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Tıp Öğreniminde Tıp Etiğinin Yeri 

Üniversitelerde tıp öğrenimindeki çağdaş gelişmeler, bu süreçte dina-
mik bir anlayışın gerekliliği yönündedir. Tıp öğrenimi bu etkinliğin 

temel bilim, halk sağlığı ve koruyucu hekimlik, klinik dallar gibi temel bö-
lümleri ile onun toplumsal ve etik yanları gibi belli başlı yönlerinde denge-
li bir dağılımı kapsamalıdır. Bu eğitimde, kuramsal bilgiler ve yaklaşımlar, 
araştırma ilkeleri ve becerileri, klinik ve halk sağlığı uygulamaları gibi bilgi ve 
beceri aktarmaya yönelik dersler yer almalıdır. Bu eğitimin verilmesi sırasın-
da tıp etkinliğinin evrensel yönleriyle, ülke gereksinimlerine ve koşullarına 
bağlı yanları arasında da bir denge bulunmalıdır. Tıp öğrenimi yalnız bilimsel 
bilgi ve teknik becerilerin kazandırılmasına yönelik derslerle sınırlı olmamalı, 
hekim adaylarına toplumsal sorumluluğu ve çağdaş bir ahlaki tutumu be-
nimsetecek bir bilinçlilik kazandırmalıdır. Tıp fakülteleri, sadece uygulamaya 
yönelik teknik bilgi ve beceri ile donanmış kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bir 
meslek yüksek okulu değil, kişilere en üst düzeyde bilimsel bilgi ve beceri ile 
mesleki değerler sisteminin sunulduğu “üniversite” yapısında eğitim ku-
rumlarındandır.

Yine çağdaş bir anlayışla, tıp öğreniminde konular arasında bağlantıların 
kurularak insanın biyopsikososyal bütünlüğüne uygun bir eğitim örüntü-
sünün geliştirilmesi doğru olacaktır. Bunun yanında, öğrencinin yetiştiril-
mesinde niceliksel birikimin ötesinde niteliksel değişime ağırlık verilmesi 
üniversite eğitiminin kaçınılmaz koşuludur. Hekim kimliğinin oluşumunda 
tıbbi bilimsel bilgilerin kazanılması kadar, bu bilgilerin hangi amaca yönelik, 
hangi araçlarla nasıl kullanılacağı, onun uygun iletişim becerisi ile hastaya 
aktarılması da önemlidir. Dolayısıyla hekim kimliğinin oluşumunda, tıp fa-
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kültelerindeki bilimsel bilginin aktarılması kadar, onun aktarılma biçimini 
de kapsayan “üniversitenin değerler atmosferi” önemlidir. Tıp öğreniminde 
bütün bu gereklilikler içinde Tıbbi Etik, Deontoloji ve Tıp Tarihi derslerinin 
yeri ve önemi açık olmalıdır. 

