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Prof. Dr. Tamer Akça
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r. ta

mer akça



tıp etiğinde ilkecilik 2

• temel ilkeler

herhangi bir 
etik yargıya 

varmak

• tıbbi etik sorunların çözümünde

• farkına varmayarak

• farkına vararak 
temel ilkeler

prof. d
r. ta

mer akça



tıp pratiğinde ilkesel değerde ödevler 

tıp etiğinde ilkecilik 3

Downie
ve 

Calman

yarar

zarar 
vermeme

kendini 
geliştirme

iyilikseverlik

adalet

Veatch

yarar

sadakat

adalet 

özerklik

öldürmekten 
sakınma

dürüstlük

prof. d
r. ta

mer akça



tıp etiğinde ilkecilik 4

hasta 
kişilerdeki 

güven 
duyguları 
değişken

her 
zamankinden 
daha şüpheci 

başkalarına 
karşı daha 
fazla güven 

duyabilir 

mesleki etik bir 
unsur

sağlık personelinin 
bilgi ve becerisini 
tamamıyla onun 

yararına 
kullanması

hasta tarafından 
daha ilk baştan 
kabul edilen bir 

olgu

Hipokratik
değerler içerisinde 

hastada, sağlık 
personeline karşı 

güven duygusunun 
gelişmesi 

prof. d
r. ta

mer akça



Biyomedikal etiğin ilkeleri

tıp etiğinde ilkecilik 5

prof. d
r. ta

mer akça



tıp etiğinde ilkecilik 6Tom L. Beauchamp; Georgetown Üniversitesi; felsefeci

James F. Childress; Kennedy Etik Enstitüsü; teolog

prof. d
r. ta

mer akça



tıp etiğinde ilkecilik 7

zarar 
vermeme

yararlı olmaadalet 

özerkliğe 
saygı

prof. d
r. ta

mer akça



Zarar vermeme

tıp etiğinde ilkecilik 8

prof. d
r. ta

mer akça



primum non nocere

tıp etiğinde ilkecilik 9

genel bir ahlak 
ilkesi

öldürme

çalma

çok güçlü

görevlerimizden 
ve her tür 
ilişkimizden 
bağımsız

zarar vereyim mi-
vermeyeyim mi ? 

prof. d
r. ta

mer akça



zararın çeşitleri

tıp etiğinde ilkecilik 10

fiziki nitelikte zarar
hastada ağrıya neden 

olmak
sakat bırakmak

zamansız ölümüne yol 
açmak

psikolojik zararlar 
vermek

sır ve mahremiyet 
hakkını çiğnemek

adaletsizlik
hasta haklarını 

ihlal etmek

bir takım 
nimetlerden 

mahrum kalmasına 
neden olmak

başka hastalıklara 
(iyatrojenik) sebep 

olmak

özgürlüğünden 
veya bir fırsattan 
mahrum etmek

ününe veya malına 
zarar vermek

prof. d
r. ta

mer akça



zararın oranı ve derecesi

tıp etiğinde ilkecilik 11

mide ekşimesi

tansiyon 
düşüklüğü 

anaflaktik şok vb.

prof. d
r. ta

mer akça
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• geçici ses kısıklığı 

• kalıcı trakeostomi gerektiren rekürren
sinir yaralanmaları

tiroidektomi

• yararın çoğaltılması 

• zararın en aza indirgenmesi
tıbbi karar 

• hastanın

• özerk karar verme yeteneğine sahip ise
son söz 

prof. d
r. ta

mer akça



zararın süresi ve sürekliliği

tıp etiğinde ilkecilik 13

toplumdan 
topluma 

aynı toplumda 
zaman içinde

kişiden 
kişiye

karar 
verici 
kim 

kalıcı bilinç 
kaybı olan 
hastanın 
tedavisini 
durdurma 

beyin ölümü 
olan kişiden 
organ nakli 

annenin isteği 
doğrultusunda 

kürtaj 

prof. d
r. ta

mer akça



zararın sorumlusu

tıp etiğinde ilkecilik 14

• hekimin bizzat kendisi

• hekimin yanında görevli 
kimin eylemi 
sonucunda?

