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Örnek Önermeler 

 Güneş bugün batıdan batacak  

 Bu sınıfta Tolga ismini taşıyan 3 kişi var 

 Futbol basketboldan iyidir  

 HIV Pozitif kişilerin evlenmesi 
önlenmelidir 

 



Olaylara Derinlemesine Bakmak 

 Olguları netleştirmek 

 Önermeler arasındaki farkı görmek, 
saptamak, değerlendirmek 

 Önerme: Bir konu hakkında ileri sürülen 
yargı, öneri veya iddia 



Felsefe 

 “Philo” = sevmek / “sophia” = bilgelik 
 İnsanoğlunun bildiği en eski akademik 

dallardan birisi 
 Neden buradayım? 
 Hayatın anlamı ya da amacı nedir? 
 Nihai bir gerçeklik var mıdır? 
 Ne hakkında geçerli biçimde konuşabilirim? 
 Doğru ile yanlış arasındaki farkı nasıl 

belirlemeliyim? 

 Felsefeci: Olaylara “daha” derinlemesine 
bakmaya çalışan kişi 



Önerme Biçimleri 

 Olgusal Önermeler: Kanıtlanabilir / 
Doğrulanabilir 

 Değer Önermeleri: Kanıtlanamaz / 
Doğrulanamaz 

 

 Değer: Kişinin, isteyen, gereksinim duyan, 
erek koyan bir varlık olarak, nesne ile 
bağlantısında beliren şey, nesneye zihninde 
eklediği özellik.  



Felsefe nedir? 

 Olgusal önermeler ile değer önermeleri 
ve gerçek ile fikir arasındaki farkı 
gözetmek ve saptamak. 

 Kanıtlanabilir önermeler ile 
kanıtlanamaz önermeleri ayırt etmek. 



Felsefe ve Diğer Bilimler 

 Tarih: Olgunun doğası / tarihsel doğru 

 Estetik: Sanat eseri nedir? 

 Psikoloji: Benlik nedir? 

 Din: Dinsel dil 

 Dil felsefesi: Kavramlar / sözcükler 



Felsefecinin Alanı 1 

 Neden sorusunun yanıtı: Doğal çevre ile ilgili 
sorulara yanıt arama 
 Epistemoloji: Birşeyi bilmek nedir? 

 Sesin hızı saatte 762 km 

 Güneş yarın doğacak 

 Metafizik: Zihin ile beyin arasındaki ilişki 

 Mantık: Fikirlerin düzene sokulması, tutarlı 
kanıtların ortaya konması 
 Geçerli ve sağlam kanıt 

 Geçerli ama sağlam olmayan kanıt 

 Ne geçerli ne de sağlam kanıt 



Felsefecinin Alanı 2 

 Nasıl sorusunun yanıtı: Davranış ve 
ilişkiler ile ilgili sorulara yanıt arama 

“ETİK” 

     



Ahlak Nedir? 

 Belirli bir dönemde belli insan topluluklarınca 
benimsenmiş olan, bireylerin birbirleriyle 
ilişkilerini düzenleyen törel davranış kurallarının, 
yasalarının, ilkelerinin toplamı. 

 Toplumsal faktörler etkilidir: eğitim, gelenek, 
tarih, din 

 Her toplumda sadece bazı davranışlara izin 
verilir. 

 Her dilde “meli, malı” sözcükleri bulunur. 

 Her dilde emir tümceleri bulunur:  
 Öldürme!, Çalma!, Zarar verme!, Yalan söyleme!  

 



Etik Nedir? 

 İnsanın ahlaki yönünün düşünsel analizi.  

 Etik ahlak yaratmaz.  

 Etik ahlaki yaşantının doğasını, 
yaygınlığını, çeşitliğini araştırır. 

 



Etik / Ahlak 

 Doğru ve yanlış 
davranış teorisi 

 Etik ilkeler vardır 
ddd 

 

 Belli bir durumda 
ifade edilmek 
istenen değerler 

 Bütünle ilgili 

 Doğru ve yanlış 
davranış pratiği 

 Ahlaki değerlere 
uygun davranıştan 
söz edilir 

 Bu değerlerin hayata 
geçirme tarzı zzzzz 
zz 

 Ayrıntılarla ilgili 



Etik / Ahlak 

 Etikdışı, etiğin 
konusudur 

 İnsan davranışının 
ilkeleri mmmmmm 
mmmmmmm 
mmmmm 

 Etik ilkeler her 
zaman varolmuştur 

 Ahlakdışı ve ahlaksız 
farklıdır 

 İnsan davranışının 
ilkelerinin tikel bir 
durumda 
uygulanması 

 Ahlaki değerler 
zaman içinde değişir 

 



