel bir risk grubu niteli¤indeki yaﬂl›lar›n sa¤l›k sorunlar›na
çözüm üretilmesi ve toplumlar›n sa¤l›kl› yaﬂlanabilmesi konusunda dersler ve kurslar
düzenlenmektedir18,19. Bunlar›n öndegelenlerinden “The Boston University Center
of Excellence in Geriatrics” taraf›ndan düzenlenen ve hedef kitlesi, tüm t›p ö¤rencileri ve tüm araﬂt›rma görevlileri olan kurs program› kapsam›ndaki modüllerde; Geriatrinin kapsam›, Klinik e¤itim, Kan›ta dayal› t›p ve Sa¤l›k sistemleri (Bak›m, koruyucu vb)
detayl› olarak ele al›nmaktad›r. Konu ile ilgili Avrupa Birli¤i Geriatrik T›p Derne¤i (European Union Geriatric Medicine Society) taraf›ndan da önemli baz› öneriler sunulmaktad›r. Bu önerilere göre geriatri disiplininin multidisipliner gerontoloji biliminden
daha fazla yararlanan, toplumun yaﬂl› sa¤l›¤› ve hastal›klar› konusundaki gereksinimlerine daha fazla yan›t veren ayr› (ba¤›ms›z) bir uzmanl›k dal› olmas› ve t›pta ilgili di¤er
uzmanl›k dallar› ile s›k› iliﬂkiler geliﬂtirmesi gere¤i vurgulanmaktad›r20,21.
Son Söz
Yaﬂl›lar› sa¤l›klar›n›n korunmas› ve yaﬂam kalitelerinin art›r›lmas› bilimsel araﬂt›rmalardan kaynaklanan önerilerin yaﬂama geçirilmesine ba¤l›d›r. Bu yaﬂ grubunun gereksinimlerinin anlaﬂ›lmas› konusunda ciddi mesafeler kat edildi ise de, halen bu konuda yeterli donan›ma sahip olunamam›ﬂt›r. Özellikle de sadece bilimsel araﬂt›rma alan›nda de¤il hizmet alan›nda da yaﬂl›lara yönelik multidisipliner bir yaklaﬂ›m sergilemenin önemi üzerinde durulmal›d›r22.
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KIRK YILIN ARDINDAN*
AFTER FOURTY YEARS’ EXPERIENCE
Eriﬂ AS‹L**
Türkiye Biyoetik Derne¤i taraf›ndan düzenlenen ve 13-15 Kas›m 2008 tarihlerinde Ankara’da yap›lacak olan Uluslararas› Kat›l›ml› V. T›p Eti¤i Kongresi’nde bir konferans vermem için gerek Dernek Baﬂkan› Say›n Doç. Dr. Yeﬂim Iﬂ›l Ülman ve gerekse Kongre Baﬂkan› Say›n Yaman Örs taraf›ndan yap›lan çok nazik öneriler beni hem
çok memnun etti hem de çok heyecanland›rd›. Bu öneri, benim de kurucu üyesi olmaktan onur duydu¤um Türkiye Biyoetik Derne¤i’nin ﬂimdiki yöneticilerinin vefa duygular›n›n bir örne¤i olmuﬂtur.
Bugüne kadar Türkiye Biyoetik Derne¤i taraf›ndan düzenlenen T›p Eti¤i Kongrelerinin tamam› çok baﬂar›l› olmuﬂtur. Bu kongreler, sa¤l›k eti¤i alan›nda u¤raﬂ veren
akademisyenleri biraraya getirmekle kalmam›ﬂ, zengin bilimsel içerikleri ile alan için
vazgeçilmez tart›ﬂma platformlar› oluﬂturmuﬂtur. Kongreler s›ras›nda düzenlenen sosyal etkinlikler ise hem kat›l›mc›lar›n birbirlerini daha yak›ndan tan›malar› için ortam
oluﬂturmuﬂ hem de hoﬂ ve unutulmaz zamanlar geçirilmesine neden olmuﬂtur. Uluslararas› Kat›l›ml› V. T›p Eti¤i Kongresi’nin de her aç›dan baﬂar›l› geçece¤ine inanc›m
tamd›r.