Mesleki kişisel bir kimlik olarak hekim kimliği, insanları iyileştirmeye yö-
nelik bilgiler, beceriler ve değerlerle donanmış kişileri belirtir. Dünya Tabipler 
Birliği Madrid (1987) Bildirgesinde tıpta eğitimin amacını şöyle belirlemiştir. “ 
Tıp eğitimi, tıp fakültelerine girişten, aktif hayattan çekilinceye dek sürekli öğ-
renimi içerir. Amacı; tıp öğrencileri, asistan ve hekimlere en son bilimsel ilerle-
melerin, insan hastalıklarında korunma ve bakımın, tedavisi mümkün olmayan 
durumlarda da hastaya ümit verilmesinin öğretim ve uygulamasına yöneliktir. 
Tıp eğitimi, hekimlere standart etik düşünme ve etik davranışı, bunların kişisel 
çıkar ve kazançtan ötede tutulmasını öğretir. Uzmanlık dalları ne olursa olsun 
hekimler bu mesleğin üyeleridir. Hekimler, tıp eğitimi boyunca gösterdikleri 
yüksek mesleki standartları meslekte iken de korumalıdır.” (WMA, 1987) Tıp 
eğitimi öğrencilerden mesleki ve klinik beceri kadar hekimlik meslek ve rolüne 
uygun değer ve tutumların da kazanılmasının beklendiği uzun ve biçimlendiri-
ci bir eğitimdir. (Arda,1991) Eğiticilerle eğitilenlerin sürekli ve yoğun olarak et-
kileşim içinde bulundukları fakülteler ve hastaneler, hekim adaylarına mesleki 
kimliklerini kazandıran özel bir eğitim ortamı oluştururlar. Eğitim, tıp fakülte-
lerinde belirli bazı toplumsal ve psikolojik süreçlerle mesleki bilgilerin aktarıl-
dığı toplumsal bir çevrede gerçekleşir. Burada iki tür öğrenim söz konusudur. 
Birincisi didaktik olarak derslerden doğrudan doğruya ya da dolaysız öğrenme 
yoludur. İkincisi de öğretim üyeleriyle, sınıf arkadaşlarıyla, hastalarla ve sağlık 
ekibinin öteki üyeleriyle kurulan ilişkiler yoluyla dolaylı öğrenmedir. Hekim 
kimliğinin oluşumunda mesleki bilgi birikimi ön koşuldur, bununla birlik-
te yeterli değildir; hekimin bilgisini uygularken ve sunarken benimsediği 
değer ve tutumlar belirleyicidir. Tıp tarihinden alınan sayısız örnekte görüle-
ceği gibi, hekimlik sanatı ve rolü hemen her zaman usta- çırak ilişkisi içinde öğ-
renilip, kazanılmaktadır. Eğitilenlerin mesleki değer ve tutumlarından oluşan 
mesleki kimliği, kendilerine örnek aldıkları eğiticilerden dolaylı ve çoğu kez 
de bilinçdışı sezgisel yollarla kazandıkları gözlenmektedir. (Güleç, 1990) Tıp 
eğitiminin hekim kimliğini belirleyen önemli ikinci öğesi, öğrenim sürecinde 
verilen “Tıbbi Etik (Deontoloji) ve Tıp Tarihi” dersleridir. Üniversitede “hoca” 
düzeyindeki her hekim, etik değer sistemi açısından uygulamada karşılaştığı 
ikilemlerde sorunu çözümlerken kuşkusuz öğrenciye en iyi örneği sergileye-
cektir. Bununla birlikte her öğrencinin klinikte hocalarının etik dilemmalarda 
sorun çözümüne tanıklık oranı, rastlantısal ve yetersiz olacaktır. Hekim adayla-
rına etik sorunları ayırt etme, bu sorunlar üzerinde sistemli düşünme ve çözüm 
yolları üretme ve amacına en uygun davranışı seçme becerisini kazandırma an-
cak tıbbi etik derslerinde uygulamalı sistematik bir programla sağlanacaktır.

