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ÖNSÖZ 
 
 

Teorik bilgilerin ve kavramsal çalışmaların yaşama geçirilmesi, her 

zaman için ilgimi çeken bir konu olmuştur. Bir yandan kuramın uygulamaya 

yansımasının ve ikisinin bütünleşmesinin nasıl gerçekleştiği diğer yandan 

kuramsal bilginin meslek yaşamında nasıl daha etkili kullanılıp anlam 

kazanacağı soruları tüm yüksek öğrenim hayatım boyunca zihnimi meşgul 

etmiştir.  

Doktora aşamasında bu soruları, kuramsal-düşünsel tıp etiği bilgileri ve 

tıp etiğinin meslek camiasına mal oluşu çerçevesinde kendime sormaya 

başladım. Tıp etiğiyle farklı açılardan ilgili olan iki grup bulunduğunu; ilkinde 

konuyu akademik çerçevede ele alıp kavramsal-kuramsal çalışma yapanların, 

ikincisinde mesleki uygulamaları yürütürken etik ikilemlerle yüzleşip etik 

kurallara uyması gerekenlerin yer aldığını fark ettim.  

İlk grubun yeni bir üyesi olarak, tıbbi eylemde insanlık adına hassas 

dengeleri sağlamaya yönelik düşünsel çabanın uygulayıcılar tarafından ne 

ölçüde fark edildiği ve değerlendirildiği konusunda kaygılara kapıldım. Kimi 

gözlemlerim de bu kaygılarımın yerinde olduğunu gösteriyordu.  Bir etik kurul 

üye adayının “etik kurul neymiş ne yapar… başımıza böyle bir formalite 

çıkarttılar… bari orada olayım da araştırmalar, tezler kolay geçsin” dediğine 

tanık oldum. Kliniklerde genel olarak gözlediğim durum ise, çalışanların 

eylemleri üzerinde fazla derin ve ayrıntılı düşünmedikleri, sadece yasal 

sorumluluklarına dikkat ettikleri, “başlarının ağrımaması” için kurallara uyup 

bunun adına da etik dedikleri idi. 

Etiğin sadece bir tarafının; kurallardan oluşan kısmının dikkate alındığı 

yolundaki gözlemimi somutlaştırmak ve bilimselleştirmek amacıyla,  

danışmanımla birlikte bu tezi planladık. Çukurova Üniversitesi’nde yürüttüğüm 

doktora çalışmamı tamamladıktan sonra Sivas’a dönüp hizmet verecek 

olmamdan ötürü araştırmamı bu şehirde, geniş bir hekim ve hemşire kitlesi 

üzerinde yürüttüm. Böylelikle tıp etiği alanında kuramsal-kavramsal çalışma 
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yapacağım yöredeki sağlık profesyonellerinin tıp etiğiyle ilgili bilgi ve beklenti 

durumlarını saptayarak ayakları yere basan gerçekçi bir hizmet planı 

yapabileceğimi düşündüm.  

Önsözümün bundan sonrasını doktora eğitiminin farklı aşamalarında 

çalışmalarıma farklı yönlerden doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda 

bulunanlara karşı duyduğum içten minnet duygusunu ifade etmeye ayırmak 

istiyorum. 

Bu bağlamda ilk olarak deontoloji ve tıp tarihi alanındaki tüm 

çalışmalarımı destekleyen değerli hocam Prof Dr İlter Uzel’e; çalışmalarımda 

motive edici yönlendirmelerde bulunan, ailemden uzakta doktora yapmamdan 

kaynaklanan zorlukların üstesinden gelmeme katkı sağlayan danışmanım Yar 

Doç Dr Selim Kadıoğlu’na; araştırmama gösterdiği yakın ilgiden dolayı Yar Doç 

Dr Funda Kadıoğlu’na; araştırmamın istatistik analizi aşamasında sınırlı boş 

zamanları içinde bilgisinden yararlanmama olanak sağlayan Prof Dr Haldun 

Sümer’e, Yar Doç Dr Ziynet Çınar’a; derslerin verimli ve zevkli geçmesini 

sağlayan ders dönemi grup arkadaşlarıma ve diğer “kürsüdaş”larıma; doktora 

eğitimim boyunca beni yüreklendiren Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yüksek 

Okulu’ndaki öğretim elemanı arkadaşlarıma; doktora yapmama izin veren Yar 

Doç Dr Handan Güler’e; her konuda yanımda hissettiğim, akademik kariyer 

sürecimin başlamasına vesile olan ve destekleyen Prof Dr Zeynep Sümer’e; 

eğitimim boyunca yardımlarını benden esirgemeyen Sultan Gerçek’e, Ahmet 

Parlak’a ve Doc Dr İhsan Bağcıvan’a içtenlikle teşekkür ediyorum.  

İkinci olarak ailemden uzakta olmamı hissettirmemek ve yeniden 

öğrenciliğe adaptasyonumu sağlamak için ellerinden geleni esirgemeyen 

Adana’daki ve Sivas’taki tüm arkadaşlarıma; anketime katılan hekimlere ve 

hemşirelere; Tezin İngilizceyle ilgili bölümlerinde yardımcı olan sevgili Zehra 

Gündar’a, Nedim Durmuş’a, Ahmet Altun’a, Doc Dr Kemal Yıldırım’a; 

yokluğumda evime ve aileme destek olan yakınlarıma; tezime yazma 

aşamasında yardımcı olan ağabeyime ve ailesine içtenlikle teşekkür ediyorum.  

Son olarak hem doktora eğitimi almamı destekleyip hem de tezimi 

hazırlamama ciddi katkılarda bulunan, ihtiyaç duyduğum her konuda 

olanaklarını zorlayarak bana yardımcı olan, evden uzak olduğum dönemde 
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çocuklarımıza hem annelik hem babalık yaparak yokluğumu hissettirmeyen 

fedakâr eşim Doç Dr Şahin Yıldırım’a; yokluğuma olgunlukla tahammül eden, 

akademik yaşamımdan kaynaklanan tüm yoksunluklara hoşgörü gösteren 

oğlum Oğulcan’a ve kızım Merve’ye içtenlikle teşekkür ediyorum. 

Çalışmamı, var olmamı sağladıkları ve halen başımda var oldukları için 

minnet duyduğum annem ile babama ve bana on yedi yıl iki anneye sahip olma 

mutluluğunu yaşatan, çok yakın bir tarihte kaybettiğim kayınvalideme ithaf 

ediyorum. 
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ÖZET 
 
 
 

Sağlık Profesyonellerin Etik Kavramından Anladıkları ve Kuramsal 
Etik Çalışması Yapanlardan Bekledikleri 

 
 
Bu çalışma, sağlık profesyonellerinin etik kavramına yükledikleri 

anlamı belirlemek ve kuramsal tıp etiği çalışması yapanlardan ne gibi 
beklentileri olduğunu saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tezin 
araştırma bölümünde 27 soruluk bir anket formuyla Cumhuriyet 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, I. İzzettin 
Keykavus Devlet Hastanesi’nde ve Sivas Devlet Hastanesi’nde çalışan 192 
doktorun ve 192 hemşirenin görüşleri derlenmiş; bu bulgular hem iki 
meslek grubu arasında hem de literatürde yer alan farklı araştırmaların 
sonuçlarıyla karşılaştırılarak tartışmaya açılmıştır. Çalışma sonucunda 
araştırmaya katılan sağlık profesyonellerinin, genel olarak etiği uygulamalı 
etiklere indirgeme eğilimi taşıdıkları, özel olarak tıp etiğini sağlık 
camiasına özgü minyatür bir hukuk gibi algıladıkları; bir başka deyişle tıp 
etiğinin felsefi ve hukuki açılımlarından ikincisine daha fazla ilgi 
gösterdikleri saptanmıştır. Katılımcılar, tıp etiği alanında kuramsal çalışma 
yapanlardan, öncelikle gündelik tıp uygulamaları sırasında yaşanan 
sorunlara çözüm bulmada aktif görev almalarını, bu bağlamda etik 
kurullarda görev yapmalarını ve ikincil olarak da mezuniyet öncesi ve 
sonrası eğitimdeki rollerini ağırlığını arttırarak sürdürmelerini 
beklemektedir. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The Concept of “Ethics” According to Health Professionals and 
Their Demands From Theoretical Medical Ethicists 

 
 

This study was planned to determine what the health care 
professionals understand from the concept of ethics, and to find out their 
expectations from the academicians who study theoretical medical ethics. 
In the research part of the thesis the views of 192 physicians and 192 
nurses from Cumhuriyet University Research Hospital, İzzettin Keykavus 
Public Hospital and Sivas Governmental Hospital were obtained through a 
questioner of 27 questions; these findings were discussed after 
comparing among the professionals, and also with the results of different 
surveys in the literature. According to the results of the study, 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 medical 
ethics were firstly, to play an active role in resolving the problems 
experienced in daily medical practice, hence participate in ethics 
committees, and secondly to continue their function increasingly in pre- 
and post-graduate period.  

 
 
Key Words: Theoretical and Practical Dimensions of Medical ethics, 

Medical Ethicists, Health Professionals, Medical Ethics. 
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1. GİRİŞ 
 

 

Günümüzde tıbbın insan yaşamındaki yeri ve ağırlığı her geçen gün 

daha da artmakta, insanlara daha sağlıklı, daha uzun bir yaşam vaadiyle tıptaki 

teknolojik ilerlemelerin ve ileri uzmanlıkların doğması gerek hastalık, tanı, 

tedavi, bakım ve yaklaşım modelleri üzerinde gerekse tıbbi araştırmalarla insan 

yaşantısına müdahaleyi arttırmaktadır. Tıbbın içerdiği insan ilişkilerinin niceliksel 

açıdan giderek çoğalması ve niteliksel açıdan giderek karmaşıklaşması 

bağlamında tıp etiğinin önemi ve ağırlığı kaçınılmaz olarak artmaktadır. 

Tıp etiği, bir yandan kendine özgü bilgi ve yöntem bilgisi birikimine sahip 

bir kuramsal çalışma alanı; diğer yandan tıp uygulamaları çerçevesinde, sağlık 

profesyonellerinin mesleki eylemleriyle ilgili bir yol gösterici ve özdenetim 

mekanizmasıdır. Dolayısıyla tıp etiği söz konusu edildiğinde akla iki farklı grupta 

yer alan kişiler gelmektedir. Bu grupların ilki, tıp etiği alanında kuramsal çalışma 

yapan, tıp ya da tıp dışı meslek kökenine sahip akademik personelden 

oluşmaktadır. İlkine göre çok daha geniş olan ikinci grupta ise etik sorunlarla 

yüzleşmek, etik kurallara uymak ya da uymamak, etik kodları dolaylı olarak 

belirlemek gibi deneyimleri yaşayan tüm sağlık profesyonelleri yer almaktadır. 

 İnsanın sağlığının bozulmasıyla, başkalarının yardımına ihtiyaç duyulan 

önemli bir süreç başlamakta ve bireyin hayatına yukarıda bahsettiğimiz ikinci 

grupta yer alan sağlık profesyonelleri girmektedir 1. Sağlık hizmetine ihtiyaç 

duyan kişiyle sağlık profesyoneli arasındaki ilişki, bir dizi etik kaygıyı gündeme 

getirmekte, bu ilişkiyi düzenleyen kuralların üretilmesine ve yaşama 

geçirilmesine yönelik bir gereksinim doğmaktadır. Tıbbın artan olanakları 

çerçevesinde, tıbbi eylemin ne şekilde gerçekleştirilirse daha iyi olacağıyla ilgili 

kaygılar, kimi zaman eylem çerçevesinde ilişkiye giren tarafların ilgi alanında 

kalmayıp geniş toplum kesimlerine de mal olmaktadır. Böylece tıbbın etik 

boyutuyla ilgili tartışmalar farklı toplumsal ve akademik çevrelerde yürütülür hale 

gelmektedir. 

Diğer uygulamalı bilimlerde olduğu gibi, sağlık mesleklerinde de insanlığa 

yeni olanaklar sağlama ve insanlığın sorunlarına çözüm arama söz konusudur. 
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Tıbbın ele aldığı, almak istediği öncelikli ve ağırlıklı olarak insanın biyolojik 

boyutudur. Oysa insan bu boyuttan ibaret olmayan, aynı zamanda değer üreten, 

değerler etrafında örgütlenen, toplumlar kuran ve değerleri uğruna savaşan bir 

varlıktır. Sağlık hizmeti talep eden her birey, sağlık kurumuna kendine özgü bir 

yaşam öyküsüyle gelir. Salt tıbbi sorunlarından dolayı sağlık profesyonellerinin 

karşısına çıkmış gibi algılansa da aslında bu sorunlar o bireyin yaşamsal 

bütünselliğinin bir parçasıdır 2.    

Oysa sağlık profesyonelleri gerek sistemden, kurumdan kaynaklanan 

nedenlerle, gerek eğitiminden ya da bireysel anlayışlarından ve tutumlarından 

dolayı; fazla düşünmeden, sorgulamadan mekanik bir şekilde biyolojik 

indirgemecilik yapma, her insanı aynı şablona koyma eğilimi içindedir. Sağlık 

profesyonelleri önlerindeki sorunların yalnızca biyolojik değil, felsefi, sosyal, 

siyasal ve ekonomik boyutları da olduğunu bilmeli ve tüm bunları görebilecek 

geniş açılı bir bakışa sahip olmalıdır 3. Ancak bu şekilde yaptıkları işe değer 

yüklemeleri olanaklıdır. Değerin ortaya çıkışını sağlayan nesne halindeki tıp 

değil, özne durumundaki sağlık profesyonelleridir. Çünkü değer, öznenin 

nesneye yüklediği bir unsurdur. Sağlık profesyonellerine insan sağlığı, yani 

yüksek bir değer emanet edilmiştir. Bu bağlamda, sağlık profesyoneli ile 

sorunlarını çözmeye yöneldiği insan arasındaki ilişkinin, ağırlıklı bir etik 

boyutunun olması kaçınılmazdır 2,4. 

Sağlık profesyoneli hizmet verdiği kişilere koruyuculuk, tedavi edicilik ve 

rehabilitasyon faaliyetlerinin tümünü uygularken, bu etkileşme sürecinin etikle 

ilgili-bağlantılı bir ya da birkaç unsuru olabileceğini göz önüne almalıdır. Bunun 

için de tıp etiği konusunda ortak kavramlara ve dile sahip olmak kritik bir önem 

taşımaktadır. Sağlık profesyonellerinin yetişmesi sırasında tıp etiği bilgileri bazı 

eğitim kurumlarında daha kapsamlı aktarılırken diğer bazılarında üstünkörü 

geçilmektedir. Öte yandan tıp etiği alanı henüz oluşmasını ve olgunlaşmasını 

tamamlamamış olduğundan, mezuniyet sonrası eğitimde de ortak anlayışa ve 

dile sahip olma yönünden sorunlar yaşanmaktadır 5. Hâlbuki anlayış ve dil 

ortaklığının hem tıp etiği alanında akademik çalışma yapanlar arasında hem de 

onlarla sağlık profesyonelleri arasında gerçekleşmesi, tıpta etiğin söylemden 

eyleme taşınarak işlevsellik kazanması açısından çok önemlidir 6. 
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Tıbbi uygulama olanaklarının sürekli genişletildiği bir zamanda, etik 

meşruluğun değişen sınırlarının anlaşılıp tanımlanması giderek önem 

kazanmaktadır. Bu bağlamda sağlık profesyonellerinin hem sağaltan ve bakım 

veren olarak muhataplarına uygun biçimde davranması hem de yeni kuşak 

profesyonellere rol modeli olarak kendilerini göstermesi önemlidir 7. Uygun 

davranışlarda bulunmak ve iyi bir rol modeli oluşturmak için de, sağlık 

profesyonellerinin etik kavramının anlam yükünü iyi bilmesi ve onu kendisine 

mal etmesi gerekmektedir. 

Tıbbi ilişkileri düzenleyen temel değerlerin ve onların türevi olan 

kuralların kendi başına ortaya çıkması söz konusu değildir. Düzenin belirleyicisi 

tıpla uğraşanların bakış açısı ve kavrayış biçimidir.  Tıp etiğinin oluşturulması ve 

yaşama geçirilmesi süreçlerinde iki kesimin varlığından söz etmek olanaklıdır. 

Bunların ilki tıp etiğini kuramsal-kavramsal düzeyde ele alan akademik 

çalışmacılar, ikincisi tıp etiği çerçevesinde meslek yaşamlarını sürdüren / 

sürdürmesi gereken sağlık profesyonelleridir. 

Tıp etiği alanında kuramsal çalışma yapanlarla uygulayıcı konumunda 

olan sağlık profesyonellerinin birbirlerini anlayabilmesi, sağlıklı ve verimli bir 

iletişim-etkileşim düzeni içinde bulunabilmesi için, sağlık alanında çalışanların 

etik kavramından ne anladıklarının ve kuramsal etik çalışması yapanlardan ne 

beklediklerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Çünkü etik ikilemlerle yüz yüze 

gelen, etik kurallara uyma ya da uymama durumunda olan, etik kodların 

oluşturulması, eleştirilmesi ve değiştirilmesi süreçlerine katılan sağlık 

profesyonellerinin, “tıp etiği”ne yüklediği anlamın, özelde mesleki eylemlerine, 

genelde nitelikli sağlık hizmeti sunumuna olumlu ya da olumsuz olarak 

yansıması kaçınılmazdır. Öte yandan kuramsal tıp etiği alanında etkinlik 

gösteren tıp ya da tıp dışı meslek kökenine sahip akademik çalışmacılar, tıbbi 

ilişkileri değer sistemleriyle ilişkilendirerek düzenleme çabalarını tıp dünyasının 

gerçeklerinden kopuk olarak sürdüremezler. Bu çerçevede iki grupta yer alan 

kişilerin bütünleşmesi, ilişkilerini ortak bir anlayışa ve dile sahip olarak 

sürdürmesi gerekmektedir. Aksi halde bir yanda sonu gelmez işlevsiz 

tartışmalar yürütülürken diğer yanda ya anomi ve kaos ya da eleştirel 

düşünceden yoksun halde kurallara körü körüne bağlılık ortaya çıkacaktır. Bu 
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durum da hastaları, insan denekleri ve genelde toplum sağlığını olumsuz 

şekilde etkileyecektir. 

Tez çalışmasının amacı, sağlık alanında çalışanların etik kavramına 

yükledikleri anlamı belirlemek ve kuramsal tıp etiği çalışması yapanlardan neler 

beklediklerini saptamaktır. Yürütülen araştırma çerçevesinde bu belirlemenin ve 

saptamanın özgün bir veri tabanı ortaya çıkarması, böylelikle tıp etiğiyle 

akademik boyutta ilgilenenlere yol gösterici olması hedeflenmiştir. Geniş bir kitle 

üzerinde yürütülen araştırmanın, dolaylı olarak da katılımcı sağlık 

profesyonellerinde etik bilincinin ve duyarlılığının artmasına katkı sağlaması 

öngörülmüştür. Bir başka anlatımla, tez çalışmasının amacı, kuramsal etik 

çalışmalarına gerçekçi bir soluk getirmek ve bunun türevi olarak tıbbi 

uygulamaların etiğe uygunluk düzeyini yükseltmek şeklinde de ifade olunabilir.  
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2. GENEL BİLGİLER 
 

 

Tezin bu bölümünde veri toplamak amacıyla oluşturulan anket soruları 

paralelinde ancak onların izlediği sıra takip edilmeksizin konuyla ilgili genel 

bilgiler verilmiştir. Anket sonuçlarının tartışmaya açılacağı bir platform 

oluşturmak amaçlanarak, sırasıyla tıp etiğinin anlamı ve gerekliliği, tıp etiğinin 

evrimi, tıp etiği ilkeleri, etik sorunlar, etik kodlar, hukuk-etik ilişkisi, etik kurullar, 

araştırma etiği ve tıp etiği eğitimi konuları ele alınmıştır.  

 

 
2.1. Tıp Etiği   

 

Etik, insanın toplumsal ölçekte gerçekleştirdiği ve başkalarını etkileyen 

sonuçları olan davranışları/eylemleri/yapıp-etmeleri ve bunları biçimlendiren 

düşünme süreçleri ile ilgilidir 8,9. Bu ilgili oluş çerçevesinde etiğin somut olarak 

ortaya çıkışı üç biçimde olmaktadır: (1) Felsefenin bir ana alanı olarak etik, 

davranışlar bağlamında iyinin ne olduğu ve nelerin iyi olduğu konusunu ele 

almakta; insanın ideal davranışlarını formüle etmeyi amaçlamaktadır. (2) 

Toplum yaşamında etiğin karşılığı, insanların birbirleriyle ilişkilerinde neleri 

yapmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiğiyle ilgili bir kurallar kümesi; kısaca 

genel ahlaktır 10. (3) Belli bir alanda etkinlik gösteren kişilerin uymaları gereken 

kuralların belirlendiği ve o alana özgü uygulamalardaki istenen davranışların 

irdelendiği meslek etikleri, ilk ikisine göre daha yenidir ve bir bakıma onların bir 

sentezidir 9. 

Bu noktada etik ve ahlak kavramları arasındaki ilişki hakkında birkaç 

saptamaya yer verilecektir. Etik ile ahlakı ayrı iki kavram olarak kabul etmek 

yaygın bir yaklaşımdır. Böyle bir ayrım çerçevesinde etik insan davranışlarını 

irdeleyen düşünsel soyut bir etkinlik, ahlak ise insan davranışlarını belirleyen 

toplumsal somut bir düzenektir. Ahlak eylemin pratiği, etik ise eylemin teorisini 

oluşturan felsefe türü olarak ifade edilmektedir 11. Ahlak, toplumların 

gereksinimleri ve çıkarları doğrultusunda, alışkanlıklar, gelenekler, töreler ve 
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kamuoyunun gücünden destek alan, kendiliğinden biçimlenmiş, genel kabul 

görmüş yasaklamalar ve yönlendirmelerdir 9. Bu anlamda ahlak görelidir ve 

toplumdan topluma değişebilmektedir 8,9.  Ahlak geniş tabana yayılan ve nasıl 

davranılması gerektiğine ilişkin yazılı olmayan standartları içerir. Etik ise “ahlak 

üzerine söz söyleme etkinliğidir”. Bir başka ifadeyle “etik insan davranışının 

ilkeleriyle, ahlak ise bu ilkelerin tikel durumlarda uygulanması ile ilgilidir” 12,13,14.  

Arda’nın Pellegrino’dan aktardığı ifadeyle; “Kişiler moral öznelerdir ve 

kendi davranışlarından sorumludurlar. Ancak hepimizin kendimizi paranın, 

ünün, gücün ve prestijin baştan çıkarıcı etkilerine karşı koruma ödevimiz vardır” 
15. Meslek etikleri, bu çıkış noktasından hareketle oluşturulan ve meslek camiası 

özelinde değerleri ve kuralları belirleyen sistemlerdir. Genel bir tanımlamayla 

meslek etikleri, bütün mesleki uğraşların iyi ve doğruya yönlendirilmesi 

konusunda ilkeler koyan, meslek üyelerinin kişisel arzularını sınırlayan, belli bir 

çizginin dışına çıkmalarını önlemeye çalışan, mesleki idealleri geliştiren ve 

ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan ilkel ve kural dizgeleridir. Çağdaş dünyada 

tüm meslekler için, üyelerinin davranışlarını düzenleyen etik sistemleri 

oluşturularak, yüksek mesleki uygulama standartlarına ulaşılmaya ve 

bilgisizlikten ya da olumsuz kişisel eğilimlerinden kaynaklanan istenmeyen 

davranışlar engellenilmeye çalışılmaktadır.  Meslek etiğinin en önemli 

yanlarından biri, dünyanın neresinde olursa olsun, aynı meslekte çalışan 

bireylerin bu davranış kurallarına uygun davranmalarının gerekli olmasıdır. 

Mesleki etik bir meslek grubunun eseri olarak kabul edilebileceğine göre, bir 

grup ne denli güçlü kurulmuş ise, etik ilkeleri de o denli etkili olmaktadır 15. 

Meslek etikleri grubundan olan tıp etiği, tıbbi ilişkiler çerçevesinde sağlık 

profesyonellerinin iyi davranmak adına neleri yapmaları ve nelerden kaçınmaları 

gerektiği hakkındadır 9,16,17. Bu tematik çerçevede hem soyut düşünme, akıl 

yürütme hem de konulmuş kurallara uyma etkinliklerini kapsamaktadır. Farklı bir 

açıdan bakıldığında, tıp etiğinin tıbbi ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan 

“değerler dünyası” ile ilgilendiği söylenebilir. Buna göre tıp uygulaması içindeki 

değer sorunlarına yaklaşımda ”iyi” ve “kötü”nün hangi değer ölçülerine göre 

belirleneceği, tıp uygulaması içerisinde gerek “toplumsal”, gerekse “evrensel” 

nitelikli değerlerin olup olamayacağı, tıp etiğinin temel tartışmalarıdır. Tıp etiği 
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bu temel tartışmalardan yola çıkarak, çağdaş tıp uygulamalarıyla ilgili bir 

“değerler dünyası” biçimlendirmeye ve bu uygulamalar sırasında karşılaşılan 

değer sorunlarına yönelik yaklaşımları belirlemeye çalışmaktadır 15.    

Genel olarak aksi yönde bir kanaat bulunmakla birlikte, tıp etiği sadece 

etik sorunların çözümünde değil, etik sorun içermeyen tıbbi eylemlerin 

yürütülmesi sırasında da devreye girmektedir. Etik değerlendirme yapma ve 

karar verme süreçleri, klinik tıbbın doğal ve vazgeçilmez parçalarıdır. Öte 

yandan etik bilinç ve etik duyarlılık, etik sorunların tanınmasında ve 

çözümlenmesinde olduğu gibi onların ortaya çıkışının engellenmesinde de rol 

oynamaktadır 18.  

 

 

  2.2. Tıp Etiğinin Tıbbın Gündelik Hayatındaki Yeri ve Önemi  

 

Günümüzde sağlık hizmeti sunumu, bireysel bilgiye ve beceriye dayalı 

uygulamalar olmaktan uzaklaşmış, kurumsal ölçekte verilmeye ve ileri teknoloji 

kullanımına dayanmaya başlamıştır. Öte yandan, çağdaş toplumun değişen 

nitelikleri çerçevesinde, klinik ilişkide sağlık profesyonellerinin mutlak 

egemenliğine dayanan geleneksel düzen değişmiş, hastalar ve yakınları tıbbi 

uygulamalar konusunda giderek daha fazla söz sahibi olmuştur 19,20,21,22. Sağlık 

alanının ve toplumun doğasında meydana gelen bu dönüşümler, tıbbın etik 

boyutunun da yeni bir çehre kazanmasına, daha karmaşık hale gelmesine yol 

açmıştır 19,20,21. Bir yandan hasta haklarının her geçen gün daha yaygın kabul 

görmesi ve kapsamca genişlemesi diğer yandan sağlık profesyonellerine 

yönelik meslek hatası ithamlarının çoğalması, tıp camiasında genel bir 

güvensizliğe ve huzursuzluğa yol açmıştır. Bu olumsuz ruh hali, sorunlara karşı 

bir tür önlem niteliği taşıyan etik kurallara ve onlara kaynaklık eden temel etik 

ilkelere yönelik ilgiyi arttırmıştır 20,23,24.  

Tıp etiği ayrıca, sağlık profesyonellerinin birbirleriyle ve toplumla 

etkileşimi ve sağlık bilimlerindeki araştırmaların yürütülmesi açısından da önem 

kazanmıştır 24. Bilim ve insanlık gibi değerler arasında köprü görevi yapan etik, 
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tıbba insancıl bir boyut kazandırarak, tıbbın merkezinde kendine özgü bir yere 

sahip olmuştur 26.   

Bilimsel ilerlemenin hızla gerçekleşmesi ve sonuçlarının da hızla 

yaygınlaşıp benimsenmesi, tıp etiğine de yansımaktadır 15. Tıp etiğinin gelişerek 

değişmesini, özel bir ilgi göstererek izlememeleri halinde sağlık profesyonellerin 

meslek etiği donanımlarının yetersiz kalması,  vakaların etik değerlendirme 

süreçlerinin aksaması söz konusu olmaktadır. Teknolojik olanakların insanlığın 

yararına dönük kullanılması sırasında insanın bilimsel ve teknik bir uygulamanın 

nesnesi haline gelmesi tehlikesinin altını çizmek ve tıbbi eylemleri küresel 

ölçekte geçerli standartlar çerçevesinde gerçekleştirebilmek için uzlaşmaya 

dayalı normatif bir zemin kurma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu beklentilerin 

giderilmesi için de tıp uygulamalarında tıp etiği alanının göstereceği etkinliklere 

gereksinim duyulmaktadır 27,28,29. Çağdaş dünyada, tıbbi uygulamalar için sağlık 

bilimlerinin ve teknolojinin yanında sosyal bilimlerin de yaşamsal bir önem 

taşıdığı konusunda, farkındalığın ortaya çıkması da tıp etiğine ağırlık 

kazandıran bir faktördür 30. 

Tıp nesnel bir olgu olarak hastalıkla ve özne olarak hastayla 

ilgilenmektedir. Hastalık her zaman biyolojik, sosyal, psişik bir olgudur. Hastayı 

tüm bu yönlerini göz önüne alarak kendine özgü bir kişi olarak görüp 

değerlendirmek gerekmektedir. Etik, kişiye özgü farklılıkların tanınmasında, 

dikkate alınmasında önemli bir rol oynamaktadır 27. 

Sağlık profesyonellerinin tıp etiği hakkındaki bilgileri ve tıp etiğinin 

içselleşmesiyle ortaya çıkan mesleki vicdanları ne kadar yüksek düzeyde ise 

yanlış tıbbi eylemlerde bulunma riskleri de o kadar düşük olmaktadır. Bu 

unsurlar ile tıbba özgü teknik bilgilerin ve uygulama becerilerinin dengede 

olması; koşut gelişmişlik göstermesi gerekmektedir. Son derece gelişmiş bir etik 

donanıma ve mesleki vicdana sahip olmak, yüksek bir teknik-medikal bilgi 

düzeyi söz konusu değilse hasta insana yardım bağlamında anlam 

taşımamaktadır 31.    

Sağlık profesyonelleri kimi zaman tıp etiğiyle ilgili-bağlantılı durumlar 

hakkında aldıkları kararları kuramsal olarak temellendirememekte; onların 

dayanaklarını ve gerekçelerini ortaya koyamamaktadır 27. Oysa çağdaş sağlık 
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profesyonelinin, çağdaş dünyanın sağlık hizmeti tüketicisi karşısında 

davranışlarını savunmak adına duygusal nedenlerden öte akla, gerçeğe ve 

bilime dayalı açıklamalar yapması gerekmektedir. Tıp etiğinin önemli bir işlevi 

de tıbbi eylemin sosyokültürel boyutuyla ilgili sağlam temellendirmeleri olanaklı 

hale getirmektir 32.  

Sağlık profesyonellerinin davranışlarına yön veren mesleki ve bireysel 

değerlerin farkında olması, karşısındakilerin duygu, değer, inançları ile 

şekillenen tutumlarını kavramasını kolaylaştırmakta, kendi bireysel değerlerine 

uymasa da hasta yararına karar verebilmesini sağlamakta, böylelikle sağlık 

hizmetinin güvenilirliği artmaktadır 32. Tıbbın geleceği teknolojiye olduğu kadar, 

toplumun “değerler sistemi”ne de bağlıdır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler 

sosyokültürel yapıyla uyumlu olduğunda, etik kaygı ve duyarlılık taşıyarak 

yaşama geçirildiğinde, insana daha mutlu ve sağlıklı yaşama olanakları 

sunabilir 27. Oğuz’un Bayram Karasu’dan aktardığı ifadeyle, “hastalar tüm teknik 

hataları bağışlayabilirler, ama etik olanları asla” 33. 

Sağlık profesyonelleri ilke olarak tıp etiğine uygun davranmayı istemekte 

ancak bu isteklerini gerçekleştirme konusunda zorluk yaşamakta ve kaygı 

duymaktadır. Etik kavramının anlam yükünü hakkıyla bilmek ve çağdaş tıp 

etiğinin içeriğine hâkim olmak, kaygıya kapılmayı ve zorluk çekmeyi büyük 

ölçüde ortadan kaldıracak; mesleki uygulamalarda hangi tutumların 

benimsenmesi gerektiği ve eylem seçeneklerinin nasıl değerlendirileceği 

konusunda yol gösterici olacaktır 34,35.  

Tüm bunlara rağmen tıp etiğinin tüm sorunları çözen bir sihirli değnek 

olduğu düşüncesine kapılmamak gerekir. Sağlık çevrelerinin tıp etiğine sahip 

olduğundan ve hatta taşıyabileceğinden fazla anlam yüklemeye çalıştığı onu 

abartılı bir şekilde algılayıp kavradığı saptamasını yapmak olanaklıdır. Tıbbın 

teknik diye adlandırabileceğimiz boyutunun dışındaki özellikle insan ve toplum 

bilimleri ile ilgili yönlerinin tıp etiğinin kapsamında olduğu düşünülmektedir. 

Bunun nedeni tıp etiğine yönelik ilginin fazla ancak tıp etiği hakkındaki bilgiye 

yönelik ilginin daha az olmasıdır 36.  

Sonuç olarak klinik uygulamalarda baş döndürücü hızla gelişen, teknoloji 

ve bilgi çağında tıp etiğinin devreye girişi bir zorunluluk olmaktadır. Bu devreye 



 10 

girişin sorunsuz yaşanması ve verimli olması bağlamında dikkate alınması 

gereken hususlardan biri tıp ve tıp etiği çevreleri arasındaki entegrasyondur 28. 

Tıp çevrelerinde etikten söz edilmesi bağlamında kastedilen genellikle kurallar, 

kurallara uyma ya da aksine onları ihlal etme ile ilgili durumlardır. Tıp etiğinin 

akademik çevrelerde ele alınması sırasında ise tıp etiği ilkelerine, öğretilerine, 

ikilemlerine yönelik irdelemeler, eleştiriler, düzenlemeler, tartışmalar ön plana 

geçmektedir. Düşünmeyi ve kurallarla etkileşmeyi iki farklı kesime mal eden bu 

anlam bölünmesinin, özellikle kesimler arası bağlantının zayıf kalması 

durumunda, tehlikeli olduğunu belirtmek mümkündür 9. Pratikte kuramsal tıp 

etiği yapanları, genellikle sorunları irdeleyen, yorumlar yapan bir tür filozof veya 

sadece kusurları araştıran ve sorumlularını cezalandıran bir tür polis-yargıç 

olarak görenler de bulunmaktadır. Bu bağlamda eğitilmeye ve bilgilendirilmeye 

gereksinim olduğu aşikârdır. Bu da tıp etiği konusunda duyarlı ve bilinçli olan 

herkesin iletişim ve etkileşim içinde olmasını zorunlu kılmaktadır 28.  

 

 
2.3. Tıp Etiğinin Evrimi; Tıp Deontolojisi ve Biyoetik  

  

Tıp etiği, köklü bir geleneğe dayanmakla birlikte, çağımıza özgü yapısıyla 

ortaya çıkışı bakımından yeni bir alan olduğunu söylemek olanaklıdır. Bu yeni 

yapılanma içindeki değişerek gelişme, meslek uygulamaları sırasında uyulması 

gereken ahlak ve adap kurallarından ibaret olma şeklinde başlamış; insanlığın 

yüzleşmek durumunda kaldığı canlılıkla ilgili büyük değer sorunlarının tartışıldığı 

bir alan olmaya doğru ilerlemiştir. Tıp etiğinin geçirdiği bu evrim süreci 

bağlamında, “deontoloji” erken dönemdeki içeriği; Thomas Percival’in “tıp etiği” 

terimini ilk kez kullandığı aşamayı çağrıştırmaktadır. Günümüzde giderek daha 

yaygın biçimde kullanılan “biyoetik” ise tıp etiğinin hem içerik hem de yöntem 

bakımından gelişmiş bir versiyonunu ifade etmektedir. 

“Deontoloji”, terim olarak, 19. yüzyılın ilk yarısında Jeremy Bentham 

tarafından önerilmiştir. Tıp deontolojisi, sağlık profesyonellerinin görevlerini 

belirleyen kuralları ifade eder 9,15,17,37,38. Söz konusu kuralların bazıları resmi, 

bazıları gayrı resmidir. Gayrı resmi olanların kimi sivil tıp etiği kodu halinde 
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yazıya dökülmüş, kimi sözlü gelenek içinde yaşatılmaktadır. Tıp deontolojisi ya 

da kısaca deontoloji terimi, ülkemizde yakın geçmişe kadar tıp etiğinin tam 

karşılığı olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise tıp etiğinin kurallardan oluşan alt 

kümesinin adı olarak kabul edilmesi eğilimi ağır basmaktadır. Bu kabul 

çerçevesinde tıp etiği, deontolojiden fazla olarak tıbbi ilişkiler çerçevesinde 

sağlık profesyonellerinin iyi davranmak adına neleri yapmaları ve nelerden 

kaçınmaları gerektiği hakkındaki soyut düşünme ve akıl yürütme etkinliklerini 

kapsamaktadır 9,15,17,39,40,41,42,43,44,45. 
Biyoetik terimi ise ilk olarak, 1971 yılında, van Rensselear Potter 

tarafından kaleme alınan “Biyoetik: Geleceğe Köprü” (Bioethics: Bridge to the 

Future) adlı kitabın başlığında yer almıştır 46. Hala yeni ve yeni olmaktan ötürü 

karşılığı netlik kazanmamış bir kavramdır. Kimilerince tıp etiğiyle eş anlamlı gibi 

değerlendirilmekle birlikte genel kabul daha geniş bir anlam yüküne sahip 

olduğu merkezindedir. Bu genişleme içerik bağlamında tıbbi eylemlerin yanı sıra 

canlı doğayla ve çevreyle olan etkileşmelerdeki eylemleri de ele almayı 

getirmekte; çalışmacıların kökeni de sağlık mesleklerinin yanı sıra felsefe, 

ilahiyat, hukuk, insan ve toplum bilimleri, doğa ve çevre bilimleri gibi farklı 

alanlar olabilmektedir. Biyoetik çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, tıbbi 

ilişkiye yol göstermeye yönelik düzenlemeler yapma kaygısının önemli ve 

öncelikli bir unsur olmadığı saptamasını yapmak olanaklıdır 9. Biyoetik, bir 

değerlendirmeye göre, tıbbi eylemlerin yanı sıra insanın canlı doğayla ve 

çevreyle olan etkileşmelerdeki değer sorunlarının da konu edildiği disiplinler 

arası bir akademik alandır. Farklı bir yaklaşımla onu tıbbi araştırmalarda 

dürüstlük, koruyucu hekimlik, sağlık politikaları, sağlık ekonomisi gibi genel ve 

toplumsal yanı ağır basan konular çerçevesinde beliren etik sorunlara yönelen 

bir alan biçiminde betimlemek de olanaklıdır 11,25,46,47.   

