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Güz 2009

Türkiye Biyoetik Derneği
Derneğimizin Eylül-Aralık 2008 dönemi etkinlikleri
Doç.Dr. Yeşim Işıl Ülman
Türkiye Biyoetik Derneği’nin
Saygıdeğer Üyeleri,

ilk ve en önemli çalışma planı olarak takip
etmektedir.

Yaklaşık dokuz ay yoğun tempo ve
sistemli bir çalışma ile
hazırlanarak 13-15 Kasım 2008
tarihlerinde Ankara Üniversitesi
Morfoloji Yerleşkesi salonlarında
gerçekleştirdiğimiz Uluslararası
Katılımlı V. Tıp Etiği Kongresi’nin
ardından yeni bir e-Bülten ile
birlikteyiz. Kongre ile ilgili
bilgilere web sayfamızdan
erişilebilmektedir. Kongre
katılımcılarının “Anı Defteri”ne
yazdıkları izlenimlerini ve
değerlendirmelerini de
bültenimizin sayfalarında
bulacaksınız. Kendilerine
müteşekkiriz. Dernek Yönetim
Kurulu, Kongre bildirilerinin kitap
halinde basımını, yeni dönemde,

Genel Kurul
12 Kasım 2008 tarihinde olağan Seçimsiz
Genel Kurul yaptık. Yoğun katılımlı,
verimli bir tartışma ve görüş alışverişi
ortamında geçen Genel Kurulumuza çeşitli
kentlerden vakit ayırarak gelen, katılan
üyelerimize teşekkür ederiz. Yönetim
Kurulu olarak Derneğimizin işleyişi ile ilgili
bazı konulara temas etme olanağı
bulduğumuz bu toplantıda üyelerimizin
değerli katkı ve önerileri olmuştur. Alınan
kararlar doğrultusunda Dernek
Tüzüğümüzün yeni yasa uyarınca
güncellenmesi için gönüllü olan
üyelerimizden (Yrd.Doç. Dr. Tamay
Başağaç Gül, Uzm.Dr. Cumhur İzgi, Dr.
Gürkan Sert’ten) oluşan Tüzük Tadili
Komisyonu çalışmalara başlamıştır.

Biyomedikal
Araştırmalarda Denek/
Katılımcı Hakları
Komisyonu
Kongre esnasında
Derneğimizin görüş
üretmesi gereken bir
çalışma alanı olarak
gündeme getirilen ...
devamı 2. sayfada

Yeni yılınızı kutlarız...
Türkiye Biyoetik Derneği'nin Saygıdeğer Üyeleri,
1994 yılında kuruluşundan bu yana Derneğimiz
kuruluş amaçları ile uyumlu olarak, ülkemizde
biyoetik disiplininin tanınması, geliştirilmesi için
akademik alanda, sivil toplum katlarında, yönetsel
kademelerde değerli ve emek ürünü çalışmalar
yaptı. Aynı görev ve sorumluluk anlayışı; yetkin ve

Bu sayıda

donanımlı üye profili ile ülke sınırları dışında da
çalışmalarına kararlı biçimde devam ediyor.
Başarısının sırrı olan genç ve enerjik çalışma ruhunun,
yetişen kuşaklarla devr alınarak hiç sönmemesi
dileğiyle hepinize mutlu yıllar dileriz.
Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu
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Avrupa
Konseyi
Biyoetik
Komitesi
çalışmaları
için
oluşturulan
komisyon
katılımınızı
bekliyor...

Derneğimizin etkinlikleri...
“Biyomedikal Araştırmalarda Denek/
Katılımcı Hakları” konusunda çalışmaya
gönüllü olan üyelerimizden Yrd. Doç. Dr.
Hafize Öztürk Türkmen, Yrd. Doç. Dr.
Funda Kadıoğlu, Uzm. Dr. Murat
Civaner’den oluşan komisyon çalışmalara
başlamıştır.
Avrupa Konseyi Biyoetik Komitesi
(CDBI / Steering Committee on
Bioethics) Çalışmaları
V. Tıp Etiği Kongresi’nde, CDBI çalışmaları
hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ergun
Özsunay, Komitenin yakın gelecekte
gündeme alacağı konular hakkında
Türkiye Biyoetik Derneği’nin görüş

üretmesinin önemli olduğuna dikkat
çekmişti. Dernek Yönetim Kurulu bu
konuyu 27 Kasım 2008 tarihli toplantısında
ele almış ve bir komisyon oluşturulması
yönünde fikir birliği ederek, bir sonraki
Yönetim Kurulu toplantısında konuyu daha
ayrıntılı olarak incelemeyi planlamıştır.
Prof. Dr. Berna Arda ve Doç. Dr. Nüket
Örnek Büken bu komisyonda yer almayı
kabul ederek, Derneğe desteklerini
sunmuşlardır. Kendilerine teşekkür eder,
üyelerimizden bu alanda çalışmaya
gönüllü olanların onlarla temasa
geçmelerini öneririz.

Prof.Dr. Ergün Özsunay ve Prof. Dr. Yaman Örs
Kongre gala yemeği, 14 Kasım 2008

Prof. Dr. Yaman Örs ,
Kongre açılış konuşmasını
yaparken, 13 Kasım 2008

TTB-UDEK
Aydınlatılmış
Onam
Kılavuzu
kabul edildi

TTB-UDEK Etkinlikleri
Türkiye Biyoetik Derneği üyeleri Nüket
Örnek Büken, Murat Civaner ve Yeşim Işıl
Ülman, 28 Kasım 2008 tarihinde, Ankara
Üniversitesi Morfoloji Yerleşkesi
salonlarında gerçekleştirilen TTB-UDEK
Çalışma Grupları VI. Genel Kurulu’na
katılarak, Derneği temsil etmişlerdir. Etik
Çalışma Grubu bu toplantıda,
hazırlayanları arasında Türkiye Biyoetik
Derneği temsilcilerinin de bulunduğu
“Aydınlatılmış Onam Kılavuzu”nu gruba

sunmuşlardır. Kılavuz oybirliği ile kabul
edilmiş, TTB-UDEK web sayfasında yer
almıştır (Kılavuza http://getir.net/h70
adresinden erişebilirsiniz). Grubun,
belirlediği gündem üzerinde çalışmaları
devam etmektedir. Toplantıda, Dr. Murat
Civaner Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleki
Gelişim Grubu temsilcisi olarak toplantı
raporunu sunmuş ve grubun o ana kadar
yaptığı çalışmalar ile bundan sonraki
çalışma planı ve hedefleri hakkında bilgi
vermiştir.
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gelecek sayıda
yayımlanmak
üzere,
Klinik Araştırmalar
Hakkında
Yönetmelik

ile ilgili
değerlendirme
yazılarınızı
bekliyoruz
Yeşim Işıl Ülman, Tamay R. Başağaç Gül,
Henk ten Have ve Lennart Nordenfelt
Kongre gala yemeği, 14 Kasım 2008