Geleneksel tıp öğrenimi kurilikum’unda yüzyılı aşkın bir süredir yer alan 
Tıbbi Etik, Deontoloji ve Tıp Tarihi konuları, pozitif bilimlerin tıp için yeterli 
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sayıldığı sanat ve ahlak yönünün göz ardı edildiği ortamda meraklısına afo-
rizmalar veya klişe öğütler biçiminde algılanabilir. Bununla birlikte tıpta ve 
toplumsal yapıda yaşanan son gelişmelerle, “Tıbbi Etik ve Deontoloji” ev-
rensel olarak önem kazanmıştır. Dünyada, tıpta geometrik hızla katlanan 
bilgi ve gelişen teknoloji, tüketici haklarına koşut gelişen hasta hakları; ta-
mamen “tıp” kurumu dışında ortaya çıkan “insan hakları”, “şahsın huku-
ku” kavramlarının çağdaş dünya kültürüne yerleşmesi, sigortacılık, rekabet 
kuralları gibi öğelerinin yarattığı sosyal değişimin etkisi tıpta mesleki değer 
sorunlarının ön plana çıkmasına yol açmıştır. Bu toplumsal değişimler, tıb-
bın gelişmesi ve etki alanının genişlemesiyle, birey olarak hekimin “tıbbi fiil” 
diye tanımlanan etkinliği de daha eleştirel bir gözle incelenmeye ve avukat-
ların “tıbbi sorumluluk” hukuku alanından kazanç beklentilerinin artmasına 
neden olmuştur. “Tıbbi sorumluluk” ve “meslek kusuru” (malpractice) suç-
lamalarının çoğalmasına yol açan toplumsal değişimin yarattığı sosyal baskı, 
hekimleri ve onları çalıştıran sağlık kuruluşlarını hatalardan sakınabilmek 
ve haklarını savunabilmek kaygısı ile tıbbi fiile ilişkin “kuralları ve ilkeleri” 
öğrenmek, “tıpta değer sorunları”nı vukufla irdelemek zorunda bırakmıştır. 
(Göksel, 1993) “Tıbbi Deontoloji” hekimin mesleğini eylerken uymakla yü-
kümlü olduğu kuralların tamamının bilgisini içermektedir. Hekim-hasta iliş-
kisinde, hekimin uymak zorunda olduğu gelenek ve kurallar onun Tıbbi 
Deontoloji boyutunu oluşturur. Hekim-hasta ilişkisi sırasında ortaya çıkan 
değer sorunları ise Tıbbi Etik alanının konusudur.

Ayrıca, yukarda saydığımız etkenlere ek olarak “etik” kavramını öne çıka-
ran bir olguyu dikkate almak gerekir. Doğrudan doğruya tıp bilgi ve becerile-
rinin patlama gibi artışından, tıbbi teknolojinin “tıp” kurumunu önüne katıp 
sürüklemesinden kaynaklanan bu olgu; anlaşılması zor sorunların, tıbbi fiil-
den doğan ve o ana kadar yanıtı bulunmayan olası hukuki ve ahlaki sorunların 
çığ hızı ile çoğalıp birikmesidir. Tıbbın kendini ve tıbbi fiilin sonuçlarını ilgi-
lendiren bu yeni sorunlar, “Deontoloji”nin ötesinde, konuya farklı bir teknik-
le eğilmeyi gerektirmiştir. Bu yeni gelişmelerle ortaya çıkan normatif sorunlar 
henüz kurala bağlanmamış çözümler gerektirmekte ve bu bir mesleki değer 
tartışması yaratmaktadır. Toplumsal değişim ya da gelişim ne kadar hızlı ise 
bu normatif sorunların sayısı ve onların yaratacağı çelişkilerin yoğunluğu o 
ölçüde artar. Bu açık uçlu normatif sorunlara yanıt arama etkinliği, bir tür etik 
çalışmadır. “Etik düşünce etkinliği” sadece açık uçlu ve yanıtsız soruları ele 
almakla kalmaz; eski kuralları ve yanıtı verilmiş soru ve sorunları da irdeler 
ve eleştirir, bunlar için yeni çözümler üretir. O halde “etik” sözcüğü, geniş 
anlamda kullanıldığında onun anlam yükü “Deontoloji” konularını da kap-
sar. Böylece tüm dünyada tıbba ait mesleki değer temalarının “yükümlülük” 
alanından “değer tartışması” alanına kaydığına tanık olunmaktadır. Deon-
toloji “mesleki yükümlülükler bilgisi” olarak her hekimin bilmek zorun-
da olduğu sözlükteki tanımıyla“lüzumlu şeylerin bilgisi” olarak önemini 
korurken, tıbbın değer konularını ve sorunlarını tartışmak deontolojiyi de 
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kapsayacak biçimde “tıbbi etiğin” ön plana çıkmasına yol açmıştır. Top-
lumsal ve tıp dünyasındaki dinamizm bizi akademik olarak “deontolojiden 
etiğe” iterken, deontoloji ile hukukun kuralları her hekime özenle aktarılmalı 
bununla birlikte, söz konusu kuralların etik açısından üzerinde düşünülmesi 
ve tartışılması gerekir. Tıbbın gelişmesinin yarattığı açık uçlu soruların etik il-
keler çerçevesinde yanıtlanması yanında, var olan hekimlik mesleği kuralları 
bilinerek bunlarla ilgili etik çalışma etkinliği sürdürülmelidir. (Göksel, 1993, 
1994) (Örs, 1993) Tıp tarihi eğitimi ise, tarihin insan düşüncesinin devamlılık 
duygusunu bildirmesi yönüyle, henüz arayış içinde bulunan öğrenciye bu 
kavramı yerleştirir. (Uzel, 1994) Böylece geçmişten günümüze tıp evriminin 
bilgisi öğrenciyi mesleki kimliği ve onun onuru konusunda duyarlı kılar.