Biyoetiğin çeşitli düzeylerde tanımlanması ve alan sınırlarının 

belirlenmesi olanaklıdır. Örs’e göre, dar çerçevede biyoetik, tıp uğraşında 

ortaya çıkan değer sorunlarını belirleyen, tartışan ve çözüm önerileri sunan, 

yeni normlar arayan, disiplinler arası yaklaşımı benimsemiş bir akademik 

alandır. En geniş anlam yüküyle biyoetik denildiğinde ise, belli başlı insan 
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uğraşlarının, içinde bulundukları topluma karşı taşıdıkları etik sorumluluğun 

konu edildiği bir alan ifade olunmaktadır 15. 

Etik alanında değer sorunlarının mantıksal-eleştirel-anlam bilgisel bir 

yorum etkinliği biçiminde incelenmesi, sorunların ortaya çıkışını etkileyen 

değişik etkenlerin belirlenmesi ve çözüm yolları aranması yönelimi söz 

konusudur. Biyoetik tıp, hukuk, din bilimi, psikoloji, sosyoloji ve politika gibi farklı 

disiplinler arasında kalan konuları kapsadığından, tüm bu disiplinlerin uzmanları 

tartışmalara katkıda bulunmaktadır 15. Ancak Şehiraltı’nın Pellegrino ile 

arkadaşlarının makalesinde aktardığı gibi her disiplin kendi genel amacına ve 

yöntemine uygun olarak sorunlara yaklaşmakta 48 ve elde edilen sonuçlardan tıp 

pratiğinin beklentilerine uygun olarak yararlanmak güç olabilmektedir 49. 

Sağlık profesyonelleri, mesleki uygulamaları sırasında hastalar ve hasta 

aileleri ile yasaların, geleneklerin, dini inançların karıştığı değer çatışmaları 

yaşayabilmektedir. Dolayısıyla toplumda yerleşik değer sistemleri, geçerli 

yasalar, sağlık politikaları gibi unsurlar tıbba özgü değer sorunlarının yanında 

yer almakta; bu bağlamda tıp etiği ile genel ahlak karmaşık bir bütünleşme 

tablosu arz etmektedir. Bu karmaşık değer çatışmalarını anlamak ve çözmek 

için tıp etiğinin benimsemiş olduğu yaklaşımların ötesinde hukuk, felsefe, 

sosyoloji yöntemlerinden yararlanmaya; farklı disiplinlerden yardım almaya 

ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu farklı bakış açılarından ve yöntemlerden 

yararlanarak sorunları aşmanın; insana saygının korunması için yapılması 

gerekeni belirlemenin mümkün olduğu noktada, tıp etiğini aşkın olarak 

biyoetiğin devreye girmesi gerekmektedir 48,49. 

 

 

2.4. Tıp Etiği Temel İlkeleri 

 

Tıp etiği temel ilkeleri başlığı altında, ilk olarak kurala bağlanmamış 

durumlarda sağlık profesyonellerinin başvurdukları yollar hakkında bir dizi 

saptama yapılıp ilke-kural ilişkisi ele alınacaktır. Ardından genel olarak ilkeler 

hakkında bilgi verilip tek tek ilkelerin açıklaması yapılacaktır.  
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Kurala bağlanmamış durumlarda etik sorunlara yaklaşmada sağlık 

profesyonelleri için birçok farklı yol bulunmaktadır. Bu yollar, kabaca akılcı ve 

akılcı-olmayan biçiminde ikiye ayırmak olanaklıdır. Akılcı olmayanın akıldışı ile 

aynı anlamda olmadığına, “aklın karar verme sürecinde sistematik biçimde 

kullanımından farklı“ anlamında kullanıldığına dikkat etmek gerekir. Akılcı-

olmayan yaklaşımları: (1) Boyun eğme, (2) öykünme, (3) duyumsama ya da 

isteme, (4) sezgi, (5) alışkanlık biçiminde sıralanmaktadır. Akılcı yaklaşımlar ise; 

(1) deontoloji, (2) sonuçsalcılık, (3) ilkecilik ve (4) erdem etiği şeklindedir. Akılcı 

yaklaşımların hiçbiri evrensel olarak kabul görmemiştir. Bireyler akılcı-olmayan 

yaklaşımlarda olduğu gibi akılcı yaklaşımlar arasında da farklı seçimlerde 

bulunabilmektedir 25. Bununla birlikte ilkelere dayalı olarak tıbbi eylemleri 

gerçekleştirmenin hem klinisyenler hem de kuramsal etik çalışması yapanlar 

tarafından daha sık benimsendiği saptamasını yapmak olanaklıdır.  

İlkeler, farklı çerçevelere özgü temel yaklaşımları ifade eden davranışlara 

yön gösteren ve ölçüt oluşturan, genel ve soyut düzenlemelerdir. Etik kurallar, 

etik ilkelere göre daha özel ve somut olan ve etik ilkelerden türetilen 

düzenlemelerdir. Kuralları, ilkelerin uygulamaya yansıyan türevleri olarak 

nitelemek ve temel işlevlerinin uygulamaların istenir nitelikte olmasını güvence 

altında tutma olduğunu söylemek olanaklıdır. Kurallar, genelgeçer karakter 

taşıyan ilkelerden farklı olarak belirli olgular ve onların somut olarak ortaya 

çıktığı durumlar için geçerlilik taşır 18,50,51,52   

İlkeler ve kurallar için yukarıda genel olarak yapılan saptamalar tıp etiği 

çerçevesinde yer alan ilkeler ve kurallar için de geçerlidir. Tıp pratiğinde etik 

değerlendirme yapma ve etik karar verme noktasında çağdaş tıp etiğinin 

kurallarının ve ilkelerinin gereğini yerine getirmek gerekmektedir 18,52. Etik 

ilkelerin aynı zamanda ortak akademik ve mesleki kültürün içeriğini oluşturmada 

da gerekli olduklarını söylemek olanaklıdır 15.  

Tıp etiği çerçevesinde sorunları tartışma, değerlendirme ve çözümleme 

sırasında pratik aklın ahlaksal yetkinliğiyle doğrulanmış ve nesnel bir dayanak 

oluşturan kimi temel etik ilkeleri, tıbbi eylemlere daha sık yol gösterici 

olabilmektedir. Bu nedenle ilkeler tıp etiği tarafından daha kuvvetle 

benimsenmekte ve daha sık kullanılmaktadır 9,18. Bu ilkeler farklı otörler 
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tarafından farklı kompozisyonlar halinde sistemleştirilmiştir. Dünya genelinde ve 

ülkemizde hem klinisyenler hem de akademik etik çalışması yapanlar arasında 

yüksek oranda benimsenen, Beauchamp ve Childress adlı iki Amerikalı 

biyoetikçinin önerdikleri dört ilkeli şemada (1) yarar sağlama, (2) özerk olma ve 

başkalarının özerkliğine saygı gösterme, (3) zarar vermeme, (4) adil olma yer 

almaktadır 52,53. Yaşama saygı duyma, aydınlatma ve onam alma, sır saklama, 

mahremiyete saygı gösterme, dürüstlük, özgecilik, ayrımcılıktan kaçınma, 

ihtisasa saygı duyma, dayanışma da, bu dörtlü şemada yer almamakla birlikte, 

hemen akla gelen tıp etiği ilkeleridir. İlkeleri belli bir yaklaşıma göre düzenleme 

bağlamında, bazı ilkelerin ana başlık olarak seçilmesi ve diğer bazı ilkelerin 

onların altında yerleştirilmesi söz konusu olabilmektedir 9. 

Tıp etiği sorunlarının çözümünde çağdaş yaklaşım, bir takım katı ve 

değişmez kuralları aynı kategoriden her olayda uygulamak değil temel ilkeler 

doğrultusunda her bir özgün olay için en uygun yaklaşımı belirleyip onu 

gerçekleştirmektir 18,52. Bir başka deyişle tıp etiği temel ilkeleri, kuralların genel 

çerçevesini oluşturmanın yanı sıra, kurala bağlanmamış durumlarla ilgili karar 

vermelerde de yol gösterici olmaktadır 18,54. 

Etik ikilemleri aşmaya yönelik karar alma süreçlerinde tıp etiği temel 

ilkelerinden birinin ya da birkaçının gözetilmesi, diğer bazılarının ise ihmal / ihlal 

edilmesi söz konusu olmaktadır. İlkeler arasında daimi bir hiyerarşi 

bulunmamaktadır ve ikilemden çıkışta yol gösterici olarak benimsenecek ilkenin 

belirlenmesi bağlamında yaşanan durum özelinde değerlendirme yapmak 

gerekmektedir. Yapılan değerlendirmede ilke ihlalini haklı çıkaracak önemli bir 

nedenin olup olmadığı da ele alınmaktadır 9,18,55.  

Etik ilkelere dayalı değerlendirme süreçlerinde iki nedenden kaynaklanan 

bir öznellik boyutu bulunmaktadır.  Bir yandan değerlendirme yapan kişinin 

değer sistemi, değerlendirmede bulunduğu alana bakışı, temel ilkeleri algılayış 

ve yorumlayış biçimi gibi bireyden kaynaklanan öznel faktörler vardır. Diğer 

yandan benimsenen-bağlı olunan etik yaklaşım çerçevesinde kimi ilkelerin ön 

plana çıkarılması ve kimilerinin geri planda bırakılmasından kaynaklanan bir 

öznellik de söz konusudur. Etik ilkelerin doğasındaki nesnellik bu öznelliği bir 

ölçüde dengelemektedir 56,57.    
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2.4.1. Özerklik ve Özerkliğe Saygı İlkesi 

 

Bir insanın öncelikle kendi yapıp edecekleri, ikincil olarak da kendisine 

yapılıp edilecekler konusunda bağımsız olarak ve kendi değerlerine dayanarak 

kararlar vermesine ve bu kararlar doğrultusunda uygulamalarda bulunmasına 

özerklik denir 17,52. Özerklik insan olmanın önemli öğelerinden biridir ve insan 

haklarıyla da yakından ilişkilidir 1,57,58,59.  

Tıbbi ilişki ve özerklik arasında iki tür bağlantı bulunmaktadır. Hasta olma 

hali bir yandan bireyin özerkliğini kısıtlarken, öte yandan bu hal bireyin 

özerkliğine en çok özen gösterilmesi gereken bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Özerklik ve özerkliğe saygı ilkesi yalnızca hastanın özerkliği ve ona 

gösterilecek saygı ile sınırlı olmayıp üçüncü kişilerin ve genel olarak toplumun 

özerkliği çerçevelerinde de yol göstericidir 17,57.   

Tıbbi ilişkiler çerçevesinde özerkliğe saygı ilkesinin en önemli koşulları 

olarak, hastanın (1) durumu hakkında anlayabileceği biçimde bilgilendirilmesi, 

(2) bilgi verilip seçenekler sunulduktan sonra kendisi hakkındaki son kararı 

vermenin ona bırakılması, (3) tanı ve tedavi amaçlı her bir girişim için ayrı ayrı 

izninin alınması, (4) reddettiği girişimlerin yapılmaması, (5) mahremiyetine saygı 

gösterilmesi, (6) açık sözlü olunması, gerçeklerin ondan gizlenmemesi, (7) vaat 

edilenlerin yerine getirilmesi, (8) sırlarının saklanması, (9) durumu hakkında 

bilgi almak istemiyorsa bu isteğine de saygı gösterilmesi sıralanabilir 60,61. 

Hastaya verilen bilgiden sonra alınan onamın geçerli olabilmesi için bir 

takım koşulların sağlanmış olması gerekmektedir 62. Bilgilendirme aşırı bir 

yönlendirme çabası içermemelidir. Kişi onam verirken herhangi bir zorlanmayla 

karşılaşmamalıdır. Hastanın onam vermeme yönündeki direncini kırmak 

amacıyla, önerilen tıbbi işlemin risklerinin saklanması ya da hafife alınarak 

aktarılması, yararlarının abartılması, yapılmaması halinde ortaya çıkabilecek 

olumsuzlukların büyütülmesi zorlama niteliğinde kabul edilmektedir 61,63.  

Onamın geçerliliği açısından diğer bir koşul, onam verecek olan kişinin 

verilen bilgileri anlayıp değerlendirebilecek, bunlara dayalı olarak karar 

verebilecek ve kararlarını uygulamaya koyabilecek yeterlilikte olmasıdır 
52,61,64,65. Yeterlilik, kişinin kendisiyle ilgili konularda karar verebilme, kendi 



 16 

çıkarlarını fark edip koruyabilme kapasitesine sahip olması ve çocukluk, 

bunama, şuur kapanıklığı gibi zihinsel yetileriyle ilgili sorunu bulunmaması 

halinde söz konusudur. Yeterlilik bağlamında kişinin bir yandan algılama, 

düşünme, değerlendirme, karar verme ve aldığı kararları uygulama becerilerine 

diğer yandan bu melekelerle işlenecek tam ve doğru bilgiye sahip olması önem 

taşımaktadır 1,17,52,66,67. Sınırlı yeterlilik düzeyine sahip kişilerin, düzeylerine 

uygun biçimde aydınlatılması ve karara sınırlı ölçüde de olsa ortak edilmelerine 

çalışılması etik açıdan uygun bir yaklaşımdır 1,52. 

Özerkliğe saygılı bir yaklaşımı benimsemek, sağlık profesyonelini 

hastasıyla daha üst düzeyde diyalog kurmaya ve uzlaşma için daha çok çaba 

harcamaya mecbur etmektedir. Hasta açısından ise özerkliğini geliştirmek ve 

tıbbi eylemlerin sorumluluğunu sağlık profesyoneliyle bölüşmek durumunda 

kalmaktadır 25,60. İki tarafın yaşadığı bu zorlukların yanı sıra toplumsal 

alışkanlıkların değişmesinin zor oluşunun da katkısıyla, özerkliğe saygılı 

yaklaşımın selefi ve alternatifi olan paternalist yaklaşım, tamamen terk 

edilmemiştir; geleneksellikten gelen gücünü ve geçerliliğini azalarak da olsa 

devam ettirmektedir 1. 

Özerkliğe saygı göstermeyle ilgili etik sorunlar genel olarak özerkliğe 

saygı göstermekten dolayı hastaya yarar sağlayamama ya da ona zarar 

vermeyi göze alma biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bunlara hastanın özerkliğine 

saygı göstermenin, ancak başkalarının özerkliğini zedeleme pahasına mümkün 

olduğu durumları; özerklikler arası çatışmaları da eklemek olanaklıdır 60. 

  

 

2.4.2. Adil Olma İlkesi 
 

Adil olma ilkesi tıp uygulamalarında sınırlı kaynakların ve olanakların 

kullanımı konusunda yol göstericidir. Sağlığın temel bir insan hakkı olduğu ve 

sağlık hizmetlerinden herkesin adilane yararlanması gerektiği genel kabul 

görmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Tıp Birliği de hasta haklarıyla ilgili 

düzenlemelerinde sağlık kaynaklarının dağıtılmasında sosyal adalete ve eşitliğe 

önem veren bir yaklaşım benimsemektedir 25. Ancak benimsenen bu yaklaşımın 
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hayata geçirilmesi güçtür. Çünkü tüm hastalar için pahalı ve sınırlı tıbbi 

kaynakları ve olanakları sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle tıbbi 

kaynakların hakkaniyetle dağıtılması konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır.  

Bunun nedeni tıbbi kaynakların dağıtımının teknik bir iş olmayıp ahlaki bir iş 

olmasıdır. Özellikle sınırlı sayıda olan tıbbi kaynakların paylaştırılmasında eşitlik 

ilkesinin mi yoksa diğer adil paylaşım ilkelerinin mi geçerli olacağı, etik 

tartışmaları kaçınılmaz kılmaktadır 52,68,69,70,71,72. 

Kaynakların paylaştırılmasında yaşanan diğer etik konu, hizmeti alacak 

kişinin seçimi ve dağıtım kararını kimin vereceğidir. Son yıllarda her bir hastanın 

ihtiyacını ve göreceği tıbbi yararı esas alarak dengeler oluşturma, olanakları ve 

kaynakları paylaştırma formülü genel kabul görmektedir. Konuyu kuramsal 

düzeyde ele alan kimi yazarlar, mevcudu herkese mutlak bir eşitlik anlayışı 

içinde dağıtmayı uygun bulurken kimileri ise bireyin gereksinimi, çabası, katılımı 

gibi unsurlar üzerinden değerlendirme yapma eğilimi göstermektedir 70,71,73. 

Sınırlı kaynakların dağıtımı ile ilgili kararlarda, tüm tıbbi kararlarda olduğu 

gibi, hem mesleki ve kişisel değerler hem de sosyal, ekonomik, politik, kültürel 

koşullar rol oynamaktadır 25. Bu çerçevede Aksoy “hastanın iyiliğiyle direkt 

ilişkisi olan klinisyenin doğru dağıtım yapması çok güçtür” saptamasını 

yapmaktadır 73.  Ersoy ile Altun’un makalelerinde belirttiği gibi Dossetor ise kıt 

kaynakların topluma ait olduğunu belirterek toplumun bu kaynakların eşit ve adil 

bir şekilde paylaştırılması için paylaştırıcı etik ilkelerin uygulanmasını beklediğini 

bildirmektedir 71.  

Soruna çözüm olarak kaynakların paylaştırılması ile görevli kurullar 

oluşturulması önerilmektedir. Görevi kurum politikaları geliştirmek ve uygulamak 

olan bu dağıtım kurullarında tıp etiği uzmanlarının, klinisyenlerin, konuyla ilgili 

dernek üyelerinin ve kurulun bünyesinde bulunduğu sağlık kurumu yetkililerinin 

yer alması önerilmektedir. Veach’in ve Dossetor’un, etik kurullar gibi bağımsız 

karar organları olan bu kurulların, her bir hastanın ihtiyacını ve tıbbi yararını 

gözeterek karar verici rolünü üstlenmesi öngörüsü, Ersoy ve Altun tarafından 

aktarılmaktadır 71. 
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 2.4.3. Zarar Vermeme İlkesi 

 

Zarar vermeme ilkesi, tıp alanındaki ahlaki değer sorunlarının ifade 

edilmeye başlandığı günden beri tıbbın temel ilkelerinden biri olmuştur. Hipokrat 

bu ilkeyi “önce zarar verme” diyerek dile getirmiştir. Bu ilke yalnızca hastaya 

zarar vermekten kaçınma ile sınırlı olarak anlaşılmamalıdır. Gerek sağlık 

profesyonelleri gerekse üçüncü kişiler ve toplum da zarar vermeme ilkesinin 

kapsamı içinde düşünülmeli; etik değerlendirmelerde bu kesimlere de zarar 

vermeme kaygısı duyulmalıdır 57.  

Zararın ne olduğu ve kime göre saptanması gerektiği, bu ilke bağlamında 

çok önemli bir husustur. Kimi zaman yaşamı tehdit eden bir zarara engel olmak 

için daha az ciddi başka bir zarar kabullenilmesi söz konusu olmaktadır 57.  

Zarar vermeme ilkesinin somut durumlarda devreye girişinde risk/yarar 

değerlendirmesi kavramı gündeme gelmektedir. Bu kavram çerçevesinde, zarar 

vermeme ilkesi ile aşağıda ele alınan yarar sağlama ilkesi bir arada devreye 

sokulmakta, hangi seçeneğin daha fazla değer koruduğu bu ikili kıstasa göre 

belirlenmektedir 52,57,74.  

 

 
2.4.4. Yarar Sağlama İlkesi 

 

 Yarar sağlama ilkesi tıp etiğinin başat unsurlarından biridir ve böyle oluşu 

bir yandan çağdaş etik çerçevesinde yararcılık öğretisinin taşıdığı ağırlıktan, 

diğer yandan tıbbın doğası gereği yarar sağlamaya yönelik bir etkinlik 

olmasından kaynaklanmaktadır. Sağlık profesyonellerinin sadece değil ama 

öncelikle üzerinde tıbbi uygulama yaptıkları kişiye yarar sağlama çabası içinde 

olması söz konusudur. Ancak yarar sağlama ilkesinin hayata geçişi bununla 

sınırlı olmayıp, hasta yakınlarına, meslektaşlara, topluma, tıbba yönelik 

açılımları da bulunmaktadır 52. Felsefi temeline gönderme yaparak, bu ilkenin 

tıbbi eylemi biçimlendirişindeki genel esprinin, mümkün olan en yüksek sayıda 

kişiye mümkün olduğunca yüksek düzeyde yarar sağlamak olduğu söylenebilir 

75. 
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 Klasik tıpta zarar vermekten kaçınma ilkesinin, Hipokrat’ın ünlü 

aforizmasında belirttiği üzere, ön planda yer almasına karşılık günümüzde yarar 

sağlama ilkesi daha öncelikli ve ağırlıklı bir hale gelmiş bulunmaktadır. Zarar 

vermemek ve yarar sağlamak ilk bakışta özdeş gibi görünmekle ve kimi 

otörlerce öyle kabul edilmekle birlikte, iki ayrı yaklaşım olarak kabul edilmeleri 

olanaklı ve durum değerlendirmesi yapma bağlamında daha işlevseldir. Çağdaş 

tıbbın artan olanakları bağlamında bir saptama yaparak, yarar sağlama 

potansiyeli yüksek işlemlerin aynı zamanda zarar verme risklerinin de yüksek 

olduğu söylenebilir 51,52.  

 Yarar sağlama ilkesinin tıbbi eyleme kılavuzluk etmesi bağlamında 

üzerinde durulması gereken iki durum, yukarıda temas edilen yarar sağlama-

zarar vermeme dengesinin hassas biçimde ayarlanması ile özerklik ve yarar 

sağlama arasındaki çatışmalara çözüm yolu bulunmasıdır. Çağdaş tıp etiğinin 

ön plandaki iki ilkesi olan özerklik ile yarar sağlamadan her birinin ayrı bir eylem 

seçeneğini gerekçelendirdiği durumlar, aşılması en güç etik ikilemler olarak 

ortaya çıkmaktadır. Ülkemize özgü geleneksel kültürel yapı bağlamında 

paternalist eğilimin ağır basıyor oluşu bağlamında, yarar sağlamanın ve hatta 

zarar vermemenin, özerkliğe önem vermeye ve saygı göstermeye göre daha 

kuvvetle benimsenen ilkeler olduğu saptamasını yapmak olanaklıdır 57,74.  

 

 

2.5. Tıp Etiğiyle İlgili Sorunlu Durumlar 

 

Etik sorunlar, davranışın iyi olmasıyla ilgili tereddütlerin veya itirazların 

ortaya çıktığı durumlardır. Davranışı belirleyen zihinsel süreçte de davranışın 

sergilendiği toplumsal ortamda da söz konusu olabilirler. Etikle ilgili sorunlu 

durumlar çerçevesinde “ikilem” ve “ihlal” gibi iki ana kategori bulunmaktadır. 

İkilemi, kurala bağlanmamış durumlarda karar vericinin yaşadığı seçim sorunu ; 

ihlali ise eylemi düzenleyen standart kuralların çiğnenmesi olarak tanımlamak 

mümkündür 17. Etik ikilemlerde farklı ilkelerin veya kuralların, yol gösterici olarak 

eş zamanlı ve birbirine yakın ağırlıklı olarak devreye girmesi, her birinin farklı bir 

davranış seçeneğinin yeğlenmesini gerektirmesi söz konusudur. Bu durumda 
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bir ilkeye uygun davranmak bir diğerine aykırı olmayı; bir başka deyişle bir 

değeri korumak bir diğerini harcamayı zorunlu kılmaktadır. Etik ihlali ise 

davranışın belli bir / birkaç ilkeye veya kurala, tereddüde yer bırakmayacak 

biçimde aykırı olmasını ifade eder. Genellikle ilkeler arasında ikilemlere 

düşüldüğünü, ihlal edilenin ise daha çok kurallar olduğunu söylemek olanaklıdır 
9,18. 

Etik sorunları aşabilmek için danışmanlık almaya ya da referans 

metinlere yönelmeye gereksinim duyulmaktadır. Bu referanslar; tıp etiği 

konusunda danışmanlık veren uzmanlar ve kurullar, tıp etiği literatürü, tıp etiği 

kodları, tıp etiği ile ilgili akademik birimlerde çalışanlardır. Bunların verdikleri 

destek sınırlı olmakla birlikte önemlidir. Bu bakımdan bunların her birinden söz 

etmek yerinde olacaktır. 

Danışmanlık bağlamında, tek tek vakalar düzeyinde değerlendirme 

yaparak yardımcı olmayı iş edinmiş etik danışmanlardan oluşan model, acilen 

yardım beklenen durumunda başvurma işlemleri ve kurulun toplantı aralıkları 

gibi nedenlerden kaynaklanan zaman kayıplarına mahal bırakmama yönünden 

ciddi bir avantaja sahip olmakla birlikte, diğer birçok ülkede olduğu gibi 

yurdumuzda da benimsenmemiştir 18.  

Yaş, cinsiyet, yaşam ve meslek deneyimi, meslek ve dal gibi farklı 

kriterler açısından heterojen bir yapı arz eden etik kurullar, farklı bakış açılarının 

bir araya gelmesinden kaynaklanan geniş ve derin bir görüşe sahiptir. 

Danışman etik kurulların temel işlevleri ikileme düştükleri durumlarda yol 

göstererek ve zor kararlarına manevi destek vererek klinisyenlere yardımcı 

olmaktır. Bu kurullar genellikle vakanın dışarıdan ana hatlarıyla bir 

değerlendirmesini yapıp eylem seçeneklerini sıralayarak son kararı klinisyene 

bırakmak durumundadır 18.  

Tıp etiği ile ilgili metinler bağlamında, kuramsal tıp etiği çalışması 

yapanların kitapları, makaleleri ile ulusal-uluslararası, resmi-gayrı resmi 

kurumların oluşturduğu etik kodlar diye adlandırılan kural dizgeleri yer 

almaktadır. Bu metinler klinisyenin mücadele ettiği somut soruna doğrudan 

çözüm getirmemekle birlikte, çözüm arama sürecine farklı dolaylılık 

derecelerinde katkıda bulunmaktadır 18. 
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Klinisyenin etik değerlendirme yaparken daha deneyimli klinisyenlerden 

yardım ve destek alması, deneyimin paylaşılması tıpta sık kullanılan geleneksel 

bir yoldur 18. 

 

 

2.6. Tıp Etiği Kodları 
 

Etik kod terimi belirli bir konudaki etik kurallar kümesini ifade eder 
9,17,67,76,77.  Tıp etiği kodu ise tıbbi eyleme yol göstermek üzere ulusal ya da 

uluslararası ölçekteki resmi ya da gayrı resmi otoriteler tarafından hazırlanmış 

olan kural dizgeleridir 17. Etik kodların geçerli olmasının temel nedeni bir 

gereksinimi gidermelerinden ötürü yol gösterdikleri kitle tarafından 

benimsenmeleridir. Bunun yanında ulusal ve resmi olan kodların kimi zaman 

yaptırımla desteklenmiş bulunması da geçerlilik kazanma konusunda etkili 

olmaktadır 9. Gayri resmi, uluslararası bir kuruluş olan Dünya Tıp Birliği’nin 

bildirgelerinden, uluslararası hekimlik ahlakı, denek hakları, hasta hakları, tedavi 

amaçlı düşük yaptırma hakkındakiler gibi bazıları tıp etiği kodu örnekleri olarak 

anılabilir 78,79,80. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ilaç araştırmaları ve hasta hakları 

konusundaki yönetmelikleri ise ulusal ve resmi birer tıp etiği kodudur 81.  

Meslek etiği kodlarının genel olarak üç temel işlevi yerine getirmesi 

beklenmektedir. Bunların ilki mesleğin ideallerinin toplum ve meslek elemanları 

arasında paylaşılmasını sağlamak; ikincisi meslekteki etik davranışlara rehberlik 

yapmak; üçüncüsü beklenen standartların altındaki davranışları disipline etmek 

ve kabul edilir davranış standartlarının geliştirilmesini sağlamaktır 12. 

 

 

2.6.1. Dünya Tıp Birliği ve Hazırladığı Etik Kodlar 
 

Tıp dünyası adına karar alma, kural belirleme ve bunları bildirgeler 

biçiminde duyurma işlevini öncelikle ulusal ve uluslararası ölçekteki meslek 

örgütleri yerine getirmektedir. Bir başka deyişle, yerel, ulusal ve uluslararası 

düzeydeki hekim meslek örgütlerinin önemli işlevlerinden biri, temsilcisi 
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oldukları kitlenin ortak aklının ve ortak sağduyusunun gerektirdiklerini, toplumun 

ve toplumsal kurumların tıptan bekledikleriyle bağdaştırarak ifade etmektir 80.  

Adı dilimizde Dünya Tıp Birliği, Dünya Hekimler Birliği, Dünya Tabipler / 

Tabipleri Birliği gibi farklı biçimlerde anılan kurum, İkinci Dünya Savaşı'nın 

akabinde kurulmuştur 25. Ülkelerin en fazla üyeye sahip hekim meslek 

kuruluşları tarafından temsil edildikleri uluslararası ve resmi olmayan bir 

platform niteliği taşımaktadır. Bu platformda sürdürülen açık tartışmaların 

sonuçları bildirgeler halinde tıp camiasına ve genel popülasyona 

duyurulmaktadır 79,80,82 .  

Birliğin 1948'deki ikinci genel kurulunda oluşturduğu ve daha sonra iki 

kez geliştirdiği Cenevre Bildirgesi-Mesleki Bağlılık Yemini, halen dünya 

genelinde ve ülkemizde pek çok tıp fakültesi tarafından benimsenmiş 

bulunmaktadır. Bir diğer eski ve önemli metin 1949 yılında ilan edilen Hekimlik 

Ahlakı Uluslararası Yasası'dır 79,80.  

İnsan denekler üzerindeki biyomedikal araştırmalar için hekimlere yol 

gösterici öneriler içeren 1964 tarihli Helsinki Bildirgesi, sonuncusu 2000 yılında 

olmak üzere üç kez geliştirilerek değişen koşullara uygun hale getirilmiştir. İlaç 

araştırmalarıyla ilgili ulusal mevzuatımız olan 1993 tarihli İlaç Araştırmaları 

Hakkında Yönetmelik'in referans kabul ettiği bu bildirge, insan üzerinde yapılan 

çalışmaların tıbbi ve toplumsal öneminden kaynaklanan bir ağırlığa sahiptir 80. 

Birliğin hasta hakları konusundaki üç metninden ilki 1981'de kabul ve ilan 

edilen Lizbon Bildirgesi, ikincisi Bali Bildirgesi (1995) ve üçüncüsü ise Santiago 

Bildirgesi'dir (2005). Bali ve Santiago metinlerinin, Lizbon metninin hasta-hekim 

ilişkisinin doğasındaki hızlı gelişim doğrultusunda genişletilmiş ve 

ayrıntılandırılmış versiyonları olarak yorumlamak olanaklıdır. Hasta haklarından 

söz etmenin hemen çağrıştırdığı malpraktis ise, 1992'de kabul edilen Tıpta 

Yanlış Uygulamalar Konulu Duyuru'da ele alınmıştır 80. 
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2.6.2. Hemşirelik Etik Kodları 

 

Hemşireliğin ilk etik kodları olarak kabul edilen Florance Nightingale Andı 

hemşireler için önemli kuralları içermektedir. Hemşirelerin mesleksel etik kodları 

Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN), Amerikan Hemşireler Derneği (ANA) ve 

İngiliz Hemşireler Merkez Konseyi (UKCC) tarafından düzenlenmiştir 32,83,84,85,86. 

1899 yılında kurulan ICN’nin görevlerinden biri hemşirelik ahlakı ve prensiplerini 

korumaktır. Bu doğrultuda 1953 yılında Brezilya’da toplanan ICN “hemşirelikte 

ahlaksal kavramlar“ üzerinde bazı prensip kararlarına varmıştır. 1965 yılında 

yapılan toplantıda hemşirelikte ahlaksal kavramlar tekrar gözden geçirilmiştir. 

Günümüzde geçerliliğini koruyan hemşirelik ahlak yasası 1973 yılında Mexico-

City’ de yapılan toplantıda kabul edilmiştir 83,84,85. 

Hemşirelerin etik karar vermede başvuracakları temel referanslar 

bağlamında, ICN hemşireliğin doğasına, insana saygıya, insan haklarına ve 

insana değer verme konusuna odaklanmıştır. ANA’nın hemşirelik kodları, 

hemşirelik bakımından kaliteyi sağlamak ve mesleğin etik yükümlülükleri ile 

tutarlı bir biçimde mesleki sorumlulukları yerine getirebilmek için gerekli ilişkilere 

ve uygulamalara rehberlik sağlayacak niteliktedir 32,83,84  

Uluslararası hemşirelik etik kodunun yanı sıra her ülkeye ait ulusal 

düzeyde hemşirelik kodları da bulunmaktadır. Türkiye’ye özel hemşirelik etik 

kodlarının taslağı oluşturulmuş olup inceleme aşamasındadır 87. 

 

 

2.6.3. Tıpta Etik - Hukuk İlişkisi 
 

Genel ahlak ve meslek etiği anlamlarında etik ile hukukun başlıca ortak 

noktası normatif yani kural koyucu sistem olmalarıdır. Bu bağlamda hukuk 

kuralları arkasında devlet gücünü bulundurmaktan ve kuvvetli yaptırımla 

desteklenmiş olmaktan ötürü daha kuvvetli; ortak aklın gerekleri ve kitle 

konsensüsü üzerine bina olmuş etik kuralları ise görece daha zayıftır 
9,14,48,88,89,90. Belli bir konudaki bazı kuralların hem etik hem hukuk kuralı olması 

rastlanan bir durumdur ve yasa koyucunun toplumun kendini kurala bağlama 



 24 

iradesine gösterdiği saygının işareti olmak bakımından önemlidir. Pozitif hukuku 

ortaya çıkartan üretici düşünsel süreçler ile iyiye ve kötüye dair sınır tanımaz 

düşünsel etkinliklerden oluşan felsefi anlamda etiği karşılaştırma durumunda 

ise, ikincinin ilkine göre de daha kapsamlı ve verimli olduğu görülmektedir 9.   

Etik bağlamında olmuş ya da olası bir eylem tartışılırken, yasalar değil 

temel değerler referans alınır ve felsefenin yöntemleri kullanılır. Böylesi 

tartışmalardan elde edilen sonuçlar, yasanın öngördüğü düzenlemeyle kimi 

zaman bağdaşırlar, kimi zaman çelişirler. Yasada bir düzenleme olmaması 

halindeyse, yasama gücü için bir öneri niteliğini taşırlar. Pozitif hukukun etik 

tartışmalar üzerinden oluşturulması ona daha yüksek bir saygınlık ve geçerlilik 

kazandırır 4,14,34,48,89.  

Hukuk çerçevesinde normları benimsemek değil onlara uymak esastır. 

Öte yandan etik açıdan tartışmaya açık olan kimi eylemler yasaklanmış 

olmadıkları için hukuki açıdan tartışma konusu değildir 14. Bazen de etiğe 

bağlılığın gereği olarak yasaya uymamak / karşı çıkmak gündeme gelebilir 
14,25,91.  Vurgulanması yerinde olacak son bir husus, yasaların genel ahlak gibi 

zaman ve mekan içinde sınırlı bir geçerliliği olduğu, etiğin ise evrensellik iddiası 

taşıdığıdır 25.   

 

   

2.7. Etik Kurullar 

 

Son on yıllarda giderek gelişen tıp teknolojisi ve bu gelişmenin neden 

olduğu etik sorunlar, tıp etiği alanını ilgilendiren sorunların tartışıldığı özgün bir 

örgütsel bir yapı olan etik kurulların oluşmasına yol açmıştır 92. Etik kurullar 

etikle ilgili durumları-süreçleri-olayları geniş açılı bir bakışla gözden geçirip 

değerlendiren 17, heterojen üye profiline sahip oluşumlardır. Biri danışmanlık ve 

diğeri denetleme yapmayı temel işlev olarak yüklenmiş iki ana türü vardır. Son 

yıllarda bunlara etik açıdan sorunlu durumlarda devreye giren, bir tür yargı veya 

tahkim mercii olan etik kurullar ilave olmuştur 9. 

Angloamerikan dünyasında ortaya çıkmış bir yapı olan etik kurulların 

ülkemizdeki ilk örnekleri 1990’ların başında, tıp fakülteleri bünyesinde 
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belirmiştir. Ocak 1993’te yürürlüğe giren İlaç Araştırmaları Hakkında 

Yönetmelik, etik kurul kavramını sağlık mevzuatımıza dahil etmiş, araştırma 

merkezlerimizde “yerel etik kurul”ları ve bakanlık örgütü içinde de bir “merkez 

etik kurul”un oluşturulmasını öngörmüştür 81. Bu kurulların görevleri, öncelikle 

ilaç araştırmalarının ama bunların yanı sıra farklı tıbbi araştırmaların da 

denetimi olarak tanımlamıştır 81,93,94,95,96,97,98.  

Hastane, tıp fakültesi, meslek örgütü gibi kurumların bünyesinde yer alan 

danışman etik kurullar, kurumsal ölçekte klinisyenlerin yaşadığı etik ikilemlerde 

yol gösterici olmanın ve onlara almak durumunda kaldıkları zor kararlarda 

manevi destek vermenin yanı sıra, bünyesinde bulundukları kurumun 

personelinin hasta hakları ve tıp etiği konusundaki duyarlılıklarını arttırma 

yönünde çalışmalar da yapar 9. Bu türde etik kurullar hakkında ayrıntılı bilgi 2.5. 

Tıp Etiğiyle İlgili Sorunlu Durumlar bölümünde yer almaktadır. 

Denetleme işlevini üstelenen araştırma etik kurulları ise, tıbbi 

araştırmaların yürütüldüğü merkezlerde gerçekleştirilen çalışmaları proje 

aşamasından tamamlanma aşamasına kadar, standartlara uygunluk 

bakımından takip ederler. Uygun bulmadığı çalışmaları başlatmama ya da 

durdurma olanağına sahip olma; bir başka deyişle kurum yöneticileri, 

destekleyiciler ve editörler üzerinden dolaylı olarak yaptırım uygulayabilme, 

araştırma etik kurullarını danışman etik kurullardan ayıran en önemli özelliktir 9.  