• uygun tıp eğitimi almış 

• gereken dikkat ve özeni göstermek

• beceri edinmiş olmak

“gereken 
itina/ihtimam” 

ölçüsü 
prof. d

r. ta
mer akça



zararın sorumlusu

tıp etiğinde ilkecilik 15

hasta iyi olmadı 
diye ihmal ile 
suçlanamaz

uygulama standardın altına 
düşerse 

“ihmal” 

hekim 

hiçbir zaman 
hastayı “iyi 

edeceğine” dair 
söz veremez 

prof. d
r. ta

mer akça



zarar-yarar-risk değerlendirilmesi

tarafsız ölçütler

tıp etiğinde ilkecilik 16

ağrıyı kesmek

sakatlığı gidermek 
için yapılacak 
ameliyat  

hastada bağımlılık

ölüm riski 

iki zarar arasında tercih 

prof. d
r. ta

mer akça



zarar-yarar-risk değerlendirilmesi

tıp etiğinde ilkecilik 17

• taş/kurbağa ikilemi 

• amaç müdahaleyi haklı çıkaracak kadar iyi mi
tıbbi müdahale kararı 

• aynı oranda önemli amaçları gerektirirağır risk alma kararı 

• riskler göze alınabilir 

• yapılanın doğruluğu yasa karşısında savunulabilir   
acil vakalarda

prof. d
r. ta

mer akça



toplum sağlık çalışanlarından ne bekler? 

tıp etiğinde ilkecilik 18

hastasının yararı 
için olumlu 
davranışlar 
sergilemek

elindeyse 
olabilecek zararın 

önlemek ya da 
hafifletmek

meydana gelmiş bir 
zararı gidermek ya 

da azaltmak

sağlıklı yaşam 
seviyesini 

yükseltmek 

iyiliğini artırmak

prof. d
r. ta

mer akça



toplum sağlık çalışanlarından ne bekler? 

tıp etiğinde ilkecilik 19

tıp etiğinin 
yararlılık 
ilkesinin 

temel soruları 

her zaman söz 
konusu olabilir 

mi?

her zaman 
gerekir mi?

ne ölçüde 
gerçekleşebilir?

prof. d
r. ta

mer akça



Yararlı olma

tıp etiğinde ilkecilik 20

prof. d
r. ta

mer akça



tıp etiğinde ilkecilik 21

devletin 

kurumların 
siyasetine göre

yurttaşların
mükelleflerden 

daha yüksek 
vergi

yarar ihtimali 
düşük olan 

pahalı tedaviler 

daha çok 
sayıda hastaya 

faydalı 
olabilmek 

herkese sağlık 
güvencesi 

sağlanabilmesi 

prof. d
r. ta

mer akça



tıp etiğinde ilkecilik 22

mutlak 
yararlı 
olmak

yarar ve 
zararın 

dengelenmesi

yararlı 
olma 
ilkesi 

prof. d
r. ta

mer akça



tıp etiğinde ilkecilik 23

• etik

• yasalarca da yükümlülük

hastaya zarar 
vermemek 

• yararlı bir fiilin ödev olmasını gerektirmez

• çok kere tam bir yükümlülüğü ve tarafsız bir itaati gerektirmez 

• yararlı olma ilkesine uymamak nadiren cezalandırılmaya yol açar
yararlı olma ilkesi

• günlük yaşamda çok kere insanın arzusuna bağlıyararlı olmak 
prof. d

r. ta
mer akça



Doç. Dr. Selim Kadıoğlu; ÇÜ TF Tıp Tarihi ve Etik A. D.
tıp etiğinde ilkecilik 24

prof. d
r. ta

mer akça



tıp etiğinde ilkecilik 25

prof. d
r. ta

mer akça



Özerkliğe saygı

tıp etiğinde ilkecilik 26

prof. d
r. ta

mer akça



tıp etiğinin en önemli tarihsel 
dönemeçlerinden

tıp etiğinde ilkecilik 27

özerklik 

bireylerin bağımsız bir 
biçimde kendileri hakkında 

karar vermeleri

seçimini özerk 
biçimde 

yapabilmesi

sergilediği eylemini de 
bilinçli ve istekli olarak 

gerçekleştirmesi 

bireyin özerk 
olması

prof. d
r. ta

mer akça



tıp etiğinde ilkecilik 28

demokratik katılım çoğulculuk

medyanın katkısı

yaşamın her 
alanındaki otoriter 

eğilimlere karşı 
beslenen kuşkuculuk

tıp bilgi ve 
teknolojisindeki 

büyük gelişmeler 

insan ilişkilerinin 
günümüzde vardığı noktanın 

doğal bir sonucu

• insan hayatına verilen önem 

• kişilik haklarının gelişmesi

prof. d
r. ta

mer akça



tıp etiğinde ilkecilik 29

"hasta 
hakları" 
kavramı

"insan 
hakları" 

"tüketici 
hakları" 

"vatandaş 
hakları" 