Üniversitelerin en önemli özelliği bilimsel araştırma ve geliştirme merkez-
leri olmasıdır. Günümüzde, yapılan araştırmaların geçerliliğinin kabul edil-
mesi için araştırmanın değişik aşamalarında fakülte etik kurulundan onay 
alması gerekmektedir. Özellikle tıp fakültelerinde, mesleğin öznesi ve nesnesi 
hekim olduğundan yapılan araştırmaların bilim etiği açısından uygun bulun-
ması ve etik kuruldan onay alması ön koşul olarak görülmektedir. (Örs, 1996) 
Hastanelerde hemen her gün birtakım etik sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu 
durumlarda yol gösterme danışma düzeylerinde bir yardımcıya gereksinim 
duyulur. Buradaki belirsizlik ve düşünce ayrılıklarının giderilmesi, çalışma 
ortamının verimi açısından önemlidir. Bu bağlamda ortaya çıkan sorunların 
çözümü konusunda en etkili yol hastane etik kurullarından geçmektedir. (Ka-
rakaya, 1993) Bu etik kurulların, klinik araştırma ve uygulamaların değerlen-
dirilmesi dışında eğitim kaynağı olma, sorunlu durumlarda hastanenin poli-
tikasını belirleme, bunlara çözüm yolları arama, hasta ve hasta yakınlarından 
kaynaklanan sorunlara açıklık getirme, yasal danışmanlık etme, hastanenin 
yönetim ve mali politikasında öncelikleri saptama konusunda önemli işlevleri 
vardır. Ayrıca, hayvan deneyleri tıbbi bilimsel araştırmaların önemli bir aşa-
masıdır. Araştırmalarda hayvan haklarının gözetilerek, en az sayıda hayvanla, 
hayvana acı ve ağrı vermeden en doğru sonuçları elde etmek açısından bilim 
ve teknolojinin tüm olanaklarının kullanılması, uygun eğitimi almış uzman-
ların bu deneyleri yapmasına olanak tanınması... gibi konularda Hayvan De-
neyleri Etik Kurulu üniversitelerin önemli bir yapıtaşıdır. Tıp Etiği akademik 
bir disiplin olarak, üniversitelerde fakülte ve hastane etik kurullarının işlerini 
kolaylaştıracak, kararların nicelik ve niteliğine olumlu katkıları olacaktır. 