Araştırma etik kurulları, üç önemli sorumluluğa sahiptir 99,100. İlki ve en 

önemlisi, hasta-denek haklarının ihlal edilmemesini sağlamaktır 29,99. Bu 

çerçevede deneklerin; araştırmanın amacı, yöntemi, kim tarafından yürütüldüğü, 

kendilerine yönelik muhtemel yararları ve zararları konusunda anlaşılır ve tam 

olarak bilgilendirilmesi ve hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradeleri ile 

katılma-katılmama kararını vermesi söz konusudur 15,101,102. Araştırmaya 

katılmama ve katıldıktan sonra çekilme haklarının bilgilendirme çerçevesinde 

özellikle vurgulanması gerekir 15,103. Araştırma etik kurullarının ikinci önemli 

sorumluluğu araştırmaya kaynak sağlayan ve sonuçlardan etkilenecek olan 

topluma karşıdır. Araştırma maliyetlerinin hastalar veya onların sosyal güvenlik 

kurumları tarafından değil resmi ya da özel destekleyiciler tarafından 

karşılanması; araştırmadan elde edilecek sonuçların topluma yarar sağlaması 
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esastır. Araştırma etik kurulları üçüncü olarak araştırmacılara ve bilim 

dünyasına karşı sorumluluk taşır. Araştırmanın etik ve bilimsel standartlarının 

yüksek olmasını sağlamak ve eksik imza, haksız imza gibi sorunların 

yaşanmasını önlemek bu sorumluluk çerçevesinde yer alır 99,104.   

Son yıllarda giderek yaygınlaşan bir yapılanma olarak, sağlık 

profesyonelleri arası çatışmalarda-uzlaşmazlıklarda devreye girerek disiplin 

kurulu veya tahkim kurulu işlevini üstlenen, dolayısıyla yaptırım uygulama 

gücüne sahip, etik kurullar da bulunmaktadır 9. Bu etik kurullar, diğer iki tipten 

farklı olarak öncelikle tıp dünyasına özgü olmayıp çeşitli resmi kurumların 

bünyesinde örneklerine rastlanmaktadır. Mamafih resmi kurum olma niteliği 

taşıyan Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, ülkemiz ölçeğinde bu tip etik 

kurulların tıbbi ortamlara taşınmasına öncülük etmektedir 105. 

 

 
2.8. Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Araştırma Etiği 

  

Toplumsal ve bilimsel bir kurum olarak çağdaş tıbbın üç temel işlevi, 

topluma yönelik olarak sağlık hizmeti üretme, kendi gelişimini sağlamak üzere 

araştırma çalışmaları yürütme ve eğitim vererek yeni meslek kuşaklarını 

yetiştirmedir. Tıbba özgü etkinlikler arasında araştırmalar, mesleğin gündelik 

yaşamında daha az rastlanır olmakla birlikte yüksek prestijli olmalarıyla dikkati 

çekmektedir. İnsan üzerinde yürütülen tıbbi araştırmalar bağlamında hem tıp 

için bilgi üretiminde araç olarak yer alan kişilerin selametiyle hem de bizatihi 

tıbbın varlığını geliştirerek sürdürmesiyle ilgili kaygılar gündeme gelmektedir. 

Tıpta ya da daha genel bir ifadeyle sağlık bilimlerinde araştırma etiği, bir 

bakıma, bu sosyal ve medikal kaygıların türevi olarak ortaya çıkan; 

araştırmaların hem kabul edilebilir ve hem de verimli biçimde sürdürülebilmesini 

sağlayan bir mekanizmadır. 

Tıp ya da sağlık bilimlerinde yapılan araştırmaları farklı biçimlerde 

sınıflandırmak olanaklıdır. Genel kabul gören bir model dört ana grubu 

kapsamaktadır. Bu gruplar, (1) insan üzerinde yapılan deneyleri kapsayan 

araştırmalar başlığı altında yer alan (1-a) tanı koyucu, tedavi edici özelliği olan 
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araştırmalar ile (1-b) tamamen bilimsel tabiatlı olan araştırmalar; (2) insanı 

denek olarak alan ama onun bedeni üzerinde deney yapmayı gerektirmeyen 

sosyolojik saha araştırmaları; (3) hayvanlar üzerinde deneylerinin yürütüldüğü 

araştırmalar; (4) insan veya hayvanın denek olarak yer almadığı laboratuar 

araştırmaları şeklindedir 106. 

Yapılan araştırmaların ana hedefleri, toplum yararına bilgi üretmek ve tıp 

pratiğinde yaşanan problemlere çözüm getirmektir. Araştırma yapılması, 

insanlığa yarar sağlama yolunda, genelde bilimlerin özelde sağlık bilimlerinin 

ilerlemesi için kaçınılmaz bir gereklilik olarak görülmektedir 107. Bilimsel bilgi 

üretilirken, özellikle de biyomedikal araştırmalarda, insanın değerinin ve 

onurunun korunması; bunu sağlamak üzere de etik ilkelerin gözetilmesi 

kaçınılmazdır 108.  

Günümüz dünyasında yürütülen tıp araştırmaları, tıp dünyasına özgü ve 

orayla sınırlı sonuçlar vermenin ötesinde, beklenmedik başarılara uzanarak 

genel topluma ve insanlığa yeni ufuklar açmaktadır. Toplumu ve insanlığı çok 

yönlü olarak ilgilendiren tıbbi gelişmelerin sosyokültürel çerçeveye 

yerleşebilmesinde tıp etiği adaptör ve amortisör işlevlerini üstlenerek kritik bir rol 

oynamaktadır. Tıbbi araştırmalar bağlamında etiğe duyulan gereksinimi ve onun 

saygınlığını arttıran başka bir unsur bilim insanları arasındaki yarışmanın 

fevkalade hızlanmış olması, araştırmaların ve onların ürünü olan yayınların 

bilimsel başarının başlıca ölçütü kabul edilmesidir. Bilim dünyası mensupları 

üzerindeki yayın-araştırma baskısının olumsuz yönelişlere yol açmasını 

önlemek adına, incelikli düzenlemeler ve sıkı denetim düzenekleri içeren bir 

araştırma etiğine kritik bir önem kazandırmaktadır 108. 

Tıpta sadece deneysel incelemeden geçmiş olan yöntemi güvenilir olarak 

kabul etme sonucuna varan fen-bilimsel düşünmenin yaygınlaşması, 

istenmeyen bir yan etki olarak, hastanın hekime karşı güvenini kaybetmesine 

yol açmıştır. Bu güven kaybı özellikle araştırma yürütülen kliniklerine karşı 

belirgin olup sözü edilen kuşkular, toplumsal tartışmalarla daha da güçlenmiştir. 

Öte yandan hastanın yararına tıbbi araştırmaların yapılması ve bununla 

bağlantılı olarak kimi risklere girilmesi de gerekmektedir 97. 
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Sağlık profesyonellerinin çok iyi bir bilgi birikimine sahip olması, bu 

birikimin bilim tarafından temellendirilip garanti altına alınması gerekmektedir. 

Bu şekilde temellendirilmiş ve garanti altına alınmış bilgi ise ancak insan 

üzerinde yapılan bilimsel bakımdan kusursuz araştırmalarla elde 

edilebilmektedir. İnsan üzerine yapılan araştırmalarda, üzerinde çalışılan kişiye 

zarar verme riskini tümüyle yok edebilmek mümkün olmamakta; zarar vermeme 

ilkesine aykırı düşme riski sürekli yüksek düzeyde seyretmektedir. Sağlık 

profesyonellerinin önceliği, hastasının iyiliğine uygun davranmak; 

araştırmacılarınki ise bilimin ilerlemesine, bilginin artışına hizmet etmektir. Bu iki 

kimliğin aynı kişide buluşması kaçınılmaz olarak ciddi bir çelişki yaşamaya yol 

açmaktadır. Araştırma etik kurulları denetledikleri çalışmaların standart 

normlara uygunluğunu sağlama konusunda başarılı olsa da sağlık 

profesyonelinin özen yükümlülüğü ile araştırma yükümlülüğü arasındaki 

çatışmalara tam anlamıyla hükmedememekte; çözüm üretememektedir 
29,97,109,110. 

 
 

2.9. Tıp Etiği Eğitimi 

 

Ülkemizde akademik çevrelerde tıp etiği eğitimi, genellikle kuramsal tıp 

etiği çalışması yapacak olacak kişilerin lisansüstü eğitimi olarak algılanmıştır. 

Oysa genel anlamıyla tıp etiği eğitimi, “sağlık profesyonellerin hastalarıyla, 

meslektaşlarıyla ve toplumla olan ilişkilerinde ‘değerler’in rolünün ne olduğunu 

ele alarak inceleyen, sözü edilen değerlerin mesleki kimlik içerisindeki yerini 

tartışma konusu eden” 111,112,113,, sağlık profesyonellerine standart etik düşünme 

ve etik davranışı, bunların kişisel çıkar ve kazançtan ötede tutulmasını 

öğreterek meslek ve meslek üyelerini, hasta bireyi güvenceye alan bir temel 

bilgisel hüneri içeren bir eğitim süreci olarak tanımlanmaktadır 19. Bu sahip 

oldukları hünerlerle insan kültür ve değerleri üzerinde eylemlerde 

bulunacaklarından meslek adayları bu konuda mümkün olduğunca eğitilmelidir 
19,114.    
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Etik öğrenimi öğrencinin, güç durumları tanıması ve sorunlara ilkeli ve 

akılcı bir yaklaşımda bulunabilmesi için hazırlamaktadır 25,112,115. “Etiksiz bilim 

boştur, bilimsiz etik kördür” 116 ifadesinden yola çıkarak her meslek alanında 

uygulamaya yansıyan iyi eylem, öncelikle eğitimli olmayı gerektirmektedir. 

Mesleki eğitiminde bilgi ve beceri olarak kazanılan yeterlilik, bireyi meslek sahibi 

yaparken, benimsediği değerler ve tutumlar ise ona mesleki etik niteliğini 

kazandırmaktadır 117.   

İnsanın biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık kabul edilmesi gerçeği 

artık klinik bir kararın yalnızca bilimsel, teknik bir karar olmadığı, ahlaki yönünün 

daha önemli olduğu düşüncesinin ön plana geçmesiyle tıp etiği eğitimi önem 

kazanmıştır. Tıp, hemşirelik ve diş hekimliği gibi alanlarda, mezuniyet öncesi ve 

sonrasında etik eğitimine sürekli devam edilmesi için çalışmalar başlamıştır. 

Meslek içi sürekli etik eğitimini daha önemli bulan uzmanlar, resmi olmayan bu 

eğitimlerin öncelikle gönüllülere yönelik konferanslar ve kurslar şeklinde 

sürdürülmesini önermektedir 26. Ersoy’un aktardığına göre, Glover ve 

arkadaşları, sağlık profesyonelleri için en önemli yararın hastalarla uygun 

iletişim kurma becerisi kazanma ve her hastaya özel, uygun bakım planı 

hazırlama olduğunu ileri sürmektedir 26. 

Kazandırılması öngörülen etik hassasiyet ağırlıklı olarak sağlık 

profesyonellerin üniversite öğrenimine ve meslek pratiklerine dayanmaktadır. 

Bununla beraber temel eğitim, bireysel donanım ve sosyokültürel kökenler de 

bu özel hassasiyeti etkileyen unsurlardır 4,20. Bu bağlamda Oğuz’un 

Pellegrino’nun aktardığı gibi sağlık mesleği eğitimi verenlerin örnek 

davranışlarda bulunmaları ve rol modeli olmaları 111, öğrencilerin ise üniversite 

dönemi boyunca edinilen deneyimleri iyi değerlendirmeleri ve mesleğe özgü 

değerler dünyasıyla tanışma konusunda içten istek duymaları son derece 

önemli bir işleve sahiptir 118,119,120. 

Tıp uygulamaları sırasında yaşanılanlara yakınlık esas alınarak, ancak 

temel felsefe bilgilerini de içine alacak şekilde öğretilmeye başlanılan tıp etiği 

dersleri, zorunlu olarak ahlaki davranışa yol açmamakla birlikte böyle bir 

davranışa katkı sağlayabilmektedir 118. 
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 Tıp etiği eğitimi vermede nasıl bir yaklaşım benimseneceği tartışmaya 

açık bir konudur. Alternatif yaklaşımlardan biri değerlerin netleştirilmesi 

yaklaşımıdır. Eğitici, konular hakkında kendi kanılarını açıklamaktan kaçınarak, 

öğrencilerin kendi ahlaki inançlarını açıklama konusunda kendilerini rahat 

hissedecekleri bir sınıf atmosferi yaratmalıdır. Eğiticinin rolü, örnekler ve 

alıştırmalar vasıtasıyla öğrencilerin bir sorunu geniş bakış açısıyla görerek, 

kendi değerlerini netleştirilmesini sağlamaktır. Ancak öğrencilerin bazı 

durumların, diğerleri kadar makul olmadığını görmeye gereksinimleri olması da 

gözden kaçırılmaması gereken bir husustur. Etik eğitiminde benimsenecek 

yaklaşım konusunda bir diğer önemli husus da eğitimcinin tarafsızlığını 

bozmamak adına öğrencileri etik göreliliğe yönlendireceği konusudur 12. 

Diğer bir yaklaşım, bireylerin bağımsız olarak kabul ettikleri ancak etik 

tartışmalarla uyarılan çatışmaların, öğrencilerin daha eleştirel ve karmaşık bir 

etik düşünce sistemi geliştirebilecekleri etik ikilemlerin kullanılmasıdır 12.  

“Okullarda gençlerin ahlaki gelişimlerinin en iyi biçimde nasıl 

sağlanabileceğine ilişkin bu farklı yaklaşımlara rağmen, görüşler arasında 

‘gençlerin olabildiğince erken yaşta etkili yöntemler kullanılarak ahlaki gelişimine 

katkıda bulunulması’ konusunda yaygın bir görüş birliği bulunmaktadır. Çünkü 

genç öğrenciler, etik sorunlar hakkında eleştirel düşünce geliştirecek, soyut 

kavramlaştırma yeteneğine sahip değildir. Bazen de genç insanlar, doğru veya 

yanlışların yetişkinler ya da aileleri tarafından kendilerine söylenmesi 

gereksinimi içindedirler” 12.  

Bu noktada Oğuz, tıp fakültesine kişiliği biçimlenmiş olarak gelen 

bireylere etik eğitiminin verilmesi için geç kalınmış olduğunu, bu nedenle de 

eğitimin ailede, ilk ve ortaöğretim sırasında verilmesi gerektiğini savunanların 

bulunduğunu belirtmektedir 111,112,121,122.  

Tıp etiği eğitimi çerçevesinde; Oğuz’un Pellegrino’dan aktardığı gibi  

tıbbın gündelik yaşamda yüz yüze kalınan bir vakada etik sorunları fark 

edebilmek, etik açısından çözümlemek için etik yaklaşımları öğrenmek, doğru 

kararı belirleyebilmek ve bu kararın gerekçelerini savunabilmek etik çözümleme 

ve uslamlama becerisini gerektirir. Bu süreç bilişsel bir disiplin olduğundan 

öğretilebilir niteliktedir 111,112,123,124. 
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 Bazı yazarlar, etik eğitimi ile normların öğretilebileceğini ancak normlara 

uygun davranmanın sağlanamayacağını savunmaktadırlar. Bazılarına göre de 

bireylerin amaçlarına ulaşmak için etik dışı yollara başvurmalarının en önemli 

nedenlerinden birinin, etik değerler ve ilkeler konusunda bireylerin 

bilgilendirilmemesi olduğudur. Bu nedenle iyi düzenlenmiş bir eğitimle etik 

değerlerin öğrenilmesi ve uygulanması sağlanabilir 12. Pieper’e göre, etik 

eğitimcisinin görevi sadece iyi kavrayışını vermekten ibarettir; ahlaki kavrayışın 

eyleme yansıması konusunda ise umut beslemekten öte yapabileceği bir şey 

yoktur 14. Oğuz’un Pellegrino’dan aktardığı gibi ahlaki olgunlaşma hiçbir zaman 

sonlanmayan, evrimsel bir süreç olduğundan her şeyi etik eğitimine bağlamak 

yanlış olduğu gibi onu tümüyle göz ardı etmek de bir fırsatı kaçırmak anlamına 

gelmektedir. Dolayısıyla eğitim işi, öğrencinin kendine seçtiği ve “iyi”yi ona göre 

tanımladığı bir rol modeline kalmaktadır. Bu nedenle de yalnızca etik eğiticisinin 

değil üniversite öğretim elemanlarının da eğitimde önemli sorumlulukları 

bulunmaktadır 111,112. 

Ahlaki yetkinliğin kazanılması, yalnızca kuramsal bilgi aktarımıyla 

mümkün olmamaktadır. Bu yetkinlik, kişinin iradesini, içten istek duymasını, 

kuramsal yoldan edindiği iyi kavrayışına uygun şekilde geliştirdiğini, pratikte bu 

iradeye uygun eylemleri yapabildiğini göstermesiyle olanaklıdır 14,119. 

Etik değerlerin öğretilebilir nitelikte olup olmadığı biçimindeki bir felsefi 

tartışma yapılırken, metodolojik açıdan bunun olanaklı oluşu genel kabul 

görmektedir 125. Ancak Türkiye’deki tıp fakültelerinin % 55’inde bu konuların 

sorumlusu olacak bir anabilim dalı bulunmamaktadır. Bunun yanında yeterli 

sayıda öğretim sayısı da yetersiz, dersler farklı uzmanlık alanlarındaki 

akademisyenlerce yürütülmektedir. Halihazırda yapılmakta olan eğitimin amaca 

uygun olmadığı, içerik ve yöntem açılarından da birbirlerinden oldukça farklı 

olduğu görülmektedir 125. 

Ülkemizde halen, tıp etiği alanındaki mezuniyet sonrası eğitim, yüksek 

lisans ve doktora şeklinde verilmektedir. Bu programlara sadece tıp 

doktorlarının ve diğer sağlık profesyonellerinin değil, üniversite lisans 

programlarından mezun herkesin katılma şansı bir başka deyişle farklı 

kökenden gelen kişilerin “tıp etiği uzmanı” olma şansı bulunmaktadır. Alternatif 
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olarak, tıp doktorlarına yönelik tıpta uzmanlık programı şeklinde eğitim verme 

olanağı, 2002’de yapılan tüzük değişikliğinden sonra ortadan kalkmıştır 27,126. 

Tıp etiği alanında mezuniyet öncesi verilen eğitim, daha çok mesleğin 

etik boyutunu tanıtmaya; temel ve ön bilgiler vermeye yöneliktir. Öğrencilerin 

klinik uygulamaları içinde klinik tıp etiğiyle ilgili kazanımlar sınırlıdır. Bu 

bakımdan etik eğitimi ağırlıklı olarak mezuniyet sonrası eğitim ve meslek içi 

sürekli eğitim programları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir 18. Mezuniyet 

öncesi eğitimde tıp etiğine yeterince yer verilmemesi Aksoy tarafından şiddetle 

eleştirilmiştir. Yazarın konu hakkında 2004 yılında düzenlenen 3. Ulusal Tıp 

Eğitimi Kongresi’nde yaptığı, tam metni 2007’de yayımlanan konuşma önemli 

tartışmalara yol açmıştır 127,128.    

Hemşirelikte tıp etiği eğitimi genelde üçüncü sınıfta hemşirelik tarihi 

içinde deontoloji ağırlıklı ve konunun uzmanı olmayan hemşire 

akademisyenlerce verilmektedir. Tıp etiği, hemşirelik derslerinde ilgili konular 

içinde bir konu olarak, lisansüstü eğitimlerde ise seminer veya bir ders olarak 

alınmaktadır. Hemşirelerin deontoloji ve tıp tarihi kürsülerinde lisansüstü 

eğitimlerini tamamlamalarıyla birlikte, ülke genelinde olmasa da tıp etiği dersleri 

bağımsız bir ders olarak müfredata konulmaya başlanmıştır. 

Ulusal ve uluslararası kuruluşların kararları, meslek odaları, araştırmayı 

teşvik eden kuruluşlar, değişik düzeylerdeki etik kurulların etkinlikleri, üniversite 

öğreniminin sonunda içilen antlar, tıp etiği kürsüleri ve dergileri, tıp etiği 

konularını işleyen ulusal ve uluslararası toplantılar, tıp etiğinin yaygınlaşmasına 

ve uygulanmasına hizmet etmiştir 4. Böylece sağlık mesleği öğrencilerinin ve 

mensuplarının etikçi yapılmasına değil, etik davranan birer kişi olmasına 

çalışılmaktadır 111.  
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3. BİREYLER ve YÖNTEM 
 
 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 

Tıp etiği söz konusu edildiğinde akla iki farklı grupta yer alan kişiler 

gelmektedir. Bu grupların ilkinde tıp etiği alanında kuramsal çalışma yapan 

akademik çalışmacılar; ikincisinde ise etik sorunlarla yüzleşmek, etik kurallara 

uymak ya da uymamak, etik kodları dolaylı olarak belirlemek gibi deneyimleri 

yaşayan tüm sağlık profesyonelleri yer almaktadır. İki farklı ilgi ve yaklaşımın 

söz konusu olması bağlamında, bu iki kesim arasındaki iletişim ve etkileşim 

incelenmeye değer bir konu görüntüsü vermektedir.  

Tez çalışması çerçevesinde yürütülen araştırmanın amacı, belirli bir 

sağlık profesyoneli kitlesinin etik kavramına yükledikleri anlamı belirlemek ve 

kuramsal tıp etiği çalışması yapanlardan ne gibi beklentileri olduğunu 

saptamaktır. Üzerinde araştırma yürütülen grup iki başat sağlık mesleğinin 

mensuplarından; hekimlerden ve hemşirelerden oluşmaktadır. Böylelikle iki alt 

grupta elde edilen sonuçları karşılaştırma olanağı ortaya çıkmaktadır.  
Sağlık profesyonellerinin “tıp etiği”ne yüklediği anlamın, nitelikli sağlık 

hizmeti sunumuna olumlu ya da olumsuz olarak yansıması kaçınılmazdır. Bu 

çerçevede iki kesimde yer alan kişilerin bütünleşmesi, ilişkilerini ortak bir 

anlayışa ve dile sahip olarak sürdürmeleri önem kazanmaktadır. Araştırma 

sırasında tıp etiğinin gündeme gelmesi, dolaylı bir sonuç olarak, katılımcılarda 

etik bilincinin ve duyarlılığının artmasına katkı sağlamıştır. Bu ikincil yararı da 

araştırmanın önemini arttıran bir faktör olarak değerlendirmek olanaklıdır. 

 

 
3.2. Araştırmanın Özgünlüğü 

 

Tez çalışması çerçevesinde yürütülen araştırma, bir yandan az işlenmiş 

bir konuyu ele almış diğer yandan özgün bulgu üretmiş olması bakımından 

orijinaldir. Sivas’ta bulunan üç hastanede yürütülen çalışmayla özgün bir veri 
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tabanı ortaya çıkarılmış, bu veri tabanı sağlık mesleği uygulayıcılarının zihniyeti 

hakkında bilgi veren bir araç olarak tıp etiğiyle akademik boyutta ilgilenenlere 

sunulmuştur. 
 

 

3.3. Araştırmanın Modeli 
 

Tanımlayıcı türde olan araştırma anketinin soruları literatür taranarak tez 

danışmanı ile birlikte üç ayda hazırlanmıştır. Hazırlanan anket formları 15 

hemşire 15 hekim olmak üzere 30 kişiye dağıtılarak ön uygulama yapılmış, 

sorular üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra asıl anket uygulamasına 

geçilmiştir. Katılımcı adaylarına araştırma hakkında kapsamlı bilgi verilmiş ve 

anket formu sadece katılmayı kabul edenlere uygulanmıştır. Anket soruları yüz 

yüze görüşme çerçevesinde araştırmacı tarafından okunmuş, sağlık 

profesyonellerinin açık uçlu cevapları ve seçimleri de onun tarafından 

kaydedilmiştir.  

 

 

 3.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
 

Araştırmanın evreni Sivas’ta bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Birinci İzzettin Keykavus Devlet 

Hastanesi ve Sivas Devlet Hastanesinde çalışan 537 doktor ve 777 hemşireden 

oluşmaktadır. Olayın görünüş olasılığını temsil etmesi amacıyla kullanılan 

formül yardımıyla  {n=Nt2pq / (N–1)d2+t2pq}  537 doktordan 192 doktor, 777 

hemşireden 192 hemşire alınarak (∞=0,05;d=±0,045) toplam 384 kişilik bir 

örneklem oluşturulmuştur. 

Her bir hastaneden örnekleme alınacak doktor ve hemşire sayıları 

saptanırken tabakalı örnekleme, anket uygulanacak doktor ve hemşireler 

belirlenirken ise basit rasgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örnekleme 

alınacakların eğitim durumları ve akademik kariyer durumları da aynı yöntemle 

seçilmiştir. Araştırmanın veri toplama aşaması 2006 yılının Aralık ve 2007 
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yılının Ocak - Mart aylarında gerçekleştirilmiş, örneklemi oluşturan bireyler bu 

zaman dilimi içinde seçilmiştir.  

 

 

3.5. Veri Toplama Gereci 

 

Araştırmanın verileri doktor ve hemşirelere uygulanan anket formu 

aracılığıyla derlenmiştir. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümünde katılımcıların sosyodemografik bilgileri hakkında dört, çalıştıkları 

kurum hakkında dört, etik donanımları hakkında bir soru yer almaktadır. 

Katılımcıların etik kavramı hakkındaki görüşlerine dair 16, etik alanında 

akademik çalışma yapanlardan beklentilerine dair 11 sorunun yer aldığı ikinci 

bölümde ise sorular genelden özele giden sıralanma içinde tematik gruplar 

halinde kümelendirilmiştir. Soruların dokuzu açık uçlu, dokuzu çoktan seçmeli 

olup dokuzu ise puanlama yapılarak cevap verilecek biçimde düzenlenmiştir. 

Formda soruların yanı sıra, ön uygulama sırasında saptanan bilgi 

eksikliklerini gidermeye yönelik olarak hazırlanan 10 adet bilgi notuna da yer 

verilmiştir. Böylelikle, sorular hakkında yapılacak açıklamalarda standart 

sağlanması amacı güdülmüş, bilgi notlarının tüm katılımcılar tarafından 

okunması sağlanmıştır. 

  

 

3.6. Verilerin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması 

 

Araştırmanın planlanması aşamasında geniş bir sağlık profesyoneli 

kitlesinin görüşlerini ve beklentilerini belirlemeye öncelik verilmiş, sağlık 

profesyonellerinin mesleklere, meslek yılına, yaşa, cinsiyete ve başka kriterlere 

göre belirlenecek alt grupları arasında karşılaştırma yapma ikinci planda 

bırakılmıştır. Nitekim sağlık profesyonellerinin verdikleri cevaplar arasında 

karşılaştırmalı değerlendirme sadece iki meslek grubu; doktorlar ve hemşireler 

arasında yapılmıştır. Hemşirelerin hepsinin kadın olması nedeniyle, cinsiyete 
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bağlı farkların mesleğe bağlı farklarla karışması riskinden dolayı cinsiyetler 

arası karşılaştırmaya gidilmemiştir.   

Sağlık profesyonellerinin etik kavramından anladıkları ve kuramsal etik 

çalışması yapanlardan bekledikleri konusundaki görüşlerini belirleyen anket 

formunun değerlendirilmesindeki istatistiksel analiz için, ilk olarak her iki grubun 

tanımlayıcı değerlendirmeleri yapılmıştır. Daha sonra sorular bazında doktorlar 

ve hemşireler arasındaki fark, tek değişkenli düzenlerde ki - kare, çok gözlü 

düzenlerde ki - kare testi ve iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (t testi) 

ile değerlendirilmiştir. Araştırma verileri SPSS 13,0 programında işlenmiş ve 

yanılma düzeyi olarak 0,05 alınmıştır.  
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4. BULGULAR 
 
 

Tez çalışmasının bu ana bölümünde demografik özellikler hakkındaki 

sekiz soruya ve görüşme formunda yer alan 27 soruya verilen cevaplardan elde 

edilen bilgiler yer almaktadır. 
  

 

4.1. Katılımcıların Sosyodemografik Bilgileri 

 

Bu alt bölümde sırayla, anket formunda yer alan soruları yanıtlayarak 

araştırmaya katılan doktorlara ve hemşirelere ait sosyodemografik bilgiler, 

kişisel ve mesleki kimlik bilgileri, kurumsal aidiyet bilgileri ve etikle ilgili 

formasyon bilgileri yer almaktadır. 

 

 
4.1.1. Katılımcı Profili 

 

Araştırma grubunda yer alan tüm sağlık profesyonellerin; % 61,2’si kadın, 

% 38,8’i erkek, % 61,7’si evli ve % 38,3’ü bekardır. % 7,1’i sağlık meslek lisesi 

mezunu, % 15,6’sı hemşirelik ön lisans mezunu, % 27,3’ü yüksekokul ve 

lisansüstü mezunu, % 29,7’si tıp fakültesi mezunu, % 10,7’si tıpta uzmanlık 

eğitimi almış, % 9,6’sı öğretim üyesidir. % 5,9’u 20–24 yaşında, % 41,7’si 25–29 

yaşında, % 22,4’ü 30–34 yaşında, % 15,1’i 35–39 yaşında, %8,6’sı 40–44 

yaşında, % 6,3’ü 45 yaş üzerindedir. Katılımcıların çalışma yıllarına göre 

dağılımlarına bakıldığında ise % 25,5’inin 0–4 yıl, % 30,2’sinin 5–9 yıl,              

% 21,4’ünün 10–14 yıl, % 12,5’inin 15–19 yıl, % 6,5’inin 20–24 yıl, % 3,9’unun 

25 yıl ve üzerinde olduğu görülmektedir. Doktor ve hemşire grupları arasında 

karşılaştırmanın yer aldığı sosyodemografik bilgilerin dağılım durumu tablo–1’de 

gösterilmiştir. 
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TABLO–1: Araştırma grubunun sosyodemografik bilgilerinin dağılımı 
DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  

n % n % n % 
Cinsiyet 
Kadın  52 27,1 183 95,3 235 61,2 
Erkek  140 72,9 9 4,7 149 38,8 
Medeni durum 
Evli  127 66,1 110 57,3 237 61,7 
Bekâr  65 33,9 82 42,7 147 38,3 
Akademik düzey 
Sağlık meslek lisesi mezunu - - 27 14,1 27 7,1 
Ön lisans mezunu - - 60 31,2 60 15,6 
Yüksekokul ve Lisansüstü mezunu - - 105 54,7 105 27,3 
Tıp fakültesi mezunu 114 59,4 - - 114 29,7 
Tıpta uzmanlık eğitimi almış 41 21,4 - - 41 10,7 
Öğretim üyesi                                    37 19,2 - - 37 9,6 
Yaş grubu 
20–24 6 3,1 17 8,9 23 5,9 
25–29 62 32,4 98 51,0 160 41,7 
30–34 39 20,3 47 24,4 86 22,4 
35–39 39 20,3 19 9,9 58 15,1 
40–44 25 13,0 8 4,2 33 8,6 
45+ 21 10,9 3 1,6 24 6,3 
Çalışma yılı 
0–4 56 29,2 42 21,9 98 25,5 
5–9 54 28,1 62 32,3 116 30,2 
10–14 36 18,8 46 23,9 82 21,4 
15–19 23 11,9 25 13,0 48 12,5 
20–24 12 6,3 13 6,8 25 6,5 
25+ 11 5,7 4 2,1 15 3,9 
TOPLAM 192 100,0 192 100,0 384 100,0 

 

 

Araştırmaya katılan doktorların % 27,1’i kadın, % 72,9’u erkek; 

hemşirelerin % 95,3’ü kadın, % 4,7’si erkektir. Doktorların % 66,1’i evli,            

% 33,9’u bekar; hemşirelerin % 57,3’ü evli, % 42,7’si bekardır. Doktorların       

% 59,4’ü genel pratisyen / araştırma görevlisi, % 21,4’ü tıpta uzman, % 19,2’si 

öğretim üyesi; hemşirelerin % 14,1’i sadece sağlık meslek lisesi mezunu,         

% 31,2’si ön lisans mezunu, % 54,7’si yüksek okul ve lisansüstü eğitim 

mezunudur. Doktorların % 3,1’i, hemşirelerin % 8,9’u 20–24 yaş; doktorların    

% 32,4’ü, hemşirelerin % 51,0’ı 25–29 yaşında; doktorların % 20,3’ü, 

hemşirelerin % 24,4’ü 30–34 yaşında; doktorların % 20,3’ü, hemşirelerin          

% 9,9’u 35–39 yaşında; doktorların % 13,0’ı, hemşirelerin % 4,2’si 40–44 

yaşında; doktorların % 10,9’u hemşirelerin % 1,6’sı 45 yaşında ve üzerindedir. 

Araştırmaya katılanların çalışma yılları mesleklerine göre değerlendirildiğinde, 
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doktorların %29,2’si, hemşirelerin % 21,9’u 0–4 yıllık; doktorların % 28,1’i 

hemşirelerin % 32,3’ü 5–9 yıllık; doktorların % 18,8’i, hemşirelerin % 23,9’u   

10–14 yıllık; doktorların % 11,9’u, hemşirelerin % 13,0’ı 15–19 yıllık; doktorların     

% 6,3’ü, hemşirelerin % 6,8’i 20–24 yıllık; doktorların % 5,7’si, hemşirelerin      

% 2,1’i 25 yıllık ve üzerinde deneyime sahiptir. 

 

 

4.1.2. “Kurumsal Aidiyet” ve “Etik Kurulla İlişki” Bilgileri 

 

Araştırma grubunda yer alan tüm sağlık profesyonellerinin; % 52,9’u 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde,  

% 32,8’i Birinci İzzettin Keykavus Hastanesi’nde, % 14,3’ü Sivas Devlet 

Hastanesi’nde görev yapmaktadır. 

Her üç hastanede de etik kurul bulunmaktadır. Üniversite hastanesi 

bünyesinde araştırmanın yapıldığı dönemde, yerel etik kurul bulunması ve 

hastane etik kurulu oluşturma çalışmalarının devam etmesi söz konusudur. 

Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan diğer iki hastanede ise, yeni kurulmuş birer 

hastane etik kurulu vardır.  

Katılımcıların çalıştıkları kurumda etik kurul olup olmadığını bilme 

durumlarına göre dağılımlarına bakıldığında, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalışanların % 37,0’ı etik 

kurulun var olduğunu, % 15,9’u olmadığını; Birinci İzzettin Keykavus 

Hastanesi’nde çalışanların % 20,8’i etik kurulun var olduğunu, % 12,0’ı 

olmadığını; Sivas Devlet Hastanesi’nde çalışanların % 8,9’u etik kurulun var 

olduğunu, % 5,4’ü olmadığını söylemektedir. Katılımcıların % 2,9’u etik kurul 

üyeliği yapmış, % 97,1’i yapmamış olduğunu ifade etmiştir. Doktorlar ve 

hemşireler arasında karşılaştırmanın yer aldığı, katılımcıların çalıştığı kurumu 

tanıtıcı bilgiler tablo-2’de gösterilmiştir. 
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TABLO–2: Araştırma grubunun çalıştığı kurumunu tanıtıcı bilgilerinin dağılımı 
DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  
n % n % n % 

Çalışılan kurum 
Üniversite hastanesi 115 59,9 88 45,8 203 52,9 
I. İzzettin Keykavus devlet hastanesi 56 29,2 70 36,5 126 32,8 
Devlet hastanesi 21 10,9 34 17,7 55 14,3 

 
Kurumda etik kurul varlığı-yokluğu bilgisi 

Var 105 54,7 37 19,3 142 37,0 Üniversite hastanesi 
Yok 10 5,2 51 26,6 61 15,9 
Var 50 26,1 30 15,6 80 20,8 I. İzzettin Keykavus 

devlet hastanesi Yok 6 3,1 40 20,8 46 12,0 
Var 19 9,9 15 7,8 34 8,9 Devlet hastanesi 
Yok    2 1,0 19 9,9 21 5,4 

 
Etik kurul üyeliği 
Yapmış  10 5,2 1 0,5 11 2,9 
Yapmamış 182 94,8 191 99,5 373 97,1 
TOPLAM 192 100,0 192 100,0 384 100,0 

 

 

Araştırmaya katılan doktorların % 59,9’u ve hemşirelerin % 45,8’i 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde; 

doktorların % 29,2’si ve hemşirelerin % 36,5’u Birinci İzzettin Keykavus Devlet 

Hastanesi’nde; doktorların % 10,9’u ve hemşirelerin % 17,7’si Sivas Devlet 

Hastanesi’ndedir.  

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi’ndeki doktorların % 54,7’si ve hemşirelerin % 19,3’ü etik kurulun var 

olduğunu bilmekte, doktorların % 5,2’si ve hemşirelerin % 26,6’sı olmadığını 

sanmaktadır. Birinci İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi’ndeki doktorların         

% 26,1’i ve hemşirelerin % 15,6’sı etik kurulun var olduğunu bilmekte, 

doktorların % 3,1’i ve hemşirelerin % 20,8’i olmadığını sanmaktadır. Sivas 

Devlet Hastanesi’ndeki doktorların % 9,9’u ve hemşirelerin % 7,8’i etik kurulun 

var olduğunu bilmekte, doktorların % 1,0’ı ve hemşirelerin % 9,9’u olmadığını 

sanmaktadır. Doktorların % 5,2’si ve hemşirelerin % 0,5’i etik kurul üyeliği 

yaptığı, doktorların % 94,8’i hemşirelerin % 99,5’i etik kurul üyeliği yapmadığını 

ifade etmiştir. 

 

 

 



 41 

4.1.3. Katılımcıların Tıp Etiği Bilgileriyle Tanışıklıkları 

    

Katılımcıların, % 14,6’sı konunun uzmanından, % 73,4’ü konunun 

uzmanı olmayan kişilerden olmak üzere toplam % 88’i eğitimleri sırasında 

deontoloji / etik dersi aldığını, % 12,0’ı almadığını ifade etmiştir. Mezuniyet 

sonrasında, katılımcıların % 23,4’ü etik ile ilgili mesleki-bilimsel etkinliklerde yer 

almış, % 76,6’sı ise yer almamıştır. Doktor ve hemşire grupları arasında 

karşılaştırmanın yer aldığı, araştırma grubunun etik bilgileriyle tanışıklık 

durumunu gösteren veriler tablo-3’de gösterilmiştir.  

 

 
TABLO–3: Katılımcıların etik bilgisini nerden aldıklarını gösteren veriler 

DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  
 n % n % n % 

Eğitim döneminde deontoloji / etik dersi 
Etik uzmanından alma  51 26,6 5 2,6 56 14,6 
Etik uzmanı olmayan kişiden alma 130 67,7 152 79,2 282 73,4 
Hiç ders almayan 11 5,7 35 18,2 46 12,0 
Mesleki-bilimsel etkinliklere katılma 
Evet 15 7,8 75 39,1 90 23,4 
Hayır 177 92,2 117 60,9 294 76,6 
TOPLAM 192 100,0 192 100,0 384 100,0 

 

 

Araştırmaya katılan doktorların % 26,6’sı ile hemşirelerin % 2,6’sı, eğitim 

dönemlerinde deontoloji / etik alanında uzman kişiden, doktorların % 67,7’si ile 

hemşirelerin % 79,2’si uzman olmayan kişiden ders aldıklarını; doktorların 

%5,7’si ile hemşirelerin % 18,2’si ise hiç ders almadıklarını ifade etmiştir. 