Dernek internet sayfasında açılacak özel
bir köşe ile UDEK çatısı altındaki
etkinliklerimizi duyurmak ve üyelerimizin
geniş katılımını sağlamayı umuyoruz.
Klinik Araştırmalar Yönetmeliği ve
Üyelerimize Çağrı
Uzun süredir çıkması beklenen “Klinik
Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” 23
Aralık 2008 Tarih ve 27089 Sayı ile Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir (http://www.biyoetik.org.tr/
files/KAHY.pdf) Bu yönetmelik taslak
halindeyken bir eleştirel inceleme yazısı
bültenimiz sayfalarında yer almıştı
(M.Civaner,“Klinik Araştırmalar Danışma
Kurulu’nda ilahiyatçı olmalı mı?” eBülten, Kış 2008;13:7-9.)
Türkiye Biyoetik Derneği bu önemli hukuki
düzenleme hakkında fikir üretmek,
kamuoyunu kendi bilimsel uzmanlık
perspektifi ile bilgilendirmek, Tıpta
Uzmanlık Tüzüğü ile ilişkili geniş bir bakış
açısı ile değerlendirme yaparak,
alanımızın Tüzük’ten çıkarılmasına karşı
mücadele etme bilinci ile konuya son
derece duyarlı yaklaşmaktadır. Bu
bağlamda Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk
Türkmen, 17. sayımızda yayınlanmak
üzere, Yönetmelik hakkında görüş ve
değerlendirmelerini içeren bir yazı
üzerinde çalışmaya başlamıştır.
Derneğimizin Kış 2009 / 17. sayısını

Yönetmelik hakkında değerlendirmelerin
kaleme alındığı bir sayı olarak planlıyoruz.
Amacımız ülkemizde Klinik Araştırmaları,
etik kurulların yapılanmasını ve daha pek
çok önemli hususu düzenleyen bu hukuk
metni hakkında Türkiye Biyoetik
Derneği’nin resmi görüşünü üretmektir.
Bunun için üyelerimizden gelecek sayıda
yayınlanmak üzere, uzun ya da kısa
değerlendirme yazılarını 30 Ocak 2009
tarihine kadar yesimul@yahoo.com
adresine yollamanızı bekliyoruz. Sizlerden
gelecek bu görüş ve değerlendirmeler
derlenerek Dernek görüşüne temel
oluşturacaktır.
UNESCO Biyoetik Kurullar El
Kitabı
Daha önce bülten sayfalarında
değindiğimiz gibi Prof. Dr. Henk ten
Have’nin iki ciltlik Biyoetik Kurullar kitabı
Türkiye Biyoetik Derneği üyelerinin
çevirisi ile yayımlanmıştır. Derneğimizin
ciddi bir emek ürünü olan bu çeviri
kitabın içeriği ile alana önemli hizmet
sağlayacağı görüşündeyiz. Ancak Kitabın
iç kapağında çevirmen üyelerimizin
isimleri zikredilmesine karşın, UNESCO
uluslararası kurum içi işleyiş kuralları
gerekçesiyle, yayında, Türkiye Biyoetik
Derneği’nin ismi ne yazık ki yer
almamaktadır. İki ciltlik kitap UNESCO-TR
Komisyonundan (Ankara) temin edilebilir.
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Derneğimizin etkinlikleri…

V. Tıp Etiği Kongresi Anı Defteri’nden...

Dernek Aidatları

V. Tıp Etiği Kongresi’nin 2.5 günlük
uygun süresinin planlanmasında,
bildirilerin bilimsel kalitesinin
değerlendirilmesinde, oturumların
planlan sürelerde tamamlanabilmesinde,
teknik bir sorun yaşanmamasında, kayıt
masasının kayıttan kapanışa kadar
fevkalade hizmet sunmasında
(katılamamakla birlikte dostlarımdan
dinlediğim) sıcak açılış kokteylinin, çay
molalarının ve dün geceki samimi,
eğlenceli, lezzetli gala yemeğinin
düzenlenmesinde başta Doç. Dr. Yeşim
Işıl Ülman, Türkiye Biyoetik Derneği,
değerli hocalarımız ve meslektaşlarım
olmak üzere emeği geçen herkese
teşekkür ederim.
Bilimsel ve sosyal açıdan başarısı
tartışılamayacak olan bu güzel kongrede
Kocaeli Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik
Anabilim Dalı doktora öğrencisi ve
araştırma görevlisi olarak sunduğum
bildirilerle alanımızın gelişimine en ufak
bir katkı sağlayabildiysem, onur duyarım.

Değerli üyelerimizin birikmiş ya da kalan
aidat borçlarını ödeme görevini ihmal
etmeyerek, Derneğimize destek
olacaklarına güveniyoruz. Dikkatli
saymanımız Uzm. Zehra Edisan sizlere
yardımcı olmaya hazırdır. (E-posta:
zedisan@hotmail.com). Banka
bilgilerimiz şöyledir:
Türkiye Biyoetik Derneği
Yapı ve Kredi Bankası
Ankara Hacettepe Şb. / Şube No: 483
Hesap No: 71094557
Türkiye Biyoetik Derneği VII.
Sempozyumu: Yeni Üreme
Teknolojileri, Yeni Annelikler
Derneğimiz Yönetim Kurulu’nun 27 Kasım
2008 tarihli toplantısında Kızılca Yürür,
Gülsüm Önal ve arkadaşlarının sundukları
dosya değerlendirilerek, 9 Mart 2009
tarihinde İstanbul’da VII. Sempozyumun
düzenlenmesine karar verilmiştir.
Derneğimiz bu tematik sempozyumu
İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu
işbirliği ile gerçekleştirecek olup, I.
Duyuru bilgileri sayfalarımızda yer
almaktadır. Üyelerimizin katılımını
bekleriz.
Kış 2009 sayısında buluşmak üzere,
hepinize yeni sene için en iyi dileklerimi
sunarım.
Doç.Dr. Yeşim Işıl Ülman
Türkiye Biyoetik Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
yesimul@yahoo.com

Arş. Gör. Aslıhan Akpınar
15 Kasım 2008
...
Türkiye Biyoetik Derneği’nin çok değerli
başkanı ve yönetim kurulu üyelerine;
Kongre, başlangıcından bu yana, kurs
günü de dahil olmak üzere, birçok güzel,
ayrıntılı, incelik içeren, katılımcıların
ihtiyaçlarını karşılayan ve katılımcıları
huzur ve sükûnet içinde gelişen, üst
düzeyde bilimsel içeriği ve havası ile
kendimizi çok iyi hissettiren bir etkinlik