Ahlaki Önerme 

 Önerme: Bir konu hakkında ileri sürülen yargı, öneri veya iddia 

 Önermeler 

 Olgusal Önermeler: Kanıtlanabilir / Doğrulanabilir 
 Tanımlayıcı önerme: Olgu yargısı 

 Tolganın boyu 180 cm. dir 

 Değer Önermeleri: Kanıtlanamaz / Doğrulanamaz 
 Değerlendirici önerme: Değer yargısı 

 Tolga yakışıklı bir erkektir 

 Ahlaki Önerme – Ahlaki yargı: (Buyruk-görev-ödev) 
 Tolga iyi bir insandır (Başkalarına zarar verme) 



Ahlaki/Etik Önerme 

 Kürtaj sonucunda ceninlerin canlılığı 
sonlandırılır / Kürtaj sonucunda annenin 
yaşamı kurtarılır 

 Kürtaj zararlıdır / Kürtaj yararlıdır 

 Kürtaj yasaklanmalıdır / Kürtaj serbest 
bırakılmalıdır 



Önermelerin İlişkisi 
 



Bir Görevin Tanımlanması 

Olgu ile ilgili 

 Gerçeklerin  

 Değerlerin 

gözden geçirilmesi, çözümlenmesi gerekir. 

 

 Bu süreç aynı zamanda etik 
anlaşmazlıkların çözümü için de 
geçerlidir.  



Etik Akıl Yürütme Yöntemi 

A. Birinci basamak: Gerçeklerin incelenmesi 

i. Olgunun tanımlanması 

ii. Gerçeklerin gözden geçirilmesi 

B. İkinci basamak: Değerlerin incelenmesi 

i. Ahlaki sorunların tanımlanması 

ii. Temel sorunun saptanması 

iii. Tehlikede olan değerlerin belirlenmesi 

 



Etik Akıl Yürütme Yöntemi 

C. Üçüncü basamak: Görevin incelenmesi 
i. Aşırı uçlardaki eylemlerin seçilmesi 
ii. Ortadaki eylemlerin seçilmesi 
iii. En iyi eylemin seçilmesi 

D. Dördüncü basamak: Uygunluğun 
incelenmesi 

i. Yasal uygunluk 
ii. Açıklık testi 
iii. Zaman testi 

E. Beşinci basamak: Karar verme 
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Klinik araştırma etiği nedir? 

Etik anlayışının tarihsel gelişimi ve Helsinki 

deklarasyonu 

Gönüllülerin Hakları 
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Araştırma 

 Tanımlamak güç! 

 Bir hipotezi sınamak amacıyla sistematik veri 
toplama 

 Var olan uygulamaları daha iyi anlamak için 
yapılan planlı çalışma 

 Araştırma, anket veya görüşmeler sonucu elde 
edilen bilgilerin çözümlenmesi ve yorumlanması 

 Sonuçların geçerliği ve genelleştirilebilirliği 
üzerine entelektüel etkinlik 



http://www.persiancultures.com/UFO/flyng_man/flying_man_yves_rossy.htm






Tuskagee 1932-1972-1997 

1931 - Taliaferro Clark, Halk Sağlığı Uzmanı 
1932 – Tuskagee, Alabama 600 denek 



İnsan Üzerinde Araştırma 

 İnsanları kapsayan veya insanları etkileyen 
araştırmalar 

 Doğrudan veya kayıtlardan yararlanarak 
bireysel, toplu veya kültürel veri almak 
ve/veya kullanmak 

 Tedavi amaçlı araştırma: 
 Katılanlara doğrudan bir yarar sağlayan 

araştırmalar 

 Tedavi amaçlı olmayan araştırma: 
 Sadece bilgi toplama amaçlı (doğrudan yarar 

sağlamayan) araştırmalar 



Tarihsel Çerçeve  

 1947: Nuremberg Kanunları - Kodları 
 1948: BM İnsan Hakları Bildirgesi 
 1964: Helsinki Bildirisi 
 1966: BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar; Sivil 

ve Politik Haklar Anlaşmaları 
 Biyoloji Ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan 

Hakları Ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: 
İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
 
Kanun No:5013 
Resmi Gazete: 09.12.2003-25311 



Ahlaklı Araştırmacı 

 “Bilim insanını üstün kılan nitelik akıl 
değil karakterdir " -- Albert Einstein 



Etik Araştırma Nedir? 

 Dürüstlük / Doğruluk 

 Soru-yanıt ilişkisine dayanan bir bilgi 
alışveriş sürecinde, yanıtlayıcının olanı 
aktarması, gözlemcininse aktarılan bilgiyi 
yanlılığa düşmeden saptaması. 