Mezuniyet sonrasında ise doktorların % 7,8’i ile hemşirelerin % 39,1’i etikle ilgili 

mesleki-bilimsel etkinliklere katıldığını, doktorların % 92,2’si ile hemşirelerin 

%60,9’u ise katılmadığını belirtmiştir.  

 

 
4.2. Birinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 
 

“Etik veya tıp etiği denildiğinde zihninizde uyanan ilk çağrışım nedir” 

şeklindeki açık uçlu soruya verilen yanıtlar yedi grup halinde toplanmıştır. Bu 
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gruplar açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların % 54,4’ü ahlak, % 18,1’i 

davranış kuralı, %11,2’si hakların korunması, % 6,5’i hasta için en doğru olan, 

% 4,9’u iletişim ve kural, %2,6’sı doğru karar verme süreci, % 2,3’ü ikilem 

cevabını vermiştir. Doktor ve hemşire grupları arasında karşılaştırmanın yer 

aldığı cevap dağılım durumu tablo–4 de gösterilmiştir. 

 

 
TABLO–4: “Etik veya tıp etiği denildiğinde zihninizde uyanan ilk çağrışım nedir”           
sorusuna verilen cevapların dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  
n % n % n % 

Ahlak   115 59,9 94 49,0 209 54,4 
Davranış kuralı 31 16,2 38 19,8 69 18,1 
Hakların korunması 23 12,0 20 10,4 43 11,2 
Hasta için en doğru olan 10 5,2 15 7,8 25 6,5 
İletişim ve kural 9 4,7 10 5,2 19 4,9 
Doğru karar verme süreci 2 1,0 8 4,2 10 2,6 
İkilem 2 1,0 7 3,6 9 2,3 
TOPLAM 192 100,0 192 100,0 384 100,0 
X2= 10,460 p=0,107  

 

 

İlk çağrışımın ahlak olduğu ifadesi doktorlarda % 59,9 hemşirelerde       

% 49,0’dır. Davranış kuralı olduğu ifadesi doktorlarda % 16,2 hemşirelerde      

% 19,8’dir. Hakların korunması olduğu ifadesi doktorlarda % 12,0 hemşirelerde 

% 10,4’dür. Hasta için en doğrusu olduğu ifadesi doktorlarda % 5,2 

hemşirelerde % 7,8‘dir. İletişim ve kural olduğu ifadesi doktorlarda % 4,7 

hemşirelerde % 5,2’dir. Doğru karar verme süreci olduğu ifadesi doktorlarda    

% 1,0 hemşirelerde % 4,2’dir. İkilem olduğu ifadesi doktorlarda % 1,0 

hemşirelerde % 3,6’dır.  

 

 

4.3. İkinci Soruya Verilen Cevapların Puan Ortalamaları 

 

“Genel olarak etik, özel olarak tıp etiği bağlamında aşağıdaki 

nitelemelerin ve betimlemelerin her birini en önemli ve en öncelikli 

gördüklerinizin puanı ‘5’ en az öneme ve önceliğe sahip olduğunu 

düşündüklerinizin puanı ‘1’ olacak şekilde değerlendiriniz” sorusuna verilen 
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cevaplar, tüm katılımcılar için değerlendirildiğinde puan ortalamaları, etik 

toplumsal ölçekte, tıp etiği meslek camiası ölçeğinde, uygun olan ve olmayan 

davranışları belirleyen kurallar bütünüdür seçeneği için 4,33; etik toplumsal, tıp 

etiği mesleki davranışlara yön veren temel değerleri irdeler seçeneği için 4,11; 

etik genel olarak insan davranışlarında, tıp etiği özel olarak sağlık profesyoneli 

davranışlarında idealin ne olduğu ile ilgili bilgi alanıdır seçeneği için 4,02; etik 

toplumsal örgütlenmede, tıp etiği sağlık camiasının örgütlenmesinde, hakların, 

yetkilerin, sorumlulukların belirleyicisidir seçeneği için 3,51; etik toplumsal, tıp 

etiği mesleki kuralların ihlal edildiği durumları inceler seçeneği için 3,29;         

etik  / tıp etiği düşünüp davranış tarzını belirlerken, zor ve kritik bir karar alma 

durumunda kalıp tereddüt yaşama, ikileme düşme durumları ile ilgilidir seçeneği 

için 3,05; etik yasaları, tıp etiği sağlık mevzuatını destekleyen düzenlemelerdir 

seçeneği için 2,84‘dür. Doktor ve hemşire grupları arasında karşılaştırmanın yer 

aldığı seçenek puan ortalamaları tablo–5 de gösterilmiştir. 

 

 
TABLO–5: Genel olarak etik, özel olarak tıp etiği bağlamında aşağıdaki nitelemelerin ve 
betimlemelerin her birini en önemli ve en öncelikli gördüklerinizin puanı ‘5’ en az öneme 
ve önceliğe sahip olduğunu düşündüklerinizin puanı ‘1’ olacak şekilde değerlendiriniz” 
sorusuna verilen cevapların puan ortalamaları 
 DOKTOR 

(n=192) 
HEMŞİRE 
(n=192) 

GENEL 
(n=384) 

P 

Etik toplumsal ölçekte, tıp etiği meslek camiası 
ölçeğinde, uygun olan ve olmayan davranışları 
belirleyen kurallar bütünüdür 

4,34±1,04 4,30±1,23 4,33±1,14 0,755 

Etik toplumsal, tıp etiği mesleki davranışlara 
yön veren, temel değerleri irdeler. 

4,03±1,17 4,11±1,32 4,11±1,26 0,208 

Etik genel olarak insan 
davranışlarında, tıp etiği özel olarak 
sağlık profesyoneli davranışlarında 
idealin ne olduğu ile ilgili bilgi alanıdır 

3,89±1,34 4,14±1,33 4,02±1,34 0,074 

Etik toplumsal örgütlenmede, tıp etiği sağlık 
camiasının örgütlenmesinde,  hakların, 
yetkilerin,  sorumlulukların belirleyicisidir.    

3,24±1,54 3,77±1,50 3,51±1,54 0,001 

Etik toplumsal, tıp etiği mesleki kuralların ihlal 
edildiği durumları inceler. 

3,08±1,42 3,49±1,62 3,29±1,54 0,010 

Etik / tıp etiği düşünüp davranış tarzını 
belirlerken, zor ve kritik bir karar alma 
durumunda kalıp tereddüt yaşama, ikileme 
düşme durumlarıyla ilgilidir 

2,76±1,56 3,33±1,67 3,05±1,64 0,001 

Etik yasaları, tıp etiği sağlık mevzuatını 
destekleyen düzenlemelerdir 

2,58±1,40 3,09±1,69 2,84±1,57 0,001 
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“Etik toplumsal ölçekte, tıp etiği meslek camiası ölçeğinde, uygun olan ve 

olmayan davranışları belirleyen kurallar bütünüdür” seçeneğinin puan 

ortalaması doktorlarda 4,34 hemşirelerde 4,30’dur. “Etik toplumsal, tıp etiği 

mesleki davranışlara yön veren temel değerleri irdeler” seçeneğinin puan 

ortalaması doktorlarda 4,03 hemşirelerde 4,11’dir. “Etik genel olarak insan 

davranışlarında, tıp etiği özel olarak sağlık profesyoneli davranışlarında idealin 

ne olduğu ile ilgili bilgi alanıdır” seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,89 

hemşirelerde 4,14’dür. “Etik toplumsal örgütlenmede, tıp etiği sağlık camiasının 

örgütlenmesinde, hakların, yetkilerin, sorumlulukların belirleyicisidir” 

seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,24 hemşirelerde 3,77’dir ve iki grup 

arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. ”Etik toplumsal, tıp etiği 

mesleki kuralların ihlal edildiği durumları inceler” seçeneğinin puan ortalaması 

doktorlarda 3,08 hemşirelerde 3,49’dur ve iki grup arasında istatistik açıdan 

anlamlı fark bulunmaktadır. Etik / tıp etiği düşünüp davranış tarzını belirlerken 

zor ve kritik bir karar alma durumunda kalıp tereddüt yaşama, ikileme düşme 

durumları ile ilgilidir seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 2,76 hemşirelerde 

3,33’dür ve iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Etik 

yasaları, tıp etiği sağlık mevzuatını destekleyen düzenlemelerdir seçeneğinin 

puan ortalaması doktorlarda 2,58 hemşirelerde 3,09’dur ve iki grup arasında 

istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır.    

 

 

4.4. Üçüncü Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 

 

“Size göre ahlak ve etik aynı şey midir, aralarında fark var diyorsanız 

lütfen açıklayınız” şeklindeki açık uçlu soruya verilen yanıtlar sekiz grup halinde 

toplanmıştır. Bu gruplar açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların % 6,0’ı 

fikrinin bulunmadığı, % 45,6’sı aynı anlamda olduğu, % 48,4’ü farklı anlamda 

olduğu cevabını vermiştir. Fikrinin farklı olduğunu ifade eden % 48,4’lük kitleden 

% 27,1’i ahlak toplumsal değeri, etik mesleki yaklaşımı içerdiği, % 11,9’u etik 

ahlaka göre evrensel kuralları içerdiği, % 2,9’u etiğin ahlak üzerine düşünme 

olup, ahlakı değerlendirdiği, % 2,6’sı ahlakın katı, etiğin değişken kuralları 
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içerdiği, % 2,3’ü ahlakın, etiğe göre daha dar kuralları içerdiği, % 1,6’sı ahlakın 

değişken, etiğin katı kuralları içerdiği şeklinde açıklamada bulunmuştur. Doktor 

ve hemşire grupları arasında karşılaştırmanın yer aldığı cevap dağılım durumu 

tablo-6’da gösterilmiştir.  

 

 
TABLO–6: “Size göre ahlak ve etik aynı şey midir, aralarında fark var diyorsanız lütfen 
açıklayınız” sorusuna verilen cevapların dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  
n % n % N % 

Fikri yok 15 7,8 8 4,2 23   6,0  
Aynı 93 48,4 82 42,7 175 45,6 

Ahlak toplumsal değeri, etik 
mesleki yaklaşımı içerir 

51 26,6 53 27,6 104 27,1 

Etik ahlaka göre daha evrensel 
kuralları içerir 

21 10,9 25 13,0 46 11,9 

Etik, ahlak üzerine düşünmedir; 
ahlakı değerlendirir 

5 2,6 6 3,1 11 2,9 

Ahlak katı, etik değişken kurallar 
içerir 

3 1,6 7 3,6 10 2,6 

Ahlak kuralları, etik kurallarına göre 
daha dar alanda geçerlidir 

- - 9 4,7 9 2,3 

Ahlak değişken, etik katı kurallar 
içerir 

4 2,1 2 1,1 6 1,6 

FARKLI BULANLAR TOPLAMI 84 44 102 53,1 186 48,4 

 
 
Farklı  
            

X2= 9,386 p=0,095 
X2= 4,564 p=0,102 
TOPLAM 192 100,0 192 100,0 384 100,0 

 

 

Fikrinin bulunmadığını belirtenler doktorlarda % 7,8 hemşirelerde           

% 4,2’dir. İki kavram arasında fark olmadığını belirtenler doktorlarda % 48,4 

hemşirelerde % 42,7’dir. Fark olduğunu belirtenler doktorlarda % 44,0 

hemşirelerde % 53,1’dir. Farklı olduğunu belirtenlerde, ahlak toplumsal değeri, 

etik mesleki yaklaşımı içerir şeklindeki açıklama doktorlarda % 26,6 

hemşirelerde % 27,6’dır. Etik ahlaka göre evrensel kuralları içerir şeklindeki 

açıklama doktorlarda % 10,9 hemşirelerde % 13,0’dır. Etik, ahlak üzerine 

düşünme olup ahlakı değerlendirir şeklindeki açıklama doktorlarda % 2,6 

hemşirelerde % 3,1’dir. Ahlak katı, etik değişken kurallar içerir şeklindeki 

açıklama doktorlarda % 1,6 hemşirelerde % 3,6’dır. Ahlak, etiğe göre daha dar 

kuralları içerir şeklindeki açıklama doktorlarda hiç belirtilmezken hemşirelerde  
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% 4,7’dir. Ahlak değişken, etik katı kuralları içerir şeklindeki açıklama 

doktorlarda % 2,1 hemşirelerde % 1,1’dir.  

 

     

4.5. Dördüncü Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 

 

“Tıbbın ahlaki yönüne eskiden ‘deontoloji’ denilirken şimdi ‘etik’ denilmesi 

konusunda görüşünüz nedir” şeklindeki açık uçlu soruya verilen yanıtlar yedi 

grup halinde toplanmıştır. Bu gruplar açısından değerlendirildiğinde, 

katılımcıların % 32,5’i iki söyleyiş arasında fark olmadığı, % 31,5’i fikirlerinin 

bulunmadığı, % 15,1’i etiğin daha yeni ve anlaşılır bir terim olduğu, % 10,7’si 

etiğin daha geniş bir anlam ifade ettiği, % 5,5’i deontolojinin etiği kapsadığı,     

% 2,9’u deontolojinin dar, etiğin geniş kuralları içerdiği, % 1,8’i deontolojinin 

tarihle ilgilendiği cevabını vermiştir. Doktor ve hemşire grupları arasında 

karşılaştırmanın yer aldığı cevap dağılım durumu tablo-7’de gösterilmiştir. 

 

 
TABLO–7: “Tıbbın ahlaki yönüne eskiden ‘deontoloji’ denilirken şimdi ‘etik’ denilmesi 
konusunda görüşünüz nedir”  sorusuna verilen cevapların dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  
n % n % n % 

Fark yok 74 38,5 51 26,6 125 32,5 
Fikrim yok 65 33,9 56 29,2 121 31,5 
Etik daha yeni ve anlaşılır terim 34 17,7 24 12,5 58 15,1 
Etik daha geniş anlamlı* 1 0,5 40 20,8 41 10,7 
Deontoloji etiği kapsar 6 3,1 15 7,8 21 5,5 
Deontoloji dar, etik geniş kurallardır* 10 5,2 1 0,5 11 2,9 
Deontoloji tarihle ilgilenir 2 1,1 5 2,6 7 1,8 
TOPLAM 192 100,0 192 100 384 100,0 
*X2= 56,230 p=0.000 

 

 

Deontoloji ile etik arasında fark gözetmeme doktorlarda % 38,5 

hemşirelerde % 26,6’dır. Fikri bulunmayanlar doktorlarda % 33,9 hemşirelerde 

% 29,2’dir. Etiğin yeni ve anlaşılır terim olduğu ifadesi doktorlarda % 17,7 

hemşirelerde % 12,5’dir. Etiğin daha geniş bir anlam yükü olduğu ifadesi 

doktorlarda % 0,5 hemşirelerde % 20,8’dir, iki grup arasında istatistik açıdan 

anlamlı fark bulunmaktadır. Deontoloji etiği kapsar ifadesi doktorlarda % 3,1 
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hemşirelerde % 7,8’dir. Deontoloji dar, etik geniş kuralları içerdiği ifadesi 

doktorlarda % 5,2 hemşirelerde % 0,5’dir, iki grup arasında istatistik açıdan 

anlamlı fark bulunmaktadır. Deontoloji tıp tarihiyle ilgilenir ifadesi doktorlarda   

% 1,1 hemşirelerde % 2,6’dır.     

 

 

4.6. Beşinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 

 

Beşinci sorudan önce “Klinik tıbbın gündelik yaşamında etik boyutun ön 

plana geçtiği durumların başlıcaları, (1) etik değerlendirmeler yapıp kararlar 

alma, (2) tıbbi eylem konusunda ikilem yaşama ve  (3) meslektaşlarla değer 

çatışmasına girmedir. Bu durumları aşabilmek için danışmanlık almaya ya da 

referans metinlere yönelmeye gereksinim duyulmaktadır.” ifadesini içeren bir 

bilgi notu yer almaktadır. 

“Meslek yaşamınızda karşılaştığınız böyle durumları tıbbın etik boyutu 

olarak niteler ve adlandırır mısınız” şeklindeki iki seçenekli soruya, katılımcıların 

% 94,0’ı evet, % 6,0’ı hayır cevabını vermiştir. Doktor ve hemşire grupları  

arasında karşılaştırmanın yer aldığı cevap dağılım durumu tablo-8’de 

gösterilmiştir.  

 

 
TABLO–8: “Meslek yaşamınızda karşılaştığınız böyle durumları tıbbın etik boyutu olarak 
niteler ve adlandırır mısınız” sorusuna verilen cevapların dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  
n % n % n % 

Evet 175 91,1 186 96,9 361 94,0 
Hayır 17 8,9 6 3,1 23 6,0 
TOPLAM 192 100,0 192 100,0 384 100,0 
X2= 13,135 p=0,011 
 

 

Evet, seçimi doktorlarda % 91,1 hemşirelerde % 96,9’dur. Hayır, seçimi 

doktorlarda % 8,9 hemşirelerde % 3,1’dir, iki grup arasında istatistik açıdan 

anlamlı fark bulunmaktadır. 
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4.7. Altıncı Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 

 

“Meslek yaşamınızda etik sorunlarla karşılaştığınızda, hangi kişilerden 

veya mercilerden yardım alırsınız” şeklindeki seçenekli soruya, katılımcıların    

% 49,7’si yasal düzenleme metinlerinden, % 29,7’si deneyimli meslektaşlardan, 

% 14,9’u tıp etiği öğretim üyesinden, % 4,4’ü akademik metinlerden, % 1,3’ü ise 

internetten yardım alacağı açıklamasıyla diğer cevabını vermiştir. Doktor ve 

hemşire grupları arasında karşılaştırmanın yer aldığı cevap dağılım durumu 

tablo–9’da gösterilmiştir. 

 

 
TABLO–9: “Meslek yaşamınızda etik sorunlarla karşılaştığınızda, hangi kişilerden veya 
mercilerden yardım alırsınız” sorusuna verilen cevapların dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  
N % n % n % 

Yasal düzenleme metinlerinden 86 44,8 105 54,7 191  49,7 
Deneyimli meslektaşlardan 65 33,8 49 25,5 114  29,7 
Tıp etiği öğretim üyelerinden 29 15.1 28 14,6 57 14,9 
Akademik metinlerden 8 4,2 9 4,7 17 4,4 
Diğer (internet) 4 2,1 1 0,5 5 1,3 
TOPLAM 192 100,0 192 100,0 384 100,0 
X2= 6,945 p=0,225 
 

 

 Yasal düzenleme metinlerinden yardım alma seçimi doktorlarda % 44,8 

hemşirelerde % 54,7’dir. Deneyimli meslektaşlardan yardım alma seçimi 

doktorlarda % 33,8 hemşirelerde % 25,5’dir. Tıp etiği öğretim üyesinden yardım 

alma seçimi doktorlarda % 15,1 hemşirelerde % 14,6’dır. Akademik metinlerden 

yardım alma seçimi doktorlarda % 4,2 hemşirelerde % 4,7’dir. Diğer seçeneğini 

yeğleyerek internet taramasından yardım aldığını bildirenlerin oranı doktorlarda 

% 2,1 hemşirelerde % 0,5’dir.  

 

 

4.8. Yedinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 

 

Yedinci sorudan önce “Etikle ilgili sorunlu durumlar çerçevesinde ‘ihlal’ ve 

‘ikilem’ gibi iki ana kategori söz konusudur. İhlali, mesleki eylemi düzenleyen 
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standart kuralların çiğnenmesi; ikilemi ise kurala bağlanmamış durumlarda karar 

vericinin yaşadığı seçim sorunu olarak tanımlamak mümkündür.” ifadesini 

içeren bir bilgi notu yer almaktadır. 

“Sorunlu durumlar arasında hangisinin daha önemli olduğunu 

düşünüyorsunuz” şeklindeki iki seçenekli soruya, katılımcıların % 80,7’si ihlal,  

% 19,3’ü ikilem cevabını vermiştir. Doktor ve hemşire grupları arasında 

karşılaştırmanın yer aldığı cevap dağılım durumu tablo-10’da gösterilmiştir. 

  

 
TABLO–10: “Sorunlu durumlar arasında hangisinin daha önemli olduğunu 
düşünüyorsunuz” sorusuna verilen cevapların dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  
n % n % n % 

İhlal  157 81,8 153 79,7 310 80,7 
İkilem  35 18,2 39 20,3 74 19,3 
TOPLAM  192 100,0 192 100,0 384 100,0 
X2= 2,268 p=0,519 

 

 

İhlal seçimi doktorlarda % 81,8 hemşirelerde % 79,7’dir. İkilem seçimi 

doktorlarda % 18,2 hemşirelerde % 20,3’dür.  

 

 

4.9. Sekizinci ve Dokuzuncu Sorulara Verilen Cevapların Puan 
       Ortalamaları 

 

Sekizinci sorudan önce, meslek etiklerinin kurallara kaynaklık eden ve 

kurala bağlanmamış durumlarda değerlendirme yaparken referans alınan temel 

ilkeleri bulunduğunun belirtildiği ve tıp etiğinin temel ilkelerinin sıralandığı bir 

bilgi notu yer almaktadır. 

“En kuvvetle benimsediğiniz meslek etiği ilkelerini ‘5’ puan, en az 

benimsediklerinizi ‘1’ puan vererek değerlendiriniz” sorusuna verilen cevaplar,  

tüm katılımcılar ölçeğinde değerlendirildiğinde, puan ortalamaları, adil olma 

seçeneği için 4,81;  zarar vermeme seçeneği için 4,79; yaşama saygı gösterme 

seçeneği için 4,79; dürüst davranma seçeneği için 4,76; mahremiyete saygı 

duyma seçeneği için 4,69; ayrımcılıktan kaçınma seçeneği için 4,64; sır 
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saklama seçeneği için 4,52; aydınlatma ve onam alma seçeneği için 4,41; yarar 

sağlama seçeneği için 4,23; özerkliğe saygı seçeneği için 4,20; ihtisasa saygı 

seçeneği için 3,57’dir. Doktor ve hemşire grupları  arasında karşılaştırmanın yer 

aldığı seçenek puan ortalamaları tablo–11 de gösterilmiştir. 

  

 
TABLO–11: “En kuvvetle benimsediğiniz meslek etiği ilkelerini ‘5’ puan, en az 
benimsediklerinizi ‘1’ puan vererek değerlendiriniz” sorusuna verilen cevapların puan 
ortalamaları 
 DOKTOR 

(n=192) 
HEMŞİRE 
(n=192) 

GENEL 
(n=384) 

 P 

Adil olma 4,71±0,59 4,90±0,43 4,81±0,53 0,000 
Zarar vermeme 4,83±0,48 4,74±0,88 4,79±0,71 0,223 
Yaşama saygı gösterme. 4,78±0,60 4,79±0,70 4,79±0,65 0,815 
Dürüst davranma.    4,77±0,53 4,75±0,66 4,76±0,60 0,800 
Mahremiyete saygı duyma 4,62±0,71 4,76±0,71 4,69±0,72 0,650 
Ayrımcılıktan kaçınma 4,61±0,80 4,66±0,89 4,64±0,86 0,592 
Sır saklama 4,61±0,71 4,42±1,13 4,52±0,95 0,047 
Aydınlatma ve onam alma 4,10±1,14 4,71±3,79 4,41±2,82 0,035  
Yarar sağlama 3,98±1,43 4,47±1,16 4,23±1,33 0,000 
Özerkliğe saygı 3,90±1,20 4,48±1,03 4,20±1,16 0,000 
İhtisasa saygı 3,79±1,28 3,35±1,57 3,57±1,46 0,003 
 

 

 Adil olma seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,71 hemşirelerde 

4,90’dır, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Zarar 

vermeme seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,83 hemşirelerde 4,74’dür. 

Yaşama saygı gösterme seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,78 

hemşirelerde 4,79’dur. Dürüst davranma seçeneğinin puan ortalaması 

doktorlarda 4,77 hemşirelerde 4,75’dir. Mahremiyete saygı duyma seçeneğinin 

puan ortalaması doktorlarda 4,62 hemşirelerde 4,76’dır. Ayrımcılıktan kaçınma 

seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,61 hemşirelerde 4,66’dır. Sır 

saklama seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,61 hemşirelerde 4,42’dir, iki 

grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Aydınlatma ve onam 

alma seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,10 hemşirelerde 4,71’dir, iki 

grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Yarar sağlama 

seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,98 hemşirelerde 4,47’dir, iki grup 

arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Özerkliğe saygı 

seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,90 hemşirelerde 4,48’dir, iki grup 
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arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. İhtisasa saygı seçeneğinin 

puan ortalaması doktorlarda 3,79 hemşirelerde 3,35’dir, iki grup arasında 

istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır.  
“En kuvvetle benimsediğiniz ilkenin / ilkelerin size göre önemli ve öncelikli 

oluşunun gerekçelerini lütfen belirtiniz” şeklindeki açık uçlu soruya verilen 

yanıtlar altı grup halinde toplanmıştır. Bu gruplar açısından değerlendirildiğinde, 

farklı ilkeler için aynı / benzer gerekçelerin öne sürülmesi söz konusu olmuştur. 

Katılımcıların % 38,8’i profesyonellik yönünden önemli ve öncelikli olma, % 

25,0’ı kuramsal etik yönünden önemli ve öncelikli olma, % 11,5’i hasta hakları 

yönünden önemli ve öncelikli olma, % 10,9’u insanın değeri yönünden önemli 

ve öncelikli olma, % 3,4’ü sık yaşanan sorunlarda devreye girme yönünden 

önemli ve öncelikli olma şeklinde gerekçe bildirmiş, % 10,4’ü ise ilkeler arasında 

önemli ve öncelikli olma yönünden fark olmadığını hepsinin bir bütün 

oluşturduğunu belirtmiştir. Doktor ve hemşire grupları arasında karşılaştırmanın 

yer aldığı cevap dağılım durumu tablo-12’de gösterilmiştir. 

 

 
TABLO–12: “En kuvvetle benimsediğiniz ilkenin / ilkellerin size göre önemli ve öncelikli 
oluşunun gerekçelerini lütfen belirtiniz” sorusuna verilen cevapların dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  
n % n % n % 

 Profesyonellik yönünden önemli ve öncelikli 
olma*  

101 52,6 48 25,0 149 38,8 

 Kuramsal etik yönünden önemli ve öncelikli 
olma 

49 25,6 47 24,5 96 25,0 

 Hasta hakları yönünden önemli ve öncelikli 
olma 

15 7,8 29 15,0 44 11,5 

 İnsanın değeri yönünden önemli ve öncelikli 
olma 

11 5,7 31 16,2 42 10,9 

İlkeler arasında önemli ve öncelikli olma 
yönünden fark olmadığını hepsinin bir bütün 
oluşturduğunu belirtenler 

10 5,2 30 15,6 40 10,4 

 Sık yaşanan sorunlarda devreye girme 
yönünden önemli ve öncelikli olma 

6 3,1 7 3,7 13 3,4 

T0PLAM 192 100,0 192 100,0 384 100,00 
*X2= 42,949 p=0.000 

 

 

Profesyonellik yönünden önemli ve öncelikli olma gerekçesi doktorlarda 

% 52,6 hemşirelerde % 25,0’dır, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 
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bulunmaktadır. Kuramsal etik yönünden önemli ve öncelikli olma gerekçesi 

doktorlarda % 25,6 hemşirelerde % 24,5’dir. Hasta hakları yönünden önemli ve 

öncelikli olma gerekçesi doktorlarda % 7,8 hemşirelerde % 15,0’dır. İnsanın 

değeri yönünden önemli ve öncelikli olma gerekçesi doktorlarda % 5,7 

hemşirelerde % 16,2’dir. İlkeler arasında önemli ve öncelikli olma yönünden fark 

olmadığını hepsinin bir bütün oluşturduğu açıklaması doktorlarda % 5,2 

hemşirelerde % 15,6’dır. Sık yaşanan sorunlarda devreye girme yönünden 

önemli ve öncelikli olma gerekçesi doktorlarda % 3,1 hemşirelerde % 3,7’dir.  

 

 

4.10. Onuncu Soruya Verilen Cevapların Puan Ortalamaları 
 

“Etik değerlendirme ve karar verme süreçlerinde referans olma 

bakımından aşağıdaki unsurların her birini, en fazla ağırlık ve öncelik sahibi 

olanı ‘5’ puan, en az ağırlık ve öncelik sahibi olanı ‘1’ puan olacak şekilde 

değerlendiriniz” çoktan seçmeli sorusuna verilen cevaplar, tüm katılımcılar 

ölçeğinde değerlendirildiğinde, puan ortalamaları, deneyim seçeneği için 4,52; 

akıl yürütme seçeneği için 4,42; fikirler seçeneği için 3,90; inançlar seçeneği için 

3,07; itaat seçeneği için 2,24; alışkanlıklar seçeneği için 2,24’dür. Doktor ve 

hemşire grupları arasında karşılaştırmanın yer aldığı seçenek puan ortalamaları 

tablo-13’de gösterilmiştir.   

 

 
TABLO–13: “Etik değerlendirme ve karar verme süreçlerinde referans olma bakımından 
aşağıdaki unsurların her birini, en fazla ağırlık ve öncelik sahibi olanı ‘5’ puan, en az 
ağırlık ve öncelik sahibi olanı ‘1’ puan olacak şekilde değerlendiriniz” sorusuna verilen 
cevapların puan ortalamaları 
 DOKTOR 

(n=192) 
HEMŞİRE 
(n=192) 

GENEL 
(n=384) 

P 

Deneyim 4,52±0,84 4,51±0,94 4,52±0,90 0,910 
Akıl yürütme 4,35±1,05 4,48±1,05 4,42±1,05 0,227 
Fikirler 3,58±1,27 4,20±1,20 3,90±1,28 0,000 
İnançlar 2,91±1,64 3,22±1,61 3,07±1,63 0,057 
İtaat    2,04±1,26 2,44±1,51 2,24±1,41 0,005 
Alışkanlıklar 2,09±1,20 2,39±1,53 2,24±1,38 0,032 
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Deneyim seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,52 hemşirelerde 

4,51’dir. Akıl yürütme seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,35 

hemşirelerde 4,48’dir. Fikirler seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,58 

hemşirelerde 4,20’dir, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunmaktadır. İnançlar seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 2,91 

hemşirelerde 3,22’dir. İtaat seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 2,04 

hemşirelerde 2,44’dür, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunmaktadır. Alışkanlıklar seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 2,09 

hemşirelerde 2,39’dur, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunmaktadır. 

 

  

4.11. On Birinci Soruya Verilen Cevapların Puan Ortalamaları 

 

“Aşağıdaki konuların her birini tıp etiği ile ilişkileri bakımından en yüksek 

ilişki düzeyi ‘5’ puan, en düşük ilişki düzeyi ‘1’ puan olacak şekilde 

değerlendiriniz” sorusuna verilen cevaplar, tüm katılımcılar ölçeğinde 

değerlendirildiğinde puan ortalamaları, hastalarla ilgili hayati / kritik kararlar 

alma seçeneği için 4,69; sağlık politikalarının belirlenmesi seçeneği için 4,24; 

sağlık profesyonellerinin haklarının geliştirilmesi seçeneği için 4,21; hasta 

haklarının geliştirilmesi seçeneği için 4,08; sağlık çalışanları ile hastalar 

arasındaki çatışmalar seçeneği için 4,05; bilimsel yayınların denetlenmesi 

seçeneği için 3,96; tıbbi araştırmaların standartlara uygun olarak yürütülmesi 

seçeneği için 3,95; tıbbın insan hakları ile ilgili sorunlu durumlardaki standart 

yaklaşım seçeneği için 3,87; denek hakları ile ilgili sorunlar seçeneği için 3,51; 

sağlık çalışanları arasındaki çatışmalar seçeneği için 3,44; sosyal güvenlik 

kurumlarının gereksiz harcamalara sokulması seçeneği için 3,22; sağlık 

çalışanlarının idare ile yaşadığı sorunlar seçeneği için 3,15; deney hayvanları ile 

ilgili yaklaşımların belirlenmesi seçeneği için 3,04; meslek örgütü etkinlikleri 

seçeneği için 3,10’dur. Doktor ve hemşire grupları arasında karşılaştırmanın yer 

aldığı seçenek puan ortalamaları tablo-14’de gösterilmiştir. 
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TABLO–14: “Aşağıdaki konuların her birini tıp etiği ile ilişkileri bakımından en yüksek 
ilişki düzeyi ‘5’ puan, en düşük ilişki düzeyi ‘1’ puan olacak şekilde değerlendiriniz” 
sorusuna verilen cevapların puan ortalamaları 
 DOKTOR 

(n=192) 
HEMŞİRE 
(n=192) 

GENEL 
(n=384) 

P 

Hastalarla ilgili hayati / kritik kararlar alma 4,69±0,68 4,68±0,89 4,69±0,79 0,949 
Sağlık politikalarının belirlenmesi 4,16±1,25 4,32±1,19 4,24±1,23 0,198 
Sağlık profesyonellerinin haklarının 
geliştirilmesi 

4,22±1,10 4,19±1,32 4,21±1,22 0,802 

Hasta haklarının geliştirilmesi 3,82±1,36 4,33±1,19 4,08±1,30 0,000 
Sağlık çalışanları ile hastalar arasındaki 
çatışmalar 

4,07±1,21 4,01±1,43 4,05±1,32 0,644 

Bilimsel yayınların denetlenmesi 4,10±1,10 3,80±1,46 3,96±1,31  0,026 
Tıbbi araştırmaların standartlara uygun olarak 
yürütülmesi 

3,82±1,36 4,07±1,33 3,95±1,35 0,076 

Tıbbın insan haklarıyla ilgili sorunlu 
durumlarındaki standart yaklaşım 

3,83±1,31 3,90±1,40 3,87±1,36 0,625 

Denek haklarıyla ilgili sorunlar 3,43±1,47 3,57±1,58 3,51±1,53 0,387 
Sağlık çalışanları arasındaki çatışmalar 3,41±1,46 3,46±1,58 3,44±1,53 0,764 
Sosyal güvenlik kurumlarının gereksiz 
harcamalara sokulması 

3,61±1,43 2,82±1,69 3,22±1,62 0,000 

Sağlık çalışanlarının idare ile yaşadığı sorunlar 3,09±1,43 3,20±1,57 3,15±1,50 0,476 
Deney hayvanlarıyla ilgili yaklaşımların 
belirlenmesi 

3,11±1,54 2,95±1,59 3,04±1,57 0,315 

Meslek örgütü etkinlikleri 2,97±1,40 3,22±1,54 3,10±1,48 0,099 
 

 

Hastalarla ilgili hayati / kritik kararlar alma seçeneğinin puan ortalaması 

doktorlarda 4,69 hemşirelerde 4,68’dir. Sağlık politikalarının belirlenmesi 

seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,16 hemşirelerde 4,32’dir. Sağlık 

profesyonellerinin haklarının geliştirilmesi seçeneğinin puan ortalaması 

doktorlarda 4,22 hemşirelerde 4,19’dur. Hasta haklarının geliştirilmesi 

seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,82 hemşirelerde 4,33’dür, iki grup 

arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Sağlık çalışanları ile 

hastalar arasındaki çatışmalar seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,07 

hemşirelerde 4,01’dir. Bilimsel yayınların denetlenmesi seçeneğinin puan 

ortalaması doktorlarda 4,10 hemşirelerde 3,80’dir, iki grup arasında istatistik 

açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Tıbbi araştırmaların standartlara uygun 

olarak yürütülmesi seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,82 hemşirelerde 

4,07’dir. Tıbbın insan hakları ile ilgili sorumlu durumlarındaki standart yaklaşım 

seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,83 hemşirelerde 3,90’dır. Denek 

haklarıyla ilgili sorunlar seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,43 

hemşirelerde 3,57’dir. Sağlık çalışanları arasındaki çatışmalar seçeneğinin puan 
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ortalaması doktorlarda 3,41 hemşirelerde 3,46’dır. Sosyal güvenlik kurumlarının 

gereksiz harcamalara sokulması seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,61 

hemşirelerde 2,82’dir, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarının idare ile yaşadığı sorunlar seçeneğinin 

puan ortalaması doktorlarda 3,09 hemşirelerde 3,20’dir. Deney hayvanları ile 

ilgili yaklaşımların belirlenmesi seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,11 

hemşirelerde 2,95’dir. Meslek örgütü etkinlikleri seçeneğinin puan ortalaması 

doktorlarda 2,97 hemşirelerde 3,22’dir.   

