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Dersin Amacı

Sağlık bilimlerinde bilimsel araştırma etiği üzerine açık bir anlayış
geliştirmektir; öğrenciler, sağlık bilimleri araştırmalarında etik konular üzerine
bilgi ve deneyim elde edeceklerdir.

Metot ve Teknik
 Betimleme yöntemi,
 Dokümanter analiz yöntemi ve
 Belgeler/yayınlar yolu ile bilgi toplama tekniği.

Literatür
 Yerli (Türkiye Bibliyografyası, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, Türk Tıp
Dizini, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Bilgi Dünyası Dergisi)

 Yabancı (Ebsco, FirstSearch, ProQuest, Science Direct, Cochrane Library,
Medline, Ovid, çevrimiçi veri tabanları)

Ders İçeriği
'Bilim', 'sağlık bilimi', 'sağlık bilimi araştırmaları', ve 'etik' ile ilgili temel kavramlar ve
tanımlar,
Sağlık bilimlerinde bilimsel araştırma etiğinin önemi ve tarihsel süreçteki gelişimi,
Sağlık bilimleri araştırmalarında etik ve temel belirleyiciler,
Sağlık bilimlerinde araştırma faaliyeti boyunca etik hususlar ve gereklilikler:
Etik inceleme kurulu onayı,
Bilimsel yararlılık ve liyakat,
Toplumsal değer,
Riskler ve yararlar,
Aydınlatılmış onam,
Kişisel bilgilerin gizliliği,
Rollerin çatışması,
Fikir haklarına saygı,
Açıklık,
Nesnellik,
Dürüstlük,
Dikkatli olma,
Meslektaşlara saygı,

Ders İçeriği
Ayrımcılık yapmama,
Mevzuata uygunluk,
İnsan haklarına ve onuruna saygı ve insan denekleri koruma,
Hayvan haklarına saygı ve hayvan deneklere saygı ve bakım,
Sorumlu danışmanlık,
Sorumlu yayım,
Bildirimde bulunma,
Sağlık bilimleri araştırmalarında etik yükümlülük;
Araştırıcılar,
Araştırma kurumu ve onun kurumsal etik inceleme komitesi,
Kurumsal, ulusal ve uluslararası düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar,
Sağlık yayınları editörleri ve yazı değerlendirme kurulu üyeleri,
Fon kurumları ve organizasyonları.
Sağlık bilimleri araştırmalarında etik için kurumsal, ulusal ve uluslararası kodlar,
deklarasyonlar, ilkeler, standartlar ve politikalar,
Sağlık bilimleri araştırmalarında etik sorunlar ve etik ikilemler için etik karar verme,
Sağlık bilimleri araştırmalarında etik konuların örnekleri ve en iyi uygulamalar,
Sağlık bilimleri araştırmalarında etiğin geleceği.
(Bu derste öğrenciler tarafından etik temelli bilimsel bir çalışma denemesi yapılmış olacak)

Bilim Nedir ?
Farklı bilim dalları tarafından çeşitli şekillerde yapılmış birçok bilim tanımı vardır;
Aynı alanda çalışan, uzmanlık alanları farklı bilimciler tarafından dahi, standart bir bilim
tanımı geliştirilememiştir.
Kısaca, herkes tarafından kabul edilecek bir tanım yapmanın güçlüğü bulunmaktadır.
Güçlüğün nedenleri:

Bilimin sürekli ve hızla gelişen ve değişen bir etkinlik olması;
İnceleme konuları ve yöntemleri açılarından kapsam ve sınırlarının kesin belli olmaması;
Çok yönlü ve karmaşık bir etkinlik olmasıdır;
Bilim basit bir tanımla açıklanmaya elveren, değişmeksizin aynı biçimde yinelenen bir
etkinlik değil, olgu-kuram bağlamında çok yönlü ve karmaşık bir olaydır;
Ussal ve nesnel boyutları ile birlikte, değer yargısı, yaratıcı hayal etme gücü, hatta
duygusallık içeren boyutları bile vardır.

Bilim Nedir ?
Bilim kavramının pek çok tanımının verilmesi yerine bilim tanımlarındaki ortak özelliklerin
sıralanması, bu ders kapsamında ‘bilim’ kavramının daha kolay ve pratik olarak
anlaşılmasını sağlayabilir.