oldu. Bütün bu güzel duygulanımları bize
yaşattınız, çok teşekkür ederim. Belli ki
canla başla hazırlanmış ve
hazırlayanların yüreğini de koyarak
yapılmış bir kongre düzenlemesi olmuş.
Bu hazırlıkların ne kadar zor ve
meşakkâtli bir iş olduğunu bilen birisi
olarak sonsuz teşekkürler.
Sultan Alan
Adana
...
V. Tıp Etiği Kongresi,
Uzun süredir katıldığım bilimsel içeriği,
düzenleme komitesinin özeni ve sosyal
içeriği ile en iyi kongreydi diyebilirim.
Kongreye katılan katılımcılar ve
düzenleme komitesine teşekkürlerimi
iletiyorum.
Saygılarımla.
M. Özcan Şenses
...
Türkiye Biyoetik Derneği’nin Saygıdeğer
Yöneticileri ve Fedakâr Düzenleme
Kurulu Üyeleri,
Derneğimizin bu kongresini yüzakıyla,
başarıyla, tatminle gerçekleştirdiniz.
Üstelik bu kongre, bence, diğerlerine
göre düzenleme açısından epey de bir
güçlük içeriyordu. Maddi zorluk her
zamankinden çoktu ve doğrusu işler pek
az insanın üzerindeydi. Bunlara rağmen
kongremizi, hepimize umut verecek bir
özen, heyecan ve içerikle düzenlediniz.
Bu organizasyonun fedakâr, içten ve
gönüllü emekle neler başarılabileceğine
örnek olduğunu, esasen temel
ihtiyacımızın da bu emek olduğunu
düşünüyorum. İçtenlikle emeğinizi
kutluyorum.
Saygılarımla,
M. Civaner
...
Türkiye Biyoetik Derneği Başkanı,
Yöneticileri ve Kongre Düzenleme
Kurulu’na,
Her türlü ayrıntının hesaba katılarak,
titiz şekilde düzenlendiği bu Kongreye
katılmış olmaktan mutluluk duydum.
Gerek bilimsel açıdan, katılan bilim
insanlarının düzeyi ve konuların
zenginliği, gerekse sosyal ortamın
sıcaklığında; unutulmayacak bu kongreyi

Kongre açılış oturumu...

e-bülten

Sayı 16

V. Tıp Etiği Kongresi Anı Defteri’nden...
bin bir emekle düzenleyenlere minnetle
şükranlarımı sunarım. Başarılarınızın
devamı dileğiyle,
Dr. Mahmut Gürgân
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Deontoloji ve Tıp Tarihi A.D.
...
Many thanks for the opportunity to
participate in the Bioethics Conference,
as always being impressed by the many
activities undertaken in bioethics in
Turkey.
Henk ten Have
Director, Division EST
UNESCO, Paris
...
Katıldığım sunumlar çok etkili ve
yararlıydı. İhtiyaç duyduğum ve meslek
hayatım boyunca ihtiyaç duyabileceğim
birçok bilgi elde ettim. Bu yüzden her
sene katılmayı planlıyorum. Konferansta
emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Onur Çırak
...
Düzenlemesi ve organizasyonu için çok
emek sarf edilmiş bir kongreydi.
Düzenleyen, emeği geçen herkese çok
teşekkür ederim.
Dr. Mustafa Karatepe
...
Kendi alanımın dışında bir kongrede
bulunmak değildi, yabancılık
hissetmeden dinlediğim, öğrendiğim ve
anlamlı kongreniz için çok teşekkür
ederim.
(sadece imza atılmış)
...
I just wish to thank you so much for all
the hospitality and generosity that you
all showed me during my stay in Ankara.
It was a great event for me and, my
interest in Turkey has grown
tremendously… and your assistants
during the conference were wonderful.
Best wishes,
Lennart (Nordenfelt)
(e-posta mesajı)
...
Kongreyi düzenleyen herkese içten, saygı
ve selamlarımı sunuyorum. Etiğin
ülkemizde, sosyal, kamusal ve diğer
bütün alanlarda etkin olması dileğiyle…

Atatürk’ün de dediği gibi; “Ahlâk
mukaddestir!”

özellikle Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman’ı
tebrik ediyorum.

Dr. Çağatay Üstün
...
26 Ekim 1970’de bu alanda göreve
başladığımda “Etik” diye bir şey yoktu.
Zaman içinde tıbbi etik, biyoetik oluştu.
Tıpkı yeni doğmuş bir bebek gibi,
emekledi sonra yürüdü şimdi de koşuyor.
Türkiye Biyoetik Derneği’nin Ankara’da
düzenlediği V. Tıp Etiği Kongresi’nde
bunu görmek beni mutlu etti. Genç
arkadaşlarımın alana dört elle
sarılmalarını çok takdir ettim. Bu
kongreye emeği geçen herkese
teşekkürler.

Uzm. Dr. Mehmet Karataş
...
Kongre başladığı andan itibaren başarılı
ve paylaşımlı bir toplantı geçireceğimizi
anlamıştım. Kongre başkanı, kongre
düzenleme kurulu ve kongre
görevlilerinin gösterdiği çabalar
kongrenin başarılı olmasında çok
etkiliydi. Bilimsel programın ve
sunumların başarısı kongrenin akademik
başarısınında da göstergesiydi.
Emeği geçen herkese teşekkürlerim ve
saygılarımla.

Prof. Dr. Nuran Yıldırım
15 Aralık 2008
...
Yaman Hocamızın kongre başkanlığında,
Sevgili Yeşim ve Tamay’ın en küçük
ayrıntılarına kadar özenle düşünüp,
planladıkları bir program ve Ankara’daki
meslektaşlarımızın her zamanki
konukseverliklerinin hissedildiği bir
ortamda, uzun zamandır özlediğimiz
bilimsel düzeyi yüksek bir kongre
yaşadık. Kendim ve arkadaşlarım adına,
alanımızın bilimsel düzeyine katkıları
adına tüm emeği geçenlere teşekkürler
ediyorum.
Prof. Dr. Şefik Görkey
...
Beşinci Ulusal Tıp Etiği Kongresi gerek
organizasyonu gerekse sunulan
bildirilerinin kalitesi ile yakın geçmişte
bu platformda düzenlenen en başarılı
etkinliklerden biri oldu. Prof. Dr. Yaman
Örs’ün uzun akademik yaşamı sonrasında
bu kongrenin başkanlığını üstlenmiş
olması da bence bu kongreyi daha da
özel hale getirdi. Bu etkinliğin bir
parçası olmaktan dolayı ben de çok
mutlu oldum. Böylesi keyifli bir
etkinliğin düzenlenmesinde pay sahibi
olan herkese –başta Türkiye Biyoetik
Derneği olmak üzere- çok teşekkür
ediyor, meslek örgütümüz olarak
gördüğümüz bu saygın oluşumun ileride
uluslararası bir kongreyi de
gerçekleştirmesini diliyorum.
Öğr. Gör. Dr. Tolga Güven
...
V. Ulusal Tıp Etiği Kongresi’nin
düzenlenmesinde emeği geçen herkesi,