Tıp Etiği eğitimi almış hekimlerin olayları etik yönüyle değerlendirmek ve 
etik sorunları ayırt etmek konusunda, bu konuda herhangi bir eğitim alma-
mış hekimlere göre daha duyarlı olduğu gözlemleniyor.(Çobanoğlu, Kayhan 
2006)

Buraya kadar saydığımız noktalarda öğrenciye, hekim ve insan hakları, 
uygun bağlamlarında hasta hakları ve araştırma etiği (denek hakları) kavram-
larının da benimsetilmesi amaçlanmaktadır. Geçmişten günümüze tıp tarihi-
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nin hekimlik mesleğinin gelişimine yön veren olayları ve Türk Tıbbı’nın tıp 
tarihindeki katkıları ile geçmişimize akademik açıdan evrimsel bir bakışla, bu 
günkü çalışmalarımıza ışık tutacak değerlendirmeleri yapabilmek mümkün 
olacaktır. 

Tıbbi Deontoloji ve Etik Hekimin görevleri ve sorumluluklarını işleyen bir 
akademik disiplindir. Bu bakımdan tıp eğitimindeki yeri ve önemi büyüktür. 
Zamanla gelişen ve değişen teknolojiyle uyumlu olarak yeni boyutlar kaza-
nan tıp uygulamalarının ortaya çıkardığı sorun kümelerinin hukuki yönleri-
nin incelenmesi, değer sorunlarının tartışılması ve bu boyutlar ışığında bazı 
sonuçlar çıkarılması bu branşın görevleri arasındadır. Gelinen noktada bazı 
bilimsel araştırma ve uygulamaların (örneğin insan klonlama) yapılabilirliği 
değil, yapılma(ma)sının deontolojik, hukuki ve etik yönleri önem taşımakta-
dır. Ancak, tıp fakültelerinde bu ABD derslerinin okutulması sırasında dikey 
bir ders sıralaması yararlı olacaktır. İlk yıllarda Tıp Tarihi anlatılmalı ve tıbbın 
yöntembilgisi tanıtılmalıdır. Hekimlik mesleğinin gerektirdiği bazı bilgi ve 
teknik becerilerle donanmış ve hekim kimliğinin bazı değerleriyle tanışmış 
stajyer öğrencilerin Tıbbi Deontoloji ve Etik derslerini anlamaları ve yarar-
lanmaları kolaylaşacaktır. (Erdemir, 1994) Genel olarak Tıp Fakültelerinde 
farklı uygulamalar olmasına karşın, ilk yıl Tıbba giriş ve Tıbbın yöntembilgisi 
ile Tıp Tarihi, izleyen yıllarda Deontoloji ve Kuramsal olarak Tıp Etiği anla-
tılır. Stajlara başlayan ve hekimliğin kuramsal bilgi birikiminin uygulamaya 
yansımasıyla yüzleşen öğrencilerle, klinik dalların stajlarında (dört ana staj) 
mümkünse o alana ilişkin klinisyenlerle birlikte seçilen tıp etiği sorun küme-
lerinden vak’a örneklerinin interaktif yöntemle tartışılması uygun olacaktır 
kanısındayım. 

Etik ve Deontoloji bir hekimin bilmekle yükümlü olduğu konulardır. 
Hekim sorumluluğunu bilmeden mezun olursa, olaylar karşısında düştüğü 
durumun sorumluluğunu hangi yönetici nasıl taşıyacaktır? Etik Kurullar tıb-
bi etik ve deontoloji uzmanı olmadan ne oranda vardır ve işler? Fakültenin 
kliniklerinde yaşanan klinik etik sorunlarda hangi anabilim dalı ile işbirliği 
yapılacak ve etik açısından görüş alınacaktır? Araştırma yapan klinisyenler 
değer sorunları hakkında tartışmaları aşmadan, ne oranda ve nasıl “bilimsel” 
çalışma yapacaklardır? Soruları uzatmak olanaklıdır. Çözümü ise Tıp Etiği 
eğitiminin Tıp Fakültelerinde öğrenim müfredatına uygun biçimde yerleşti-
rilmesidir. Bununla birlikte, hakların, ödevlerin ve yükümlülüklerin mutlak 
ve değişmez olmadığını, bazen ilkelerin birbiriyle çeliştiğini çeşitli olayları 
yaşadıkça görmekteyiz. Bu gibi durumlarda “tıp etiği öğretim ve eğitimcile-
rine” çok iş düşmektedir.(Sarı, 1994) Her gün yenilenen tıp bilgileri, uygula-
maları değer sorunlarının da değişmesine ve yenilenmesine yol açmaktadır. 
Bu nedenle Tıp etiği alanı sürekli kendini yenilemek zorundadır. Her yeni 
buluş, yarattığı olumlu-olumsuz etkileriyle tıpta yeni değer sorunları tartış-
masına yol açmakta ve dolayısıyla akademik olarak hemen tıp etiğinin konu-
su olmaktadır. Günümüzde Tıp uygulamalarında, hekimlik, hasta hakları ve 
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bilimsel etik açısından “en iyi” sonuca ulaşabilmek için, konuyla ilgili deği-
şik uzmanlık alanlarının hep birlikte interdisipliner çalışması, uzmanlık bilgi 
birikimi ve etik alanının akademik eleştirel değerlendirmesinin etkileşimiyle 
“doğru” kararlar alınması bir zorunluluktur. 