‘Bilimin bazı özellikleri’ şöyle sıralanabilir (Yalvaç, 2001: 55-56; Yıldırım, 1997: 3-5;
Yıldırım, 1971: 36-38; Çakın, 1989: 59-60; Gürdal, 1993: 181-191; Dilek, 1992: 9-11):
(1) Sistemli ve güvenilir bilgi birikimi-birikimsellik;
(2) Nesnellik;
(3) Olgusallık;
(4) Genel geçer teoriler, yasalar üretme;
(5) Gerçeği bulmaya, olgusal dünyayı açıklamaya yönelik bilişsel bir arayış;
(6) yanılmaz dogmaları, yani doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin ya da
ideolojinin temeli yapılan savları içermeme;
(7) Mutlak-değişmez doğruyu kabul etmeme;
(8) Tutarlık ölçütüne bağlı bir sınama-yanılma ve yanılgıyı ayıklama süreci;
(9) Olgusal yoklanmaya, ussal eleştiriye kapalı ilke ve varsayımlara yer vermeme;
(10) Yenilenmeye açık dinamik yapı;
(11) Olgularla ilgili neden-sonuç ilişkilerini bilimsel yöntemleri kullanarak açıklama;

Araştırma Nedir ?
 İnsan doğasından araştırmacıdır.
 Yaşamını ve koşullarını anlamak ve düzenlemek-yaratmak, yaşamına kolaylık ve ahenk
getirmek, geçmiş gözlemleri ve deneyimleriyle elde ettiklerine dayanarak günlük
faaliyetlerini sistemli ve tutarlı bir şekilde yürütmek isteyen insan sürekli araştırma
içindedir.

 Tarihin ilk devirlerinden itibaren gerçekleri öğrenmek için değişik metotlar
kullanmışlardır.

 Sonunda eğitim ve öğrenme yoluyla gerçeklere ulaşmanın zarureti ortaya çıkmıştır.
 İnsanların bilmedikleri, şüphe duydukları konuları araştırma arzusu, eğitim ve
öğrenimle birlikte bilimsel araştırma yolunu ortaya çıkarmıştır.

 Zamanla belirli prensiplere dayanan bu bilimsel araştırma, insanların bilmediklerine ve
gerçeklere ulaşmasında en geçerli yol haline gelmiştir.

Araştırma Nedir ?
Kısaca;
Araştırma, insan beynini meşgul eden bir problemin ortaya çıkması ya da bir merakın
uyanması sonucunda başlayan bir sorgulama sürecidir.

İnsan, duygu ve düşünceleri yardımıyla doğayı algılayan bir varlıktır. Dolayısıyla, doğayı
(olguları) algılama sürecinde ortaya çıkan durumları ve sorunları kavrayış çabasındaki
yaklaşım, araştırmayı yapan kişinin bilgi birikimi ve deneyimleri ile yakından ilgilidir.

Bilimsel Araştırma Nedir ?
 Bilim insanının bilimsel yöntemleri kullanarak belli bir sorunun çözümüne yanıt
arama sürecidir.

 Bu süreç problemin tanımlanması ve çözüme yönelik yöntemlerin uygulanmasını
kapsar.

 Bilimsel araştırma sonuçlarının başka bilimcilerle paylaşılabilmesi, eleştirilebilmesi ve
bunlardan yararlanabilmesi için yayınlanması gerekir.

 Bilimsel araştırma sürecinin tamamında “bilim etiğine/etik ilkelere” uyulmalıdır.
 Bilimsel araştırma sonuçlarının yayına dönüşmesi noktasında “yayın etiği” de devreye
girer.

Bilimsel Yöntem Nedir ?
Bilimsel Yöntem kavramının iki anlamından söz edilebilir:
(1) Zihinsel bir etkinlik olan Bilimsel Düşünce ve
(2) Eylemsel bir etkinlik olan Bilimsel Araştırma.
Bilimsel Düşünce Yöntemi, bilim adamlarının evreni anlamak amacıyla olguları
betimlemek ve açıklamak için giriştikleri zihinsel etkinliktir.
Bilimsel Araştırma Yöntemi ise bilimsel düşünce yönteminin ışığında olguları
betimlemek ve açıklamak için girişilen pratik bir etkinliktir.
Bu iki süreç bir bütünün iki bileşenini oluşturmaktadır.

Bilimsel Yöntem Nedir ?

Bilimsel Düşünce Yöntemleri genel olarak Tümdengelim ve Tümevarım olarak ikiye
ayrılmıştır.
Tümdengelim’de

Genel bir önermeden akıl yürütme yoluyla daha az genel nitelikte olan yeni önermeler
elde edilmesi söz konusudur.