Gürkan Sert
...
Türkiye Biyoetik Derneği Başkanı ve
Yönetim Kurulu Üyelerine,
Kongrenin düzenleme çalışmalarından,
kongrenin son gününe kadar içerisinde
yer aldığım bu organizasyondaki her
aşamanın içinde olmaktan dolayı kendimi
çok şanslı hissediyorum. Bir kez daha
ekip çalışmasının doğruluğuna,
gerekliliğine beni kişisel olarak inandırdı.
Gerek Dernek Başkanı gerekse
düzenleme kurulunun özverili, içten
çalışmalarının ve emeklerimizin
karşılığını kongrenin ilk gününden son
gününe kadar gelen takdir edici sözlerle
almak, düzenleme kurulunun bir ferdi
olarak beni mutlu etti. Bilimsel
sunumların seçiciliğinin, bildiri
sahiplerinin konularına ve sunumlarına
olan inançlarının ve hakimiyetlerinin de,
bilim insanı olma yolunda yeni
emekleyen biri olarak bana güç verdiğini
söyleyebilirim. Sevginin, paylaşımın,
emeğin, saygının esas alındığı V. Tıp Etiği
Kongresi’nin Düzenleme Kurulu
üyelerinden biri olarak bu yazımla anı
defterinde yer almak istedim. Bu ve
benzeri içerikte nice kongrelerde
beraber olmak dileğiyle. Sevgi ve
saygılarımla.
Arş. Gör. Aysun Koç
...
Bu güzel etkinliğin, niceleriyle devam
etmesi dileğiyle; emeği geçen
hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür
ederim.
Savaş Volkan Genç

Sayfa 6

Sayı 16

V. Tıp Etiği Kongresi İzlenimleri
“Tıp Etiğinden Biyoetiğe” ana temasıyla
yapılan Uluslararası Katılımlı V.Tıp Etiği
Kongresi, 13-15 Kasım 2008 tarihlerinde
Ankara’da gerçekleştirildi. Türkiye
Biyoetik Derneği ve Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi işbirliğinde, Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Tabip
Odası, İstanbul Tabip Odası, Bayındır
Hastanesi, Gazi Üniversitesi, Klinik
Araştırmalar Derneği, Geriatri Derneği,
TEB 2. Bölge Ankara Eczacı Odası,
Mustafa Nevzat İlaç Firması, Novartis
Klinik Araştırmalar Departmanı
desteğinde yapılan kongre biyoetiğe
gönül ve emek veren pek çok bilim
insanının var olan sorunları ayrıntılı
olarak tartışmasına olanak sağladı.
Kongre uydu programı olarak planlanan
ve Türkiye Biyoetik Derneği ile Geriatri
Derneği’nin işbirliğinde 12 Kasım 2008
günü Ankara Tıp Fakültesi Deontoloji AD
Fuat Aziz Göksel Kütüphanesi’nde
gerçekleştirilen “Geriatri ve Etik
Kursu”na, çoğunluğu konuya ilgi duyan
ve geriatri alanında bilimsel çalışma
yapmakta olan yüksek lisans/doktora
öğrencilerinin oluşturduğu yaklaşık 25
kişinin katılımı, kongre öncesi moral
almak bakımından oldukça önemliydi.
Yaşlanan Dünyanın Yaşlanan İnsanları,
Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yaşlılık,
Yaşlıda Üreme Sağlığı ve Etik Boyutu,
Tıp Etiği Açısından Yaşlılık, Yaşlı Hasta
Bakımında Etik Konular, Yaşamın

Sonunda Alınan Etik Kararlar, Yaşlı
Ayrımcılığı ve İstismarı konularını içeren
kurs programında yaşlılığa ilişkin
sorunların farklı yönleri renkli sunumlar
ve tartışmalar ışığında ele alınmış oldu.
Kurs katılımcılarının oldukça genç bir
nüfusu oluşturması, geriatri ve etik
konusunun geleceği açısından kanımca
umut verici bir başka ayrıntı olsa gerek.
Aynı gün akşamüzeri geniş üye
katılımıyla yapılan Türkiye Biyoetik
Derneği Olağan Genel Kurulu, dernek
yönetiminin başarılı çalışmalarının
takdirle karşılandığı, dernek
etkinliklerinin önümüzdeki dönemde
geliştirilmesine yönelik yapıcı ve
üretken önerilerle desteklenen bir
toplantıydı; bu nedenle de bildiğimiz
genel kurullardaki yıpratıcı ortamlardan
hayli farklı bir içerik ve ruh halini
yansıtıyordu. Ankara Tıp Fakültesi
Deontoloji AD’nın geleneksel güler yüzlü
konukseverliği ve biyoetik çevresi için
Anadolu kültürünün hiç yabancısı
olmadığı ana-baba evi/ büyük konak
olma özelliği gün boyu programların
yaşama geçirilmesinde kuşkusuz en
temel etkenlerden biriydi.
13 Kasım Perşembe sabahı başta Kongre
Başkanı Prof. Dr. Yaman Örs, Düzenleme
Kurulu Başkanı Doç.Dr.Yeşim Işıl Ülman
ve Kongre Sekreteri Yrd.Doç.Dr. Tamay
Başağaç Gül olmak üzere tüm
düzenleme kurulu üyeleri ve katılımcılar
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Yrd.Doç.Dr. Hafize Ö. Türkmen
için V. Tıp Etiği Kongresi’nin gerçek
sınavı başladı. Açılış konuşmalarının
ardından genç müzisyenlerce verilen
muhteşem konser, tarihi Morfoloji
Binası’nın Mavi Salon’unda yapılan
sayısız verimli etik toplantısına bir
yenisinin daha ekleneceğini haber
veriyordu adeta. Veteriner Hekimliği
Etiğinin duayeni değerli hocamız Prof.
Dr. Ferruh Dinçer’in son derece renkli
konferansı her zamanki gibi biyoetiğin
duayeni sevgili hocamız Prof. Dr. Yaman
Örs’e tatlı sataşmalarıyla son buldu.
Mesleki ve tarihsel deneyime dayalı bu
ufuk açıcı ve düşündürücü konferansın
ardından, Doç.Dr. Leyla Dinç’in
hemşirelik etiği üzerine konferansı son
derece iyi planlanmış ve yapılandırılmış
bir konuşma olarak beğeniyle karşılandı.
Bir tıp etiği ve tıp tarihi kongresinin
sevgili Doç. Dr. Adnan Ataç’ın fotoğraf
sanatı, sergisi ya da dijital gösterisi
olmadan planlanması ve yapılması
neredeyse düşünülemez bizim camiada.
Adnan Abi’nin son günlerdeki evrim
temalı çalışmalarının yeni bir halkasını
oluşturan dijital gösteriyi müzik
eşliğinde nefeslerimizi tutarak izledik.
Bu gösteri evrendeki duruşumuza bir kez
daha sahici olarak bakmamıza yol
açacak denli çarpıcıydı kanımca.
Sandviç, ayran/meyve suyundan oluşan
kısa öğle yemeği arasından sonra Büyük
Salon, Sarı Salon ve Pembe Salon’ da
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V. Tıp Etiği Kongresi İzlenimleri
yapılan paralel oturumlara geçildi. İlk
gün sunulan sözel bildirilerin ana temaları
etik, biyoetik, tıp etiği, tıbbi
uygulamaların sınırları, teknoloji ve etik,
özerklik, hayvan hakları, veteriner
hekimliği etiği, çevre etiği, sağlık hukuku
ve etiği konularını kapsıyordu. 36
bildirinin sunulduğu ilk gün kongre
temasına uygun başlıklarda üretken
tartışmaların yapılmasına da olanak
sağladı. Salonlar arasında koşuşturarak
sunumlara yetişmeye çalışan katılımcılar
kahve molalarında nefes almaya çalıştılar
gün boyu. Oturumların sonunda yapılan
açılış kokteyli ve müzik dinletisi ilk günün
yorgunluğunu gidermeye yetti hepimiz
için.
Dr. Volkan Kavas ve arkadaşlarının gönüllü
ve amatör birlikteliğine dayanan
Seyreylem Belgesel Kolektifi’nin
hazırladığı “Hastalık Kokusu” adlı film
gösterimi ilk günün akşamında sunuldu.
Hasta ve hastanede olmanın yalnızca
bedensel acı çekmek ve kısıtlı kalmak

