Tıp Tarihi ve Etiği Anabilim Dalı 20 Yaşında …
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Tarihi ve Etik Anabilim
Dalı (http://www.deontoloji.hacettepe.edu.tr/index.php), Deontoloji
adıyla 1998 yılında kurulmuştur. Prof. Dr. Erdem Aydın bölümümüzün
kurucu başkanıdır, emekli olduğu 2011 tarihine kadar anabilim dalı
başkanı olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Nüket Örnek Büken akademik
kadroya 2000 yılında eklenmiştir. Daha sonra sırasıyla Dr. Öğretim Üyesi
Müge Demir (2008) ve Dr. Öğretim Üyesi Önder İlgili (2016) ve Uzman
Dr. Şükrü Keleş (2016) kadroya eklenmişlerdir. Anabilim Dalında halen
1 asistan ve 11 doktora öğrencisi bulunmaktadır.

Modern sağlık hizmetleri, karmaşık ve çok boyutlu etik ikilemlerin
doğmasına yol açmıştır. Hekimler bu ikilemleri yetkin biçimde
çözümlemek için çoğunlukla hazırlıksızdır. Fakültemizde tıp etiği eğitimi
özellikle hekim adaylarının ve hekimlerin etik anlayışlarını ve
uygulamalarını güçlendirmek ve bu ikilemlere ahlaki çözümler
sağlayacak araçlar sunmak üzere yapılandırılmıştır. Tıp etiği eğitiminde

hedef, bireysel etik düşünmeyi ve ekip ortamında tartışmayı geliştiren
birçok olguyu etkin biçimde ve tıp etiğinin metodolojisine uygun olarak
çözme başarısını kazandırmak; etik sorunlar yasal ya da ahlaki ilkelerin
ihlaline dönüşmeden çözüm bulma becerisini geliştirmek; doğal süreç
içinde kazanılan ahlaki duyarlılığı, ahlaki bilinç biçimine dönüştürerek,
eylemlerin bu bilinçle gerçekleştirilmesini; etik ilke ve değerlerin klinik
uygulamalarda etkin biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Tıp Tarihi ve
Etiği Anabilim Dalı bu anlayışla temel tıp etiği eğitimi ve klinik etik
eğitiminin yanı sıra, Sürekli Tıp Eğitimi için de zorunlu ve isteğe bağlı
kurs, seminer ve konferanslar ile eğitim çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim çalışmaları yanı sıra, Üniversitemizin Etik Kurullarına (Hacettepe
Üniversitesi Etik Komisyonu, Akademik Etik Kurul, Klinik Araştırmalar
Etik Kurulu, Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu,
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu) verdiğimiz katkı ve rehberlik
devam etmektedir. Ayrıca Üniversitemiz “Biyoetik Eğitim, Araştırma
ve Uygulama Merkezi /HÜBAM ” http://www.hubam.hacettepe.edu.tr/
aracılığıyla biyoetik alanına ulusal ve uluslararası katkılar
sürdürülmektedir.

HÜTF öğrencilerinin ilk yıl “Tıp Tarihi” dersleriyle geçmişten bugüne
hekimlik değerleri ve hekim kimliğinin temel ögelerini kavraması, ikinci
yıl “Tıp Etiği” dersleriyle biyoetiğin temel kavram, kuram ve ilkelerini
tanıması ve bunların hasta bakımına etkisini fark etmesi, üçüncü yıl
“Klinik Etik” dersleriyle yaşamın tüm evrelerindeki tıbbi uygulamalarda
ve araştırmalarda sık karşılaşılan etik konu ve sorunları tanımlaması,
korunacak etik değerleri ve uygun çözüm yöntemlerini kavraması
amaçlanmıştır. 2013-2014 akademik yılında birinci yıl “Biyoetiği
filmlerle anlamak”, ikinci yıl “Sinemada Hekim Temsilleri”, üçüncü yılda
“Savunmasız / Örselenebilir gruplara Etik Yaklaşım” seçmeli dersleri
eklenmiştir.
Dönem V stajlarına eklenen “Klinik Etik Vaka Analizi” stajıyla
öğrencilerin ilk dört yılda edindikleri bilgileri, vaka çözümlemeleriyle
pekiştirmeleri ve etik vaka çözümlemesi yapabilmeleri sağlanacaktır.
Dönem 5'de verilen “Araştırma ve Yayın Etiği” stajı ile öğrencilerin
araştırma ve yayınlarında gözetmeleri gereken temel etik ilkeler ve
araştırmacı sorumluluğu yanında etik kurul başvurusu yapma deneyimi
kazanmaları amaçlanmıştır.
UNESCO
Uluslararası
Biyoetik
Ağı
Türkiye
Birimi
(http://www.deontoloji.hacettepe.edu.tr/unescobiyoetik/etkinlikler.php),
1 Aralık 2016 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi
ve Etik Anabilim Dalı'nda kurulmuştur. UNESCO Biyoetik Kürsüsü
(Haifa) tarafından kuruluşu onaylanan Uluslararası Biyoetik Ağı Türkiye
Birimi, biyoetik ve sağlık hukuku alanında ilgili paydaşları bir araya
getirerek çeşitli faaliyetler yürütmeyi hedeflemektedir. Birimin yürüttüğü
faaliyetler UNESCO Biyoetik Kürsüsü (Haifa) tarafından Newsletter
“Bioethical Voices”'da yayımlanmaktadır. Ayrıca birimin online dergi /
gazetesi Reflections on Bioethics From Turkey yayın hayatına
başlamıştır.
Tıp Etiği ve Tarihi Aylık Konferanslar Serisi (TETKON) 2013
yılından
beri
devam
etmektedir
(http://www.deontoloji.hacettepe.edu.tr/faaliyet/faaliyet1.php. ). Asistan

Etik Eğitimleri (ASET), 2001 yılından itibaren her yıl 2 kere düzenli
olarak yapılmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
olarak kurulduğumuz 1998 yılından bugüne sizlerle verimli ve mutlu 20
çalışma yılını geride bırakmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. HÜTF
Tıp Tarihi ve Etiği AD’na ve Anabilim Dalı çalışmalarına kuruluşundan
itibaren destek veren Hacettepe’nin tüm yönetici, akademik ve idari
personeline sonsuz teşekkür ediyoruz.
Nice verimli ve başarılı yılları, Hacettepeli olmanın haklı gururuyla
kutlamak dileğiyle …
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