Beni çok memnun eden, duyguland›ran ve heyecanland›ran bu konferans önerisini hiç düﬂünmeden kabul ettim. Ancak, üniversitede 40 y›l›n› geçirmiﬂ – ö¤rencili¤imi de sayarsam 45 y›l – emekli bir profesör olarak, süresi yar›m saat bilemediniz k›rkbeﬂ dakika olacak bir konferansta son derece seçkin kat›l›mc›lara ne anlatacaktm ? Önce “Eczac›l›k Uygulamalar› ve Etik-Biyoetik Konular›nda Teorik Yaklaﬂ›mlar” konusunu temel alan bir konferans vermeyi düﬂündüm. Ama sonra zaten neredeyse tüm kongre kat›l›mc›lar›n›n benden daha önce bölüm bölüm de olsa dinledi¤i ve art›k uzman›
olduklar› bir konunun ilginç olmayaca¤›na karar verdim. Bu kez, art›k emekli de oldu¤uma göre, üniversitede geçirdi¤im aktif k›rk y›l›m›n k›sa bir de¤erlendirmesini yapmak ve yaﬂad›¤›m birkaç ilginç an›m› sizlerle paylaﬂmak istedim. ‹ﬂte “K›rk Y›l›n Ard›ndan “ baﬂl›¤› böyle oluﬂtu.
K›rk y›ll›k akademik yaﬂam›m›n tamam›n› Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesinde geçirdim. Lisans diplomam› da ayn› Fakülte’den ald›m. Asistanl›ktan profesörlü¤e kadar tüm akademik kademeleri yaﬂad›m. Asistan Temsilcili¤inden Kürsü Baﬂkanl›¤›, Anabilim Dal› Baﬂkanl›¤› ve Bölüm Baﬂkanl›¤› ve Fakültenin Dekanl›¤›na kadar akla gelebilecek her türlü yönetim görevi yapma ﬂans›m oldu. Üniversitemin verdi¤i di¤er akademik ve idari görevleri da üstlendim. Bir ö¤retim üyesinin asli görevlerinin ba* Sevgili Prof. Dr. Eriﬂ Asil’in Hocam›z›n yaz›s›n›n, asl›nda, kitab›n baﬂ›nda “Konferanslar” bölümünde yer
almas› gerekiyordu. Ancak yaz› elimize son anda matbaada bask› aﬂamas›nda geçti¤inden, elimizde olmayarak kitab›n sonunda yer almas› çözümünü üretmek zorunda kald›k. Bizleri k›rmay›p makalesini yollama
nezaketini gösteren say›n Hocam›za teﬂekkür ediyoruz. Onun yaz›s› olmadan T›p Eti¤inden Biyoeti¤e kitab› eksik kalacakt›. YIÜlman.
** Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi, Eczac›l›k ‹ﬂletmecili¤i ve Deontolojisi A.D. /
asil@pharmacy.ankara.edu.tr
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ﬂ›nda gelen lisans ve lisansüstü ders verme yükümlülü¤ümü büyük bir zevk ve heyecanla yerine getirmeye çal›ﬂt›m. Arkadaﬂlar›mla beraber yapt›¤›m bilimsel araﬂt›rmalar›m›z›n ürünü olan yüz civar›nda makalem yay›nland›. Onlarca yüksek lisans ve doktora tezi yönettim. Onlarca yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük jürisinde görev
ald›m. Tüm bu u¤raﬂ içerisinde do¤al olarak çok olay yaﬂad›m, çok deneyim kazand›m, her halde çok da dost edindim. Üstlendi¤im her görevde iyi niyetle ve olabildi¤ince üretken olmaya gayret ettim.