 

 
4.12. On İkinci Soruya Verilen Cevapların Puan Ortalamaları 

 

“Tıbbi araştırmaların etik boyutunun, kimin ya da neyin üzerinde 

yürütüldüklerine bağlı olarak ağırlık ve önem derecesinin değişmesi 

çerçevesinde; aşağıdakileri, etik boyutu en ağırlıklı ve öncelikli olanı ‘5’ puan, en 

az ağırlıklı ve öncelikli olanı ‘1’ puan olacak şekilde değerlendiriniz” sorusuna 

verilen cevaplar, tüm katılımcılar ölçeğinde değerlendirildiğinde, puan 

ortalamaları, hasta denek üzerindeki çalışmalar seçeneği için 3,86; hasta 

deneye ait biyopsi materyali üzerindeki çalışmalar seçeneği için 3,79; sağlıklı 

denek üzerindeki çalışmalar seçeneği için 3,78; hasta deneye ait kan, idrar, 

balgam gibi materyal üzerindeki çalışmalar seçeneği için 3,68; hastalara ait 

kayıtlar üzerindeki çalışmalar seçeneği için 3,59; sağlıklı deneğe ait biyopsi 

materyali üzerindeki çalışmalar seçeneği için 3,50; embriyo üzerindeki 

çalışmalar seçeneği için 3,48; sağlıklı deneğe ait kan, idrar, balgam gibi 

materyal üzerindeki çalışmalar seçeneği için 3,48; deney hayvanları üzerindeki 

çalışmalar seçeneği için 3,46; plasenta, umblikal kord gibi fötal ekler üzerindeki 

çalışmalar seçeneği için 3,31’dir. Doktor ve hemşire grupları arasında 

karşılaştırmanın yer aldığı seçenek puan ortalamaları tablo-15’de gösterilmiştir. 
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TABLO–15: “Tıbbi araştırmaların etik boyutunun, kimin ya da neyin üzerinde 
yürütüldüklerine bağlı olarak ağırlık ve önem derecesinin değişmesi çerçevesinde; 
aşağıdakileri, etik boyutu en ağırlıklı ve öncelikli olanı ‘5’ puan, en az ağırlıklı ve öncelikli 
olanı ‘1’ puan olacak şekilde değerlendiriniz” sorusuna verilen cevapların puan 
ortalamaları 
 DOKTOR 

(n=192) 
HEMŞİRE 
(n=192) 

GENEL 
 (n=384) 

P 

Hasta denek üzerindeki çalışmalar 
 

3,92±1,34 3,79±1,52 3,86±1,43 0,374 

Hasta deneğe ait biyopsi materyali 
üzerindeki çalışmalar 

3,60±1,34 3,97±1,38 3,79±1,37 0,009 

Sağlıklı denek üzerindeki 
çalışmalar 

3,83±1,50 3,72±1,66 3,78±1,59 0,521 

Hasta deneğe ait kan, idrar, balgam 
gibi materyal üzerindeki çalışmalar 

3,42±1,48 3,94±1,43 3,68±1,48 0,001 

Hastalara ait kayıtlar üzerindeki 
çalışmalar 

3,14±1,65 4,03±1,40 3,59±1,60 0,000 

Sağlıklı deneğe ait biyopsi materyali 
üzerindeki çalışmalar 

3,39±1,39 3,59±1,52 3,50±1,46 0,173 

Embriyo üzerindeki çalışmalar 
 

3,38±1,61 3,57±1,67 3,48±1,64 0,251 

Sağlıklı deneğe ait kan, idrar, balgam 
gibi materyal üzerindeki çalışmalar 

3,26±1,50 3,69±1,48 3,48±1,51 0,005 

Deney hayvanları üzerindeki 
çalışmalar 

3,44±1,47 3,46±1,62 3,46±1,55 0,895 

Plasenta, umblikal kord gibi fötal 
ekler üzerindeki çalışmalar 

3,12±1,57 3,50±1,61 3,31±1,60 0,022 

 

 

Hasta denek üzerindeki çalışmalar seçeneğinin puan ortalaması 

doktorlarda 3,92 hemşirelerde 3,79’dir. Hasta deneğe ait biyopsi materyali 

üzerindeki çalışmalar seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,60 

hemşirelerde 3,97’dir, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunmaktadır. Sağlıklı denek üzerindeki çalışmalar seçeneğinin puan 

ortalaması doktorlarda 3,83 hemşirelerde 3,72’dir. Hasta deneğe ait kan, idrar, 

balgam gibi materyal üzerindeki çalışmalar seçeneğinin puan ortalaması 

doktorlarda 3,42 hemşirelerde 3,94’dür, iki grup arasında istatistik açıdan 

anlamlı fark bulunmaktadır. Hastalara ait kayıtlar üzerindeki çalışmalar 

seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,14 hemşirelerde 4,03’dür, iki grup 

arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Sağlıklı deneğe ait biyopsi 

materyali üzerindeki çalışmalar seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,39 

hemşirelerde 3,59’dur. Embriyo üzerindeki çalışmalar seçeneğinin puan 

ortalaması doktorlarda 3,38 hemşirelerde 3,57’dir. Sağlıklı deneğe ait kan, idrar 

balgam gibi materyal üzerindeki çalışmalar seçeneğinin puan ortalaması 
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doktorlarda 3,26 hemşirelerde 3,69’dur, iki grup arasında istatistik açıdan 

anlamlı fark bulunmaktadır. Deney hayvanları üzerindeki çalışmalar seçeneğinin 

puan ortalaması doktorlarda 3,44 hemşirelerde 3,46’dır. Plasenta, umblikal kord 

gibi fötal ekler üzerindeki çalışmalar seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 

3,12 hemşirelerde 3,50’dir, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunmaktadır.   

 

 

4.13. On Üçüncü ve On Dördüncü Sorulara Verilen Cevapların   

          Dağılımı 
 

On üçüncü sorudan önce “Tıp etiği çerçevesinde iki farklı türde etkinlik 

gösterilmesi söz konusudur. Bunların ilki kesin bir sonuca vardırılması olanaksız 

olan kuramsal mesleki değer tartışmalarının yürütülmesi; diğeri ise belli özel 

durumlarda ne yapılması gerektiğini belirleyen ‘etik kod’ adı verilen yönergelerin 

oluşturulmasıdır.” ifadesini içeren bir bilgi notu yer almaktadır. 

“Tıp etiği çerçevesinde, etik kod oluşturma ve kuramsal etik tartışma 

yürütme etkinliklerinden hangisi daha önemlidir” ve “… seçiminizin gerekçesi 

nedir” şeklindeki iki seçenekli on üçüncü ve sekiz grup halinde toplanan açık 

uçlu on dördüncü soruya verilen yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların      

% 63,3’ü etik kod oluşturma, % 36,7’si kuramsal etik tartışma yürütmeyi önemli 

bulduğunu bildirmiştir.  

Kod oluşturma seçeneğini yeğleyen % 63,3’lük kitlenin % 35,7’si benzer 

durumlar için standart eylemlerde bulunmayı sağlar,  % 9,8’i gayrı resmi kodlar, 

yasaların oluşmasına kılavuzluk eder, % 8,9’u yapılacakların önceden tartışılıp 

kurala bağlanması; yönergeleşmesi kesin çözüm oluşturur, % 8,9’u ne 

yapılması gerektiğinin önceden belirlenmesi tutarsız tekil değerlendirmeleri 

önler, şeklinde gerekçe ifade etmiştir.  

Kuramsal etik tartışma seçeneğini yeğleyen % 36,7’lik kitlenin % 20,6’sı 

belli bir çözüm önerisi bulunamayışının standardizasyonun öneminin 

kavranmasını sağlaması, % 6,2’si tartışmaların kod oluşturma çalışmalarına 

zemin hazırlaması, % 5,2’si tartışmaların yaptırım gücüne sahip olmaması; her 



 58 

olayı kendi özelinde değerlendirmeye olanak vermesi, % 4,7’si tartışmaları 

özele uyarlamanın daha doğru kararlar verebilmeye katkıda bulunması, 

şeklinde gerekçe ifade etmiştir.  

Doktor ve hemşire grupları arasında karşılaştırmanın yer aldığı cevap 

dağılım durumu tablo-16’da gösterilmiştir. 

 

 
TABLO–16: “Tıp etiği çerçevesinde, etik kod oluşturma ve kuramsal etik tartışma 
yürütme etkinliklerinden hangisi daha önemlidir” ve “Bu seçiminizin gerekçesi nedir” 
sorularına verilen cevapların dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  
N % n % n % 

Kod oluşturma 111 57,8 132 68,8 243 63,3 
Benzer durumlar için 
standart eylemlerde 
bulunmayı sağlar 

61 31,8 76 39,6 137 35,7 

Gayrı resmi kodlar yasaların 
oluşmasına kılavuzluk eder*  

27 14,0 11 5,7 38 9,8 

Yapılacakların önceden 
tartışılıp kurala bağlanması; 
yönergeleşmesi kesin 
çözüm oluşturur 

9 4,7 25 13,1 34 8,9 

  
 Gerekçe 

Ne yapılması gerektiğinin 
önceden belirlenmesi 
tutarsız tekil 
değerlendirmeleri önler 

14 7,3 20 10,4 34 8,9 

                                 * X2= 15,267   p=0.002 
Kuramsal etik tartışma yürütme 81 42,2 60 31,2 141 36,7 

       
Belli bir çözüm önerisi 
bulunamayışının 
standardizasyonun 
öneminin kavranmasını 
sağlaması 

44 22,9 35 18,2 79 20,6 

Tartışmaların kod oluşturma 
çalışmalarına zemin 
hazırlaması 

19 9,9 5 2,6 24 6,2 

 
Gerekçe 

Tartışmaların yaptırım 
gücüne sahip olmaması; 
her olayı kendi özelinde 
değerlendirmeye olanak 
vermesi 

11 5,7 9 4,7 20 5,2 

 Tartışmaları özele 
uyarlamanın daha doğru 
kararlar verebilmeye 
katkıda bulunması  

7 3,7 11 5,7 18 4,7 

                                  X2= 7,315   p=0.062 
TOPLAM 192 100,0 192 100,0 384 100,0 

X2=4,942         p=0,0262  
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Kod oluşturma seçimi doktorlarda % 57,8 hemşirelerde % 68,8; kuramsal 

etik tartışma yürütme seçimi doktorlarda % 42,2 hemşirelerde % 31,2’dir ve iki 

grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Benzer durumlar için 

standart eylemlerde bulunmayı sağlar gerekçesiyle kod oluşturma seçimi 

doktorlarda % 31,8 hemşirelerde % 39,6’dır; gayrı resmi kodlar yasaların 

oluşmasına kılavuzluk eder gerekçesiyle kod oluşturma seçimi doktorlarda       

% 14,0 hemşirelerde % 5,7’dir, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunmaktadır. Yapılacakların önceden tartışılıp kurala bağlanması; 

yönergeleşmesi kesin çözüm oluşturur gerekçesiyle kod oluşturma seçimi 

doktorlarda % 4,7 hemşirelerde % 13,1’dir; ne yapılması gerektiğinin önceden 

belirlenmesi tutarsız tekil değerlendirmeleri önler gerekçesiyle kod oluşturma 

seçimi doktorlarda % 7,3 hemşirelerde % 10,4’dür; belli bir çözüm önerisi 

bulunamayışının standardizasyonun öneminin kavranmasını sağlaması 

gerekçesiyle kuramsal etik tartışma yürütme seçimi doktorlarda % 22,9 

hemşirelerde % 18,2’dir; tartışmaların kod oluşturma çalışmalarına zemin 

hazırlaması gerekçesiyle kuramsal etik tartışma yürütme seçimi doktorlarda     

% 9,9 hemşirelerde % 2,6’dır; tartışmaların yaptırım gücüne sahip olmaması; 

her olayı kendi özelinde değerlendirmeye olanak vermesi gerekçesiyle kuramsal 

etik tartışma yürütme seçimi doktorlarda % 5,7 hemşirelerde % 4,7’dir; 

tartışmaları özele uyarlamanın daha doğru kararlar verebilmeye katkıda 

bulunması gerekçesiyle kuramsal etik tartışma yürütme seçimi doktorlarda       

% 3,7 hemşirelerde % 5,7’dir.      

 
 

4.14. On Beşinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 
 

On beşinci sorudan önce, “Etik kurul olarak adlandırılan yapıların iki ana 

türünden biri denetim, diğeri danışmanlık işlevini üstlenmiştir. Bunlara ek olarak 

Türkiye’ye özgü üçüncü bir etik kurul türü ise etiğe aykırılık iddialarını ya da 

meslektaşlar arası çatışmaları değerlendirme / yargılama kurullarıdır.” ifadesini 

içeren bir bilgi notu yer almaktadır. 

“Tıp etiği çerçevesinde etik kurulların hangi işlevinin daha önemli ve 

öncelikli olduğunu düşünüyorsunuz” şeklindeki seçenekli soruya, katılımcıların 
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% 53,9’u denetim, % 39,8’i danışmanlık, % 6,3’ü meslektaşlar arası çatışmaları 

yargılama cevabını vermiştir. Doktor ve hemşire grupları arasında 

karşılaştırmanın yer aldığı cevap dağılım durumu tablo-17’de gösterilmiştir. 

 

 
TABLO–17: “Tıp etiği çerçevesinde etik kurulların hangi işlevinin daha önemli ve öncelikli 
olduğunu düşünüyorsunuz” sorusuna verilen cevapların dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  
n % n % n % 

 Denetim 125 65,1 82 42,7 207 53,9 
 Danışmanlık* 55 28,7 98 51,1 153 39,8 
 Meslektaşlar arası çatışmaları yargılama 12 6,2 12 6,2 24 6,3 
 T0PLAM 192 100,0 192 100,0 384 100,0 
*X2= 21,017 p=0.000 

 

 

Etik kurulların denetim işlevi seçimi doktorlarda % 65,1 hemşirelerde     

% 42,7’dir. Danışmanlık işlevi seçimi doktorlarda % 28,7 hemşirelerde              

% 51,1’dir, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. 

Meslektaşlar arası çatışmaları yargılama işlevi seçimi doktorlarda % 6,2 

hemşirelerde % 6,2’dir.  

 
 
4.15. On Altıncı Soruya Verilen Cevapların Puan Ortalamaları 
 

On altıncı sorudan önce “Etik kurul üyeleri sağlık camiasının farklı yaş, 

cinsiyet, meslek, branş gruplardan seçilen temsilcilerden oluşur. Bunlara belli 

sayıda meslek dışı kişilerin de katılmasıyla kurul yapısının heterojenliği daha da 

artar. Böyle bir yapı oluşturmanın amacı farklı bilgi ve deneyim birikimlerini, 

farklı bakış açılarını bir araya getirerek ele alınan konular hakkında çok yönlü, 

çok boyutlu bir değerlendirme yapılmasını sağlamaktır.” ifadesini içeren bir bilgi 

notu yer almaktadır. 

“Etik kurulda görev almasının uygunluğu bakımından aşağıdaki mesleki 

formasyonlara sahip kişilerin her birini en uygun olan ‘5’ puan, en az uygun olan 

‘1’ puan olacak şekilde değerlendiriniz” sorusuna verilen cevaplar, tüm 

katılımcılar ölçeğinde değerlendirildiğinde, puan ortalamaları, tıp etiği öğretim 
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üyesi için 4,79; hukukçu için 4,31; farklı branştan tıp doktorları için 4,20; hasta 

hakları temsilcisi için 4,08; toplum bilimci için 3,69; hemşire için 3,68; eczacı için 

2,71; felsefeci için 2,68; ilahiyatçı için 2,46’dır. Doktor ve hemşire grupları 

arasında karşılaştırmanın yer aldığı seçenek puan ortalamaları tablo-18’de 

gösterilmiştir. 

 

 
TABLO–18: “Etik kurulda görev almasının uygunluğu bakımından aşağıdaki mesleki 
formasyonlara sahip kişilerin her birini en uygun olan ‘5’ puan, en az uygun olan ‘1’ puan 
olacak şekilde değerlendiriniz” soruya verilen cevapların puan ortalamaları 
 DOKTOR 

(n=192) 
HEMŞİRE 
(n=192) 

GENEL 
 (n=384) 

 P 

Tıp etiği öğretim üyesi 4,76±0,79 4,82±0,67 4,79±0,74 0,408 
Hukukçu 4,06±1,28 4,55±0,99 4,31±1,17 0,000 
Farklı branştan tıp doktorları  4,24±1,26 4,15±1,32 4,20±1,29 0,478 
Hasta hakları temsilcisi 3,75±1,30 4,40±1,12 4,08±1,26 0,000 
Toplum bilimci 3,38±1,46 4,00±1,34 3,69±1,43 0,000 
Hemşire 2,72±1,48 4,62±0,84 3,68±1,58 0,000 
Eczacı 2,36±1,46 3,03±1,67 2,71±1,61 0,000 
Felsefeci 2,09±1,27 3,26±1,54 2,68±1,53 0,000 
İlahiyatçı 2,21±1,44 2,71±1,61 2,46±1,55 0,002 

 

 

Tıp etiği öğretim üyesi seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,76 

hemşirelerde 4,82’dir. Hukukçu seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,06 

hemşirelerde 4,55’dir, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunmaktadır. Farklı branştan tıp doktorları seçeneğinin puan ortalaması 

doktorlarda 4,24 hemşirelerde 4,15’dir. Hasta hakları temsilcisi seçeneğinin 

puan ortalaması doktorlarda 3,75 hemşirelerde 4,40’dır, iki grup arasında 

istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Toplum bilinci seçeneğinin puan 

ortalaması doktorlarda 3,38 hemşirelerde 4,00’dır, iki grup arasında istatistik 

açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Hemşire seçeneğinin puan ortalaması 

doktorlarda 2,72 hemşirelerde 4,62’dir, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı 

fark bulunmaktadır. Eczacı seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 2,36 

hemşirelerde 3,03’dür, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunmaktadır. Felsefeci seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 2,09 

hemşirelerde 3,26’dır, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunmaktadır. İlahiyatçı seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 2,21 
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hemşirelerde 2,71’dir, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunmaktadır. 

 

  

4.16. On Yedinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 

 

 On yedinci sorudan önce, “Ülkemizde halen, tıp etiği alanındaki 

mezuniyet sonrası eğitim, yüksek lisans ve doktora şeklinde verilmektedir. Bu 

programlara sadece tıp doktorlarının ve diğer sağlık profesyonellerinin değil, 

üniversite lisans programlarından mezun herkesin katılma şansı bir başka 

deyişle farklı kökenden gelen kişilerin ‘tıp etiği uzmanı’ olma şansı 

bulunmaktadır. Alternatif olarak, tıp doktorlarına yönelik tıpta uzmanlık programı 

şeklinde eğitim verme olanağı, 2002’de yapılan tüzük değişikliğinden sonra 

ortadan kalkmıştır.” ifadesini içeren bir bilgi notu yer almaktadır. 

“Mezuniyet sonrası tıp etiği eğitimi sizce kimlere verilmeli” şeklindeki 

seçenekli soruya, katılımcıların % 50,5’i sağlık profesyonellerine, % 38,3’ü 

lisans mezunu herkese, % 11,2’si tıp doktorlarına eğitim verilmeli cevabını 

vermiştir. Doktor ve hemşire grupları arasında karşılaştırmanın yer aldığı cevap 

dağılım durumu tablo-19’da gösterilmiştir. 

 

 
TABLO–19: “Mezuniyet sonrası tıp etiği eğitimi sizce kimlere verilmeli” şeklindeki soruya 
verilen cevapların dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  
n % n % n % 

Sağlık profesyonellerine 95 49,5 99 51,6 194 50,5 
Lisans mezunu herkese 60 31,3 87 45,3 147 38,3 
Tıp doktorlarına*  37 19,2 6 3,1 43 11,2 
 T0PLAM 192 100,0 192 100,0 384 100,0 
*X2= 27,390 p=0.000 

 

 

Sağlık profesyonellerine eğitim verilmesi seçimi doktorlarda % 49,5 

hemşirelerde % 51,6’dır. Lisans mezunu herkese eğitim verilmesi seçimi 

doktorlarda % 31,3 hemşirelerde % 45,3’dür. Tıp doktorlarına eğitim verilmesi 
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seçimi doktorlarda % 19,2 hemşirelerde % 3,1’dir, iki grup arasında istatistik 

açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. 

 

 

 4.17. On Sekizinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 

 

“Mezuniyet sonrası tıp etiği eğitimi verme şekli sizce nasıl olmalıdır” 

şeklindeki seçenekli soruya, katılımcıların % 74,0’ı hem akademik eğitimin hem 

de tıpta uzmanlık eğitiminin yer aldığı her ikisi şeklinde, % 20,0’ı akademik 

eğitim şeklinde, % 6,0’ı tıpta uzmanlık şeklinde olması cevabını vermiştir. 

Doktor ve hemşire grupları arasında karşılaştırmanın yer aldığı cevap dağılım 

durumu tablo-20’de gösterilmiştir. 

 

 
TABLO–20: “Mezuniyet sonrası tıp etiği eğitimi verme şekli sizce nasıl olmalıdır”  
sorusuna verilen cevapların dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  
n % n % n % 

Her ikisi  137 71,4 147 76,5 284 74,0 
Akademik eğitim 40 20,8 37 19,3 77 20,0 
Tıpta uzmanlık 15 7,8 8 4,2 23 6,0 
T0PLAM  192 100,0 192 100,0 384 100,0 
X2= 2,599 p=0,273 

 

 

Hem akademik eğitim hem tıpta uzmanlık eğitimi şeklini içeren her ikisi 

seçimi doktorlarda % 71,4 hemşirelerde % 76,5’dir. Akademik eğitim seçimi 

doktorlarda % 20,8 hemşirelerde % 19,3’dür. Tıpta uzmanlık eğitimi seçimi 

doktorlarda % 7,8 hemşirelerde % 4,2’dir. 

 

 

4.18. On Dokuzuncu Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 
 

On dokuzuncu sorudan önce, “Günümüz dünyasında, sağlık alanına 

özgü etik sorunlar, sadece sağlık profesyonellerinin değil, farklı meslek 

kökenlerinden ve etkinlik alanlarından kimselerin de ilgi alanına girmektedir. Bu 
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durumda tıp etiği tartışmaları, felsefecilerin, hukukçuların, ilahiyatçıların, toplum 

bilimcilerin hekim ve sağlık çalışanlarıyla eşit söz sahibi olduğu platformlarda 

yürütülmektedir.” ifadesini içeren bir bilgi notu yer almaktadır. 

“Tıp etiği konusunda sağlık alanı dışında kişilerin kuramsal çalışma 

yapması ve toplumsal ölçekte yürütülen tartışmalarda söz hakkına sahip olma 

konusunda ne düşünüyorsunuz” şeklindeki açık uçlu soruya verilen yanıtlar üç 

grup halinde toplanmıştır. Bu gruplar açısından değerlendirildiğinde, 

katılımcıların % 54,4’ü dışarıdan kişilerin yürüttüğü tartışmaları takip etmenin 

sağlık profesyoneline daha geniş bir bakış açısı sağlayacağı, % 42,5’i farklı 

kesimlerin sonuca varmaya yönelik olmayan tartışmaları tıbbi açıdan objektif 

karar vermeyi güçleştireceği, % 3,1’i bu tip tartışmaların hasta haklarının 

gelişimine katkı sağlayacağı cevabını vermiştir. Doktor ve hemşire grupları 

arasında karşılaştırmanın yer aldığı cevap dağılım durumu tablo-21’de 

gösterilmiştir. 

 

 
TABLO–21: “Tıp etiği konusunda sağlık alanı dışında kişilerin kuramsal çalışma yapması 
ve toplumsal ölçekte yürütülen tartışmalarda söz hakkına sahip olma konusunda ne 
düşünüyorsunuz” sorusuna verilen cevapların dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  
n % n % n % 

Dışarıdan kişilerin yürüttüğü tartışmaları takip 
etmek sağlık profesyoneline daha geniş bir 
bakış açısı sağlar  

68 35,4 141 73,4 209 54,4 

Farklı kesimlerin sonuca varmaya yönelik 
olmayan tartışmaları tıbbi açıdan objektif karar 
vermeyi güçleştirir* 

120 62,5 43 22,4 163 42,5 

Bu tip tartışmalar hasta haklarının gelişimine 
katkı sağlar  

4 2,1 8 4,2 12 3,1 

T0PLAM  192 100,0 192 100,0 384 100,0 
*X2= 63,205 p=0.000 

 

 

Dışarıda yapılan tartışmaları takip etmek sağlık profesyoneline daha 

geniş bir bakış açısı sağlayacağı ifadesi doktorlarda % 35,4 hemşirelerde        

% 73,4’dür. Farklı kesimlerin sonuca varmaya yönelik olmayan tartışmaları tıbbi 

açıdan objektif karar vermeyi güçleştireceği ifadesi doktorlarda % 62,5 

hemşirelerde % 22,4’dür, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 
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bulunmaktadır. Bu tip tartışmalar hasta haklarının gelişimine katkı 

sağlayabileceği ifadesi doktorlarda % 2,1 hemşirelerde % 4,2’dir.  

 

 

4.19. Yirminci Soruya Verilen Cevapların Puan Ortalamaları 

 

“Tıp etiği konusunda kuramsal çalışma yürütme yetkinliği bakımından, 

aşağıdaki formasyonlara sahip kişileri, en uygun olanı ‘5’ puan, en az uygun 

olanı ‘1’ puan olacak şekilde değerlendiriniz” sorusuna verilen cevaplar, tüm 

katılımcılar ölçeğinde değerlendirildiğinde, puan ortalamaları, hukukçu seçeneği 

için 4,31; psikolog seçeneği için 3,96;  sosyolog seçeneği için 3,88; felsefeci 

seçeneği için 2,85; ilahiyatçı seçeneği için 2,48’dir. Doktor ve hemşire grupları 

arasında karşılaştırmanın yer aldığı seçeneklerin puan ortalamaları tablo-22’de 

gösterilmiştir. 

 

 
TABLO–22: “Tıp etiği konusunda kuramsal çalışma yürütme yetkinliği bakımından, 
aşağıdaki formasyonlara sahip kişileri, en uygun olanı ‘5’ puan, en az uygun olanı ‘1’ 
puan olacak şekilde değerlendiriniz” sorusuna verilen cevapların puan ortalamaları 
 DOKTOR 

(n=192) 
HEMŞİRE 
(n=192) 

GENEL 
 (n=384) 

 P 

Hukukçu 4,17±1,33 4,45±1,08 4,31±1,22 0,029 
Psikolog 3,71±1,34 4,20±1,21 3,96 ±1,30 0,000 
Sosyolog 3,46±1,47 4,29±1,10 3,88±1,37 0,000 
Felsefeci 2,20±1,40 3,48±1,54 2,85±1,61 0,000 
İlahiyatçı 2,11±1,39 2,83±1,60 2,48±1,54 0,000 

 

 

Hukukçu seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,17 hemşirelerde 

4,45’dir, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Psikolog 

seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,71 hemşirelerde 4,20’dir, iki grup 

arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Sosyolog seçeneğinin 

puan ortalaması doktorlarda 3,46 hemşirelerde 4,29’dur, iki grup arasında 

istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Felsefeci seçeneğinin puan 

ortalaması doktorlarda 2,20 hemşirelerde 3,48’dir, iki grup arasında istatistik 

açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. İlahiyatçı seçeneğinin puan ortalaması 
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doktorlarda 2,11 hemşirelerde 2,83’dür, iki grup arasında istatistik açıdan 

anlamlı fark bulunmaktadır. 

 

 

4.20. Yirmi Birinci Soruya Verilen Cevapların Puan Ortalamaları 

 

Yirmi birinci sorudan önce “Tıp etiği uzmanlarının aydınlatma formu 

hazırlama; hasta ve hasta yakın ile tıbbi ekip arasındaki görüş ayrılıklarında 

arabuluculuk etme; araştırma çalışmalarının etik yönden uygunluğu konusunda 

danışmanlık yapma; vaka tartışmalarına katılma ve katkı sağlama; asistan 

eğitimi ve sürekli meslek içi eğitim programlarında rol alma; kliniğin hasta 

hakları standardını yükseltmeye katkıda bulunma gibi görevleri bulunmaktadır.” 

ifadesini içeren bir bilgi notu yer almaktadır. 

“Sürdürmekte olduğunuz klinik ve bilimsel etkinliklerde, aşağıda yer alan 

tıp etiği uzmanlarının görevlerine duyulan ihtiyacın her birini en yüksek ‘5’ puan, 

en düşük ‘1’ puan olacak şekilde değerlendiriniz” sorusuna verilen cevaplar, tüm 

katılımcılar ölçeğinde değerlendirildiğinde, puan ortalamaları, araştırma 

çalışmalarının etik yönden uygunluğu konusunda danışmanlık yapma seçeneği 

için 4,26, asistan eğitimi ve sürekli meslek içi eğitim programlarında rol alma 

seçeneği için 4,08, kliniğin hasta hakları standardını yükseltmeye katkıda 

bulunma seçeneği için 4,08, aydınlatma formu hazırlama seçeneği için 4,00, 

vaka tartışmalarına katılma ve katkı sağlama seçeneği için 3,71, hasta ve hasta 

yakını ile tıbbi ekip arasındaki görüş ayrılıklarında arabuluculuk etme seçeneği 

için 3,62’dir. Doktor ve hemşire grupları arasında karşılaştırmanın yer aldığı 

seçenek puan ortalamaları tablo-23’de gösterilmiştir. 
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TABLO–23: “Sürdürmekte olduğunuz klinik ve bilimsel etkinliklerde, aşağıda yer alan tıp 
etiği uzmanlarının görevlerine duyulan ihtiyacın her birini en yüksek ‘5’ puan, en düşük 
‘1’ puan olacak şekilde değerlendiriniz” sorusuna verilen cevapların puan ortalamaları 
 DOKTOR 

(n=192) 
HEMŞİRE 
(n=192) 

GENEL 
(n=384)  

 P 

Araştırma çalışmalarının etik yönden 
uygunluğu konusunda danışmanlık yapma 

4,13±1,09 4,38±1,11 4,26±1,11 0,027 

Asistan eğitimi ve sürekli meslek içi eğitim 
programlarında rol alma 

4,05±1,18 3,98±1,45 4,08±1,32 0,644 

Kliniğin hasta hakları standardını 
yükseltmeye katkıda bulunma 

3,71±1,32 4,44±1,15 4,08±1,29 0,000 

Aydınlatma formu hazırlama 
 

3,88±1,23 4,11±1,29 4,00±1,27 0,078 

Vaka tartışmalarına katılma ve katkı 
sağlama 

3,32±1,38 4,08±1,28 3,71±1,39 0,000 

Hasta ve hasta yakını ile tıbbi ekip 
arasındaki görüş ayrılıklarında 
arabuluculuk etme 

3,34±1,36 3,89±1,38 3,62±1,40 0,000 

 

 

Araştırma çalışmalarının etik yönden uygunluğu konusunda danışmanlık 

yapma seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,13 hemşirelerde 4,38’dir, iki 

grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Asistan eğitimi ve 

sürekli meslek içi eğitim programlarında rol alma seçeneğinin puan ortalaması 

doktorlarda 4,05 hemşirelerde 3,98’dir. Kliniğin hasta hakları standardını 

yükseltmeye katkıda bulunma seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,71 

hemşirelerde 4,44’dür, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunmaktadır. Aydınlatma formu hazırlama seçeneğinin puan ortalaması 

doktorlarda 3,88 hemşirelerde 4,11’dir. Vaka tartışmalarına katılma ve katkı 

sağlama seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,32 hemşirelerde 4,08’dir, 

iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Hasta ve hasta 

yakını ile tıbbi ekip arasındaki görüş ayrılıklarında arabuluculuk etme 

seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,34 hemşirelerde 3,89’dur, iki grup 

arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır.  

 

 

4.21. Yirmi İkinci Soruya Verilen Cevapların Puan Ortalamaları 
 

“Bir tıp etiği öğretim elemanının sahip olması gereken                   

nitelikler / yaklaşımlar çerçevesinde aşağıda yer alanların her birini en gerekli 
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gördüğünüz ‘5’ puan, en az gerekli gördüğünüz ‘1’ puan olacak şekilde 

değerlendiriniz” sorusuna verilen cevaplar, tüm katılımcılar ölçeğinde 

değerlendirildiğinde puan ortalamaları, etik sorunlara çözüm bulabilme seçeneği 

için 4,67; etik standardı yüksek bir profesyonel olarak öğrencilere örnek teşkil 

etme seçeneği için 4,63; etik sorunları analiz edebilme seçeneği için 4,52; 

kliniklerde yaşanan değer sorunları konusunda danışmanlık yapabilme 

seçeneği için 4,51; bilimsel çalışmalara araştırma etiğine uyma bağlamında yol 

gösterebilme seçeneği için 4,41; kurumsal ölçekte hasta haklarını geliştirmeyi 

sağlama seçeneği için 4,01; alanla ilgili özgün etik görüşler geliştirme seçeneği 

için 3,96; halka yönelik tıp etiği ve hasta hakları ile ilgili konferanslar verme 

seçeneği için 3,91; hasta ve hasta yakını ile tıbbi ekip arasındaki görüş 

ayrılıklarında arabuluculuk etme seçeneği için 3,81; meslektaşlar arasındaki 

değer çatışmalarında arabuluculuk yapma seçeneği için 3,77; meslektaşlarını 

etik davranış göstermeleri seçeneği için sürekli uyaran yönlendiren biri olma 

seçeneği için 3,38; tıp etiği ile ilgili kitaplar yazma seçeneği için 3,27; 

öğrencilere hocalara karşı saygılı olmayı öğretme seçeneği için 2,92; mezuniyet 

töreni 14 Mart gibi özel günlerde konuşma yapma seçeneği için 2,07; sessiz 

sedasız köşesinde oturma seçeneği için 1,24’dür. Doktor ve hemşire grupları 

arasında karşılaştırmanın yer aldığı seçenek puan ortalamaları tablo–24 de 

gösterilmiştir. 
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TABLO–24: “Bir tıp etiği öğretim elemanının sahip olması gereken nitelikler / yaklaşımlar 
çerçevesinde aşağıda yer alanların her birini, en gerekli gördüğünüz ‘5’ puan, en az gerekli 
gördüğünüz ‘1’ puan olacak şekilde değerlendiriniz” sorusuna verilen cevapların puan 
ortalamaları 
 DOKTOR 

(n=192) 
HEMŞİRE 
(n=192) 

GENEL 
(n=384)  

p 

Etik sorunlara çözüm bulabilme 
 

4,51±0,81 4,82±0,57 4,67±0,72 0,000 

Etik standardı yüksek bir profesyonel 
olarak öğrencilere örnek teşkil etme 

4,50±1,02 4,74±0,72 4,63±0,89 0,008 

Etik sorunları analiz edebilme 
 

4,39±0,95 4,65±0,83 4,52±0,91 0,005 

Kliniklerde yaşanan değer sorunları konusunda 
danışmanlık yapabilme 

4,34±0,94 4,67±0,79 4,51±0,89 0,000 

Bilimsel çalışmalara araştırma etiğine uyma 
bağlamında yol gösterebilme 

4,25±0,97 4,57±0,83 4,41±0,92 0,001 

Kurumsal ölçekte hasta haklarını geliştirmeyi 
sağlama 

3,74±1,27 4,28±1,20 4,01±1,27 0,000 

Alanla ilgili özgün etik görüşler geliştirme 
 

3,95±1,22 3,97±1,33 3,96±1,28 0,874 

Halka yönelik tıp etiği ve hasta hakları ile ilgili 
konferanslar verme 

3,65±1,28 4,17±1,25 3,91±1,30 0,000 

Hasta ve hasta yakın ile tıbbi ekip arasındaki görüş 
ayrılıklarında arabuluculuk etme 

3,47±1,37 4,15±1,23 3,81±1,35 0,000 

Meslektaşlar arasındaki değer çatışmalarında 
arabuluculuk yapma 

3,66±1,27 3,87±1,35 3,77±1,32 0,112 

Meslektaşlarını etik davranış göstermeleri için 
sürekli uyaran yönlendiren biri olma 

3,31±1,50 3,44±1,50 3,38±1,55 0,393 

Tıp etiği ile ilgili kitaplar yazma 
 

3,20±1,35 3,32±1,53 3,27±1,44 0,397 

Öğrencilere hocalara karşı saygılı olmayı öğretme 
 

3,10±1,50 2,72±1,58 2,92±1,56 0,015 

Mezuniyet töreni, 14 Mart gibi özel günlerde 
konuşma yapma 

1,96±1,23 2,17±1,50 2,07±1,38 0,130 

Sessiz sedasız köşesinde oturma 
 

1,25±0,83 1,23±0,88 1,24±0,86 0,813 

 

 

Etik sorunlara çözüm bulabilme seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 

4,51 hemşirelerde 4,82’dir, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunmaktadır. Etik standardı yüksek bir profesyonel olarak öğrencilere örnek 

teşkil etme seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,50 hemşirelerde 

4,74’dür, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Etik 

sorunları analiz edebilme seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,39 

hemşirelerde 4,65’dir, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunmaktadır. Kliniklerde yaşanan değer sorunları konusunda danışmanlık 

yapabilme seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 4,34 hemşirelerde 4,67’dir, 

iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Bilimsel 
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çalışmalara araştırma etiğine uyma bağlamında yol gösterebilme seçeneğinin 

puan ortalaması doktorlarda 4,25 hemşirelerde 4,57, iki grup arasında istatistik 

açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Kurumsal ölçekte hasta haklarını geliştirmeyi 

sağlama seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,74 hemşirelerde 4,28’dir, 

iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Alanla ilgili özgün 

etik görüşler geliştirme seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,95 

hemşirelerde 3,97’dir. Halka yönelik tıp etiği ve hasta hakları ile ilgili 

konferanslar verme seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,65 hemşirelerde 

4,17’dir, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Hasta ve 

hasta yakını ile tıbbi ekip arasındaki görüş ayrılıklarında arabuluculuk etme 

seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,47 hemşirelerde 4,15’dir, iki grup 

arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Meslektaşlar arasındaki 

değer çatışmalarında arabuluculuk yapma seçeneğinin puan ortalaması 

doktorlarda 3,66 hemşirelerde 3,87’dir. Meslektaşlarını etik davranış 

göstermeleri için sürekli uyaran yönlendiren biri olma seçeneğinin puan 

ortalaması doktorlarda 3,31 hemşirelerde 3,44’dür. Tıp etiği ile ilgili kitaplar 

yazma seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 3,20 hemşirelerde 3,32’dir. 

Öğrencilere hocalara karşı saygılı olmayı öğretme seçeneğinin puan ortalaması 

doktorlarda 3,10 hemşirelerde 2,72’dir, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı 

fark bulunmaktadır. Mezuniyet töreni, 14 Mart gibi özel günlerde konuşma 

yapma seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 1,96 hemşirelerde 2,17’dir. 

Sessiz sedasız köşesinde oturma seçeneğinin puan ortalaması doktorlarda 1,25 

hemşirelerde 1,23’dür. 

 

 

4.22. Yirmi Üçüncü Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 

 

“Sizce bir tıp etiği uzmanının hukuk temel bilgisine ve yaklaşımına mı 

yoksa felsefe temel bilgisine ve yaklaşımına mı sahip olması daha önemlidir, 

nedenini açıklayınız” şeklindeki açık uçlu soruya verilen yanıtlar dokuz grup 

halinde toplanmıştır. Bu gruplar açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların    

% 82,0’ı hukuk temel bilgisine ve yaklaşımına, % 18,0’ı felsefe temel bilgisine 
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ve yaklaşımına sahip olması gerektiği cevabını vermiştir. Hukuk temel bilgisi ve 

yaklaşımı gerektiği cevabını veren % 82,0’lık kitlenin % 41,0’ı hasta ve 

çalışanların haklarının korunmasını sağlama, % 31,5’i objektif karar verebilmeyi 

sağlama, % 5,5’i insana daha somut, pratik yarar sağlama, % 3,7’si standart 

eylem için gerekli olan kodların oluşturma bilgisini sağlama, % 0,3’ü hukuk 

kurallarının etiğin bir parçası olması şeklinde seçimini gerekçelendirmiştir. 