Başka bir değişle burada, genelden özele bütünden parçaya doğru bir geçiş vardır.
Bir anlamda matematiksel kanıtlama yöntemidir.
Çıkış noktası olarak alınan genel önermelerden (öncüller) özel önermeler elde edilirken
bunların gerçeklerle kanıtlanması üzerinde durulmaz.

“Doğruluğu kanıtlanmaya gerek duyulmayacak kadar açık” önermelerden hareket edilir.
Bu sistemde deney ve gözlemin yeri yoktur.Yeni sonuçlar ancak elde var olan
bilgilerden türetilir.Oysa bilimin gelişebilmesi, her şeyden önce bilim adamlarının
bilinenlerin ötesine geçebilmelerini ve yaratıcı olmalarını gerektirir.

Bu sistem bugün de kullanılır, ancak tek olarak değil diğer yöntemlerle beraber ele
alınmaktadır.

Bilimsel Yöntem Nedir ?
Tümevarım’da

 Deneye ve gözleme dayanan eğilimler tümevarım yönteminin temelini oluşturur.
 Bu yöntemin kurcusu Francis Bacon’dur (1561-1626). Bacon tümdengelimi eleştirmiş
ve Ortaçağ’dan gelen rasyonalizm akımının yıkılmasında büyük ölçüde etkili olmuştur.

 Tümevarım yönteminde gözlem ve deney yöntemlerinin bilgi edinme ve gerçeği
keşfetmede en temel yol olarak kabul edilmesi ile birlikte Ortaçağ rasyonalizmi sona
ermiştir. Ancak ne var ki, bunlar da tümevarımı gerçeğe ulaşmanın tek yolu olarak
benimsemişlerdi.

 Hatta, insan duyu ve algısına dayanmayan bilgileri reddedecek kadar da ileri gitmişlerdir.
Tabi ki hiç kimse bu yolla bir şey keşfedemedi.

 Bacon’un yöntemi “yönlendirme ile araştırma” ya benzeyen bir yöntemdi...tamamıyla
mantığa dayanmaktaydı ve hayal gücü yoktu. Ancak Bacon’un önemi, fikirlerinin
yarattığı canlanışta, bilimin uygulanması sayesinde insan hayatının iyileştirileceğini
görmesinde ve bilim adamlarından oluşacak bir bilim akademisinin kurulmasını teklif
etmesinde yatmaktadır.

Bilimsel Yöntem Nedir ?
Sonuçta;
Bilgi, hem Tümevarım hem de Tümdengelim ile ilerler.
Tümevarım deneysel bilginin yöntemidir. Tümevarım yöntemi genel bir ilkeye, kurala,
yasaya ulaşmayı amaçlar. Bu sağlandığı zaman –yanlışlanıncaya kadar- bu genelleme tek tek
olguların açıklanmasında kullanılır.
Bu da tümdengelim yönteminin sağladığı bir olanaktır.

Etik Nedir ?

Temel Kavramlar ?
Etik
Ahlak
Deontoloji

Eylem
Erdem

Etik Nedir ?
Yunanca ‘Ethos’ yani ‘Töre’ sözcüğünden türemiştir.
Aksiyoloji (Yunanca “axia”-değer ve “logia”-bilim)’nin iki dalından biri olan ‘Etik’
(ki diğeri ‘Estetik’dir) felsefenin ana dallarından biridir.
Aksiyolojinin iki dalından biri olan Etik, insanların ahlak değerlerini sorgularken,
Estetik ise neyin güzel olduğu ile ilgilenir .Neyin Etik, neyin Estetik olduğunu
açıklamanın oldukça güç olmasından hareketle, Aksiyoloji bireylerin davranışlarına
temel teşkil eden değerleri araştırır.
‘Ahlak Kuramı’ ya da ‘Teorik Ahlak’ ve ‘Ahlak Bilimi’ diye de basitleştirilebilen Etik;
Yanlışı doğrudan, iyiyi kötüden, yararlıyı zararlıdan ayırabilmek amacıyla ‘Ahlak’
kavramının doğasını anlamaya çalışır;
İnsan davranış ve eylemlerinin temellerini araştırır;
Ahlaki değerleri ve ahlaki davranışların ilke ve kurallarını ortaya koyar.