Benim asistanl›k y›llar›m oldukça ilginç geçmiﬂtir. Türkiye’de ilk Eczac›l›k Tarihi
ve Deontoloji asistan› olarak göreve baﬂlad›m. O tarihlerde bir eczac›n›n eczac›l›¤›n
sosyal alanlar›yla ilgilenmesi, hele bu alanda doktora yapmaya soyunmas› al›ﬂ›lmam›ﬂ
bir durumdur. Pek çok kiﬂiye göre bir eczac›n›n Eczac›l›k Tarihi ve Deontoloji alan›nda çal›ﬂmas› hiç de ak›ll›ca de¤ildi ve çok özel bir nedeni olmal›yd›. Tabii bu yanl›ﬂ inan›ﬂ zaman içinde yavaﬂ yavaﬂ azald› ve yok oldu.
Üniversite doçenti olup kadroya atand›¤›m zaman, yeni bir kürsü kurulmas› gere¤i dönemin yöneticileri taraf›ndan da düﬂünüldü ve benden bir rapor haz›rlamam istendi. Bu raporu k›sa sürede haz›rlad›m. Raporumda kurulacak kürsünün ad›n›n tüm
dünyadaki benzerleri gibi Sosyal Eczac›l›k ve Eczac›l›k ‹ﬂletmecili¤i Kürsüsü olabilece¤ini vurgulam›ﬂt›m. Fakülte Profesörler Kurulunda bu isimle bir kürsü kurulmas› teklifinin Üniversite Senatosunda baz› tereddütlere yolaçabilece¤i endiﬂesi do¤du. Kürsünün ad› Eczac›l›k Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü olarak teklif edildi, Üniversite Senatosu karar› ile onayland›. YÖK sonras› ise Eczac›l›k ‹ﬂletmecili¤i Anabilim Dal› olarak iﬂlevini sürdürmeye devam etti.
‹nsan k›rk y›lda oldukça ilginç durumlarla karﬂ›laﬂabiliyor ve olaylar yaﬂayabiliyor.
Bunlardan bir k›sm› zaman içinde unutuluyor, baz›lar› ise hiç unutlmuyor. Baz› olaylara gülüp geçiyoruz, baz› olaylar› an›lar›m›zda yaﬂat›yoruz.
Hepimizin çok iyi bildi¤i gibi üniversitelerde her zaman bilimsel çal›ﬂmalar ve tart›ﬂmalarla u¤raﬂm›yoruz. Zaman zaman da çok farkl› baz› konularla u¤raﬂmak zorunda kal›yoruz. Benim ve Fakültede pek çok arkadaﬂ›m›n beraber yaﬂad›¤›m›z bir olay›
sizlerle de paylaﬂmak istiyorum. Bundan 5-6 y›l önce, yüksek lisans ö¤renimlerine
Güz ve Bahar dönemlerinde baﬂlayan ö¤rencilerin yasal ö¤renim sürelerinin ne zaman
dolaca¤› konusunda bir tart›ﬂma yaﬂand›. Tart›ﬂma, iki yaz mevsiminin mi yoksa bir
yaz mevsiminin mi daha uzun oldu¤u notas›na kadar geldi. ‹ki yaz bir yazdan k›sad›r
görüﬂünü savunanlar dahi oldu. Bu görüﬂün anlams›zl›¤› çok aç›k olarak ortada iken,
tart›ﬂma, yüksek lisans ö¤renimlerine Güz Yar›y›l›nda baﬂlayanlar›n, ö¤renimlerine Bahar Yar›y›l›nda baﬂlayanlara göre üç ayl›k zaman kay›plar›na neden olacak bir yönetmelik de¤iﬂikli¤i ile sonuçland›.
Günümüzde herkes etikden söz eder oldu. Herkes etikçi kesildi. Bilindi¤i gibi etik
her alanda çok önemlidir. Ancak, sa¤l›k bilimlerinde daha da önemlidir. Bu nedenle
sa¤l›k bilimlerindeki etik e¤itim-ö¤retimi de giderek daha fazla önem kazanmaktad›r.