Felsefe temel bilgisi ve yaklaşımı gerektiği cevabını veren % 18,0’lık kitlenin    

% 8,3’ü hasta ve çalışanların haklarının derinlemesine anlaşılmasını ve 

içselleştirilmesini, böylece daha kuvvetle savunulabilmesini sağlama, % 7,1’i 

insanı bütüncül ele alarak daha doğru karar vermeyi sağlama, % 1,3’ü kod 

oluşturmaya temel olan değerleri anlamayı sağlama, % 1,3’ü etiğin ilgili olduğu 

insan eylemlerini anlamayı, tanımayı sağlama şeklinde seçimini 

gerekçelendirmiştir. Doktor ve hemşire grupları arasında karşılaştırmanın yer 

aldığı cevap dağılım durumu tablo–25 de gösterilmiştir. 
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TABLO–25: “Sizce bir tıp etiği uzmanının hukuk temel bilgisine ve yaklaşımına mı yoksa 
felsefe temel bilgisine ve yaklaşımına mı sahip olması daha önemlidir, nedenini 
açıklayınız” sorusuna verilen cevapların dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  
n % n % N % 

Hukuk  164 85,4 151 78,6 315 82,0 
Hasta ve çalışanların haklarının 
korunmasını sağlama 

87 45,3 71 37,0 158 41,0 

Objektif karar verebilmeyi 
sağlama  

62 32,3 59 30,7 121 31,5 

İnsana daha somut, pratik yarar 
sağlama  

6 3,1 15 7,8 21 5,5 

Gerekçe 

Standart eylem için gerekli olan 
kodların oluşturma bilgisini 
sağlama 

9 4,7 5 2,6 14 3,7 

 Hukuk kurallarının etiğin bir 
parçası olması 

- - 1 0,5 1 0,3 

                 X2= 9,291 p=0,054 
Felsefe  28 14,6 41 21,4 69 18,0 

Hasta ve çalışanların haklarının 
derinlemesine anlaşılmasını ve 
içselleştirilmesini, böylece daha 
kuvvetle savunulabilmesini 
sağlama 

13 6,8 19 9,9 32 8,3 

İnsanı bütüncül ele alarak daha 
doğru karar vermeyi sağlama 

11 5,7 16 8,3 27 7,1 

Gerekçe 

Kod oluşturmaya temel olan 
değerleri anlamayı sağlama 

3 1,6 2 1,1 5 1,3 

 Etiğin ilgili olduğu insan 
eylemlerini anlamayı, tanımayı 
sağlama 

1 0,5 4 2,1 5 1,3 

                 X2=8,920  p=0,063 
TOPLAM  192        100,0 192 100,0 384 100,0 
x2=2,986        p=0,0839  

 

 

Hukuk temel bilgisine ve yaklaşımına sahip olmanın gerektiği ifadesi 

doktorlarda % 85,4 hemşirelerde % 78,6’dır. Felsefe temel bilgisine ve 

yaklaşımına sahip olmanın gerektiği ifadesi doktorlarda % 14,6 hemşirelerde   

% 21,4’dür.  

Hukuk temel bilgisine ve yaklaşımına sahip olmanın gerektiğini ifade 

edenlerde, hasta ve çalışanların haklarının korunmasını sağlama şeklindeki 

gerekçe doktorlarda % 45,3 hemşirelerde % 37,0’dır. Objektif karar verebilmeyi 

sağlama şeklindeki gerekçe doktorlarda % 32,3 hemşirelerde % 30,7’dir. İnsana 

daha somut, pratik yarar sağlama şeklindeki gerekçe doktorlarda % 3,1 

hemşirelerde % 7,8’dır. Standart eylem için gerekli olan kodların oluşturma 

bilgisini sağlama şeklindeki gerekçe doktorlarda % 4,7 hemşirelerde % 2,6’dır. 
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Hukuk kurallarının etiğin bir parçası olması şeklindeki gerekçe doktorlarda hiç 

ifade edilmezken hemşirelerde % 0,5’dir. Felsefe temel bilgisi ve yaklaşımına 

sahip olmanın gerektiğini ifade edenlerin, hasta ve çalışanların haklarının 

derinlemesine anlaşılmasını ve içselleştirilmesini, böylece daha kuvvetle 

savunulabilmesini sağlama şeklindeki gerekçe doktorlarda % 6,8 hemşirelerde 

% 9,9’dur. İnsanı bütüncül ele alarak daha doğru karar vermeyi sağlama 

şeklindeki gerekçe doktorlarda % 5,7 hemşirelerde % 8,3’dür. Kod oluşturmaya 

temel olan değerleri anlamayı sağlama şeklindeki gerekçe doktorlarda % 1,6 

hemşirelerde % 1,1’dir. Etiğin ilgili olduğu insan eylemlerini anlamayı, tanımayı 

sağlaması şeklindeki gerekçe doktorlarda % 0,5 hemşirelerde % 2,1’dir. 

 

 

4.23. Yirmi Dördüncü Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 

 

Yirmi dördüncü sorudan önce “Etik kurullar ile aynı amaca yönelik olarak 

geliştirilmiş fakat fazla benimsenmemiş ikinci bir model, alanın doğası gereği 

geniş açılı bir bakışa ve farklı düşünce açıklamalarına sahip olan tıp etiği 

uzmanlarının danışmanlık ve değerlendirme yapmasıdır. Etik kurul ile etik 

danışmanın işbirliği içinde çalışması gibi üçüncü bir alternatif de bulunmaktadır.” 

ifadesini içeren bir bilgi notu yer almaktadır.  

“Tıp etiği uzmanlarının etik kurullar tarafından yürütülen çalışmalarla 

nasıl bir ilişki-bağlantı içinde olması gerektiğini düşünüyorsunuz” şeklindeki 

seçenekli soruya, katılımcıların % 85,9’u tıp etiği uzmanı kurulun içinde olmalı, 

% 14,1’i tıp etiği uzmanı dışında kalarak kurulla iş birliği yapmalı cevabını 

vermiştir. Tıp etiği uzmanı kurulun işine hiç karışmamalı seçeneği katılımcılar 

tarafından benimsenmemiştir. Doktor ve hemşire grupları arasında 

karşılaştırmanın yer aldığı cevap dağılım durumu tablo–26’da gösterilmiştir.  
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TABLO–26: “Tıp etiği uzmanlarının etik kurullar tarafından yürütülen çalışmalarla nasıl bir 
ilişki-bağlantı içinde olması gerektiğini düşünüyorsunuz” sorusuna verilen cevapların 
dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE TOPLAM  
n % n % N % 

Kurulun içinde olmalı* 157 81,8 173 90,1 330 85,9 
Dışında kalarak kurulla işbirliği yapmalı  35 18,2 19 9,9 54 14,1 
Kurulun işine hiç karışmamalı  -  -  - -  -  - 
T0PLAM  192 100,0 192 100,0 384 100,0 
X2= 5,516 p=0.019 

 

 

Tıp etiği uzmanı kurulun içinde olmalı seçimi doktorlarda % 81,8 

hemşirelerde % 90,1’dir, iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunmaktadır. Tıp etiği uzmanı dışında kalarak kurulla işbirliği yapmalı seçimi 

doktorlarda % 18,2 hemşirelerde % 9,9’dur.  

 

 

4.24. Yirmi Beşinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 
 

“Tıp ve hemşirelik eğitiminde etik derslerinin olması sizce şart mıdır” 

şeklindeki iki seçenekli soruya, katılımcıların % 99,0’ı evet, % 1,0’ı hayır 

cevabını vermiştir. Doktor ve hemşire grupları arasında karşılaştırmanın yer 

aldığı cevap dağılım durumu tablo–27’de gösterilmiştir. 

 

  
TABLO–27: “Tıp ve hemşirelik eğitiminde etik derslerinin olması sizce şart mıdır” 
sorusuna verilen cevapların dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE T0PLAM  
n % n % N % 

Evet  190 99,0 190 99,0 380 99,0 
Hayır   2 1,0 2 1,0 4 1,0 
 T0PLAM 192 100,0 192 100,0 384 100,0 
X2= 0,000 p=1,000 

 

 

Evet seçimi doktorlarda ve hemşirelerde % 99,0’dur, hayır seçimi doktor 

ve hemşirelerde % 1,0’dir.  
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4.25. Yirmi Altıncı Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 

 

“Tıp ve hemşirelik eğitiminde etik derslerinin bir tıp etiği uzmanı 

tarafından verilmesi şart mıdır” şeklindeki iki seçenekli soruya,katılımcıların      

% 88,8’i evet, % 11,2’si hayır cevabını vermiştir. Doktor ve hemşire grupları 

arasında karşılaştırmanın yer aldığı cevap dağılım durumu tablo–28’de 

gösterilmiştir. 

 

 
TABLO–28: “Tıp ve hemşirelik eğitiminde etik derslerinin bir tıp etiği uzmanı tarafından 
verilmesi şart mıdır” sorusuna verilen cevapların dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE T0PLAM  
n % n % N % 

Evet  162 84,4 179 93,2 341 88,8 
Hayır   30 15,6 13 6,8 43 11,2 
T0PLAM  192 100,0 192 100,0 384 100,0 
X2= 7,568 p=0.006 

 

 

Evet, seçimi doktorlarda % 84,4 hemşirelerde % 93,2’dir, iki grup 

arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Hayır, seçimi doktorlarda 

% 15,6 hemşirelerde % 6,8’dir.  

 

 

4.26. Yirmi Yedinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 
 

“Kuramsal etik bilgisine sahip olmanın ve bilgiyi uygulamaya dökmenin 

hekimin / hemşirenin işini daha iyi yapmasına katkı sağlaması konusundaki 

görüşünüzü açıklar mısınız” şeklindeki açık uçlu soruya verilen yanıtlar altı grup 

halinde toplanmıştır. Bu gruplar açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların % 

35,2’si işin iyi yapılmasına yönelik motivasyonu arttırma yönünde katkı 

sağlayacağı, % 27,9’u uygun yaklaşımlar konusunda sistemli bilgi sahibi olma 

üzerinden katkı sağlayacağı, % 27,3’ü karşısındakinin ve kendisinin hakları 

konusunda bilinçlenme üzerinden katkı sağlayacağı, %7,0’i yaşanan durumlara 

objektif bakabilmeyi ve karşısındakiyle empati kurabilme üzerinden katkı 

sağlayacağı, % 2,3’ü meslekte ortak standartlarının yaygınlaşması üzerinden 
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katkı sağlayacağı cevabını vermiştir. Katılımcıların    % 0,3’ü ise söz konusu 

bilginin mesleki başarıya hiçbir şekilde katkıda bulunmayacağı şeklinde görüş 

bildirmiştir. Doktor ve hemşire grupları arasında karşılaştırmanın yer aldığı 

cevap dağılım durumu tablo–29’da gösterilmiştir. 

 

 
TABLO–29: “Kuramsal etik bilgisine sahip olmanın ve bilgiyi uygulamaya dökmenin 
hekimin / hemşirenin işini daha iyi yapmasına katkı sağlaması konusundaki görüşünüzü 
açıklar mısınız” sorusuna verilen cevapların dağılımı 

DOKTOR HEMŞİRE T0PLAM  
n % n % n % 

İşin iyi yapılmasına yönelik motivasyonu 
arttırma yönünde katkı sağlar*

  

89 46,3 46 23,9 135 35,2 

Uygun yaklaşımlar konusunda sistemli bilgi 
sahibi olmayı sağlayarak katkıda bulunur* 

27 14,1 80 41,7 107 27,9 

Karşısındakinin ve kendisinin hakları 
konusunda bilinçlenmeyi sağlayarak katkı 
sağlar 

53 27,6 52 27,1 105 27,3 

Yaşanan durumlara objektif bakabilmeyi ve 
karşısındakiyle empati kurabilme üzerinden 
katkı sağlar 

14 7,3 13 6,8 27 7,0 

Meslekte ortak standartlarının yaygınlaşması 
üzerinden katkı sağlar 

9 4,7 - - 9 2,3 

Katkıda bulunmaz - - 1 0,5 1 0,3 
T0PLAM 192 100,0 192 100,0 384 100,0 
X2= 49,995 p=0.000 

 

 

İşin iyi yapılmasına yönelik motivasyonu arttırma üzerinden katkı 

sağlayacağı görüşü doktorlarda % 46,3 hemşirelerde % 23,9’dur, iki grup 

arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Uygun yaklaşımlar 

konusunda sistemli bilgi sahibi olma üzerinden katkı sağlayacağı görüşü 

doktorlarda % 14,1 hemşirelerde % 41,7’dir, iki grup arasında istatistik açıdan 

anlamlı fark bulunmaktadır. Karşısındakinin ve kendisinin hakları konusunda 

bilinçlenmeyi üzerinden katkı sağlayacağı görüşü doktorlarda % 27,6 

hemşirelerde % 27,1’dir. Yaşanan durumlara objektif bakabilme ve 

karşısındakiyle empati kurabilme üzerinden katkı sağlayacağı görüşü 

doktorlarda % 7,3 hemşirelerde % 6,8’dir. Meslekte ortak standartlarının 

yaygınlaşması üzerinden katkı sağlayacağı görüşü doktorlarda % 4,7 

hemşirelerde hiç ifade edilmemiştir. Katkıda bulunmaz görüşü doktorlarda ifade 

edilmezken hemşirelerde % 0,5’dir. 
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5. TARTIŞMA 
 

 

Yedi tematik alt bölümden oluşan bu ana bölümde, tez çalışması 

çerçevesinde yürütülen araştırmada elde edilen bulgular, hem katılımcıların iki 

alt grubu arasındaki farklılıklar yönünden ele alınarak hem de tıp etiği 

literatüründe yer alan benzer araştırmaların sonuçlarıyla ve kuramsal 

çalışmalarla karşılaştırılarak tartışmaya açılmıştır. 

 

 

5.1. Temel Kavramlar 
 

Katılımcılardan, etik veya tıp etiği denildiğinde zihinlerinde uyanan ilk 

çağrışımın ne olduğunu belirtmeleri istenen açık uçlu birinci soruya verilen 

cevapların dağılımı incelendiğinde, tüm katılımcıların yarıdan fazlasının (% 54) 

aklına öncelikle “ahlak” kavramının geldiği görülmektedir. Pieper, felsefi etiğin  

temelinde ahlaki davranışların ve tutumların bulunduğu, günlük dilde de etik 

sözcüğünün çoğunlukla ahlaki anlamda kullanıldığını vurgulamaktadır 14. 

Katılımcılarda uyanan çağrışım, bu bilgilerle uyumludur. Bu çağrışımın 

uyanması bakımından doktorlarla hemşireler arasında % 11’lik bir fark 

bulunmaktadır (doktorlarda % 60, hemşirelerde % 49). Ahlak çağrışımı 

uyanmasının konu hakkında fazla irdeleme yapmadan mesafeli ve geleneksel 

bir yaklaşıma sahip olma biçiminde yorumlanabilirliği bağlamında, hemşirelerin 

etiğin kavramsal karşılığı üzerinde biraz daha fazla düşünmüş, açıklama 

getirmek adına ayrıntılara daha fazla yönelmiş olduğu söylenebilir.  

Etiğin karar verme ve ikilem yaşama gibi felsefi yönü ağır basan 

çağrışımlar uyandırdığı kişiler bağlamında, hemşirelerin doktorlardan belirgin 

biçimde çok olması da (doktorlar % 2, hemşireler % 8) bu yorumu 

desteklemektedir. Verilen değişik cevaplar etiğin kural çağrışımını da, ahlak 

kadar olmasa bile, kuvvetle uyandırdığını göstermektedir (tüm katılımcılarda % 

23). Buradan hareketle etiğin kural boyutunun düşünme boyutuna göre daha 

öncelikle akla gelir olduğu saptamasını yapmak mümkündür. 
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Etiğin ne olduğu sorusunun iş adamlarına yöneltildiği bir çalışmada 

verilen, “sözlükten etik kavramının anlamına baktım, hiçbir şey anlamadım”, 

“etik duygularımın bana doğru olduğunu söylediği şeydir… bunun bir standardı 

yok ve bu durum sorun yaratıyor”, “etik, bireysel ve toplumsal refah bakımından 

kabul edilmiş standartlardır… doğru olduğuna inandığınız şeydir” gibi cevaplar, 

kavramın onlar tarafından da net biçimde anlaşılmamış olduğu izlenimini 

uyandırmaktadır 12. 

Bu noktada etik kavramını tanımlamanın kolay olmadığını, literatürde 

birçok etik tanımı bulunduğunu vurgulamak yerinde olacaktır 12. Tanım çeşitliliği 

kaçınılmaz olarak akıl karışıklığına ve çağrışım zenginliğine yol açmaktadır. 

Etik ve tıp etiği hakkında bir dizi ifadeye önemli ve öncelikli olma kıstas 

alınarak bir–beş arasında puan verilmesi istenen ikinci soruya verilen cevaplar 

incelendiğinde, en yüksek puan ortalamasını tutturan üç ifade itibariyle, 

katılımcıların etiğin hem kurallar halinde ortaya çıkan somut boyutuna hem de 

değerler, idealler halindeki soyut boyutuna önem verdiği görülmektedir. Bu üç 

ifadeye verilen puanlar açısından doktorlar ve hemşireler arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır.  

Daha az puan almış olan dört ifadeden üçü, etiğin toplumsal işlevi 

hakkında olup biri ise bireysel-yaşantısal boyutuyla ilgilidir. Bu dört soruya 

verilen puanlar açısından doktorlar ve hemşireler arasında anlamlı fark 

bulunmaktadır. Verdikleri puanlar daha yüksek olan hemşire grubunda, etiği 

cemiyeti / camiayı düzene sokan bir mekanizma olarak kabul etme eğiliminin 

doktorlarınkine göre daha kuvvetli olduğu saptamasını yapmak mümkündür. Bu 

durumun, hemşirelik eğitiminde tıbbın sosyokültürel yönü üzerinde daha fazla 

durulmasından ve hemşirelik pratiğinde insani durumlarla daha yakın ilişki 

içinde olunmasından kaynaklandığı düşünülebilir.  

En düşük puan ortalamasına sahip şıkta, etiğin yasaları, tıp etiğinin 

sağlık mevzuatını destekleyen düzenlemeler olduğu ifadesi yer almaktadır. 

Etiğin kurallarla ilgili yönünü düşünsel yönüne göre öncelikli kabul eden anlayış 

çerçevesinde bu az puan alışı açıklamak zordur. 

Katılımcılardan etik ile ahlakın aynı mı farklı mı olduğunu bildirmeleri ve 

farklı seçeneğini yeğleyenlerden ek olarak farkı açıklamaları istenilen üçüncü 



 79 

soruda grup eşite yakın şekilde ikiye bölünmüştür. Katılımcıların yarıya yakını 

(% 48) etik ile ahlakın farklı olduğu yönünde görüş bildirmiş aksi görüşte olanlar 

da onlara hayli yakın oranda çıkmıştır (% 46). Pieper’in “Etiğe Giriş” kitabında 

yer alan, etik uygulamalarının ahlaki davranış ve tutumlar üzerinde 

temellendirildiği ve günlük dilde etiğin çoğunlukla ahlaki anlamda kullanıldığı 

ifadesinden yola çıkarak ahlak ile etiğin hemen hemen aynı anlam yüküne sahip 

sayılmasının altında bu neden olabileceğini ifade etmek olanaklıdır 14. Yine aynı 

kaynakta doktorlar ve hemşireler arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunmamakla birlikte, iki kavramı aynı görme eğilimi doktorlarda, (aynı % 48, 

farklı % 44) farklı görme eğilimi ise hemşirelerde (aynı % 43, farklı % 53) daha 

kuvvetlidir. 

Ahlak ve etik kavramlarını aynı olarak da farklı olarak da tanımlamanın 

literatürle desteklenmesi olanaklıdır; bu bağlamda kavram içeriklerini daha 

geniş ya da daha dar olarak belirleme seçimiyle ilgili semantik bir sorunun 

varlığı söz konusudur. Genel bir saptama yaparak felsefe literatüründe bu 

ayrımın önemle vurgulandığını 8,14,129,130, toplumbilimsel yaklaşımlar ve 

uygulamalı etikler bağlamında ise kavramların özdeşe yakın biçimde 

kullanıldığını söylemek mümkündür 12,32,129,131. Soru, her ikisi de kabul edilebilir 

olan seçeneklerden hangisinin katılımcılar arasında daha fazla taraftar 

toplayacağını belirlemek üzere hazırlanmış, seçeneklere yöneliş oranlarının 

birbirine çok yakın olduğu bulunmuştur.  

Farklı seçeneğini yeğleyenlerin belirttiği gerekçeler incelendiğinde, tüm 

katılımcıların dörtte birinden fazlasının ( % 27) etiğin meslekler özelinde ahlakın 

ise toplum genelinde olduğunu belirttiği görülmektedir. Bu durumu etiğin 

kavramsal içeriğinin sınırlandırılarak algılanması; Resnik’in “Bilim Etiğine Giriş” 

kitabında yaptığı gibi etiğin “pratik etik”e indirgenmesi şeklinde değerlendirmek 

mümkündür 91. İkinci sıklıkta (% 12) öne sürülen gerekçe, etik kurallarının ahlak 

kurallarına göre daha evrensel olduğu biçimindedir. Tez çerçevesinde 

sürdürülen araştırmadaki bu sonuç etik ilkelerin evrensel olduğu yolundaki 

genel kabulle örtüşmektedir 67. Düşük oranlarda öne sürülmüş olan diğer 

gerekçeler toplu olarak değerlendirildiğinde de ahlakın ve etiğin kural boyutuna 
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vurgu yapıldığı, kural nitelikleri yönünden karşılaştırmalara gidildiği 

görülmektedir.  

Katılımcılardan tıbbın ahlaki yönüne eskiden deontoloji denilirken şimdi 

etik denilmesi konusundaki görüşlerinin belirtilmesi istenen açık uçlu dördüncü 

soruya verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, katılımcıların üçte bire 

yakınının bu konuda bir fikri olmadığını ve bir o kadarının da iki sözcük arasında 

anlam farkı görmediğini belirtmesi dikkati çekmektedir. Bu iki grupta yer 

alanların, etik ve deontoloji kavramları üzerinde uzun boylu düşünmeye gerek 

duymadıkları saptamasını yapmak olanaklıdır. İki kavram arasında fark 

olduğunu belirtenlerin gerekçeleri ise çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik 

çerçevesinde hemşire ile doktor grupları arasında anlamlı fark bulunmaktadır. 

Çalışmaya katılan hemşireler etiğe daha geniş bir anlam yükü yüklemiş, 

doktorlar ise etiği, kurallardan ibaret görme eğilimine daha yakın durmuştur. 

Katılımcılar arasında deontolojinin etiği kapsadığı ya da tıp tarihinin karşılığı 

olduğu gibi bilgi hataları yapanlar da bulunmaktadır.  

Örs’ün ”Neden Deontoloji Değil de Tıbbi Etik” 42, ”Tıp Fakültelerinde 

Dördüncü Bir Boyut, Etik ve Ötesi” 43, ”Tıpta Etik ve Deontoloji” 44; Özyar’ın 

“Yaman Örs ile Tıbbi Etik Kavramı ve Eğitimi Üzerine” 38; Göksel’in ”Tıp 

Dünyamızda Yeni Bir Gereksinim, Mesleki Değerler Forumu” 41 ve “Etikten 

Deontolojiye” 39; Şahinoğlu’nun ”Ülkemizde Tıp Etkinliğinde Deontolojiden Etiğe” 
40 başlıklı makalelerinde, etik ile deontolojinin tıp özelinde birbirlerinin yerine 

kullanıldıkları belirtilmektedir. Ancak bu yazarlara göre, değerler felsefesi 

çerçevesinde deontoloji, daha geniş kapsamlı bir kavram olan etiğin bir alt 

kümesidir. Etik, deontolojinin yükümlülük ve sorumlulukların bilgisi ile sınırlı 

anlamından daha öte bir anlam yüküne sahip olup, tartışma ve eleştirel 

yaklaşım unsurlarını da içermektedir.  Bu yaklaşımlar, etiğe daha kapsamlı 

anlam yükleyen katılımcıların gerekçelerini destekler niteliktedir.  

Bandırma’da, birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan hemşireler 

üzerinde yapılan sağlık etiği algılaması konulu araştırma 132, ilk bakışta tez 

çalışması çerçevesinde yürütülen araştırmayla koşutluk gösterdiği izlenimini 

vermektedir. Bununla birlikte söz konusu araştırmada hemşirelerin gündelik 

etkinlikleri çerçevesinde sık sık karşılaştıkları durumlardaki davranış biçimlerini 
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belirleme amacı güdülmüş; etikle ilgili temel kavramlar konusundaki bilgileri 

sorgulanmamıştır. 

 

 
5.2. Etik Boyut Farkındalığı 

 

Açık uçlu biçimde düzenlenen beşinci soruda, katılımcılardan klinik tıbbın 

gündelik yaşamında etik boyutun ön plana geçtiği durumları; etik 

değerlendirmeler yapıp kararlar almayı, tıbbi eylem konusunda ikilem yaşamayı, 

meslektaşlarla değer çatışmasına girmeyi nasıl değerlendirdiklerini bildirmeleri 

istenmiş; bu durumları tıbbın etik boyutu olarak nitelemeyi ve adlandırmayı 

benimseyip benimsemedikleri sorulmuştur. Cevapların dağılımı incelendiğinde; 

tüm katılımcıların tamamına yakınının (% 94) “etik boyut” nitelemesini ve 

adlandırmasını benimsediği görülmektedir. Hemşire grubunda benimseme oranı 

daha yüksek çıkmış, buna bağlı olarak doktor ve hemşire grupları arasında 

istatistik açıdan anlamlı fark bulunmuştur.  

Walker ve arkadaşlarının, tıbbi hizmetlerde etik problemlerde doktor ve 

hemşirelerin görüşleri hakkındaki, Lutzen ve arkadaşlarının doktorlar ve 

hemşireler arasında bazı farklılıklar konusundaki araştırmalarında, doktor ve 

hemşirelerin etik sorunlarının farkında oldukları ancak iki grubun algılamadaki 

ve görev tanımlarındaki farklılıklardan ötürü yaklaşımlarının ve öncelik verdikleri 

ilkelerin farklı olduğu belirtilmiştir 133,134. Erdemir ve arkadaşlarının, hemşirelerin 

karşılaşmış oldukları etik ikilemler hakkındaki araştırmasında hemşirelerin etik 

ikilem farkındalıklarının ve duyarlılıklarının var olduğunun belirtilmesi de tez 

çerçevesinde yürütülen çalışmanın sonucuyla uyumludur 135.  

Katılımcılardan meslek yaşamlarında etik sorunlarla karşılaştıklarında 

hangi kişilerden veya mercilerden yardım alacaklarını belirtmeleri istenen, 

çoktan seçmeli olarak düzenlenmiş olan altıncı soruya verilen cevapların 

dağılımı incelendiğinde tüm katılımcıların yarısının “yasal düzenleme metinleri” 

seçeneğini yeğlemiş olduğu görülmektedir. Bu seçim ve sonraki kimi sorulara 

verilmiş olan cevaplar bir arada değerlendirildiğinde, katılımcıların eylemlerini 
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belirlemede legalite unsurunun moralite unsuruna ağır bastığı saptamasını 

yapmak olanaklıdır.  

Kocaeli’nde 1999’da yapılan hemşirelikte malpraktis konulu bir 

araştırmada, katılımcı hemşirelerin ikilemler karşısında çözüm üretirken etik 

modelleri kullanmayıp mantıklarına göre çözüm ürettikleri, yasal düzenlemeleri 

de yeterince dikkate almadıkları saptaması yapılmıştır 136. Aydın ve 

arkadaşlarının klinisyen hekimlerin etik bilgi ve farkındalıkları konulu 

araştırmasında aktarılan bir bilgi, hekimlerin çoğunluğu hasta yönetmeliğini 

okumadıkları biçimindedir 137. Tez çerçevesinde yapılan araştırmanın 

katılımcıları ile bu araştırmalarınkiler arasında, yasal düzenlemelere yönelik 

yaklaşımlar açısından, ilk bakışta, zıtlık bulunduğu izlenimi uyanmaktadır. 

Bununla birlikte bulguların sentezine giderek, genel eğilimin legal unsurları 

moral unsurların önünde tutmak şeklinde olduğu ancak daha önemli bulunan 

legal unsurlara yönelik ilginin de pek fazla olmadığı değerlendirmesini yapmak 

olanaklıdır. 

Altıncı soruya verilen cevaplar çerçevesinde, yeğlenme sırasında ikinci 

gelen seçenek, deneyimli meslektaşlardan yardım almadır. Sağlık camiası 

genelinde gözlenen eğilimi yansıtan bu seçim, kimi zaman deneyimsiz 

meslektaşı yanlış yönlendirme riskini de bünyesinde barındırmaktadır. 

Barbados’ta 2006 yılında yapılan ve konusu tez çerçevesinde yapılan 

araştırmayla örtüşen bir çalışmada da benzer bulguya ulaşılmış; etik sorunların 

çözümü için referans olarak hemşirelerin büyük çoğunluğunun başhemşireyi, 

doktorların büyük kısmının ise o anki süpervizörü tercih ettikleri belirlenmiştir. 

Başhemşirenin ve süpervizörün seçilme nedeninin bu kişilerin deneyim ve 

birikim sahibi olmasıdır 20.  

Yeğlenme sırasında üçüncü gelenin tıp etiği öğretim üyesi olması, 

Sivas’ta bu alanda bir öğretim üyesi bulunmaması nedeniyle ilginçtir. Akademik 

metinlerden yararlanma eğiliminin % 5’in altında kalması ise, tıp etiği 

literatürünün araştırma grubundaki sağlık profesyonelleri açısından dikkate 

değer bulunmayışının göstergesi olmak bakımından üzerinde durulmaya 

değerdir. 
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Katılımcılardan etik ile ilgili sorunlu durumlar çerçevesinde, ihlalleri mi 

ikilemleri mi daha önemli bulduklarını bildirmeleri istenen, iki seçenekli olarak 

düzenlenmiş yedinci soruya verilen cevapların dağılımı incelendiğinde ihlallere 

daha fazla önem verenlerin sayısının, ikilemlere daha fazla önem 

verenlerinkinin dört katı olduğu görülmektedir. Legalite ve moralite eğilimleriyle 

ilgili yukarıda yapılan saptamayı burada bir kez daha yinelemek olanaklıdır. 

Katılımcılar genelde etikle ilgili konuların yasal boyutunu felsefi boyutuna göre 

önemli ve öncelikli bulmakta, özelde kurallar çerçevesinde ise yasal 

düzenlemeleri, gelenek ya da özerklik çerçevesinde ortaya çıkanlara göre daha 

dikkate değer kabul etmektedir. Bu sonuç tıp etiği akademik çevrelerinde yaygın 

olarak benimsenen, sorunu ikilemle özdeşe yakın görme eğilimiyle 

uyuşmamaktadır. Farklı uygulamalı etiklerde de benzer yaklaşım söz 

konusudur. Aydın, “Eğitimde Etik” adlı kitabında, ikilemlerin ikinci plana 

itilmesine ve etik kodlara kuvvetle vurgu yapılmasına karşı olduğunu 

belirtmektedir 12. Mamafih tıp etiği literatüründe ihlalleri ikilemlere göre daha 

önemli ve öncelikli olarak ele alan kimi çalışmalar bulunmaktadır. Civaner ile 

Amato’nun “Tıbbi Etik İhlalleri” başlıklı kitabında, tıbbi etik ihlallerin sıklığı ve 

tıbbın gelişimine paralel artan çeşitliliği, sağlık profesyonelleri arasında ve 

medyada sıkça konu edilmesi üzerinde durulmaktadır 138.     

 

 

5.3. İlke Benimseme 

 

Benimsenen meslek etiği ilkelerini önemli ve öncelikli olma kıstas 

alınarak bir–beş arasında puan verilmesi istenen sekizinci soruya verilen 

cevaplar incelendiğinde en yüksek puan ortalamasını tutturan ilkelerin adil olma, 

zarar vermeme, yaşama saygı gösterme ve dürüst davranma olduğu 

görülmektedir. Puan ortalaması en düşük olanlar ise ihtisasa saygı, özerkliğe 

saygı, yarar sağlama, aydınlatma ve onam alma ilkeleridir.  

Kocaeli’nde 1999’da yapılan “Tıbbi Kaynakların Paylaştırılması ile İlgili 

Hemşirelerin Görüşleri” başlıklı çalışmada, hemşirelerden mesleki değerlerini 

sınıflandırmaları istendiğinde, katılımcıların yarıdan fazlası adalet, eşitlik 
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değerlerine öncelik vermiştir 71. Altun’un hemşirelik etik kodlarına göre 

kendilerinin değerlendirilmesi konulu araştırmasında katılımcıların çoğunlukla 

özerklik, zarar vermeme ve adalet değerlerini benimsediklerini belirtmeleri de 

tez çerçevesinde yürütülen çalışmanın sonucuyla kısmen uyumludur 139.  

Katılımcıların fazla önemsemediği ilkeler arasında özerkliğe saygı 

göstermenin ve aydınlatıp onam almanın yer alması dikkate değerdir. Günümüz 

dünyasında bu ilkeler, tıp etiği, tıp hukuku ve hasta hakları bağlamında en fazla 

önemsenmekte, en ön planda yer almaktadır. Retzlaff’ın kadın hekimliğinde 

ahlaki düşünceler ve etik temellendirmelerin değişimi 140 ile Oehmichen’ın tıp 

araştırmalarının etik-hukuksal temeli konulu 97 makalelerinde günümüzde 

özerklik ilkesinin ve aydınlatma ve onamın ön planda tutulduğu açıkça 

vurgulanmaktadır. Sarı ile Başağaoğlu’nun klinik tıp eğitiminde etik sorunlar 141, 

Ersoy’un aydınlatılmış onam 63, Arda ile Şahinoğlu-Pelin’in hekimlerin tıp etiği 

sorunlarına yaklaşımları 142, Ataç ile Filizkaya’nın hekim hasta ilişkisi ve hasta 

hakları 143, Karagöz’ün cerrahi hemşireliğinde etik 21 konulu çalışmalarında da 

aydınlatmanın ve onam almanın yeteri kadar yerine getirilmediği ifade 

edilmektedir.  

Öte yandan Zencir ve arkadaşlarının hekim ve hemşirelerin hasta hakları 

konusundaki 144 tutumlarını inceledikleri araştırmada katılımcıların hastaların 

kendilerine uygulanacak bakım ve tedaviyi bilme hakkının olduğunu belirtmeleri; 

Bahçecik ve arkadaşlarının hemşirelikte aydınlatılmış onamın kullanımıyla ilgili 

araştırmada 145 hemşirelerin çoğu hastalarını bilgilendirerek onam aldıklarını 

ifade etmeleri; Aydın ve arkadaşlarının klinisyen hekimlerin etik bilgisi ve 

farkındalıklarıyla ilgili araştırmasında 137 katılımcıların özerkliğe saygıyı, 

aydınlatmayı, onam almayı benimsediklerinin saptanması, tez çerçevesinde 

yapılan araştırma sonucuyla örtüşmemektedir. Bu durumu açıklamak 

bağlamında, tez çerçevesinde yürütülen araştırmada ilkeler arasında 

karşılaştırma yapılmasının istenmiş olmasını, diğer çalışmalarda ise tek ilkeye 

yönelik  yaklaşımın sorgulanmış bulunmasını dikkate almak gerekmektedir. 

Doktor ve hemşire katılımcılar arasında istatistik açıdan anlamlı fark 

bulunan ilkeler, adil olma, sır saklama, aydınlatma ve onam alma, yarar 

sağlama, özerkliğe saygı ve ihtisasa saygıdır. Sır saklama ve ihtisasa saygı 
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ilkelerine doktorlar hemşirelere göre daha yüksek puan vermiştir. İhtisasa saygı 

bağlamında, hemşirelikte uzmanlaşmanın sadece akademik yaşam için söz 

konusu olup kliniklere yansımayışının önemli bir etken olduğu saptaması 

yapılabilir. Hemşirelerin sır saklamaya az puan vermesinin nedeni olarak, tedavi 

açısından önem taşıyabilecek bilgileri hekime iletmek durumunda bulunuşlarını 

öne sürmek olanaklıdır.  

Katılımcı doktorların ve hemşirelerin, sır saklama ile mahremiyete saygı 

duyma ilkelerini önem sıralamasının orta sıralarına yerleştirmesi, doktorlar ve 

hemşireler üzerinde yapılan başka araştırmalarda elde edilen sonuçlarla 

uyumludur. Kocaeli’nde 1999’da yapılan “Hekimin Etik Duyarlılığı” başlıklı bir 

çalışmada, karar verme bağlamında klinisyen hekimlerin yarıdan fazlasının 

mahremiyete saygı gösterme ve sır saklama ilkelerine önem verdiği 

saptanmıştır 24. Uçar ve arkadaşlarının hastalar üzerinde yaptıkları bir 

çalışmada da katılımcıların yarısı sağlık hizmetlerinden yararlanırken 

mahremiyetlerine saygı gösterildiğini, tamamına yakını kişisel bilgilerinin doktor 

ve hemşireler tarafından sır olarak tutulduğunu belirtmiştir 146. İzmir’de1996’da 

yapılan bir araştırmada hasta hakları bağlamında katılımcı hekimlerin çok azı, 

hemşirelerin tamamına yakını mahremiyete saygıyı önemsemişlerdir 144. 

İntörnler üzerinde yürütülen hasta hakları ve tıp etiği konulu bir araştırmada ise 

katılımcıların yarıya yakını gizlilik hakkına önem sıralamasında sondan ikinci 

sırada yer vermiştir 147. 

Tez çerçevesinde yürütülen araştırmada, özerkliğe saygının 

hemşirelerde doktorlara göre daha yüksek çıkması, Adana’da 2005’de 

doktorlar, hemşireler ve hastalar üstünde yürütülen özerkliğe yatkınlığı 

belirlemeye yönelik araştırmanın bulgularıyla, Redman ve Fry’nin hemşirelerin 

ikilemleri konulu makalesindeki saptamalarla ve Kanada’da gerçekleştirilen 

hasta bakımında doktorlar ile hemşireler arasında farklılıklar konusundaki bir 

çalışmanın sonuçlarıyla uyumludur 1,148,149. Yukarıda söz edilen “Hekimin Etik 

Duyarlılığı” çalışmasında klinisyen hekimlerin % 83,7 gibi büyük bir kısmının 

paternalistik bir tutumu benimsediğinin saptanması da özerkliğe saygının düşük 

puanlı kalışını dolaylı olarak destekleyen bir bulgudur 24. Aydın ve 

arkadaşlarının klinisyen hekimlerin etik bilgi ve farkındalıkları konulu 
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araştırmasında, özellikle kanserli hastaların bilgilendirilmesi bağlamında 

özerkliğe saygıdan uzak kalındığına değinilmektedir 137. Yine yukarıda söz 

edilmiş bulunan intörnler üzerinde yürütülmüş araştırmada saptanan, hastanın 

bilgi sahibi olma hakkının en önemli hak kabul edilmesi yaklaşımını, yeni 

meslek kuşaklarında ortaya çıkan zihniyet değişiminin göstergesi olarak 

değerlendirmek mümkündür 147.  