Etik Nedir ?
Ahlak üzerine yapılan sistematik düşünce,
Ahlaki olanın özünü ve temellerini sistematik olarak araştıran bilim,
Yere ve zamana özgü iyi/güzel/yararlı davranışların, normlarını, kurallarını saptayan
ahlak bilimi,
İnsan davranışları ile ilgili problemleri inceleyen felsefe dalı (Ahlak Felsefesi),
Belirli ahlak değerlerinden ya da ilkelerinden oluşan sistemler veya kuramlar.

Var olan ve kabul görmüş etik değerleri, normları, ilke ve kuralları, standartları:
Reddedebilmek olanaklı değil.
İnsan yığınlarını ‘toplum’ ve insanları ‘birey’ yapmaya yetebilecek güçte altyapı
oluştururlar.

Ahlak Nedir ?
Türkçe’de ‘Ahlak’, Arapça ‘Hulk’ (yaradılış) ve İngilizce’de ‘Morals’ Latince ‘Mos’
sözcüğünden gelmekte.
Felsefenin bir dalı olarak:
Ahlak üzerine kavramsal öğretiler.
İnsanların kişisel ve toplumsal yaşamdaki ahlaksal eylemlerine ilişkin sorunları
inceleyen felsefe öğretileri.
Belli bir dönemde belli insan topluluklarınca benimsenmiş olan, bireylerin
birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen törel davranış kurallarının, yasalarının,
ilkelerinin toplamı.
Çeşitli toplumlarda ve çağlarda kapsamı ve içeriği değişen ahlaksal değerler alanı.
Bir kişi ya da bir insan öbeğince benimsenen eyleme kurallarının toplamı.
Ahlaksal olan şeylerle bağlantısı olan bir görüşler dizgesi (bir kişinin, bir ulusun, bir
toplumun, bir çağın...).

Etik ve Ahlak eş anlamlı mı ?
İngilizce’de‘Ethics’ ve ‘Morals’ olarak iki ayrı sözcükle ifade edilen birbirleriyle
ilişkili her iki farklı anlam Türkçe’de yalnızca ‘Etik’ ya da ‘Ahlak’ sözcüğü ile
karşılanmaya çalışılmakta.

Joel Pelletier’s Morals vs. Ethics (16 January 2007)

Etik ve Ahlak ?
Etik

Ahlak

Eylemin/davranışın teorisi,

Eylemin/davranışın pratiği,

Toplumdaki belirli bir mesleğin, işin,
organizasyonun veya grubun değer
yargıları, normları, kuralları ve
standartları,
Mesleğe ve alana özgü,
Meslek ve alan için evrensel normları,
kuralları ve standartları hedefler ve
ortaya koyar.
…

Bir toplumun en üst genel değer
yargıları, normları, kuralları ve
standartları,
Bireylerin meslek, iş ve
organizasyonlardaki rollerinden
bağımsız, yaşanılan toplumda her
zaman ve mekan için geçerli,
Toplumdan topluma farklılık
gösterebilir – yerel normlar, kurallar ve
standartlar söz konusu…

Etik ?
Günümüzdeki üç ayrı ana anlamı:

İnsanlar arası ilişkilerde etik değeri
ve etik değerlerin bilgisini
araştırarak ortaya koyan felsefe
dalı ve bilim dalı.
Ahlak, değerlendirme ve davranış
normları sistemleri, diğer bir
deyimle yazılı olmayan normlar.
Yazılı normlar bütünü, bilim ve
bilimsel araştırma etiği, yayın etiği,
eğitim-öğretim etiği, meslek
etikleri, evrensel etik kodları,
kuralları ve standartları.

Deontoloji Nedir ?
Yunanca ‘Deontos’ (Görev) ve ‘Logos’ (Bilim) sözcüklerinden gelir.
‘Görev /Ödev Bilim’ demektir.
‘Ödev Bilgisi’, ‘Yükümlülükler Bilgisi’, ‘Normatif Bilgi’ karşılığı olarak terim ilk kez
1834’de Jeremy Bentham tarafından önerilmiş ve kullanılmıştır (Deontology or the
Science of Morality).

Bu anlamda Deontoloji:
Ne yapmalı / ne yapmamalı sorularına toplumun belirlediği ve ayrıca yaptırımlarla
donattığı kuralların bilgisidir.
Ahlaksal ödevleri / yükümlülükleri, şu ya da bu toplumsal duruma göre, deney yolu
ile incelemeyi dile getirir.
Yazılı olsun / olmasın kökleşmiş ilkeleri ve kuralları içeren ve bunları tartışmasız bir
‘normatif bilgi’ olarak aktaran alan.