saatlerinde “Klinik Araştırmalar ve
Etik” paneliyle başladı. Klinik
Araştırmalarda Etik Kurullar (Prof. Dr.
Murat Akova), Klinik Araştırmaların Farklı
Bir Boyutu: Denekler ( Prof. Dr. Şefik
Görkey), Klinik Araştırmalarda Etik
İhlaller ( Prof. Dr. Hamdi Akalın), Tıbbi
Bakımla Birleşik Klinik Araştırmalarda Etik
Danışmanlık ( Yrd.Doç.Dr. Funda
Kadıoğlu) başlıklarında yapılan
konuşmalar klinik araştırma etiğine ilişkin
tarihsel ve güncel sorunların ayrıntılı
olarak ele alındığı, çözüm önerilerinin
tartışıldığı verimli bir oturum olarak
değerlendirildi. Ardından gelen iki
konferanstan ilki eczacılık etiğinin
duayeni sayılan Prof. Dr. Eriş Asil Hocanın
meslekteki kırk yıllık deneyimlerini
sükunetle paylaştığı, nereden nereye
geldiğimize ilişkin tabloyu bir kez daha
gözler önüne seren bir konuşmaydı. İkinci
konferans ise, Prof. Dr. Berna Arda’nın
“1987’den 2008’e Tıbbi Etiğin
Türkiye’deki Serüveni” adlı hem kişisel
hem uzmanlık alanının toplumsal tarihine
yönelik, son derece renkli, sorgulayıcı ve
adeta bir edebi metin tadındaki sunumdu.

olmadığını, bunun yanı sıra birçok
belirsizliği, kaygıyı ve korkuyu içeren
“hasta kimliği”ne bürünmeyi de
beraberinde getiren bir süreç olduğunu,
ancak başta hekimler olmak üzere sağlık
çalışanlarının bu yeni durumu algılamakta
ve fark etmekte ne denli başarısız
olduğunu gerçek hastalarla yapılan
söyleşilerle dile getiren gösterim, salonda
bulunan sağlık meslek mensuplarına ayna
tutmakta oldukça başarılıydı. Gösterimde
kendileriyle görüşülen hastaların taşıdığı
iç görünün salonda bulunanları da sarıp
sarmalaması, empati kurmanın sağlık
çalışanı-hasta ilişkisinde kilit önem
taşıdığının, başkasını anlama süreçlerinin
kültürel dayanaklarının ve geçerli olan
tıbbi paradigmanın sorgulanması
gerektiğinin bir kez daha anımsatılmasına
yol açtı. Seyreylem Belgesel Kolektifi’ne
bir kez daha sonsuz teşekkürler ve
gelecekteki çalışmalarına yürek dolusu
destek hepimizden.
14 Kasım programı sabahın erken

Artık beynimizi en azından sabah
etkinlikleriyle yeterince doyurmuştuk,
öğle vakti gelmişti ve karnımız acıkmıştı.
Öğleden sonraki paralel oturumlar yine
üç salonda sürdürüldü. Hasta hakları,
hekim hakları, yaşamın başlangıcı ve
sonu, hayvan hakları, veteriner hekimlik
etiği, çalışma yaşamı ve etik, tıp etiği
eğitimi, kök hücre çalışmalarına ilişkin
özel oturum, bilimsel araştırmalar ve
serbest bildiriler konu alanlarında yaklaşık
30 bildiri sunuldu ve tartışıldı. İlk günün
salonlar arasındaki koşuşturması
neredeyse hız kesmeden ikinci günde de
sürdü bütün tıp etiği kongrelerinde olduğu
gibi. Kongrenin 8 posterden oluşan poster
tartışması da yapılınca iki gündür aktif
katılımla sürdürülen kongre programının
amacına ulaştığı konusunda hepimiz görüş
birliğine vardık. Bu bağlamda Hacettepe
Park Restoran’da biraz sonra
gerçekleşecek olan gala yemeğini çoktan
hak ettiğimizi düşünerek gönül rahatlığı
ve keyif içinde masalardaki yerlerimizi
aldık. Güzel bir ortamda lezzetli
yiyecekler, müzik ve içkiler eşliğinde gece
geç vakitlere kadar süren yemek, genç
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sayılan alanımızın yıllar içinde birbirini
epeyce tanıyan üyelerinin koyu sohbetleri
ve dedikoduları için bir fırsat yaratmış
oldu.

… iyi planlanmış
konferans ve
panel
konuşmalarıyla
niteliği
yükseltilmiş bir
kongreyi daha
gözle görülür her
hangi bir sorun
yaşanmadan
başarıyla
gerçekleştirmiş
olduk...

Kongrenin son günü olan 15 Kasım
programı, etkinliğe uluslar arası niteliği
kazandıran üç konferans ve kapanış
oturumundan oluşuyordu. “The Concept
of Dignity” başlıklı ilk konferans
uzaklardan gelen ve kongre boyunca
yanımızdan ayrılmayan, oturumları
dikkatle izleyen değerli konuğumuz Prof.
Dr. Lennart Nordenfelt’in yaptığı
konuşmaydı. Ülkemiz biyoetik
topluluğunda tartışma konusu olarak pek
fazla yer vermediğimiz bir noktanın
ayrıntılı olarak ele alınması bağlamında
ilgi çeken bu konuşmadan sonra, bir başka
yabancı konuğumuz olan Prof. Dr. Henk
ten Have “Global Bioethics and UNESCO”