Ancak say›lar› her geçen y›l artan T›p, Diﬂhekimli¤i, Eczac›l›k ve Veteriner Fakültelerinin kaç›nda gerçek bir etik hocas› var ? Etik hocas› olmayan Fakültelerde bu dersleri kimler veriyor ? Bu derslerde ne anlat›l›yor ? Ders saatleri yeterli mi ? Bu sorulara
olumlu yan›t vermek mümkün mü ? Etik Kurullar›n dururmu ve yaﬂanan sorunlar da
ortada. Bu durumda sa¤l›k bilimlerinde etik e¤itim ve ö¤retiminin yeniden gözden geçirilip, de¤erlendirilmesi ve gereken önlemlerin en k›sa zamanda al›nmas› kaç›n›lmaz
olmuﬂtur.Doktora e¤itimi özendirilmeli ve T›p Fakültelerindeki uzmanl›k e¤itiminin yeniden baﬂlamas› ise mutlaka sa¤lanmal›d›r.
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Etik e¤itim ve ö¤retimindeki sorunlar yaﬂan›rken, belki de etikle ilgili konular giderek daha fazla önem kazand›¤› için, ayn› disiplin içinde yürütülen T›p Tarihi, Diﬂhekimli¤i Tarihi, Eczac›l›k Tarihi, Veteriner Tarihi ve Deontoloji dersleri ve araﬂt›rmalar›
baz› üniversitelerimiz d›ﬂ›nda giderek daha da az önemsenmeye baﬂlad›. Bu durum da
ciddi olarak ele al›nmal›d›r. Çok da eski bir geçmiﬂi olmayan Türkiye Biyoetik Derne¤i günümüze kadar baﬂar›l› beﬂ Etik Kongresi düzenlemiﬂken bugüne kadar ülkemizde
sadece tek bir Ulusal Deontoloji Kongresinin yap›lm›ﬂ olmas› bence çok ciddi bir eksikliktir. Hat›rlanaca¤› üzere bu tek kongre Balkan T›p Günleri çerçevesinde I. Ulusal
Deontoloji Kongresi ad›yla 70’li y›llarda ‹stanbul’da gerçekleﬂmiﬂtir.
Sözlerimi hiç unutamad›¤›m iki an›m› sizlerle paylaﬂarak bitirmek istiyorum.
Bunlardan ilki Say›n Prof.Dr.‹lter Uzel’le yaﬂad›¤›m›z bir olay. Benim 9 y›l süren
doçentli¤imden sonra profesörlü¤e yükselece¤im dönemde ‹lter Hoca Gülhane Askeri T›p Akademisi’nde çal›ﬂ›yordu ve do¤al olarak benim profesörlük jürimde yer ald›.
Ben profesörlü¤e yükseldim ve atand›m. K›sa bir süre sonra ‹lter Hoca Gülhane Askeri T›p Akademisi’nden emekli oldu ve Çukurova Üniversitesndeki profesörlük kadrosuna baﬂvurdu. ﬁu garip tesadüfe bak›n ki Çukurova Üniversitesinin ‹lter Hoca için kurdu¤u Profesörük jürisinde ben de vard›m. Önce Hoca için rapor yazmak bana pek
etik gelmedi. Ama olas› bir gecikmeye neden olmamak için s›k›larak da olsa ‹lter Hoca’n›n raporunu yaz›p gönderdim.
Sizlerle paylaﬂmak istedi¤im ikinci an›m ise gerçek bir bilim adam›, bir filozof, engin bilgi ve hoﬂgörüsüyle tam bir hoca olan de¤erli dostum rahmetli Prof.Dr.Ali Haydar Bayat’la ilgilidir. Ali Hoca bir sohbet s›ras›nda, “ Kardeﬂim, düﬂünsene, cerrah eline neﬂteri alm›ﬂ, ya Allah demiﬂ iﬂe giriﬂmiﬂ, hangi etik, ne eti¤i, art›k iﬂ cerrahla vicdan› aras›ndad›r.” demiﬂti. Bundan 7 – 8 ay önce geçirdi¤im bir koroner by pass ameliyat›ndan önce ameliyat›m› yapacak olan hoca ameliyatla ilgili olarak beni uzun uzun
bilgilendirirken Ali Hoca’n›n bu anektodu akl›ma geldi ve gülmeye baﬂlad›m ve tabii neden güldü¤ümü hocaya anlatmak zorunda kald›m.