Deontolojinin dile getirdiği yükümlülükler tartışmasızdır ve zorlayıcı bir nitelik taşır.

Etik ve Deontoloji ?
Fark ?
Yöntemleri,
Ortak konulara değişik bir yaklaşımla
eğilmeleri,
Etik;
Henüz çözümü belirlenmemiş,
yerleşik normların dışında kalan
sorunlarla ilgilenir,
Açık uçlu sorunlarda ilkelerin
belirlenmesine yönelik çalışmalar
yapar,
her zaman tartışmaya açık bir alandır,
Deontolojinin dile getirdiği
yükümlülükler tartışmasızdır ve
zorlayıcı bir nitelik taşır.
…

İlişki ?
Ortak konuları,
Etiğin üzerinde çalıştığı sorunlar
çözüme kavuştuğunda, yani normlar
belirginleştiğinde söz konusu bilgiler
artık deontolojinin konusu haline
gelmiş sayılır,
Etik, deontolojiyi besler,
Özellikle zaman içinde mesleki,
toplumsal, teknolojik vd. gelişmelere
yabancılaşan mevcut hukuk ve
deontoloji kurallarının/normların yine
etik açıdan ele alınması gerekir,
Etik ve deontoloji birbirlerini
tamamlarlar.
…

…… Deontoloji ?
Her mesleğin bir deontolojisi vardır.
Meslek üyesinin;
‘kendine’,
‘mesleğini icra ettiği kişiye’,
‘meslektaşlarına’ ,
‘kurumlara’,
‘topluma’ karşı yükümlülüklerini içerir.
Sağlık Bilimleri’ndeki tüm alanların/mesleklerin de deontolojisi bulunur.

……….. Deontolojisi
…………., mesleki etkinlikleri sırasında, kendine, hizmet verdiği bireye, birey
yakınına, meslektaşlarına, kurumlara ve topluma karşı, uymak ve uygulamak
zorunda olduğu kurallar, tutum ve davranışların normatif bilgisi.

Eylem / Davranış ?
Etiğin nesnesidir.
Etik, eylemin / davranışın;
‘Niyetine’, ‘amacına’, ‘şekline’ ve ‘sonucuna’ bakar.
Eylemin;
‘Niyeti’, ‘amacı’, ‘şekli’ ve ‘sonucu’ doğru / iyi / yararlı olmalı.

Erdem ?
Etik eylem/davranışların temelinde erdemlilik vardır:
Doğruluk,
Dürüstlük,
Adalet,
Saygı,

Sevgi,
Güven
Bilgelik,
Ölçülülük,
Cesaret,
Ahlaki mükemmellik,
…
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Etik
Günümüzdeki üç ayrı ana anlamı:

İnsanlar arası ilişkilerde etik değeri
ve etik değerlerin bilgisini
araştırarak ortaya koyan felsefe
dalı ve bilim dalı.
Ahlak, değerlendirme ve davranış
normları sistemleri, diğer bir
deyimle yazılı olmayan normlar.
Yazılı normlar bütünü, bilim ve
bilimsel araştırma etiği, yayın etiği,
eğitim-öğretim etiği, meslek
etikleri, evrensel etik kodları,
kuralları ve standartları.

Sağlık Bilimlerinde Etik ?
Yazılı normlar bütünü;

Bilim ve Bilimsel Araştırma Etiği,
Yayın Etiği,
Eğitim-Öğretim Etiği,

Meslek Etikleri
evrensel etik kodlar, kurallar ve standartlar.

Sağlık Bilimlerinde Etik ?

Biyoetik
Tıp etiği

Yazılı normlar bütünü;

...
..

Bilim ve Bilimsel Araştırma Etiği,
Yayın Etiği,
Eğitim-Öğretim Etiği,

Meslek Etikleri
evrensel etik kodlar, kurallar ve standartlar.