 Yöntembilim Terimleri Sözlüğü 1981  



Araştırmacılar ve Dürüstlük 

 Bilgiyi geliştirmeyi taahhüt etmek 

 Gerçeği ortaya çıkarma ve koruma 

 Bilimsel yöntemlere bağlı olmaya özen 
gösterme 

 Hesap verilebilirlik: 

 Kuruma ve akademik topluluğa 

 Toplumun geneline 

 Araştırmaya katılan bireylere ve topluluklara 



Etik Araştırmayı 
Yaygınlaştırmak 

 Ulusal standartlara ve kuralların 
farkında olma ve uyma 

 Geçerli kurumsal yordamlar geliştirme 

 Onay ve izlem için şeffaf bir sürecin 
izlenmesi 

 Denetleme ve şikayet mekanizmalarının 
oluşturulması 



Araştırma Mevzuatı 

 İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik 
Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 13 
Nisan 2013 (Değişiklik 25 Haziran 2014) 

 Hasta Hakları Yönetmeliği 1998 

 Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi  1960 

 İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu  



 



Etik Kurullar 

 Sağlık Bakanlığı, Yüksek Sağlık Şûrası 
bünyesinde;  

 İlaç Klinik Araştırmaları Etik Danışma 
Kurulu  

 İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Etik Danışma 
Kurulu 

 Etik Kurullar 

 



İlaç Araştırmaları 

 Hayvan Deneyleri 

 Gönüllü insan deneyleri (Faz I) 

 Kontrollü klinik deneyler (Faz II) 

 Kontrollü alan deneyleri (Faz III) 



Araştırmalarda İlkeler 

 Dürüstlük 

 Bireylere saygı 

 yarar 

 zarar 

 Bilimsel Yeterlilik 

 Adalet 

 Aydınlatılmış Onam 

 Gizlilik ve mahremiyet 



Dürüstlük 

 Bilgi edinme amacı dışına çıkmama 

 Kabul edilmiş kurallara uyum 

 Araştırma sonuçlarını paylaşma 



Bireylere Saygı 

 Bireylerin ve grupların özerkliğine saygı 

 İnançlara,  geleneklere saygı 

 Özerkliği kısıtlı kişilere saygı 



Yarar 

 Zararın engellenmesi ve iyilik halinin 
desteklenmesi 

 Olası yararların artırılması ve olası 
zararların azaltılması 



Zarar 

 Fiziksel, ruhsal, toplumsal, kültürel, mali 
zarar 
 Acı, rahatsızlık, yaralama, ilaç yan etkisi 

 Huzursuzluk, stres, güven kaybı 

 Damgalama, dışlama, ayrımcılık 

 Katılım payı, gelir kaybı 

 Bireylere (katılımcı veya araştırmacı) ve 
gruplara 



Bilimsel Yeterlilik 

 Araştırma var olan bilimsel bilgiye katkı 
yapmalıdır 

 Araştırma tasarımı güven vermeli: 
 Katılımcı seçimi 

 Veri toplama 

 Veri analizi 

 Veri yorumu 

 Araştırmacıların veri toplama ve yorumlamada 
yeterli deneyimi olmalıdır 



Adalet 

 Araştırmanın beraberinde getireceği 
zararlar, sağlayacağı yararlar ile dengeli 
olmalı 

 Her bir katılımcı için yarar/zarar dengesi 
sağlanmalı 



Aydınlatılmış Onam 

 Katılımcılara araştırmanın amacı, 
yöntemi, riskleri ve olası sonuçları 
konusunda açık ve uygun bilgi 
sağlanması (yayın konusu dahil) 

 Araştırmaya katılım ve ayrılma 
konusunda gönüllü seçim 

 Katılımcının yeterliliği 



Gizlilik ve Mahremiyet 

 Özel yaşama saygı 

 Bilginin gizliliği 



Bilimsel Araştırmalarda Etik 

 UYDURMA: Yalan veri, tablo, şekil ve sonuçlar içeren araştırma 
üretip yayınlamak 

 ÇARPITMA: Bilerek verilerde ve sonuçlarda değişiklik yapıp 
gerçekleri çarpıtmak. 

 AŞIRMA: Başkalarının fikirlerini, verilerini, sonuçlarını, 
yazılarını, şekillerini sahiplerine atıf yapmadan kullanmak. 

 TEKRARLAMA: Aynı araştırma sonuçlarını birden fazla kez 
yayınlamak. 

 DİLİMLEME: Araştırma sonuçlarını farklı araştırmalarmış gibi 
parçalayarak birden çok yayın yapmak. 

 ARAŞTIRMACIYI YAYINDAN ÇIKARMAK: Araştırma 
plan/protokolunda yer bir araştırmacıya yayında yer 
vermemek. 

 YALANCI YAZAR EKLEMEK: Gerçekte araştırmada emeği 
olmayan kişilerin isimlerine yayınlarda yer vermek. 