Asl›nda sizlerle de¤erli dostum Prof.Dr.Ferruh Dinçer’le yaﬂad›klar›m›z› da paylaﬂmak isterdim. Ancak onunla o kadar çok ﬂey yaﬂad›k ki günlerce anlatsam bitmez.
Ve hihayet de¤erli mesai arkadaﬂlar›m Prof.Dr.Sevgi ﬁar ve Prof.Dr.Gülbin Özçelikay’a ve çok say›daki yüksek lisans ve doktora ö¤rencime sonsuz teﬂekkürlerimle
sözlerimi bitiriyorum. Yapabildi¤im her ﬂeyi onlarla ve onlar sayesinde yapt›m.
ﬁimdi de s›ra bu yaz›y› bitirmeye geldi. Kongrede yapt›¤›m konuﬂman›n metninin
Kongre Kitab›nda yer almas›n› isteyen Türkiye Biyoetik Derne¤i Baﬂkan› Say›n
Doç.Dr.Yeﬂim Iﬂ›l Ülman ve Düzenleme Kurulu üyelerine teﬂekkür ediyorum. Ancak,
Kongre’de de¤erli meslekdaﬂlar›mla bir sohbet niteli¤inde yapt›¤›m konuﬂmay› metin
haline getirmekte epey zorland›¤›m› itiraf etmeliyim.
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KONU BAﬁLI⁄INA GÖRE ‹NDEKS:
adalet ilkesi: 167, 272, 339, 375, 458, 459, 475, 480
ambulans hizmetleri: 452, 453, 454, 455, 458, 459, 460
araﬂt›rma eti¤i : 1, 57, 85, 280, 394, 406, 413, 416, 419, 420, 426
ayd›nlat›lm›ﬂ onam: 41, 86, 190, 191, 192, 193, 197, 199, 200, 202, 209, 210,
216, 217, 219, 227, 229, 230, 245, 246, 247, 251, 254, 260, 271, 312,
353, 379, 424, 425, 426, 429, 447, 448, 449, 490, 491, 492, 493, 504
ayr›mc›l›k: 2, 167, 287, 309, 340, 443, 507, 510, 511, 512, 514
bak›m hizmetleri: 45, 253, 470, 509, 510, 511, 513
Bilgilendirilmiﬂ R›za Yönetmeli¤i: 190, 199
bilimsel yan›ltma: 420
biyoetik: 1, 2, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 55, 56, 59, 60,
61, 62, 64, 85, 86, 87, 126, 127, 128, 129, 133, 394, 399, 405, 406, 408,
415, 426, 435, 439, 443, 448, 452, 460, 461, 538, 540
çevre eti¤i: 57, 64, 70, 73, 132, 173, 405, 415
cinsel fonksiyon bozuklu¤u: 525, 526
çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar›: 408
demans: 48, 110, 243, 244, 245, 246, 247, 253, 423, 440, 513, 516, 530, 532,
533,
deontoloji 1, 3, 30, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 57, 58, 76, 92, 93, 94, 96, 106, 114,
115, 117, 118, 134, 137, 147, 189, 201, 204, 206, 223, 232, 243, 256,
260, 265, 282, 288, 295, 298, 299, 303, 326, 359, 362, 365, 370, 372,
394, 395, 412, 422, 432, 439, 443, 451, 465, 474, 479, 489, 490, 493,
494, 496, 499, 500, 538, 539, 540
ebelik etik 134, 223, 226, 227, 229, 230, 231, 372
eczac›l›k eti¤i 1, 134, 372, 466, 489
empati 46, 114, 115, 116, 117, 134, 372, 514
engellilik 134, 372, 517
erdem 56, 67, 69, 71, 72, 73, 90, 116, 128, 134, 189, 226, 372, 382, 383, 384,
386, 388, 389, 457, 477, 478, 489