başlıklı konferansını yine benzer bir
dikkatle dinledik. Üçüncü konferans ise,
ülkemizin Batı dünyasındaki başarılı ve
deneyimli temsilcilerinden biri olan Prof.
Dr. Ergun Özsunay’ın “Recent Works and
Planned Future Activities of CDBI
Regarding the Oviedo Convention on
Human Rights and Biomedicine” başlıklı,
konuya ilişkin çerçeveyi ve temel
eksenleri vurgulayan, bu bağlamda
kongrenin son konuşması olarak uygun bir
seçim diyebileceğimiz güzel ve
bilgilendirici bir konferanstı. Kahve/çay
arasından sonra yapılan kapanış oturumu
deyim yerindeyse “ne iyi yaptık da bu
kongreyi başarıyla gerçekleştirdik”
anlamına gelen, başta kongre düzenleme
kurulu başkanı sevgili Yeşim, kongrenin
tüm meşakkatini sabırla sonuna dek
yüksünmeden omuzlayan kongre sekreteri
sevgili Tamay ve onların vazgeçilmez
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güler yüzlü yardımcıları Zehra, Önder,
Aysun ve kongre kayıt masasının sevgili
görevlilerine başarılarından dolayı
kutlama törenine dönüştü. Doğal olarak
küçük aksaklıkların da düzeyli bir şekilde
dile getirildiği oturum, gelecekteki yeni
etkinliklerin aynı amatör ruh hali ve
profesyonel çalışma disiplini içinde
gerçekleştirilmesi dilekleri ve umuduyla
kapatıldı.
Sonuç olarak, tıp etiği eğitiminden kök
hücre çalışmalarına, aydınlatılmış
onamdan hekim haklarına, hayvan
haklarından mobinge, ileri teknoloji
tıbbından bilimsel araştırma etiğine, etik

danışmanlıktan çevre etiğine çok geniş bir
alanda kongre ana başlığına uygun,
yaklaşık 95 bilimsel sunumun yapıldığı,
iyi planlanmış konferans ve panel
konuşmalarıyla niteliği yükseltilmiş bir
kongreyi daha gözle görülür her hangi bir
sorun yaşanmadan başarıyla
gerçekleştirmiş olduk. Çay, kahve, yemek
söyleşileri, müzik, dijital gösteri ve film
gösterimi tadına doyum olmaz lezzetler
bıraktı hepimizde. Kongre çantalarının
bilimsel zenginliği bir başka önemli
ayrıntıydı. 2008 Mayıs’ında düzenleme
kurulu olarak ilk toplantılara
başladığımızda kendi adıma bu kadar
güzel bir kongre ortamı
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yaşayabileceğimizi pek öngöremediğimi söyleyebilirim.
Son söz; başta kongre başkanı değerli Yaman Hocamız ve
sevgili Yeşim ile sevgili Tamay olmak üzere tüm
katılımcılara, emeği geçen herkese ve destek veren tüm
kurumlara teşekkür olabilir ancak. Yeni kongre ve
sempozyumlarda buluşmak dileğiyle...
Yrd.Doç.Dr. Hafize Öztürk Türkmen
Akdeniz Ünv. Tıp Fak. Deontoloji AD
hafizeozturk@akdeniz.edu.tr
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9. Dünya Biyoetik Kongresi’nden İzlenimler
9. Dünya Biyoetik Kongresi, 3-8 Eylül
2008 tarihleri arasında Hırvatistan’ın
Rijeka ve Opatija şehirlerinde
gerçekleştirildi. Türkiye’den Aslıhan
Akpınar, Zümrüt Alpınar, Murat
Civaner ve Volkan Kavas ile birlikte
katıldığımız bu etkinliğe ilişkin
izlenimlerimizi burada aktarmayı ve
sizlerle paylaşmayı amaçlıyoruz.
Kongre öncesi: Kongrelerarası bir
platform
Kongrenin ana teması “The Challenge
of Cross-Cultural Bioethics in the
21st Century” (21. yüzyılda
kültürlerarası biyoetiği bekleyen
zorluklar) olarak belirlenmişti.
Ancak, Kongre öncesinde
gerçekleştirilen ve “Voice, Power
and Responsibility in Health
Care” (Sağlık Hizmetinde Söz Hakkı,
Güç ve Sorumluluk) başlığını taşıyan
Biyoetiğe Feminist Yaklaşımlar
(Feminist Approaches to BioethicsFAB) Uluslararası Ağı’nın 7.
Uluslararası Kongresi çerçevesinde
farklı konular da ele alındı. Ek
olarak, 4. Güneydoğu Avrupa
Biyoetik Forumunun “Integrative
Bioethics and Pluri-Perspectivism”
başlığı altındaki toplantısı ve
Hırvatistan Gazeteciler Birliği’nin de
işbirliğiyle International Center for
Education of Journalists (ICEJ)
tarafından düzenlenen“Medya ve
Biyoetik” başlıklı oturumlar da
yapıldı. Böylece, başka pek çok
konuya değinen iki farklı ikincil
kongre de yine bu etkinlik içerisinde
gerçekleştirilmiş oldu. Ayrıca, Ethics
of Clinical Drug Trials, Bioethics in
Nursing, 4. International Conference
on Clinical Ethics and Consultation:
Knowledge and Skills (Special focus:
European Perspectives Regarding
Clinical Ethics Consultation) ve
International Society for Clinical
Bioethics: Clinical Ethics and
Decision-Making in a Pluralistic World
başlıkları altında birer gün süren 4
farklı sempozyum da yine kongre
bünyesinde gerçekleştirildi. Böylece;
spesifik bir konuya odaklanması
planlanan kongrenin öncesinde,
biyoetik alanındaki pek çok başlığına
ilişkin bildirilerin sunulabileceği son
derece zengin bir akademik çerçeve

Öğr.Gör.Dr.Tolga Güven

çizilmiş oldu. Bu nedenle, kültürlerarası
etkileşimin biyoetiğe etkisinin
değerlendirileceği 9. Dünya Biyoetik
Kongresi, bir anlamda kongrelerarası bir
kongreye de dönüştü.