Tez çerçevesinde yürütülen araştırmada, aydınlatma ve onam almanın 

hemşirelerde doktorlara göre daha yüksek çıkması ise Algıer ve arkadaşlarının 

“Hemşirelerde Mesleki Değerler” başlıklı çalışmasında varılan, hemşirelerin 

aydınlatma ve onam almaya önem vermeleri sonucuyla paralellik 

göstermektedir 150. 

Adil olma ilkesi bağlamında katılımcı gruplar arasında anlamlı fark 

bulunması, hemşirelerin bakım vermede adil olma ilkesini öncelikli bir yol 

gösterici olarak kullanmasıyla açıklanabilir. Çağdaş hemşirenin temel 

fonksiyonlarından biri sayılan hasta hakları savunuculuğu da kaynakların adil 

dürüst bir şekilde paylaşımını kapsaması yönünden bulguyu açıklama 

bağlamında dile getirilebilir 71.  

Tez çerçevesinde yürütülen araştırmada saptanan, doktorların en fazla 

zarar vermeme hemşirelerin ise adil olma ilkelerini benimseyişi ve her iki grubun 

da özerkliğe saygı ve yarar sağlama ilkelerine fazla itibar etmeyişi, yukarıda 

bahsedilen hasta bakımında doktorlar ile hemşireler arasında farklılıklar konulu 

çalışmada varılan, hemşirelerin hasta otonomisine, doktorların ise hasta 

yararına önem vermesi sonucuyla çelişmektedir 149 Kocaeli’nde yapılan 

“Hemşirelerin Etik Duyarlılığı” 151 ve Başbakkal ve arkadaşının “Pediyatrik 

Ameliyathane Hemşireliğinde Etik Sorunlar” 86 başlıklı çalışmada, hemşirelerin 

kararlarının çoğunlukla yarar sağlama ilkesine dayandırdıklarının belirlenmiş 

olması da tez araştırmasının sonuçlarıyla benzerlik göstermemektedir.  Söz 

konusu çalışmaların ilkinde yapılan değerlendirme doktorlarla karşılaştırma 

içermemektedir. İkincisinde ise hastaların çocuk ve anestezi altında olması, 

dolayısıyla otonomi kullanma potansiyellerinin bulunmaması söz konusudur. 

Hekimler ve hemşireler arasında moral yaklaşımlar açısından farklılık 

bulunduğu, bunun da iki meslek grubunun görev algılanışı ve tanımı 
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bakımından farklı oluştan kaynaklandığı literatürde yer alan; Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ve İsveç’te yapılan çalışmalarla teyit edilmiş bulunan bir bilgidir 
133,134. Tez çerçevesinde yürütülen araştırmada iki katılımcı grubu arasında 

dikkate değer ölçüde anlamlı fark saptanmış olması bu bilgiyle uyumludur. 

Sekizinci sorunun tamamlayıcısı olarak biçimlendirilen, katılımcılardan 

ilke benimseme gerekçelerini bildirmeleri istenen açık uçlu dokuzuncu soruya 

verilen cevaplar ayrıntılı ve geniş kapsamlı olmamıştır. Cevap dağılımı 

incelendiğinde katılımcıların en fazla gösterdiği gerekçenin (% 39) öncelik 

verdikleri ilkenin profesyonellik açısından önem taşıması olduğu görülmektedir. 

Bu gerekçe bağlamında doktor ve hemşire grupları arasında anlamlı fark 

bulunmakta; doktorlarda profesyonelliğe vurgu yapma oranı hemşirelerdekinin 

iki katını aşmaktadır. Benimsenen ilkenin açıklanmasında daha düşük oranlarda 

gösterilen gerekçeler arasında, söz konusu ilkenin kuramsal etik ya da hasta 

hakları yönünden önemli ve öncelikli olması yer almaktadır. Tüm bu 

gerekçelerin farklı ilkeler için öne sürülmesi; söz gelimi hem adil olmanın hem 

de yarar sağlamanın profesyonelliğin gereği olarak açıklanması dikkate 

değerdir. 

 

 
5.4. Tıp Etiğinde İçerik ve Yöntem 

 

Etik değerlendirme ve karar verme süreçlerinde referans olma 

bakımından önemli ve öncelikli olma kıstas alınarak, akıl yürütmeye, fikirlere, 

inançlara, alışkanlıklara, itaate ve deneyime bir–beş arasında puan verilmesi 

istenen 10. soruya verilen cevaplar incelendiğinde en yüksek puan ortalamasını 

deneyim tutturmuştur. İkinci sırada akıl yürütme ve son sırada ise itaat ile 

alışkanlıklar yer almaktadır. Deneyime ilk sırada yer verilmesinin tıpta usta çırak 

geleneğinden esinlendiğini söylemek olanaklıdır. Öte yandan katılımcıların 

büyük kısmı meslek yaşamlarında daha az ve daha çok deneyime sahip olma 

dönemleri geçirmiş; deneyimin değerini deneyimlemiş bulunmaktadır. Altıncı 

soruya verilen cevaplarda, etik sorunlar konusunda deneyimli meslektaşlardan 
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yardım alma seçeneğine yüksek oranda ilgi gösterilmiş olması ile bu sorunun 

cevaplanması bağlamında kişisel deneyime verilen değer uyum içindedir. 

Katılımcı doktorlar ve hemşireler arasında, hemşirelerin fikir, itaat, 

alışkanlık seçeneklerine daha yüksek puan vermesinden kaynaklanan istatistik 

açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Özellikle itaat şıkkına yüksek puan veren 

katılımcı hemşireler için, klasik meslek modeline bağlılığı sürdürdükleri 

saptamasını yapmak olanaklıdır. Katılımcı hemşirelerin akıl yürütme şıkkına 

yüksek puan vermiş olması, yukarıda bahsedilen hemşirelikte malpraktis konulu 

bir araştırmanın saptamasıyla koşutluk göstermektedir. Söz konusu çalışmada, 

katılımcıların etik karar verme süreçlerinde felsefi teorileri kullanmadıkları, pratik 

akıl yürütme yaklaşımını yeğledikleri saptanmıştır 136. 

Farklı süreçlerin, etkinliklerin, uygulamaların, yaklaşımların tıp etiği ile 

ilişkilerinin önemi ve önceliği kıstas alınarak, bir–beş arasında puan verilerek 

değerlendirilmesi istenen 11. soruya verilen cevaplar çerçevesinde en yüksek 

ortalamayı tutturan şık “hastalarla ilgili hayati / kritik kararlar alma” olmuştur. 

Daha sonra sırayla “sağlık politikalarının belirlenmesi”, “sağlık profesyonellerinin 

haklarının geliştirilmesi”, “hasta haklarının geliştirilmesi” şıkları yüksek puan 

ortalamaları tutturmuştur. “Bilimsel yayınların denetlenmesi”, “denek hakları ile 

ilgili sorunlar” ve “tıbbi araştırmaların standartlarına uyularak yürütülmesi” şıkları 

ise sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı sırada yer almaktadır. Bu üçlünün yeri 

göz önüne alınarak, katılımcıların klinik etiği araştırma etiğine göre daha önemli 

ve öncelikli bulduğu söylenebilir. İkinci ve üçüncü yüksek puanları alan şıklar 

bağlamında ise politik ve ekonomik yönü ağır basan konuların etiğe mal 

edilmesi söz konusudur.   

Diğer şıkların çoğu bağlamında katılımcı doktor ve hemşire grupları 

arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmazken, hasta haklarının 

geliştirilmesi hemşire grubundan belirgin biçimde daha yüksek puan almış 

bulunmaktadır. Bu durumu hemşirelerin hastalarla daha fazla zaman 

geçirmeleri, bakım vermenin salt medikal değil sosyokültürel yanlarıyla da 

ilgilenmeleri ve hasta hakları savunuculuğu rolünü benimsemiş olmalarıyla 

açıklamak mümkündür 152. Doktor grubunun hemşirelere göre istatistik açıdan 

anlamlı fark yaratacak ölçüde daha yüksek puan vermiş bulunduğu bir şık, 
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bilimsel yayınların denetlenmesidir. Bu durumu doktorların eğitimlerinin doğası 

gereği hemşirelere göre daha fazla bilimsel yayın ve araştırma yapma 

durumunda bulunmasıyla açıklamak mümkündür. “Sosyal güvenlik kurumlarının 

gereksiz harcamalara sokulması” şıkkına da doktorlar hemşirelere göre daha 

yüksek puanlar vermiştir. Burada da meslek doğası gereği doktorların tıbbi 

giderler konusunda daha doğrudan bir sorumluluk taşıdığını hatırlamak 

açıklayıcı olmaktadır. 

Kişi / materyal açısından farklı tıbbi araştırmaların etik boyutlarının 

taşıdığı öneme ve önceliğe göre puanlandırılması istenen 12. soruya verilen 

cevaplar incelendiğinde en yüksek puan ortalamasını hasta denek üzerindeki 

çalışmaların, en düşüğü ise plasenta, umblikal kord gibi fötal ekler 

üzerindekilerin aldığı görülmektedir. Hasta deneğe ait biyopsi materyali 

üzerindeki çalışmalar ikinci yüksek puan ortalamasına sahip olup, sağlıklı denek 

üzerindeki çalışmalar ise üçüncü sırada yer almaktadır.  Genel bir 

değerlendirme yapıldığında, araştırmanın klinikten uzaklaşıp laboratuar 

ortamına yerleştiği ölçüde katılımcılardan düşük puanlar aldığını söylemek 

olanaklıdır. 

Katılımcı doktorlar ve hemşireler karşılaştırıldığında, verilen şıkların 

yarısında iki grup arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunduğu 

görülmektedir. Çarpıcı bir bulgu, doktorların en yüksek puanı hasta denekler 

üzerinde yapılan araştırmalara vermiş olmasına karşın, hemşirelerden en 

yüksek puanı alan şıkkın hasta kayıtları üzerinden yürütülen çalışmalar 

olmasıdır. Bu bulguyu açıklamak adına doktorların hastanın bedenine, 

hemşirelerin ise kişilik haklarına odaklanan bir bakış açısına sahip olduğunu 

öne sürmek olanaklıdır. 

 

 
5.5. Tıp Etiği Alanında Gösterilen Etkinlikler 
 

Katılımcılardan tıp etiği çerçevesinde etik kod oluşturma kuramsal etik 

tartışma yürütme etkinliklerinden hangisinin daha önemli olduğunu bildirmeleri 

ve buna ek olarak gerekçelerini açıklamaları istenilen 13. ve 14. sorulara verilen 
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cevapların dağılımı incelendiğinde, katılımcıların yarıdan fazlasının ( % 63 ) kod 

oluşturma yönünde görüş bildirdiği görülmektedir. Oysaki Limantani’nin “Etik 

Kodların Uygulanması ve Sağlık Bakımında Etik Prensiplerin Rolü” başlıklı 

makalesinde belirtildiği gibi, kod sağlık hizmetinde ortak bakım sağlamakta 

ancak karışık ve yeni problemleri çözmede yetersiz kalmaktadır 153. 

Kadıoğlu’nun “Tıbbi Meta Etik” başlıklı makalesinde öne sürdüğü üzere, 

kodların ilgili olduğu konularda sağlık mesleği üyelerine ”düşünme külfeti”nden 

kaçabilme olanağı sağlaması bağlamında, iş yoğunluğu fazla olan klinisyenlerin 

kod seçeneğine yöneldiğini düşünmek mümkündür 36. Oğuz’un “Klinik Etik 

Eğitiminde Söylensel Etiğin Yeri” başlıklı makalesinde kodların ve bildirgelerin 

etik tartışma yürütme etkinliklerinden daha önemli ve öncelikli bir konumda 

bulunduğunu belirtmektedir 154. Oğuz’a göre bunun temel nedeni ülkemizde 

felsefe yapmak konusunda var olan deneyim eksikliğidir 154.  Elde edilen 

araştırma bulgusu bu veriyi desteklemektedir. Ersoy ile Aydın’ın “Sağlık 

Eğitiminde Etik Kodlar” başlıklı makalesinde 155, Aydın’ın “Etiğe Giriş” 67 ve 

Aydın ile Akdur’un “Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi” kitaplarında 76 kod kavramı ve 

mesleğe özgü yasaların, kuralların önemi üzerinde ayrıntılı olarak 

durulmaktadır. Bu saptamayı göz önünde tutarak, katılımcı grup hakkında daha 

önce yapılan legalite unsurunun moralite unsuruna göre ağırlıklı olması 

argümanına dönmek de olanaklıdır. 

Katılımcı meslek grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunması, hemşire grubunun kod seçeneğine yönelme oranının, doktor 

grubuna göre belirgin biçimde daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  Bu 

durum, geleneksel hemşirelik anlayışında inisiyatif kullanmanın hayli sınırlı 

oluşunun bir ölçüde günümüze kadar intikal etmiş bulunması ile açıklanabilir. 

Vepeet ve arkadaşlarının, Belçika hemşirelerinin ulusal ölçekte bir hemşirelik 

etik kodu geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve uygulanması konusundaki 

görüşlerini derlediği araştırma, hemşirelerin etik kodları önemsediğini ve dikkate 

aldığını göstermiştir 77. Katılımcıların seçimleri için gösterdikleri gerekçeler 

bazında bir karşılaştırma yapıldığında ise, kod oluşturma seçeneğinin 

gerekçelendirilmesinde doktor ve hemşire grupları arasında istatistik açıdan 

anlamlı fark bulunduğu; kuramsal tartışma gerekçeleri bağlamında ise 
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bulunmadığı görülmektedir. Gerekçeler incelendiğinde dikkati çeken bir husus, 

kuramsal tartışmayı yeğleyenlerin gerekçelerinin de kod oluşturma 

çalışmalarıyla bağlantılı oluşudur.  

Katılımcılardan tıp çerçevesinde etik kurulların hangi işlevinin daha 

önemli ve öncelikli olduğunu belirtmeleri istenen çoktan seçmeli 15. soruya 

verilen cevapların dağılımı incelendiğinde tüm katılımcıların yarısından biraz 

fazlasının (% 54) denetim seçeneğini yeğlediği görülmektedir. En az rağbet 

gören seçenek ise (% 6) meslektaşlar arası çatışmaları yargılamadır. Yasal 

çerçevede tanımlanmış olan yerel etik kurulların işlevinin, araştırmaların 

denetlenmesi olması bu sonucu açıklayabilecek bir unsurdur. Katılımcı gruplar 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Doktorların genel 

sonuç üzerinde de belirleyici olan denetim seçeneğine yönelişine karşılık, 

hemşirelerin yarıdan fazlası (% 51) danışmanlık işlevine öncelik vermiştir.  

Dünya Hekimler Birliğinin gözden geçirilmiş Tokyo Beyannamesi’nde 

(1975) ve birçok yazarın etik kurulları ele alan makalelerinde etik kurulların 

özellikle hastane etik kurulların temel işlevinin danışmanlık olduğu 

vurgulanmaktadır 93,97,99,156,157,158. Barbados’ta 2006 yılında yapılan bir 

araştırmaya katılan doktorların ve hemşirelerin büyük çoğunluğu, etik kurulların 

ana görevinin danışmanlık olduğunu, ancak üçte biri ise araştırmaların doğru 

yapılmasını denetlemek olduğunu belirtmiştir 20. Bu araştırmanın bulgusu ile tez 

çerçevesinde yürütülen çalışmanınki kısmen benzerlik göstermektedir. Etik 

kurullardan danışmanlık istemenin ülkemizde yaygın bir uygulama olmayışı, tez 

çalışması çerçevesindeki araştırmada saptanan ikilemlere önem vermeme 

yaklaşımı ile uyumlu bir durumdur. 

Etik kurulda görev alması bakımından çeşitli mesleki formasyonlara sahip 

kişilere, öncelikli olma kıstas alınarak bir–beş puan verilmesi istenen 16. soruya 

verilen cevaplar incelendiğinde, en yüksek puan ortalamasını tıp etiği öğretim 

üyesi şıkkının tutturduğu görülmektedir.  Bu sonuç, Üstün’ün hastane etik 

kurulları konulu makalesinde, kurulların içerisinde tıp etiği uzmanının olmasını 

mantıksal açıdan yararlı olacağının araştırmacılarca ortaya konmuş olduğunu 

belirtmesiyle paralellik göstermektedir 159. Benatar’ın biyoetik, sağlık ve insan 

hakları konulu makalesinde etik uzmanının varlığının sağlık çalışanlarını 
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rahatsız ettiğini belirtmesi ise, ilk bakışta tez çerçevesinde yürütülen 

araştırmanın bulgusuyla çelişir gibi görülmektedir 160. Yüksek puan 

sıralamasında, tıp etiği uzmanından sonra sırayla hukukçu, farklı branştan tıp 

doktorları, hasta hakları temsilcisi gelmekte; en düşük puanlar ise ilahiyatçıya 

ve felsefeciye verilmiştir. Türkiye dışında bu iki kökenden çok sayıda tıp etiği 

uzmanının bulunduğunu göz önünde tutarak, Benatar’ın yukarıda değinilen 

makalesiyle tez bulgusu arasında çelişki olmadığını düşünmek de olanaklıdır. 

Katılımcı iki grup karşılaştırıldığında tıp etiği uzmanı ve farklı branştan tıp 

doktorları dışındaki tüm şıklarda istatistik açıdan anlamlı fark bulunduğu 

görülmektedir. Genel bir değerlendirme yaparak, katılımcı hemşirelerin farklı 

formasyonlara sahip üyelerden oluşan bir etik kurula daha sıcak baktığını 

söylemek olanaklıdır. Bu durum hemşirelerin genel olarak medikal unsurlara 

odaklanmak yerine sosyal, ekonomik, kültürel unsurları da görüş alanına alan 

geniş açılı bir bakışa yatkınlık göstermesiyle açıklanabilir.  Elçioğlu’nun etik 

kurulların tıbbi uygulamalara katkısı ve Karakaya’nın klinik etik kurullar 

hakkındaki makalelerinde belirtildiği gibi, heterojen üye profiline sahip ve 

kalabalık etik kurullar çerçevesinde karar alma süreçleri kolaylaşmakta, hatalı 

karar verme riski azalmaktadır 161,162 .  

Türkistanlı ile Çam’ın hemşirelikte etik 83, Karakaya’nın hastane etik 

kurulları konulu 158, Aghakhanı ve arkadaşlarının “Biyoetikte Hemşireliğin Rolü“ 

başlıklı makalelerinde 163 ve Terakye ile Ocakcı’nın Seçmeler başlıklı kitabında 
32  ve Redman ile Fry’ın hemşirelerin etik ikilemleri konulu araştırmasında 148 

değinildiği gibi, hemşire genellikle etik çelişkinin içinde yer alan; hem hasta ve 

yakınlarıyla en fazla zaman geçiren hem de konuyla ilgili tüm kesimlerle ilişkisi 

olan tek kişidir. Bu nedenle hemşirelerin etik karar verme süreçlerinde yer 

almaları; bu bağlamda etik kurul üyeliklerinde bulunmaları uygundur. Buna 

karşılık ülkemizde hemşirelere etik kurul üyeliği şansı fazla tanınmamakta; 

sözgelimi İlaç Araştırmaları Hakkındaki Yönetmelik’te tanımlanan kurullarda 

hemşire üye yer almamaktadır 81. Arda ve arkadaşlarının yaptığı “Etik Kurullar 

Ne Kadar Yeterli” başlıklı çalışmada, etik kurulların disiplinler arası bir yapı 

oluşturma kaygısına özen gösterilmeksizin kurulması eleştirilmiştir 164. Akpınar 

ve arkadaşları tarafından yürütülen bir araştırmada yer alan etik kurullarda 
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kimlerin yer alması gerektiği sorusuna verilen cevaplarda da felsefecinin, 

ilahiyatçının ve hemşirenin önerilmiş olmaması da tez çerçevesinde yürütülen 

çalışmanın bulgusuyla paralellik göstermektedir 165.  

 

 

5.6. Kuramsal Tıp Etiği Çalışmacısından Beklenenler 
 

Katılımcılardan mezuniyet sonrası tıp etiği eğitiminin kimlere verilmesi 

gerektiğini belirtmeleri istenen çoktan seçmeli 17. soruya verilen cevapların 

dağılımı incelendiğinde, katılımcıların yarıdan fazlası (% 51) tüm sağlık 

profesyonellerine seçeneğini tercih etmiştir. Bu soruya verilen cevapların 

dağılımı bağlamında katılımcı doktorlar ile hemşireler arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Doktorlar arasında eğitimin sadece tıp 

doktorlarına verilmesi görüşü ağırlık kazanmaktadır. Uzel’in tıp etiği uzmanlığı 

konulu makalesinde benimsediği bu alanın farklı sağlık meslekleri kökenlilere 

açık olması gerektiği görüşü, katılımcı doktorlarınkine uymamakta, 

hemşirelerinkine paralellik göstermektedir 166. 

Katılımcılardan mezuniyet sonrası tıp etiği eğitimi verme modelinin nasıl 

olması gerektiğini belirtmeleri istenen çoktan seçmeli 18. soruya verilen 

cevapların dağılımı incelendiğinde, katılımcıların dörtte üçüne yakınının ( % 74 ) 

seçiminin eğitimin hem yüksek lisans-doktora hem de tıpta uzmanlık şeklinde 

verilmesi yönünde olduğu görülmektedir. Örnek Büken’in, “Hekimlik Etiğinin 

Başına Gelenler” başlıklı makalesinde de bu şekilde iki alternatifin varlığı 

savunulmaktadır 27. 

Katılımcıların tıp etiği konusunda sağlık alanı dışında kişilerin kuramsal 

çalışma yapması ve toplumsal ölçekte yürütülen tartışmalarda söz hakkına 

sahip olması konusundaki görüşlerinin sorulduğu açık uçlu 19. soruya verilen 

cevapların dağılımı incelendiğinde tüm katılımcıların yarısından biraz fazlasının 

(% 54,4), konulara daha geniş açıyla bakmayı sağlayacağını bildirdiği 

görülmektedir. Pieper’in “Etiğe Giriş” 14, Arda ve arkadaşlarının “Bilim Etiği ve 

Bilim Tarihi” kitaplarında 15, Benatar’ın 160 ve Müftüoğlu’nun 2  biyoetikle ve tıp-

etik ilişkisiyle ilgili makalelerinde, kritik durumlarda etik karar vermenin sadece 
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doktorlara ya da sağlık profesyonellerine bırakılmaması; sağlık 

profesyonellerinin dışında hukukçuların, teologların, sosyologların da dahil 

olduğu etik komisyonların kurulması önerilmektedir. Bu yaklaşım, genel 

anlamda tıp ve biyolojide ortaya çıkan değer sorunlarına, felsefenin, hukukun, 

sosyolojinin ve antropolojinin farklı bakış açılarıyla yaklaşmanın yararlı olacağı, 

bu şekilde sorunlara çözüm bulmanın ve norm üretmenin kolaylaşacağı 

düşüncesini temel almaktadır. Katılımcıların % 43’ü ise farklı kesimlerin görüş 

bildirmesinin kargaşaya yol açacağı, objektif kararlar almanın zorlaşacağı 

yönünde görüş bildirmiştir. Bu görüşün temel gerekçesi farklı alanlardan 

gelenlerin birbirilerini anlamayacakları bunun da işleri uzatacağı endişesidir.  

Tıp etiği konusunda kuramsal çalışma yürütme yetkinliği bakımından 

çeşitli formasyonlara sahip kişileri önemli ve öncelikli olma kıstas alınarak bir–

beş arasında puan verilmesi istenen 20. soruya verilen cevaplar incelendiğinde, 

en yüksek puan ortalamasını tutturan şıkkın hukukçular olduğu görülmektedir. 

En düşük ortalamaları ise felsefeciler ve ilahiyatçılar tutturmuştur. Hukukçuların 

yüksek puan ortalaması, katılımcıların eylemlerini belirlemede yasal 

düzenlemeleri en önemli referans kabul etmesiyle uyumludur. Engelhardt‘ın tıp 

etiğinin sistematiği ile tarihi ve Oehmichen’nin etik kurullar konulu makalelerinde 

de, tıbbi uygulamalar için her zaman hukuksal denetime ve değer kararlarının 

hukuk tarafından güçlendirilmesine gereksinim bulunduğu öne sürülmektedir 
4,97. Katılımcılarınkiyle uyumlu olan bu görüşe karşı, Müftüoğlu’nun makalesinde 

belirtildiği gibi tıp etiğinin salt hukuksal formda tartışılması bazı bakımlardan 

sakıncalı olarak da değerlendirilebilir. Öncelikle salt hukuksal olmaya eğilimli bir 

tartışma zemini, sağlık profesyonellerinden ziyade hukukçuları 

ilgilendirmektedir. Bu zemindeki bir tartışmada, sağlık profesyonelleri teknik 

bilgiler vererek hukukçuya yardımcı olacak bir konumda bulunmaktan öteye 

gidemeyecektir. İkinci husus, hukukun zaten etik bir zemin üzerinde yükseldiğini 

gözden kaçırma riskidir 2.  

Katılımcıların felsefecilere ve sosyal bilimcilere verdiği puanlar, 

hukukçulara verdiklerine göre daha düşüktür. Oysa modern tıp etiği anlayışının 

gereği tıbbın felsefe ve sosyal bilimlerle ilişki içinde olmasıdır. Bu bağlamda, 

günümüzde tıptaki uzmanlaşmanın getirdiği farklı formasyonlar arası işbirliği 
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düzenekleri geliştirme anlayışının, tıbbın farklı disiplinlerle bir araya gelişini 

kolaylaştıracağını düşünmek de mümkündür 2. Her disiplinin kendi bilgi 

birikimine dayanarak ve kendi bakış açısını kullanarak yapacağı 

değerlendirmelerin bir araya gelmesi, en doğru kararlara ulaşma olasılığını 

arttıracaktır 2.  

Yirminci soruya verilen cevaplar çerçevesinde katılımcı doktorlar ve 

hemşireler arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Bu farkı 

yaratan hemşirelerin tüm şıklara doktorlara göre yüksek puan vermiş olmasıdır. 

Saptanan bu yöneliş, konuyla ilgili kuramsal yayınlardaki saptamalarla 

uyuşmaktadır. Leavitt’in hemşirelerin biyoetikteki rolleri konulu makalesinde, 

hemşirelerin aldıkları liberal eğitim nedeniyle daha bütüncü yaklaşımı 

benimsemeye, dolayısıyla farklı alanlardan kişilerle işbirliğine gitmeye daha 

yatkın olduğu belirtilmektedir 167. Fry’ın “Hemşirelik Uygulamalarında Etik ” 

başlıklı kitabında da hemşirelerin disiplinler arası işbirliği çerçevesinde etkin rol 

alabilecekleri dile getirilmektedir 168. 

Katılımcıların sürdürmekte oldukları klinik ve bilimsel etkinlikler 

çerçevesinde tıp etiği uzmanlarından yardım alabilecekleri konular sıralanarak 

bunlara önemli ve öncelikli olma derecesine göre bir–beş arasında puan 

verilmesi istenen 21. soruya verilen cevaplar incelendiğinde, en yüksek puan 

ortalamasını araştırma çalışmalarının etiğe uygunluğu konusunda danışmanlık 

tutturmuştur. En düşük puan ortalaması ise hasta ve hasta yakını ile tıbbi ekip 

arasındaki görüş ayrılıklarında arabuluculuk etme şıkkına aittir.  

Doktor ve hemşire katılımcıların verdiği puanlar arasında istatistik açıdan 

anlamlı fark ortaya çıkan şıklar; araştırma çalışmalarının etik yönden uygunluğu 

konusunda danışmanlık yapma, kliniğin hasta hakları standardını yükseltmeye 

katkıda bulunma, vaka tartışmalarına katılma ve katkı sağlama, hasta ve hasta 

yakını ile tıbbi ekip arasındaki görüş ayrılıklarında arabuluculuk etmedir. Tüm bu 

şıklarda hemşirelerin doktorlara göre daha yüksek puanlar verdiği 

görülmektedir. İki grup arasında karşılaştırma yaparak ulaşılan bir saptama da 

hemşirelerin hasta haklarına, doktorların araştırmalara odaklandığıdır. 

Hemşirelerin hasta haklarını savunucu rollerinin öne çıkması, Ersoy ve 

arkadaşlarının bu konudaki makalesinde öne sürülen görüşle örtüşmektedir 152. 
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Hekim katılımcıların araştırmalara yönelik ilgisinin yüksek çıkışını ise, eğitim 

hastanesinde çalışan doktorların sayısının fazlalığına bağlantılandırmak 

olanaklıdır. 

Bir tıp etiği öğretim elemanının sahip olması gereken nitelikler, 

benimsemesi gereken yaklaşımlar çerçevesinde bir dizi ifadeye önemli ve 

öncelikli olma kıstas alınarak bir–beş arasında puan verilmesi istenen 22. 

soruya verilen cevaplar incelendiğinde, en yüksek puan ortalamasını tutturan ilk 

üç ifadenin etik sorunlara çözüm bulabilme, etik standardı yüksek bir 

profesyonel olarak öğrencilere örnek teşkil etme ve etik sorunları analiz 

edebilme olduğu görülmektedir. En az puanı ise sessiz sedasız köşesinde 

oturma ve özel günlerde konuşma yapma şıkları almıştır. Kuramsal olarak, etik 

uzmanının olaylara somut çözümler aramaktan çok düşünce üretmekle ve 

analiz yapmakla uğraşması öngörülür. Ancak katılımcıların verdikleri puanlar, 

öncelikli beklentilerinin yaşanan etik sorunlara çözüm bulabilen bir uzman 

olduğunu; uzmanın analiz yapabilme yeteneğine daha az önem verildiğini 

göstermektedir. 

Doktor ve hemşire katılımcıların verdiği puanlar arasında istatistik açıdan 

anlamlı fark ortaya çıkan şıklar; kurumsal ölçekte hasta haklarını geliştirmeyi 

sağlama, etik sorunlara çözüm bulabilme, etik standardı yüksek bir profesyonel 

olarak öğrencilere örnek teşkil etme, etik sorunları analiz edebilme, kliniklerde 

yaşanan değer sorunları konusunda danışmanlık yapabilme, bilimsel 

çalışmalara araştırma etiğine uyma bağlamında yol gösterebilme, halka yönelik 

tıp etiği ve hasta hakları ile ilgili konferanslar verme, hasta ve hasta yakını ile 

tıbbi ekip arasındaki görüş ayrılıklarında arabuluculuk etme, öğrencilere 

hocalara karşı saygılı olmayı öğretmedir. Genelde bu farkı yaratanın, 

hemşirelerin verdiği puanların doktorlarınkine göre yüksekliğidir. Sadece 

öğrencilere hocalara karşı saygılı olmayı öğretme ve sessiz sedasız köşesinde 

oturma şıklarına doktor katılımcıların verdiği puanlar daha yüksektir. 

Katılımcılardan bir tıp etiği uzmanının öncelikle hukuk temel bilgisine ve 

yaklaşımına mı yoksa felsefe temel bilgisine ve yaklaşımına mı sahip olması 

gerektiği konusundaki görüşlerini gerekçeli olarak belirtmeleri istenen 23. 

soruya verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, katılımcıların büyük kısmının 
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(% 82)  hukuk bilgisine sahip olmaya öncelik verdiği görülmektedir. Diğer birçok 

soruda da saptanabilen, katılımcıların kural, kod ağırlıklı bir etik 

kavramlaştırmasına sahip oluşu, bu cevap dağılımında da net şekilde 

görülebilmektedir. Gerekçeler incelendiğinde hukuku ve felsefeyi seçenlerin 

temel görüşlerinin çok da farklı olmadığı ve daha çok pratik beklentileri 

karşılamaya odaklanan bir yaklaşımları olduğu saptamasını yapmak 

mümkündür. Hukuk seçeneğine yönelişin büyük oranda gerçekleşmesi de, 

hukukun pratik beklentileri gerçekleştirmede daha etkili bir enstrüman olmasıyla 

açıklanabilir.   

Katılımcılardan tıp etiği uzmanlarının etik kurullarla nasıl bir ilişki-bağlantı 

içinde olmasının uygun olacağı hakkındaki görüşlerini belirtmeleri istenen 

çoktan seçmeli 24. soruda en fazla yeğlenen seçenek (% 86) tıp etiği uzmanının 

kurulun üyesi olmasıdır. Tıp etiği uzmanı kurulun işine hiç karışmamalı 

seçeneğine ise sağlık profesyonellerinin ilgi göstermediği izlenmektedir. Tıp 

etiği uzmanını kurulda üye olarak yer alması İlaç Araştırmaları Hakkında 

Yönetmelikte de benimsenmiş olan yaklaşımdır 81.  

 

 
5.7. Etik Eğitimi 
 

Katılımcılardan tıp ve hemşirelik lisans eğitiminde tıp etiği derslerinin 

olmasının şart olup olmadığını belirtmeleri istenen iki seçenekli 25. soruya 

verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, katılımcıların tümüne yakını (% 99) 

dersin olması gerektiğini belirtmiştir. Literatürde görüş bildiren metinlerin pek 

çoğu da dersin gerekliliği üzerinde uzlaşmış bulunmaktadır. Bunlara bir dizi 

örnek olarak, Henkel’in “Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik” için yazdığı önsöz 7; 

Gürhan’ın “Hemşirelik ve Etik” 169, Arda’nın “İş Ahlakı, Açısından Tıp” 3, Uzel’in 

“Tıp Etiği Eğitimi” 19, Türkistanlı ve Çam’ın “Hemşirelikte Etik ve Hemşirelerin 

Etik Çıkmazlarda Yararlanacakları Kaynaklar” 83, Ersoy’un “Tıp Eğitimine Küçük 

Bir katkı” 26, Akyol’un “Etik ve Hemşirelik” 131 başlıklı makaleleri sayılabilir. Tez 

çerçevesinde yürütülen araştırmayla örtüşen sonuca varmış çalışma örnekleri 

olarak da, Vural ve arkadaşlarının hemşirelikte malpraktis konulu 136, Çobanoğlu 
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ve arkadaşının tıp etiği eğitiminin değerlendirilmesi konulu 170, Johnston ve 

arkadaşının etik eğitimlerine tıp öğrencilerinin görüşleri konulu 171 ve Hariharan 

ve arkadaşlarının doktor ve hemşirelerin etik hakkındaki bilgileri-tutumları 

konusundaki 20 makaleleri sıralanabilir. 

Temel meslek eğitiminde etik derslerinin yer almasını dolaylı olarak 

destekleyen çalışmalar da vardır. Ersoy ve Altun’un “Türkiye’de Hemşirelerin 

Mesleki ve Kişisel Değerleri” başlıklı araştırmasında hemşirenin, kendinin ve 

hastasının değerlerini tanımalarına yararlı olabilecek etik ve değerler eğitimi 

alması gerektiği; böylelikle hastanın değerlerinin göz ardı edilmesinin 

önlenebileceği sonucuna varılmıştır 172. Karatepe ve arkadaşlarının “Pratisyen 

Hekimlere Verilen Tıbbi Etik Eğitiminin Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasında 

ise katılımcıların ön testte yeterli olmayan bilgilerinin son testte yeterli hale 

geldiği saptanmıştır 173. Bir yandan pratisyen hekimlerin bilgi düzeyinin düşük 

oluşunu diğer yandan mezuniyet sonrasında dahi eğitimin etkili oluşunu, 

mezuniyet öncesi verilecek tıp etiği derslerinin gerekliliği lehine yorumlamak 

olanaklıdır 173. Arda ve Pelin Şahinoğlu’nun “Hekimlerin Tıbbi Etik Sorunlarına 

Yönelik Tutumları” başlıklı bir araştırmasında doktorların etik bilgisinin ve 

duyarlılık düzeyinin eksik olduğu çıkarımı yapılmış olması da etik eğitimin 

önemini ortaya koymaktadır 142. Şehiraltı ve arkadaşlarının “Klinik Etik 

Eğitiminde İkinci Yıl Deneyimimiz ve Sonuçları” başlıklı araştırmasında, etik 

dersini alan öğrencilerin dersin öncesi ve sonrası dönemleri arasında fark 

olduğu saptanmıştır 174.  Çobanoğlu, “Tıp Öğreniminde Deontoloji, Tıbbi Etik ve 

Tıp Tarihi Derslerinin Yeri ve Gereği” başlıklı makalesinde tıp etiği ve tıp tarihi 

eğitiminin “nicelik olarak iyi hekim yetiştirmenin yanında nitelik olarak da hekim 

kimliğinin geliştirilmesinin önemli bir bileşeni tamamlanmış olacaktır” ifadesini 

kullanmıştır 45. Aydın ve arkadaşlarının klinisyen hekimlerin etik bilgisi ve 

farkındalıklarıyla ilgili araştırmasında, genç katılımcıların etik bilgisinin ve 

farkındalığının yüksek olmasının nedenlerinden birinin mezuniyet öncesi-

sonrası eğitimin olumlu etkisi olabileceği çıkarımı yapılmıştır 137. Göz ve Eriş’in 

hemşirelik etiği eğitimi konulu araştırmalarında ise hemşirelik yüksekokullarında 

etik derslerini programa alma konusunda kararsızlık olduğu,  ancak öğretim 
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elemanlarının çoğunun hemşirelik etiğinin ayrı bir ders olarak müfredat 

programında yer almasını istedikleri ifade edilmiştir 175. 

Katılımcılardan tıp ve hemşirelik eğitiminde etik derslerinin bir tıp etiği 

uzmanı tarafından verilmesinin şart olup olmadığı konusundaki görüşlerini 

belirtmeleri istenen iki seçenekli 26. soruya verilen cevapların dağılımı 

incelendiğinde, çoğunluğun (% 89) derslerin mutlaka bir uzman tarafından 

verilmesini gerekli bulduğu görülmektedir. Katılımcıların bu yönelişinin, tıp etiği 

akademik çevrelerinde  yaygın olarak benimsenen ve Aksoy tarafından yüksek 

sesle dile getirilmiş olan görüşle örtüştüğünü söylemek olanaklıdır 127,128.  

Son soruda katılımcılara kuramsal etik bilgisine sahip olmanın ve bu 

bilgiyi uygulamaya taşıyabilmenin, hekim ve hemşirenin gündelik aktivitesine 

katkı sağlayıp sağlamayacağı sorulmuştur. Açık uçlu olarak düzenlenen bu 

soruya verilen cevaplar kümelendirildiğinde, katılımcıların % 35’inin böyle bir 

formasyonun işin iyi yapılmasına yönelik motivasyonu arttıracağı görüşünde 

olduğu saptanmıştır. Farklı değerlendirmeler, etik donanımının kişiyi kendisinin 

ve karşısındakinin hakları konusunda bilinçlendirerek; bilgisini sistemli hale 

getirerek yarar sağlayacağı biçimindedir. Etik donanımdan katkı gelmeyeceği 

görüşü sadece tek katılımcı tarafından dile getirilmiştir. 