“hekim 
merkezli” 

babacıl 
(paternal) 

hekim 

hastasıyla 
yapıcı bir 
işbirliğine 

giren

onun kişilik 
haklarına 

saygı 
gösteren 

tıbbi karara 
hastasını 
katan bir 

kimlik 

onunla 
iletişimini 

artıran

prof. d
r. ta

mer akça



yararlılık ilkesinin etkisi azaldı

tıp etiğinde ilkecilik 30

tıbbi karara 
katılımının 
sağlanması 

hekim-hasta 
ilişkisi içerisindeki 
hasta haklarının 

temellendirilmesi 
sağlanır

hastanın tıbbi 
müdahaleden 

dolayı 
uğrayabileceği 
zarar azaltılır

hastanın 
bireysel 

haklarına 
dikkat edilmesi 

hekim hastanın; 

• tıbbi yönden yararı 

• özerk bir kişi olmasından kaynaklanan 
haklarını da kullanabilme fırsatı 

prof. d
r. ta

mer akça



tıp etiğinde ilkecilik 31

bireyin isteklerini ya da 
eylemlerini yahut her ikisini 
de denetim altına alabilme 

yeteneğindeki kusurlar

bireyin muhakemesindeki 
kusurlar

bireyin elindeki, tercihini 
dayandıracağı bilgilerdeki 

kusurlar

bireyin kendi isteklerinde 
kararlı olma konusundaki 

kusurları

özerkliği 
azaltanlar

prof. d
r. ta

mer akça



aydınlatılmış onam (rıza)

tıp etiğinde ilkecilik 32

verilen bilginin 
hasta tarafından 

anlaşılması

klinik tedaviyi kabul 
etmek veya reddetmek 

konusunda hasta 
tarafından verilen karar

hastanın durumu 
ve tedavisi 

hakkında uygun 
bilginin hastaya 

açıklanması

prof. d
r. ta

mer akça



adalet

tıp etiğinde ilkecilik 33

prof. d
r. ta

mer akça



tıp etiğinde ilkecilik 34

hekimliğin eşitlik 
anlayışı Hipokrat'tan 

günümüze bütün 
insanları ırk, dil, din, 

cinsiyet, sosyal 
sınıf... gibi farklı 

açılardan eşit 
görmekte

tıp hizmetlerinin 
dağıtılmasında adalet

insanların eşit 
oldukları, bir başka 
deyişle "toplumun 

kendilerine 
bağışladığı hakların 

tamamına sahip 
olmaları gerektiği" 

düşüncesine 
dayanılmakta

prof. d
r. ta

mer akça



genel harcamalar içinde sağlık 
hizmetlerine ayrılan pay

sağlık hizmetlerinde sınırlı kaynakların 
nasıl dağıtılacağı

koruyucu sağlık hizmetleri 

tedavi hizmetleri

tıp etiğinde ilkecilik 35

adalet

tıbbi kaynakların 
(araç-gereçten, her 

türlü hizmete kadar) 
gereksinimlere göre 

eşit ve dürüstçe 
dağıtılması

sağlık kurumlarının 
yönetimi

klinik tanı ve tedavi

sağlık hizmetlerinin 
planlanması ve 

yönetimi

tıbbi hizmetlerin tanı ve tedavi sırasında nasıl paylaştırılacağı 

bir yoğun bakım ünitesi mi?

diyaliz cihazlarının sayısı mı?

lojman mı? 

yatak sayısı mı? 

acil servis mi yenilenecek?

mevcut tıbbi imkânların hastalara pay edilmesi

5 tane yoğun bakım yatağı
organ bekleyen hastalar 

tıbbi öykü?
başvuru sırası?

parasal ödeme gücü?
sosyal statü?

prof. d
r. ta

mer akça



H
tıp etiğinde ilkecilik 36

prof. d
r. ta

mer akça



E

Doç. Dr. Selim Kadıoğlu; ÇÜ TF Tıp Tarihi ve Etik A. D.tıp etiğinde ilkecilik 37

prof. d
r. ta

mer akça



Özerkliğe Saygı

Zarar Vermeme

Yarar Sağlama

Adil Olma
Doç. Dr. Selim Kadıoğlu; ÇÜ TF Tıp Tarihi ve Etik A. D.tıp etiğinde ilkecilik 38

prof. d
r. ta

mer akça



okuma önerisi

Hayatın Değeri
Tıp Etiğine Giriş

John Harris

Ayrıntı Yayınları

tıp etiğinde ilkecilik 39

prof. d
r. ta

mer akça