Etikle canlılık bilimlerinin
kesişme noktası;
Tıp, sağlık hizmetleri ve biyolojik
bilimlerde ortaya çıkan ahlaki
değer sorunlarını konu eder.
Biyoetik alt başlıkları:
Klinik Etik, sağlık hizmeti
sunumu ile ilgili
Araştırma Etiği, araştırmalara
katılanları korur
Meslek Etiği, ödev ve
sorumluluklarla ilgili
Kamu Politikaları Etiği,
yasalara zemin.
…

Bilim Etiği ?
En Genel Düzeyde Bilim Etiği’nin Ana İlkeleri :

Genel Ahlaka Uygunluk
Örnek Olma Rolü
Bilimde Etik Hususlar ve Gereklilikler:

Bilimsel yararlılık ve liyakat

Toplumsal sorumluluk,

Dürüstlük,

Fikir /telif haklarına saygı,

Dikkat,

Sürekli-Yaşam boyu öğrenicilik ve
bilgi okuryazarlığı,

Açıklık,
Özgürlük,
Özgünlük,
Nesnellik
Onur Payı,

Yasallık,
Fırsat eşitliği,
Karşılıklı saygı,
Verimlilik,

...

Sağlık Bilimlerinde Etik ?
Sağlık Bilimlerinde ve Araştırmalarında Etik Konular ve Gereklilikler:

Etik inceleme kurulu onayı,

Meslektaşlara saygı,

Bilimsel yararlılık ve liyakat,

Fikir/telif haklarına saygı,

Toplumsal değer,

Rollerin çatışması,

Riskler ve yararlar,

Ayrımcılık yapmama,

Zarar vermeme,

Mevzuata uygunluk,

Aydınlatılmış onam,

İnsan haklarına ve onuruna saygı
ve insan denekleri koruma,

Kişisel bilgilerin gizliliği,
Dürüstlük,

Açıklık,
Özerklik,
Özgünlük,
Nesnellik,
Sürekli-Yaşam boyu öğrenicilik ve
bilgi okuryazarlığı,

Hayvan haklarına saygı ve hayvan
deneklere saygı ve bakım,
Sorumlu danışmanlık,
Sorumlu bilimsel iletişim,
Sorumlu yayım,
Bildirimde bulunma,
…

Sağlık Bilimlerinde Etik ?
Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Yayınlarda Etik Dışı Durumlar:

Bilimin özelliklerine ve bilimsel araştırma ilkelerine uymama,
Sorumsuz yazarlık,
İntihal (Plagiarism),
Değiştirerek kendi düşüncesi gibi yazmak (Paraphrase),
Fikir /telif haklarına saygısızlık,
Uydurmacılık (Fabrication) / Sahtecilik (Falsification),
Literatürün taraflı seçilmesi,
Çoklu/ Yinelenen yayın (Duplication),
Dilimleme / Bölerek yayınlama (Salamization),

Taraflı / Çıkar ilişkisi güden yayın,
…

Sağlık Bilimlerinde Etik ?
Sağlık Bilimlerinde Eğitim-Öğretim Etiği Konuları ve Gereklilikler:

Akademik ve mesleki yararlılık ve
liyakat,

Öğrenilen bilginin doğruluğu,
güvenilirliği, geçerliliği ve güncelliği,

Pedagojik formasyona uygunluk,

Eğitim-öğretim yöntemlerinin, ve
stratejilerinin uygunluğu,

Alanı / mesleği sevme ve önemseme,
İnsan haklarına ve onuruna saygı,

Eğitim-öğretim araç-gereçlerinin ve
laboratuvarların uygunluğu,

Ayrımcılık yapmama,

Sorumlu öğretim ve danışmanlık,

Dürüstlük,
Adillik,

Öğreticinin inandığı ve öğrettiği ile
yaşantısı arasındaki ilişki,

Açıklık,

Öğrencinin ihtiyaç ve yeteneklerine ilgi,

Özgürlük,

Öğrencideki gelişmeyi izleme ve adaletli
olarak değerlendirme,

Mevzuata uygunluk,
Sürekli-Yaşam boyu öğrenicilik ve
bilgi okuryazarlığı,

Öğrenci başarıs(ızlığ)ında sorumluluk,
…

Mesleki Etik ?
Mesleki Etik, Meslekleşme Süreci ile İlişkilidir.

Meslekleşme Ölçütleri:

Sistemli ve güvenilir bilimsel bilgi birikimi-birikimsellik,
Toplumun temel sosyal değerleriyle bağlantı,
Yüksek öğretim,
Topluma hizmet sunma,
Bağımsızlık (Otonomi),
Mesleğe bağlılık,
Meslek ahlakı,
…

Mesleki Etik ?
En Genel Düzeyde Mesleki Etik:

Meslek hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik ilkeler,
kurallar ve standartların toplamı.
Ayrıntıda Mesleki Etik:

Belirli bir meslek grubunun;
Mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu,

Meslek üyelerine emreden,
Onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan,
Kişisel eğilimleri sınırlayan,

Yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan,
Meslek içi rekabeti düzenleyen,
Hizmet ideallerini korumayı amaçlayan,
Mesleki etik ilkeler, kurallar ve standartlar bütünü.