Tıp eğitimindeki çağdaş gelişmeler, daha öncede belirttiğimiz gibi, bu sü-
reçte devimsel (dinamik) bir anlayışın gerekliliği yönündedir. Öğrencinin yal-
nız bilgi kazanımı yoluyla değil, onun değişik düzeylerde bilgi üretebileceği 
ve var olan bilgiye ulaşma yollarını öğrenebileceği bir biçimde yetiştirilmesi 
gereği açıktır. Bunun yanında öğrencinin yetiştirilmesinde niceliksel bilgi-
beceri birikiminin ötesinde niteliksel değişime ağırlık verilmesi günümüzde 
kaçınılmazdır. Türk tıbbının evrensel tıp tarihinde yerini alması için, sonuçla-
ra göre çelişkili davranışlar gösteren şekilci bireylerin yerine, nedenlere göre 
düşünce dünyasını geliştiren nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 

Böylece üniversitelerde tıp öğreniminde “Tıp Etiği”nin akademik bir alan 
olarak yer alması ve bir değer olarak benimsenmesiyle, nicelik olarak iyi he-
kim yetiştirmenin yanında, nitelik olarak da hekim kimliğinin geliştirilmesi-
nin önemli bir bileşeni tamamlanmış olmaktadır. Tıp öğreniminde “Tıp Tari-
hi”, tıbba giriş, tıbbın temel kavramları, tıp yöntembilgisi konuları ile birlikte 
geçmişten günümüze bugünün tıp etkinliğine ışık tutacak tıp tarihi konuları 
biçiminde ve evrimsel yaklaşımla aktarılmalıdır. Böylece, mesleki değer sis-
teminin öncelikle benimsendiği ve yazılı kurallara dönüştüğü (Imhotep he-
kimlik andı MÖ 3000, Hipokrat hekimlik andı MÖ 4. yy) hekimlik mesleği, 
geçmişiyle de değer sistemi açısından önemli bilgi kaynağıdır. Mesleki değer 
sisteminin içselleştirilmesinde geçmişten günümüze evrimsel yaklaşımla ba-
kış, değişen mesleki sorunlara yeni çözümler üretmek açısından çok önem-
lidir. Hekimlik ve tıp etiği, toplumun her bireyini ilgilendiren, bu yönüyle 
toplum tarafından önem verilerek, yakından takip edilen alanlardan birisidir. 
Bir hekimin “iyi”liği, mesleki bilgi ve becerilerindeki yetkinliği kadar onun 
değer sistemiyle(tıp etiği) de yakından ilgilidir. En eski mesleklerden biri olan 
hekimlik mesleğinin tarihini bilmek öğrenciye retrospektif yöntemle mesleği-
ni ve hekim kimliğini tanıma olanağı sağlayarak, hekimlik mesleğine bakışına 
derinlik kazandıracaktır. 