etik ilkeler 33, 48, 50, 58, 63, 67, 69, 74, 127, 134, 225, 226, 229, 233, 234,
239, 269, 279, 307, 325, 332, 344, 372, 374, 379, 407, 408, 413, 453,
490, 491, 492, 493, 494, 501, 502, 525
etik kodlar 49, 58, 63, 134, 226, 227, 230, 231, 233, 372, 453, 489, 494, 498,
etik kurullar 42, 82, 84, 85, 87, 133, 134, 231, 332, 333, 372, 405, 406, 408,
410, 411, 412, 413, 414, 415, 430
evlilik muayenesi 134, 266, 267, 268, 372
fark›ndal›k 86, 134, 261, 353, 357, 364, 372, 398
faydac›l›k 134, 372
ﬁiddet 2, 132, 134, 140, 310, 333, 372, 429, 454, 457, 521
genetik hastal›klar 134, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 372
geriatri 4, 134, 372, 423, 514, 515, 519, 520, 526, 527, 531, 535, 536, 537
halk sa¤l›¤› 31, 32, 33, 34, 38, 40, 43, 76, 134, 156, 256, 261, 352, 372, 409,
457, 515, 516, 517, 518, 519
hasta haklar› 41, 47, 48, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 134, 147, 196, 197, 198, 199,
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202, 203, 204, 225, 234, 238, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 255,
260, 273, 279, 291, 293, 298, 314, 372, 379, 381, 393, 394, 395, 412,
461, 466, 480, 496, 497, 499, 500, 503
hayvan deneyleri 34, 35, 60, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 129, 130, 131,
134, 372, 411, 414, 439
hayvan haklar› 33, 34, 35, 104, 107, 110, 111, 112, 119, 122, 123, 125, 127,
133, 134, 372, 411, 439, 440
hekim-hasta iliﬂkisi 90, 134, 247, 296, 372, 393, 394, 397
Helsinki Bildirgesi 1, 124, 134, 279, 281, 372, 412
hemﬂirelik eti¤i 1, 45, 46, 47, 48, 134, 372, 373, 482
hesap verme 134, 317, 319, 322, 323, 342, 372
iç hukuk 134, 372, 408
iﬂkence 2, 134, 249, 252, 253, 372, 524
ilaca eriﬂim 134, 372 475
insan haklar› 1, 2, 34, 134, 167, 180, 181, 183, 184, 186, 197, 226, 227, 228,
229, 230, 248, 249, 260, 272, 279, 285, 297, 303, 304, 347, 372, 393,
406, 408, 523, 530
insan onuru 134, 253, 260, 372, 393, 408, 453, 457, 503, 514
insanl›k onuru 134, 372, 408, 524
iskelet yaﬂ› tan›s› 134, 372
karar verme yeterli¤i 134, 192, 372, 423, 425, 426, 427, 429, 430
kent kültürü 134, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 173, 372
kitle iletiﬂim araçlar› 73, 132, 134, 171, 372, 479, 480
klinik araﬂt›rmalar 35, 42, 134, 372, 408, 409, 410, 413, 415, 416, 417, 420,
423, 428
konsültasyon 134, 147, 234, 235, 238, 239, 247, 254, 276, 285, 299, 372
küreselleﬂme 69, 134, 372, 515
mahremiyet hakk› 134, 205, 228, 254, 273, 280, 285, 287, 288, 293, 304, 372,
457, 466, 524