Sağlık Bilimlerinde Etik ?
Sağlık Bilimlerinde Mesleki Etik Konuları ve Gereklilikler:

Mesleki yararlılık ve liyakat,
Mesleği sevme ve önemseme,
İnsan haklarına ve onuruna saygı,
Meslektaşlara saygı,
Kişisel bilgilerin gizliliği,
Ayrımcılık yapmama,
Dürüstlük,
Adillik,
Açıklık,
Tarafsızlık,
Mevzuata uygunluk,
Sürekli-yaşam boyu öğrenicilik ve bilgi
okuryazarlığı,
Mesleki bilginin/uygulamanın bilimsel
olarak doğruluğu, güvenilirliği, geçerliliği
ve güncelliği,

Kullanılan yöntemlerin ve stratejilerin
uygunluğu,
Kullanılan teknolojinin, araç ve gereçlerin
uygunluğu,
Paylaştığı bilgi/gerçekleştirdiği mesleki
uygulamalar ile kendi yaşantısı arasındaki
ilişki,
Yanlış/yanıltıcı ticari reklamlara/
uygulamalara aracılık etmeme,
Haksız rekabette bulunmama
Ticari hedefler için bilimsel gerçeklerden
ve mesleki uygulama standartlarından
uzaklaşmama,
Sorumlu mesleki iletişim
Bildirimde bulunma,
…

Sağlık Bilimlerinde Etik ?
Bilim, Araştırma, Eğitim-Öğretim ve Mesleki Etikte Yükümlülük:

Bilimciler, Araştırıcılar, Akademisyenler, Meslektaşlar…
Bilim ve Araştırma kurumları, mesleki örgütler ve onların kurumsal etik inceleme
komiteleri,
Kurumsal, mesleki ulusal ve uluslararası etik düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar,
Sağlık yayınları editörleri ve yazı değerlendirme kurulu üyeleri,
Fon kurumları ve organizasyonları.
…

Sağlık Bilimlerinde Etik ?
Bilim, Araştırma, Eğitim-Öğretim ve Mesleki Etik Kültürü Yaratma ve Yaşatma:
Yol Haritası:

….. Etiği üzerine kurumsal, örgütsel, ulusal ve uluslararası kodlar, deklarasyonlar,
kurallar, standartlar ve politikalar da kullanılarak Etik Kurallar belirlenmeli ve ilgili tüm
ortamlara ilan edilerek uygulamaya geçirilmeli;
Kurumsal, örgütsel vd. etik inceleme ve değerlendirme komiteleri/kurulları oluşturulmalı
ve yetkilendirilmeli;
Etik ve etik kurallar üzerine eğitimler yapılmalı (oryantasyon eğitimi, sürekli eğitim vd.);
Etik konular ile ilgili düzenli ve sürekli iletişim ile etik farkındalık artırılmalı;

Etik kuralların ihlalinin bildirileceği, izleneceği mekanizmalar kurulmalı (şikayet hattı
vd.) ve etik komiteler/kurumlar görevlerini yapmalı;
Etik kurallara uyan ve etik kültürü yaşatanlar ödüllendirilmeli; etik kurallara uymayan ve
etik kültüre zarar verenler cezalandırılmalı.
…

Sağlık Bilimlerinde Etik ?
Sağlık Bilimlerinde Etiğin Geleceği:

Gerçeğe en yakın söylenebilecekler:

İnsan etiğin geleceğini ve etik de insanın varlığını ve geleceğini biçimlendirecek ve
belirleyecek.
İnsanın varlığını sürdürdüğü tüm gelecekte etik daha da güçlenerek var olacak.
Sağlık bilimlerinde etiğin geleceği için;
Sağlık bilimleri etiğin geleceğini ve etikte sağlık bilimlerinin varlığını ve geleceğini
biçimlendirerek belirleyecek.
Sağlık bilimlerinin varlığını sürdürdüğü ve geliştirdiği tüm gelecekte etik daha da
güçlenerek var olacak.
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