çalışıp daha sonra tıp etiği eğitimi alanına
yönelmiş birisi olarak farklı bir etik
eğitimi modeli önerisi sundu. De Bree’nin
sunumu; önerdiği modelin içeriğiyle
olduğu kadar, parmak bastığı kimi
sorunların (ör: kalabalık öğrenci grupları
9. Dünya Biyoetik Kongresi
ile eğitim) Türkiye’dekinden çok da farklı
olmaması gibi nedenler dolayısıyla da
9. Dünya Biyoetik Kongresi resmi olarak 5 ilgimi çekti. De Bree ayrıca
Eylül 2008 tarihinde gerçekleştirilen açılış “akrazi” (acrasia - doğruyu bilmek, ancak
töreninin ardından başladı. Kongre
uygulamamak) terimi üzerinde de durdu.
oturumlarının çok büyük bir kısmı Rijeka
Her iki katılımcının yayınlarının klinik etik
şehrinde, bazıları ise Rijeka’ya yaklaşık 15 eğitimi ve grup tartışmaları ile etik olgu
km. uzaklıktaki Opatija’ya da yapıldı. İlk
analizi yapan kişiler için yararlı
gün yapılan büyük oturumun konusu
olabileceğini düşünüyorum. Oturumda
Tüberkülozun Önlenmesine, Kontrolüne ve ayrıca, klinisyenlerin ve disiplinlerarası
tedavisine İlişkin Etik Konular üzerine
klinisyen ekiplerinin nasıl karar verdiğine
yoğunlaşmaktaydı. Benim katıldığım diğer ilişkin sorgulamalar yapan birden fazla
oturum ise, “klinik genetikte biyoetik”
çalışma da sunuldu ve bunlar da özgün
başlığını taşımaktaydı. Özellikle prenatal
araştırmalar olarak dikkat çektiler.
genetik tanı üzerine yoğunlaşan
sunumlarda Hırvat katılımcılardan biri
Kongrenin ikinci gününde ise kitaplarını
zengin multimedya içerikli sunumu
okuduğum ve yararlandığım iki tanınmış
(genetik anomalili bireylerin konu edildiği biyoetikçinin, yani Jeremy Sugraman ve
filmlerden sahneleri müzik ve drama
Steven Miles’ın sunumlarının yer aldığı
kullanımı gibi) ile dikkat çekti. Ancak,
oturuma katıldım. Sugarman ilaç
genetik teknoloji kullanımındaki etik
araştırmalarına katılan gönüllülere maddi
konularına ilişkin kaleme alınan pek çok
çıkar çatışmalarının açıklanmasının (yani
yazıda dikkati çeken bir sorun, buradaki
araştırmacının ilaç şirketi ile maddi bir
sunumlarda kendini gösterdi: Genetik
bağının olup olmadığına ilişkin bilgi
alanında kullanılan teknolojilerin
verilmesinin) olası etkilerinin araştırılması
detaylarına ve sunduğu imkanlara değinen amacıyla yaptıkları çok ilgi çekici bir
katımcılar, etik açıdan yanıtlanması güç
çalışmayı tanıttı ve sonuçlarından
soruları gündeme getirdiler, ancak
bahsetti. Miles ise, Tokyo Bildirgesi ve
bunların cevaplanmasına yardımcı
hekimlerin işkence mağdurlarına ilişkin
olabilecek özgün fikirler gündeme
yükümlülüklerine değindi. Ancak, etik
gelmedi. Genetik danışmanlık alan
kişilerin yönlendirilmemesi, genetik
uzmanının tarafsız olması gibi bilinen
kurallar yinelendi ve oturum -bu alandaki
tartışmalara çok da fazla katkı yapmadan
- tamamlanmış oldu.
Kongrenin ilk gününde en ilginç ve faydalı
bulduğum oturum, öğleden sonra
gerçekleştirilen ve klinikte etik karar
alma ve klinik etik eğitimi süreci ile ilgili
bildirilerin sunulduğu seans oldu. Burada,
özellikle Bert Molewijk’in sunumunda
sağlık çalışanlarından oluşan ekipler
içerisinde klinikte olguların tartışılıp etik
açısından değerlendirilmesine ilişkin
aktardığı deneyimleri oldukça faydalıydı.
Dinleyicilerden birinin sorusu üzerine
Molewijk, gruplar içerisinde otoritenin
kötüye kullanımının ve hiyerarşinin
yaratabileceği sorunlar ve bu sorunların
yönetimine ilişkin de bilgi verdi. Menno
de Bree ise, özel sektörde uzun süre
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sorunlarına ağırlık vermekten çok genel
anlamda hekimlerin ne yapmaları
gerektiğine ilişkin didaktik bir bildiri
sundu ve bu açıdan sunumun içeriği
bende biraz hayal kırıklığı yarattı.
Ayrıca, hükümetin işkenceye karşı
duyarsız kaldığı ülkeler için de örnek
olarak Türkiye’yi göstermesi dikkatimi
çekti. Bu nedenle, ben de daha sonra söz
alarak Türk Ceza Yasası’nda suçun
bildirimine ilişkin bir madde
bulunduğunu belirttim ve bu maddenin
işkence bildirimini de kapsayabileceğine,
diğer taraftan bunun geleneksel “tıbbi
gizlilik” ödeviyle çatışabileceğini
durumlar da olabileceğine dikkat
çekerek kendisinin konuya ilişkin
görüşünü sordum. Miles böyle bir çatışma
olabileceğini doğruladı, ancak yine de
hekimlerin bildirimde bulunması
gerektiğine ilişkin görüşünü de yineledi.
Aynı oturumda ayrıca Urban Wiesing,
Helsinki Deklarasyonunun son versiyonu
üzerinde bilgi verdi. Ev sahibi ülkenin
katılımcılarının sunduğu son bildiride ise
Hırvatistan’da hasta haklarının
uygulamaya konması konusunda
yürütülen faaliyetler anlatıldı ve
istatistiklere yer verildi.
Kongrenin üçüncü gününde öğleden önce
yapılan oturumlardan biri tamamen
ileriye dönük hasta direktifleri (advance
directives) konusuna ayrılmıştı. Bu
oturum benim Türkiye’deki duruma
ilişkin bilgi vermek üzere katıldığım ve
aynı konuya odaklanan Zürih’teki bir
çalıştayın devamı niteliğinde
olduğundan, konuşmacıların
söyleyecekleri benim için önem
taşıyordu. Bulgaristan temsilcisi Assya
Pascalev’in katılamadığı oturumda
Pakistan, Kore ve Japonya gibi farklı
ülkelerden katılımcılar konuya ilişkin
bilgiler sundu. Ayrıca, oturuma
konuşmacı olarak dahil edilen George
Agich’de konuya ilişkin kendi
tecrübelerini aktardı. Sunumların
ardından, aralarında Alexander Capron
gibi önemli isimlerinde yer aldığı
dinleyiciler tarafından bir dizi soru
gündeme getirildi ve oldukça zengin bir
tartışma ortamı doğdu. Burada özellikle
Pakistanlı konuşmacı Farhat Moazam’ın
söyledikleri dikkat çekti. Moazam,
biyoetik olarak bahsedilen alanın kendi
ülkesinde bugün sadece İngilizce’yi iyi
bilen insanların erişebildiği bilgiler
sunduğunu, ancak kendisi gibi insanların
ülkesindeki genel profili yansıtmadığını
söyledi.

Kongrenin son gününde ise sabah
oturumları arasında ilgimi en çok çeken
oturum, biyoetikte felsefenin yeri ve
metodolojisi üzerinde durulan
toplantıydı. Journal of Medical Ethics
editörü Soren Holm’un da aralarında
bulunduğu felsefe kökenli bir grup
biyoetikçi, farklı yöntemlerin
biyoetikte kullanımı ve bunların
sonuçlarına ilişkin sunumlar
gerçekleştirdiler. Burada
konuşmacılardan birinin felsefe kökenli
olmayan kişilerin kimi önemli terimleri
hatalı kullanabildiğine ve yanlış analiz
ettiğine ilişkin olarak yaptığı eleştiriler
özellikle dikkat çekiciydi. Metodolojiye
ilişkin bu eleştiri ve tartışmaların bir
dünya kongresinde gündeme getiriliyor
olmasının, biyoetiğin disiplinlerarası bir
saha olarak kurgulanmasında
uluslararası platformda da güçlük
çekildiğinin kanıtı olduğuna inanıyor ve
disiplinlerarası işbirliğinin önemini bir
kez daha gösterdiğini düşünüyorum.
Kongrenin son gününde, öğleden sonra
yapılan paralel oturumlardan birinde
Türkiye’deki Hekim Hakları söylemi ve
bunun hasta hakları uygulamaları ile
olan ilişkisini eleştirel bir perspektiften
ele aldığımız bildirinin sunumunu
gerçekleştirdim. Pek çok katılımcının
kongrenin son gününe kadar kalmayıp
Hırvatistan’dan ayrılmış olması
nedeniyle, son gündeki paralel
oturumlara katılım oldukça düşüktü;
bizim oturumumuzun da bundan
fazlasıyla nasibini aldığını gördüm.