meslek eti¤i 1, 39, 45, 62, 64, 73, 93, 115, 117, 133, 134, 147, 149, 224, 232,
233, 237, 238, 239, 251, 260, 274, 297, 372, 413, 489
mezuniyet öncesi t›p e¤itimi 40, 134, 372, 383,
organ ba¤›ﬂ› 134, 372, 433, 43
özerklik 33, 58, 60, 85, 109, 134, 229, 234, 235, 244, 245, 246, 269, 271, 272,
291, 295, 333, 372, 447, 490, 491, 492, 493, 502
sa¤l›k çal›ﬂanlar› 46, 50, 93, 134, 190, 192, 195, 199, 205, 233, 234, 249, 261,
277, 280, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 375, 379, 452,
453, 454, 456, 457, 459, 460, 470, 475, 476, 477, 486, 508, 513, 531
sa¤l›k sigortas› ﬂirketleri 134, 372
su hakk› 134, 176, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 372
su yoklu¤u 134, 372
suistimal 134, 210, 372
t›bbi kay›tlar 135, 274, 277, 283, 288, 289, 373
t›p e¤itimi 40, 41, 86, 95, 134, 135, 220, 231, 247, 351, 352, 356, 359, 364,
371, 372, 373, 382, 383, 384, 388, 389, 392, 393, 394, 399, 461, 475,
536
t›p eti¤i 1, 3, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 69, 71, 73,
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75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 94, 95, 118, 125, 126,
128, 132, 135, 141, 153, 163, 167, 173, 175, 185, 190, 199, 204, 205,
209, 219, 226, 231, 233, 234, 235, 238, 239, 240, 243, 247, 248, 249,
250, 257, 258, 261, 269, 270, 271, 273, 275, 280, 281, 286, 287, 288,
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 314, 326, 351, 352,
353, 354, 355, 356, 358, 359, 365, 370, 371, 373, 378, 382, 384, 389,
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 405, 406, 414, 416, 423,
432, 452, 453, 454, 460, 461, 475, 478, 494, 500, 501, 503, 504, 514,
535, 538
t›p eti¤i e¤itimi 135, 247, 352, 353, 355, 356, 358, 359, 373, 384, 389, 397,
399, 400, 401
t›p hukuku e¤itimi 135, 373
t›p tarihi 1, 40, 41, 43, 55, 63, 71, 76, 88, 93, 94, 95, 96, 118, 119, 125, 126,
135, 137, 145, 153, 163, 175, 206, 219, 220, 223, 232, 243, 256, 261,
273, 326, 351, 362, 365, 370, 371, 373, 382, 393, 394, 395, 396, 397,
398, 399, 400, 405, 422, 432, 439, 451, 501, 540
teleradyoloji 134, 145, 146, 147, 149, 150, 372
telet›p 135, 145, 146, 149, 373
Türkiye Biyoetik Derne¤i 1, 3, 38, 44, 85, 135, 192, 200, 293, 373, 394, 399,
415, 461, 538, 540
üreme haklar› 135, 303, 304, 305, 373, 523, 524, 526, 527
veteriner hekimlik 135, 370, 373
yaﬂam›n son dönemi 135, 373
yaﬂama hakk› 110, 135, 159, 180, 181, 190, 191, 283, 304, 373, 442, 542
yararc›l›k 120, 135, 373, 440
yararl› olma 60, 111, 135, 457, 458, 497
yo¤un bak›m servisi 135, 373