Barbados’ta Hariharan ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada, doktor ve 

hemşireler sahip oldukları etik donanımın, gündelik işleri için önemli olduğunu 

ifade etmiştir 20. Ersoy’un “Hemşirelik ve Etik ” başlıklı makalesinde ‘hemşireler 

etik eğitimi sayesinde kendilerini hastalarına karşı daha sağduyulu, daha 

sorumlu, sonuç olarak kendilerini daha mutlu hissedecekler’ ifadesine yer 

verilmiştir 85. Erdemir ve arkadaşlarının hemşirelikte etik öğretimi konulu 

makalesinde de kısa süreli bir kurs programı sonucunda katılımcıların elde 

ettikleri kazanımlar, ön ve son testler arası farka dayalı olarak gösterilmiştir 176. 

Cevap kümelerinden ikisinde, katılımcı doktor ve hemşire katılımcı 

oranları arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Etik donanımın 

motivasyon artışı sağlayacağı görüşü doktorlar tarafından daha yüksek oranda 

dile getirilmiştir. Hemşirelerin doktorlara göre belirgin biçimde daha yüksek 

oranda belirttiği husus ise, etik donanımın uygun yaklaşımlar konusunda 

sistemli bilgi sahibi olmayı sağlamasıdır. Vural ve arkadaşlarının hemşirelikte 
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malpraktis konulu makalesinde de, mesleki değerlerin bilinmesinin ve fark 

edilmesinin hemşireye bir dizi yararlar sağladığı ifade olunmaktadır 136.  
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6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 
 
 
6.1. Sonuçlar  

 

Sağlık profesyonellerinin zihninde nasıl bir tıp etiği kavramı bulunduğunu 

ve bu kesimin tıp etiği alanında kuramsal çalışma yapanlardan neler beklediğini 

saptamaya yönelik olarak düzenlenen araştırma, bir dizi ilginç saptama 

yapmaya olanak vermektedir. Bu saptamalar, bir başka deyişle araştırmadan 

çıkan sonuçlar, önce tek tek sorulara verilen cevaplardan çıkarılanların, sonra 

bunların genellenmesiyle ulaşılanların yer aldığı bir sıralama içinde aşağıda yer 

almaktadır. Bu sonuçlar, araştırmanın yürütüldüğü hastanelerde görev verilen 

yanıtlar yedi grup halinde toplanmıştır. Bu gruplar açısından değerlendirildiğinde 

yapmakta olup araştırmaya katılmayı kabul eden doktorların ve hemşirelerin 

görüşlerine ve yaklaşımlarına dayanmaktadır; dolayısıyla geçerlilikleri ve 

genellenebilirlikleri söz konusu katılımcı kitlesi ile sınırlıdır. 

 

 

6.1.1. Tek Tek Sorulardan Çıkan Sonuçlar 

 

Sorulara verilen cevapların dağılımları tek tek incelendiğinde ortaya çıkan 

sonuçlar, tartışma bölümündekine paralel bir düzenleme içinde ve bir bakıma 

tartışma bölümünün özeti olarak aşağıda yer almaktadır. 

 

 

6.1.1.1. Temel Kavramlar 
 

1. “Etik” ve “tıp etiği” kavramlarının katılımcıların büyük kısmında 

uyandırdığı ilk çağrışım “ahlak”tır. Değer çatışmaları, bir başka deyişle ikilemler 

ise pek az kişinin aklına gelmektedir. 

2. Etiğin ve tıp etiğinin farklı açılımları arasında katılımcıların en fazla 

önem verdiği kurallar kümesi olma, toplum ya da topluluk içi ilişkileri düzene 
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sokmadır. Düzen sağlayan mekanizma olma fikri hemşire grubu tarafından 

doktor grubuna göre daha kuvvetle benimsenmektedir.  

3. Etik ve ahlak kavramlarının özdeş olup olmadığı konusunda 

katılımcılar iki eşit kümeye ayrılmaktadır. Alt gruplar düzeyinde bir 

değerlendirme yapıldığında özdeş görme eğilimi doktorlarda, ayrı görme eğilimi 

hemşirelerde ağır basmaktadır. Etiğin, ahlakı çağrıştırması ile birlikte 

değerlendirildiğinde bu durum bir ölçüde çelişki gibi görünmektedir.  

4. Etiğin ahlaktan ayrı bir kavram olduğu görüşünü benimseyenler 

arasında önemli sayıda kişi, etiği belirli alanlara özgü uygulamalı etiklerden 

ibaret görmekte ve bu nedenle tüm toplum için geçerli olan ahlaktan ayrı 

tutmaktadır.   

5. Tıbbın ahlaki yönünün adlandırılması bağlamında “etik” ve “deontoloji” 

terimlerinin anlam yükleri ve kavramsal karşılıkları konusu, katılımcılara ilginç ve 

anlamlı gelmemektedir. Etiğin deontolojiyi kapsayan daha geniş içerikli bir 

kavram olarak kabul edilmesi biçimindeki çağdaş eğilim, hemşire grubu 

tarafından daha yüksek oranda benimsenmiş bulunmaktadır. 

 

 

6.1.1.2. Etik Boyut Farkındalığı 

 

6. Katılımcıların tamamına yakını, gündelik tıp uygulamalarının bir etik 

boyutu bulunduğunun farkında olduklarını ve bu boyutu ayırt edebildiklerini 

belirtmektedir. 

7. Meslek yaşamında etik sorunla karşılaşıp çözüm arayışına girme 

bağlamında, katılımcılar öncelikle yasal düzenleme metinlerinden yardım 

almayı; onların yol göstericiliğinden yararlanmayı uygun bulmaktadır.  

8. Katılımcıların çoğunluğu, etikle ilgili sorunlu durumlardan ihlallerin 

ikilemlere göre daha öncelikli ve ağırlıklı olduğu kanısındadır.  
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6.1.1.3. İlke Benimseme 

 

9. Tıp etiği temel ilkeleri, katılımcılar tarafından öncelikle benimsenme 

sıralamasına sokulduğunda genelde ve hemşire grubunda adil olma, doktor 

grubunda ise zarar vermeme birinci gelmektedir. Çağdaş tıbbın en fazla 

üzerinde durduğu ilkeler olan yarar sağlamanın ve özekliğe saygının 

katılımcılardan, özellikle doktor grubundan, ilgi görmemesi dikkate değerdir. 

 

 

6.1.1.4. Tıp Etiğinde İçerik ve Yöntem 
 

10. Katılımcılara göre etik değerlendirme ve karar verme süreçlerinde en 

güvenilir referans mesleki deneyimdir. 

11. Katılımcılara göre hastalarla ilgili hayati-kritik kararların alınması, 

medikal ve paramedikal süreçler arasında tıp etiğiyle en yakın ilişkiye sahip olan 

kategoridir. Farklı süreçler hakkındaki değerlendirmeler bağlamında, hemşire 

grubunun hasta haklarının geliştirilmesini, doktor grubunun ise bilimsel 

çalışmaların denetlenmesini tıp etiği ile daha fazla bütünleştirmesi dikkat 

çekicidir.   

12. Tıbbi araştırma türleri arasında etik boyutu daha önemli ve öncelikli 

olanı seçme bağlamında, genelin ve doktor grubunun tercihi hasta denekler 

üzerinde yürütülen araştırmalar, hemşire grubununki ise hastalara ait kayıtlar 

üzerinde yürütülen araştırmalardır. 

 

 

6.1.1.5. Tıp Alanında Gösterilen Etkinlikler 

 

13. Katılımcıların büyük bölümü, tıp etiğiyle ilgili temel etkinliklerden etik 

kod oluşturmayı, kuramsal tartışmalar yürütmeye göre daha önemli ve öncelikli 

bulmaktadır. Kod oluşturmaya önem ve öncelik atfetme eğilimi hemşire 

grubunda doktor grubuna göre daha kuvvetlidir. 
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14. Etik kurulların denetim ve danışmanlık işlevlerinden hangisinin daha 

önemli ve öncelikli olduğu konusunda, genelin ve doktor grubunun seçimi 

denetim, hemşire grubununki ise danışmanlıktır. 

15. Katılımcılar etik kurullarda tıp etiği öğretim elemanlarının ve 

hukukçuların yer almasının uygun olacağı görüşünü benimsemekte; hemşire 

grubu sağlık dışı alanlardan üyelerin kurullarda yer almasına daha sıcak 

bakmaktadır.  

 

 

6.1.1.6. Kuramsal Tıp Etiği Çalışmacısından Beklenenler  

 

16. Katılımcılar mezuniyet sonrası tıp etiği eğitiminin sadece tıp 

doktorlarına verilmesini de, üniversite lisans programlarından mezun olan 

herkese verilmesini de uygun bulmamış; söz konusu eğitime aday kitleyi tüm 

sağlık profesyonelleri olarak belirlemiştir. 

17.  Katılımcıların çoğunluğu mezuniyet sonrası tıp etiği eğitiminin hem 

yüksek lisans ve doktora hem de tıpta uzmanlık şeklinde verilmesini uygun 

bulmaktadır. 

18. Sağlık profesyoneli kökenli olmayan kişilerin tıp etiği alanında 

kuramsal çalışma yürütmesi, katılımcıların geneli ve hemşire grubu tarafından 

uygun bulunmakta, doktor grubu tarafından ise benimsenmemektedir. Uygun 

bulma gerekçeleri arasında konulara geniş açıyla bakma olanağına vurgu 

yapılırken; benimsememe büyük ölçüde kargaşa çıkacağı endişesine 

dayandırılmaktadır. 

19. Katılımcılar, sağlık profesyoneli kökenli olmayan kişilerin tıp etiği 

alanında kuramsal çalışma yürütmesi bağlamında en yetkin grubun hukukçular 

olduğu görüşündedir. 

20. Tıp etiği uzmanından destek almanın uygun olacağı klinik ve bilimsel 

etkinlikler konusunda, katılımcıların geneli ve doktor grubu araştırma 

çalışmalarının etik yönden uygun biçimde yürütülmesi; hemşire grubu ise 

kliniğin hasta hakları standardının yükseltilmesi üzerinde durmuştur. 
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21. Katılımcıların tıp etiği öğretim elemanında bulunmasını bekledikleri 

niteliklerin başında, gündelik tıp uygulamaları sırasında yaşanan etik sorunlara 

çözüm bulma gelmektedir. 

22. Katılımcılar tıp etiği uzmanının hukuk temel bilgisine ve yaklaşımına 

sahip olmasını, felsefe temel bilgisine ve yaklaşımına sahip olmasına göre daha 

önemli ve öncelikli bulmaktadır. 

23. Tıp etiği uzmanı ile etik kurul arasındaki ilişki bağlamında, katılımcılar 

kurula alternatif teşkil eden uzman (etik danışman) ve uzmanı dışında bırakan 

kurul modellerini benimsememekte; uzmanın kurulun üyesi olmasını uygun 

bulmaktadır. 

 
 
6.1.1.7. Etik Eğitimi 

 

24. Katılımcılar, tıp ve hemşirelik eğitiminde tıp etiği derslerinin 

bulunması ve bu derslerin tıp etiği uzmanları tarafından verilmesi gerektiği 

görüşündedir. 

 25. Katılımcılar kuramsal etik bilgisine sahip olmanın sağlık 

profesyonellerinin mesleki başarısına katkı sağlayacağı konusunda görüş birliği 

içinde bulunmakta, ancak doktor ve hemşire grupları görüşlerini farklı 

gerekçelere dayandırmaktadır. Doktor grubu bilginin sağlayacağı işini iyi yapma 

motivasyonu artışının önemine vurgu yaparken, hemşire grubu sistemli bilginin 

doğru seçimleri kolaylaştıracağı hususu üzerinde durmaktadır. 

 

 

6.1.2. Genel Sonuçlar 

 

1. Katılımcılar, genel olarak etiği uygulamalı etiklere indirgeme eğilimi 

taşımakta, özel olarak tıp etiğini sağlık camiasına özgü bir tür minyatür hukuk 

gibi algılamaktadır. Etiğin felsefi boyutu, soyut tartışmalar katılımcılara cazip 

gelmemektedir. 
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2. Doktor ve hemşire grupları mesleklerine özgü bakış açılarını etikle ilgili 

değerlendirmelerine yansıtmaktadır. Bu bağlamda, hemşire grubunun araştırma 

etiğine daha az ilgi gösterip klinik etiğe ağırlık vermesi, disiplinler arası 

işbirliğine daha açık olması, hasta hakları ve özerklik-bilgilendirme-mahremiyet 

konularında daha duyarlı bir yaklaşım benimsemesi söz konusudur. Doktor 

grubu ise klinik etiğe ağırlık vermekle beraber araştırma etiğine de ilgi 

göstermekte, tıp etiğine farklı meslek kökenlerinden kişilerin müdahil olmasına 

daha soğuk bakmaktadır. 

3. Katılımcılar, tıp etiği uzmanlarının tıbbi eylemler sırasında yaşanan 

pratik sorunların çözümüne katkı sağlamalarını, yol göstermelerini hatta 

doğrudan sürece dâhil olmalarını beklemektedir. 

4. Katılımcıların tıp etiği uzmanının formasyonu ve tıp etiği derslerinin 

içeriği ile ilgili beklentileri de pratik yarar sağlama anlayışına uygun olarak 

biçimlenmiştir. Bu bağlamda, tıp etiğinin kural boyutunun ve hukukla 

bağlantısının ön plana geçmesi görüşü kuvvetle benimsenmektedir. 

 

 

6.2. Öneriler 
 

Araştırma sonuçlarından hareketle ve tıp etiğinin tıbbın gündelik 

yaşamıyla ilişkisini daha işlevsel ve verimli hale getirme kaygısıyla, kimi tıp etiği 

alanında akademik çalışma yapanlara, kimi klinik tıp etkinliklerini sürdüren 

sağlık profesyonellerine, kimi de her iki gruba birden yönelik olarak oluşturulan 

bir dizi öneri aşağıda yer almaktadır.  

1. Sağlık profesyonellerinin tıp etiğiyle ilgili temel kavramlar konusundaki 

bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve bu disiplinden beklentilerinin gerçekçi hale 

getirilmesi bağlamında, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programları gözden 

geçirilmelidir. Bu bağlamda tıp etiğine özgü temel kavramlar, bir başka deyişle 

tıp etiği dili sağlık camiasına mal edilmeli; tıp etiğinin kodlardan-kurallardan öte 

düşünsel bir boyuta sahip olduğu ve bu boyutun en az ilk boyut kadar önem 

taşıdığı bilgisi ve bilinci yaygınlaştırılmalı; tıp etiğiyle ilgili kişilerin, kurulların, 
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birimlerin ve eserlerin tanınması ve onlardan etkili biçimde yararlanılması 

sağlanmalıdır. 

2. Yaygın biçimde duyulan sağlık hukukuna yönelik ilgiyi karşılamak 

üzere, sağlık mesleği eğitim programlarında bu konuyla ilgili derslere yer 

verilmelidir. Söz konusu ilginin yanılsama sonucu tıp etiğine yönelmesini ve tıp 

etiğinin küçük çaplı bir özel hukuk gibi algılanmasının önüne geçmek üzere, 

hukuk ve etik dersleri bağlantılı ancak bağımsız programlar halinde 

düzenlenmelidir. Bağlantılı olma bağlamında sağlık profesyonelleri sürekli 

meslek içi eğitim programlarında tıp etiği ve tıp hukuku çalışmacıları ile bir 

araya getirilmelidir.  

3. Tıp etiği literatürü, mezuniyet öncesi eğitime yönelik ve bu alanda 

yürütülen akademik tartışmalar hakkındaki eserlerin yanı sıra sağlık 

profesyonellerine gündelik uygulamalar sırasında somut yarar sağlayacak yol 

gösterici çalışmalardan yana daha zengin hale getirilmelidir. Sağlık camiasının 

bu tür yayınları tanıması ve bunlardan yararlanması için çaba gösterilmelidir. 

4. Tıp etiği uzmanları etik kurullarda aktif üye olarak yer almalı, etik 

kurullar konusundaki kuramsal birikimlerini, kurulların daha etkili ve verimli 

çalışmasını sağlayacak biçimde devreye sokmalıdırlar. Etik kurulların heterojen 

yapıda olmasının sağlayacağı avantajlar, dolayısıyla farklı meslek 

kökenlerinden kişilerin kurul üyesi olmasının uygun düşmesi hakkında sağlık 

camiası bilgilendirilmelidir. 

5. Tıp etiği uzmanlarının nasıl bir formasyona sahip oldukları, sağlık 

profesyonellerine münferit olaylar düzeyinde ne tür destekler sunabilecekleri ve 

destek sunma bağlamında ne gibi sınırlılıkları olduğu konusunda sağlık camiası 

bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Tıp etiği alanında kuramsal çalışma 

yapanların kodlar-kurallar üzerinde daha fazla durmasını, sağlık 

profesyonellerinin ise etiğin düşünsel boyutuyla daha fazla ilgilenmesini 

sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

6. Tıp etiği ile tıp pratiği arasındaki ilişkinin farklı bağlamlardaki durumu 

hakkında, tez çalışması çerçevesinde yürütülenin benzeri araştırmalar 

yapılmalı; bu ilişkinin giderek daha işlevsel ve verimli olması yolunda araştırma 

verilerinden yararlanılmalıdır. 
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EK 
 
 

Araştırmada kullanılan anket formu. 
 
 



 122

“SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN ETİK KAVRAMINDAN ANLADIKLARI ve  
KURAMSAL ETİK ÇALIŞMASI YAPANLARDAN BEKLEDİKLERİ”  

ÇALIŞMASI GÖRÜŞME FORMU   
 
 

SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER 
 
 

1 Cinsiyet  Kadın (   ) Erkek (   ) 
  
2.Yaş   …………                
 
3. Medeni durum Evli (   ) Bekar (   ) Diğer (   ) ………………………. 
 
4.  
 
MESLEKİ AŞAMA 

 
KURUM  
 

 
YIL 

Sağlık Meslek Lisesi    

Ön Lisans    

Fakülte / Yüksek Okul    

Yüksek Lisans    

Tıpta Uzmanlık / Doktora     

Doçent   

Profesör   
 
5. Şu anda çalıştığı sağlık kurumu / birimi ................................................................................... 
 
6. Şu anda çalıştığı kurumda kaç yıldır görev yaptığı..................................................................... 
 
7. 

 
TIP ETİĞİ/DEONTOLOJİ EĞİTİMİ ALMA DURUMU 

 
Mesleki eğitiminde tıp etiği/ 
deontoloji dersi görme  
(Ders adı, sınıfı, yıl, dersi veren) 
 

 

Etikle ilgili konferansa, kongreye, 
kursa, hizmet içi eğitime katılım 
(Programın adı, tarihi, 
düzenleyicisi) 
  

 

 
8. Kurumunda etik kurul à Var (   )  Yok (   ) 
 
9. Etik kurul üyeliği à Yapmış (   ) Yapmamış (   ) 
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GÖRÜŞME SORULARI 
 

1- Etik veya tıp etiği denildiğinde, zihninizde uyanan ilk çağrışım nedir? 
   
 

2- Genel olarak etik, özel olarak tıp etiği bağlamında aşağıdaki nitelemelerin ve betimlemelerin 
her birini, en önemli ve en öncelikli gördüklerinizin puanı “5” en az öneme ve önceliğe sahip 
olduğunu düşündüklerinizin puanı “1” olacak şekilde değerlendiriniz.  

(  ) Etik genel olarak insan davranışlarında, tıp etiği özel olarak sağlık profesyoneli 
davranışlarında idealin ne olduğu ile ilgili bilgi alanıdır. 

(  ) Etik / tıp etiği düşünüp davranış tarzını belirlerken, zor ve kritik bir karar alma 
durumunda kalıp tereddüt yaşama, ikileme düşme durumlarıyla ilgilidir. 

(  ) Etik toplumsal ölçekte, tıp etiği meslek camiası ölçeğinde, uygun olan ve olmayan   
davranışları belirleyen kurallar bütünüdür. 

(  ) Etik toplumsal, tıp etiği mesleki davranışlara yön veren, temel değerleri                                      
irdeler. 

(   ) Etik toplumsal, tıp etiği mesleki kuralların ihlal edildiği durumları inceler.  
(   ) Etik yasaları, tıp etiği sağlık mevzuatını destekleyen düzenlemelerdir. 
(   ) Etik toplumsal örgütlenmede, tıp etiği sağlık camiasının örgütlenmesinde,    
       hakların, yetkilerin,  sorumlulukların belirleyicisidir..  

   
3- Size göre ahlak ve etik aynı şey midir? Aralarında fark var diyorsanız lütfen 
açıklayınız. 
 
  
 4- Tıbbın ahlaki yönüne eskiden “deontoloji” denilirken şimdi “etik” denilmesi konusunda 
görüşünüz nedir? 
 
Klinik tıbbın gündelik yaşamında etik boyutun ön plana geçtiği durumların başlıcaları, (1) 
etik değerlendirmeler yapıp kararlar alma, (2) tıbbi eylem konusunda ikilem yaşama ve  
(3) meslektaşlarla değer çatışmasına girmedir. Bu durumları aşabilmek için danışmanlık 
almaya ya da referans metinlere yönelmeye gereksinim duyulmaktadır. 
 
5- Meslek yaşamınızda karşılaştığınız böyle durumları “tıbbın etik boyutu” olarak niteler ve 
adlandırır mısınız? 
 
 
6- Meslek yaşamınızda böyle durumlarla karşılaştığınızda, hangi kişilerden veya mercilerden 
yardım alırsınız?   
 (   )  Tıp etiği öğretim üyelerinden 
 (   )  Deneyimli meslektaşlardan 
 (   )  Akademik metinlerden 

(   )  Yasal düzenleme metinlerinden  
  (   )  Diğer 
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Etikle ilgili sorunlu durumlar çerçevesinde “ihlal” ve “ikilem” gibi iki ana kategori söz 
konusudur. İhlali, mesleki eylemi düzenleyen standart kuralların çiğnenmesi; ikilemi ise 
kurala bağlanmamış durumlarda karar vericinin yaşadığı seçim sorunu olarak 
tanımlamak mümkündür. 
 
7- Sorunlu durumlar arasında hangisinin daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz? 
 (   )  İhlal 
 (   )  İkilem 
 
Meslek etiklerinin, kurallara kaynaklık eden ve kurala bağlanmamış durumlarda 
değerlendirme yaparken referans alınan “temel ilkeleri” bulunmaktadır. Tıp etiğinin (1) 
yarar sağlama, (2) özerkliğe saygı gösterme, (3) adil olma ve (4) zarar vermeme gibi dört 
temel ilkesi olduğunu kabul eden yaklaşım yaygın biçimde kabul görmektedir.  Bunların 
yanı sıra, farklı kaynaklarda (5) yaşama saygı gösterme, (6) aydınlatma ve onam alma, (7) 
dürüst davranma, (8) mahremiyete saygı duyma, (9) sır saklama, (10) ihtisasa hürmet 
etme, (11) ayrımcılıktan kaçınma gibi çağdaş veya geleneksel meslek değerleri de birer 
temel ilke olarak benimsenmektedir.  
 
8- En kuvvetle benimsediğiniz meslek etiği ilkelerini “5” puan, en az benimsediklerinizi “1” 
puan vererek değerlendiriniz.   
 (   )  Yarar sağlama 
 (   )  Özerkliğe saygı 
 (   )  Adil olma 
 (   )  Zarar vermeme 
 (   )  Yaşama saygı gösterme 
 (   )  Aydınlatma ve onam alma 
 (   )  Dürüst davranma 
 (   )  Mahremiyete saygı duyma 
 (   )  Sır saklama 
 (   )  İhtisasa hürmet etme 
 (   )  Ayrımcılıktan kaçınma     
 
9- En kuvvetle benimsediğiniz ilkenin / ilkelerin size göre önemli ve öncelikli oluşunun 
gerekçelerini lütfen belirtiniz. 
 
 
10- Etik değerlendirme ve karar verme süreçlerinde referans olma bakımından aşağıdaki 
unsurların her birini, en fazla ağırlık ve öncelik sahibi olanı “5”puan, en az ağırlık ve öncelik 
sahibi olanı “1” puan olacak şekilde değerlendiriniz. 
 (   )  Akıl yürütme 

(   )  Fikirler   
(   )  İnançlar  
(   )  Alışkanlıklar   
(   )  İtaat       
(   )  Deneyim 
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11- Aşağıdaki konuların her birini tıp etiği ile ilişkileri bakımından en yüksek ilişki düzeyi “5” 
puan, en düşük ilişki düzeyi “1”puan olacak şekilde değerlendiriniz. 

 (   )  Sağlık çalışanları arasındaki çatışmalar 
 (   )  Sağlık çalışanlarının idare ile yaşadığı sorunlar 
 (   )  Meslek örgütü etkinlikleri 
 (   )  Tıbbi araştırmaların standartlara uygun olarak yürütülmesi 
 (   )  Hastalarla ilgili hayati / kritik kararlar alma 
 (   )  Hasta haklarının geliştirilmesi 
 (   )  Sağlık profesyonellerinin haklarının geliştirilmesi 
 (   )  Sağlık politikalarının belirlenmesi  
 (   )  Bilimsel yayınların denetlenmesi 
 (   )  Sosyal güvenlik kurumlarının gereksiz harcamalara sokulması 
 (   )  Tıbbın insan haklarıyla ilgili sorunlu durumlarındaki standart yaklaşım 
 (   )  Denek haklarıyla ilgili sorunlar  
 (   )  Deney hayvanlarıyla ilgili yaklaşımların belirlenmesi 
 (   )  Sağlık çalışanları ile hastalar arasındaki çatışmalar 
 
12- Tıbbi araştırmaların etik boyutunun, kimin ya da neyin üzerinde yürütüldüklerine bağlı 
olarak ağırlık ve önem derecesinin değişmesi çerçevesinde; aşağıdakileri, etik boyutu en 
ağırlıklı ve öncelikli olanı “5” puan, en az ağırlıklı ve öncelikli olanı “1” puan olacak şekilde 
değerlendiriniz. 

(   )  Sağlıklı denek üzerindeki çalışmalar 
(   )  Hasta denek üzerindeki çalışmalar 
(   )  Sağlıklı deneğe ait biyopsi materyali üzerindeki çalışmalar 
(   )  Sağlıklı deneğe ait kan, idrar, balgam gibi materyal üzerindeki çalışmalar 
(   )  Hasta deneğe ait biyopsi materyali üzerindeki çalışmalar 
(   )  Hasta deneğe ait kan, idrar, balgam gibi materyal üzerindeki çalışmalar 
(   )  Hastalara ait kayıtlar üzerindeki çalışmalar 
(   )  Deney hayvanları üzerindeki çalışmalar 
(   )  Embriyo üzerindeki çalışmalar 
(   )  Plasenta, umblikal kord gibi fötal ekler üzerindeki çalışmalar 
 

 Tıp etiği çerçevesinde iki farklı türde etkinlik gösterilmesi söz konusudur. Bunların ilki 
kesin bir sonuca vardırılması olanaksız olan kuramsal mesleki değer tartışmalarının 
yürütülmesi; diğeri ise belli özel durumlarda ne yapılması gerektiğini belirleyen “etik 
kod” adı verilen yönergelerin oluşturulmasıdır. 
 
13- Tıp etiği çerçevesinde, etik kod oluşturma ve kuramsal etik tartışma yürütme 
etkinliklerinden hangisi daha önemlidir? 

(   )  Etik kod oluşturma 
(   )  Kuramsal etik tartışma yürütme 
  

14- Yukarıdaki seçiminizin gerekçesi nedir? 
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Etik kurul olarak adlandırılan yapıların iki ana türünden biri denetim, diğeri danışmanlık 
işlevini üstlenmiştir. Bunlara ek olarak Türkiye’ye özgü üçüncü bir etik kurul türü ise 

etiğe aykırılık iddialarını ya da meslektaşlar arası çatışmaları değerlendirme / yargılama 
kurullarıdır. 

 
15- Tıp etiği çerçevesinde etik kurulların hangi işlevinin daha önemli ve öncelikli olduğunu 
düşünüyorsunuz? 
 (   )  Denetim 
 (   )  Danışmanlık 
 (   )  Meslektaşlar arası çatışmaları yargılama 
 
Etik kurul üyeleri sağlık camiasının farklı yaş, cinsiyet, meslek, branş gruplardan seçilen 
temsilcilerden oluşur. Bunlara belli sayıda meslek dışı kişilerin de katılmasıyla kurul 
yapısının heterojenliği daha da artar. Böyle bir yapı oluşturmanın amacı farklı bilgi ve 
deneyim birikimlerini, farklı bakış açılarını bir araya getirerek ele alınan konular 
hakkında çok yönlü, çok boyutlu bir değerlendirme yapılmasını sağlamaktır.  
 
16- Etik kurulda görev almasının uygunluğu bakımından aşağıdaki mesleki formasyonlara sahip 
kişilerin her birini en uygun olan “5” puan, en az uygun olan “1” puan olacak şekilde 
değerlendiriniz.  
 (   )  Hukukçu 
 (   )  Tıp etiği öğretim üyesi 
 (   )  Felsefeci 
 (   )  Toplum bilimci 
 (   )  İlahiyatçı 
 (   )  Hasta hakları temsilcisi 
 (   )  Farklı branştan tıp doktorları 
 (   )  Eczacı 
 (   )  Hemşire 
 
Ülkemizde halen, tıp etiği alanındaki mezuniyet sonrası eğitim, yüksek lisans ve doktora 
şeklinde verilmektedir. Bu programlara sadece tıp doktorlarının ve diğer sağlık 
profesyonellerinin değil, üniversite lisans programlarından mezun herkesin katılma şansı 
bir başka deyişle farklı kökenden gelen kişilerin “tıp etiği uzmanı” olma şansı 
bulunmaktadır. Alternatif olarak, tıp doktorlarına yönelik tıpta uzmanlık programı 
şeklinde eğitim verme olanağı, 2002’de yapılan tüzük değişikliğinden sonra ortadan 
kalkmıştır. 
 
17- Mezuniyet sonrası tıp etiği eğitimi sizce kimlere verilmeli? 

(   )  Sadece tıp doktorlarına   
(   )  Sadece sağlık profesyonellerine      
(   )  Üniversite lisans programlarından mezun herkese 
 

18- Mezuniyet sonrası tıp etiği eğitimi verme şekli sizce nasıl olmalıdır?    
(   )  Sadece akademik eğitim (yüksek lisans-doktora)  
(   )  Sadece tıpta uzmanlık eğitimi  
(   )  Her ikisi 
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Günümüz dünyasında, sağlık alanına özgü etik sorunlar, sadece sağlık profesyonellerinin 
değil, farklı meslek kökenlerinden ve etkinlik alanlarından kimselerin de ilgi alanına 
girmektedir. Bu durumda tıp etiği tartışmaları, felsefecilerin, hukukçuların, 
ilahiyatçıların, toplum bilimcilerin hekim ve sağlık çalışanlarıyla eşit söz sahibi olduğu 
platformlarda yürütülmektedir. 

 
19- Tıp etiği konusunda sağlık alanı dışından kişilerin kuramsal çalışma yapması ve toplumsal 
ölçekte yürütülen tartışmalarda söz hakkına sahip olması konusunda ne düşünüyorsunuz? 
 
 
20- Tıp etiği konusunda kuramsal çalışma yürütme yetkinliği bakımından, aşağıdaki 
formasyonlara sahip kişileri, en uygun olanı “5” puan en az uygun olanı “1” puan olacak şekilde 
değerlendiriniz.  
 (   )  Felsefeci 
 (   )  Hukukçu 
 (   )  İlahiyatçı 
 (   )  Sosyolog 
 (   )  Psikolog 
 
Tıp etiği uzmanlarının aydınlatma formu hazırlama; hasta ve hasta yakın ile tıbbi ekip 
arasındaki görüş ayrılıklarında arabuluculuk etme; araştırma çalışmalarının etik yönden 
uygunluğu konusunda danışmanlık yapma; vaka tartışmalarına katılma ve katkı sağlama; 
asistan eğitimi ve sürekli meslek içi eğitim programlarında rol alma; kliniğin hasta hakları 
standardını yükseltmeye katkıda bulunma gibi görevleri bulunmaktadır.   
 
21- Sürdürmekte olduğunuz klinik ve bilimsel etkinliklerde, aşağıda yer alan tıp etiği 
uzmanlarının görevlerine duyulan ihtiyacın her birini en yüksek  ”5” puan, en düşük “1” puan 
olacak şekilde değerlendiriniz. 

(  ) Aydınlatma formu hazırlama 
(  ) Hasta ve hasta yakın ile tıbbi ekip arasındaki görüş ayrılıklarında arabuluculuk etme 
(  ) Araştırma çalışmalarının etik yönden uygunluğu konusunda danışmanlık yapma 
(  ) Vaka tartışmalarına katılma ve katkı sağlama 
(  ) Asistan eğitimi ve sürekli meslek içi eğitim programlarında rol alma 
(  ) Kliniğin hasta hakları standardını yükseltmeye katkıda bulunma 

 
22- Bir tıp etiği öğretim elemanın sahip olması gereken nitelikler / yaklaşımlar çerçevesinde, 
aşağıda yer alanların her birini en gerekli gördüğünüz  “5” puan,  en az gerekli gördüğünüz  “1” 
puan olacak şekilde değerlendiriniz 

(   )  Etik standardı yüksek bir profesyonel olarak öğrencilere örnek teşkil etme  
(   )  Kliniklerde yaşanan değer sorunları konusunda danışmanlık yapabilme  
(   )  Bilimsel çalışmalara araştırma etiğine uyma bağlamında yol gösterebilme 
(   )  Halka yönelik tıp etiği ve hasta hakları ile ilgili konferanslar verme  
(   )  Tıp etiği ile ilgili kitaplar yazma  
(   )  Meslektaşlar arasındaki değer çatışmalarında arabuluculuk yapma 
(   )  Kurumsal ölçekte hasta haklarını geliştirmeyi sağlama 
(   )  Mezuniyet töreni, 14 Mart gibi özel günlerde konuşma yapma 
(   )  Alanla ilgili özgün etik görüşler geliştirme 
(   )  Öğrencilere hocalara karşı saygılı olmayı öğretme 
(   )  Meslektaşlarını etik davranış göstermeleri için sürekli uyaran yönlendiren biri olma 
(   )  Sessiz sedasız köşesinde oturma 
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(   )  Etik sorunları analiz edebilme 
(   )  Etik sorunlara çözüm bulabilme 
(   )  Hasta ve hasta yakın ile tıbbi ekip arasındaki görüş ayrılıklarında arabuluculuk   
        etme 

 
23- Sizce bir tıp etiği uzmanının hukuk temel bilgisine ve yaklaşımına mı, yoksa felsefe temel 
bilgisine ve yaklaşımına mı sahip olması daha önemlidir, nedenini açıklayınız? 
 
Etik kurullar ile aynı amaca yönelik olarak geliştirilmiş fakat fazla benimsenmemiş ikinci 
bir model, alanın doğası gereği geniş açılı bir bakışa ve farklı düşünce açıklamalarına 
sahip olan tıp etiği uzmanlarının danışmanlık ve değerlendirme yapmasıdır. Etik kurul ile 
etik danışmanın işbirliği içinde çalışması gibi üçüncü bir alternatif de bulunmaktadır. 
 
24- Tıp etiği uzmanlarının etik kurullar tarafından yürütülen çalışmalarla nasıl bir ilişki-bağlantı 
içinde olması gerektiğini düşünüyorsunuz?  

(   )  Tıp etiği uzmanı kurulun içinde olmalı 
(   )  Tıp etiği uzmanı dışında kalarak kurulla işbirliği yapmalı 
(   )  Tıp etiği uzmanı kurulun işine hiç karışmamalı 

 
25- Tıp ve hemşirelik eğitiminde etik derslerinin olması sizce şart mıdır?  

(   )  Evet    
(   )  Hayır 

 
26- Tıp ve hemşirelik eğitiminde etik derslerinin bir tıp etiği uzmanı tarafından verilmesi şart 
mıdır? 

(   )  Evet     
(   )  Hayır 
 

27- Kuramsal etik bilgisine sahip olma ve bilgiyi uygulamaya dökme hekimin / hemşirenin işini 
daha iyi yapmasına katkı sağlaması konusundaki görüşünüzü açıklar mısınız? 
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ÖZGEÇMİŞ 
 
 

Gülay (Dipçin) Yıldırım, 1968 yılında Afyon’da doğdu. Sakarya’da 

başlayıp Gümüşhane’de sürdürdüğü ilk ve orta öğrenim hayatını 1986 yılında 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Lisesinden mezun olarak 

Sivas’ta tamamladı. Aynı yıl hem Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik 

Yüksekokulu’nda eğitimini sürdürmeye hem de Tıp Fakültesi Sağlık hizmetleri 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 

klinik hemşiresi olarak görev yapmaya başladı. 1990 yılında hemşirelik lisans 

programını tamamladı ve çalıştığı hastanede süpervizör hemşire olarak görev 

aldı.  

1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik 

Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Bu eğitimi sürdürdüğü dönemde, 

1993 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 

Okulu’nun hemşirelik programında öğretim görevlisi oldu ve 1995 yılında aynı 

okulda bu göreve ek olarak program yürütücülüğünü üstlendi. 1997 yılında 

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’na öğretim görevliliğine, 1999 

yılında da aynı okulun müdür yardımcılığına atandı.  

1997–1998 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü Kadın Doğum Hemşireliği Anabilim Dalı’nda doktora özel öğrencisi 

olarak iki dönem ders aldı. 2004 yılında Yüksek Öğretim Kanunu 35. maddesi 

çerçevesinde Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Deontoloji ve Tıp 

Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora yapmak üzere araştırma görevlisi kadrosuna 

geçirildi. Ocak 2008 itibariyle adı geçen anabilim dalında doktora öğrencisi 

araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Sürekli mesleki eğitim programları çerçevesinde, ileri eğitim becerileri, 

eğiticinin eğitimi, interaktif öğrenim yöntemleri, probleme dayalı öğretim, üreme 

sağlığı hemşireliği, kadın doğum, aile planlaması ve rahim içi araç uygulama ve 

rehabilitasyon hemşireliği kurslarına katılıp sertifika almıştır. 2001 yılında aile 

planlaması ve rahim içi araç uygulama konusunda bir kurs programında eğitimci 
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ve yönetici olarak görev üstlenmiştir. Hem hemşirelik hem de deontoloji ve tıp 

tarihi alanlarında bilimsel yayınlar yapmış ve toplantılara katılmıştır.   

Gülay Yıldırım, Türk Hemşireler Derneği, Hemşirelikte Araştırma 

Geliştirme Derneği (EMAR-G), Ortopedi ve Travmatoloji Derneği ve Türkiye 

Biyoetik Derneği Yönetim kurulu üyesi olup evli ve iki çocuk annesidir. 
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