Diğer taraftan, oturumda hekimlerin
kaynakların adil dağıtımına ilişkin
kriterlerinin bire-bir görüşmeler
yoluyla incelendiği çok nitelikli bir
çalışma sunuldu. İlginç bir diğer
çalışma da Hindistan’dan gelen
katılımcı tarafından sunuldu. Söz
konusu araştırma gerçeğin
söylenmesine ilişkin hukuk, tıp,
hemşirelik, sosyal hizmetler ve
ilahiyat öğrencilerinin görüşlerini
inceleyen bir araştırmaydı.
9. Dünya Biyoetik Kongresi, şehir
dışındaki Trsat Kalesi’nin benzersiz
manzarası eşliğinde gerçekleştirilen
kapanış kokteyli ile sona erdi. Bizler
ise, artık sadece turistik amaçlı
olarak kullanılan - ancak zamanında
Türk akınlarına karşı savunma yapmak
amacıyla inşa edilmiş olan- bu kaleyi
ziyaret eden Türkler olarak,
kongrenin ana temasındaki
“kültürlerarası güçlükleri” aşma
yolunda belki de sanıldığından çok
daha fazla yol alındığına tanıklık
etmiş olduk.
Rijeka, Opatija ve Kongre
Organizasyonu
Kongrenin yapıldığı her iki şehir
(Rijeka ve Opatija) de deniz kıyısında
yerleşimli ve turist ağırlamaya alışkın
kentlerdi. Daha büyük olan Rijeka bir
liman kenti niteliğindeyken, Opatija
bir sayfiye yeri atmosferi taşıyan ve
çok sayıda otel içeren daha küçük bir
merkez görünümündeydi. Ancak, pek
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9. Dünya Biyoetik Kongresi’nden İzlenimler
çok katılımcının organizasyona ilişkin
şikayetleri oldu. Zagrep üzerinden
Rijeka’ya erişmek için kara yolu ile
yaklaşık 150 km. katetmek
gerekiyordu ve ek ücret karşılığı
organizasyon firması tarafından
ulaşım sağlandıysa da, bu yolculuk
kesinlikle konforlu değildi. Ayrıca,
Rijeka içerisinde pek çok farklı otele
dağılmış oturumlar vardı. Oteller ya
da salonlar arası mesafeler uzak
olmamakla birlikte, bir oturumdan
diğerine geçmek isteyenleri de çok
zor bir durumda bırakıyordu. En
kötüsü ise, pek çok etkinliğin Rijeka
rıhtımına kurulmuş olan büyük bir
çadırda (öğle yemeği, poster bildiri
sunumları, sosyal etkinlikler vb.)
gerçekleştirilmesi oldu. Çadırın içi
havasız ve son derece sıcaktı; Eylül
ayında Hırvatistan’da sıcaklıkların
yazı hiç aratmadığı dikkate
alındığında, “çadır” fikrinin son
derece yanlış bir seçim olacağının
çok daha önceden düşünülmüş olması
gerekiyordu. Buna karşılık, İngilizce
bilen ve gönüllü olarak çalıştığını
tahmin ettiğimiz fakülte
öğrencilerinin bizlere her zaman
yardımcı olduklarını da belirtmeliyiz.
Ancak, tüm Türkiye katılımcılarının
ortak görüşü, böyle bir etkinliğin
Türkiye’de de rahatlıkla
gerçekleştirilebileceği ve çok daha
profesyonel bir anlayışla organize
edilebileceği yönündeydi.

Rijeka – Rıhtım

Dr. Tolga Güven
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deontoloji AD Öğretim Görevlisi
tolgaguven@hotmail.com

Böyle bir etkinlik
Türkiye’de, çok daha
profesyonel bir
anlayışla rahatlıkla
gerçekleştirilebilir...
Opatija- Hotel Opatija terasından Opatija manzarası
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Bu ilacı içen herkes kısa sürede iyileşir.
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Bültende yayımlanmasını istediğiniz yazılar
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Dolayısıyla, bu ilaç sadece tedavi edilemeyecek
hastaların derdine deva değildir.
(Galen’e atfediliyor...)

çağrı
Uzun süredir çıkması beklenen
“Klinik Araştırmalar Hakkında
Yönetmelik” 23 Aralık 2008 Tarih
ve 27089 Sayı ile Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir
(http://www.biyoetik.org.tr/
files/KAHY.pdf). Derneğimizin Kış
2009 / 17. sayısını Yönetmelik
hakkında değerlendirmelerin
kaleme alındığı özel bir sayı olarak
planlıyoruz. Amacımız bu metin
hakkında Türkiye Biyoetik
Derneği’nin resmi görüşünü
üretmektir.

duyuru


Türkiye Biyoetik Derneği
Olağan Genel Kurulu, 12
Kasım 2008'de düzenlendi.
Toplantı tutanağına Genel
Kurul sayfasından
ulaşabilirsiniz. (http://
www.biyoetik.org.tr/
gkkararlari.htm)



V. Tıp Etiği Kongresi’nde
düzenlenen panel ve
konferans sunumlarına
Dernek sayfasında
ulaşabilirsiniz. (http://
www.biyoetik.org.tr/
etkinlikler/V.%20kongre/
kongre.htm)

Uzun ya da kısa değerlendirme
yazılarınızı 30 Ocak 2009
tarihine kadar
yesimul@yahoo.com adresine
yollamanızı bekliyoruz.
Sizlerden gelecek bu görüş ve
değerlendirmeler derlenerek
Dernek görüşüne temel
oluşturacaktır.



Bildirinizin V. Tıp Etiği
Kongresi bildiri kitabına
girebilmesi için son
günler...
tamaybasagac@gmail.com

etkinlik


23rd EUROPEAN
CONFERENCE on
PHILOSOPHY of MEDICINE
and HEALTH CARE "Sources
and Perspectives of
Bioethics" temasıyla 19-22
Ağustos 2009 tarihleri
arasında TübingenAlmanya'da... (http://
www.espmh2009.unituebingen.de)



2. Uluslararası Tıp Etiği
ve Tıp Hukuku Kongresi,
"Tıp Etiği ve Tıp Hukuku
açısından 21. yüzyıl
başında yaşama destek
tedavileri" temasıyla 4-7
Kasım 2009 tarihleri
arasında Bursa'da
düzenleniyor... (http://
www.teth.org.tr/
anasayfa.htm)