yozlaﬂma 69, 70, 135, 325, 327, 373
zarar vermeme 33, 60, 83, 132, 135, 205, 209, 225, 229, 230, 234, 235, 239,
245, 269, 270, 271, 272, 287, 288, 291, 373, 416, 419, 454, 455, 456,
483, 490, 491, 492, 493, 502
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YAZAR ADINA GÖRE ‹NDEKS
AKAN Hamdi : 416
AKPINAR Asl›han : 382
AKSU Murat : 256
ALAN Sultan : 451
ALTINAY Rüstem Ertu¤ : 445
ARDA Berna : 39
AS‹L Eriﬂ : 538
ASLAN Dilek : 515
AﬁKIN Emel : 465
ATIﬁ Filiz : 223
AYDIN Diler : 482
AYDINTU⁄ Yavuz Sinan : 92
AYDO⁄DU ‹lke Bezen : 55, 126, 351
BAﬁAR M. Murad : 520
BAYKARA Zehra Göçmen : 92
B‹LG‹C‹ Sema : 92
BÜKEN Nüket Örnek : 422
CANBULAT Nejla : 482
C‹HANG‹RO⁄LU Bilgehan : 422
C‹VANER Murat : 2, 189, 217, 358, 381, 461
ÇAKMAK Hasan Basri : 422
ÇET‹N ‹lhan : 256
ÇOBAN Mustafa : 92
ÇOBANO⁄LU Nesrin : 55, 63, 71, 88, 126, 153, 163, 175, 273, 351, 405, 501
ÇOKAR Muhtar : 265, 303
DEM‹R Müge : 422
D‹KEN Sidar : 474
D‹LEK Gonca : 372
D‹NÇ Leyla : 45
D‹NÇER Ferruh : 30
D‹REK Hat›ra : 372
ED‹SAN Zehra : 439
ELÇ‹N Özlem ‹nan : 422
ERBAY Hasan : 451
ERDEM Ümit : 189
ERER Sezer : 479
ERSOY Nermin : 382
ERT‹N Hakan : 137
GAZ‹ Sibel : 163
GENÇ Savaﬂ Volkan : 99
GÖKGÖZ Saniye : 372
GÖRKEY ﬁefik
GÜL Tamay Baﬂa¤aç
GÜN Mukadder : 92
GÜRGAN Mahmut : 145
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GÜVEN Tolga : 201, 295, 474
HAL‹D‹ Gülay : 223
HOT ‹nci : 118, 243, 326,
‹ZG‹ Cumhur : 92
KADIO⁄LU Funda Gülay : 232, 362, 439
KADIO⁄LU Selim : 76
KAHVEC‹ Mine : 92
KARATAﬁ Mehmet : 303
KARLIKAYA Esin : 118, 243, 326
KART Berfin : 71, 88
KURT Ayﬂe Sonay : 482
KURT Engin : 306
KUTBAY Gülvin : 223
KUTSAL Yeﬂim Gökçe : 523
MAHMUTO⁄LU Abdülkadir :63
NAZ‹K Sad›k : 362
NORDENFELT Lennart : 7
OKUYAZ Selda : 232
ÖNAL Gülsüm : 248
ÖRS Yaman : 3
ÖZÇEL‹KAY Gülbin : 488, 495
ÖZDEN Dilek :372
ÖZGÜR Atilla : 106
ÖZSUNAY Ergun : 22
ÖZYOL Arzu : 153
REYHAN Hakan : 175
SAMUR An›l Aktaﬂ : 392
SERT Gürkan : 201, 265, 282, 295, 303
SÜMER Haldun : 76
ﬁAH‹NO⁄LU Serap : 92
ﬁAR Sevgi : 465
ﬁEH‹RALTI Mine : 382
TEK‹NER Halil : 495
TOMRUK Do¤an Güneﬂ : 265
TUNÇAY Güzin Yasemin : 126, 501
TURGUT Kas›m : 317
TÜRKMEN Hafize Öztürk : 392, 507
TÜRKMENO⁄LU Emine : 114
ÜLMAN Yeﬂim Iﬂ›l : 1, 2, 4, 30, 219, 538, 540
ÜSTÜN Ça¤atay : 118, 243, 326
YE⁄ENO⁄LU Selen : 488
YILDIRIM Ali : 256
YILDIRIM Gülay : 76
YILDIRIM Nuran : 206
YILDIZ Suzan : 482
YÜKSEL Ahmet : 282
YÜRÜR K›z›lca : 432
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Foto¤raflar: Seyreylem Kolektifi, Ankara 13-15 Kas›m 2008.

