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❖ Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için 

online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

❖ Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or 

Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

❖ Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 

❖ Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
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ait ID numarası gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 
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pETjZQVDc1ZlgrZ1lDMjZ4MkF4UT09 
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ÖZET 

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditler; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer 

maddelerin kasten veya kazaen yayılması sonucu insan hayatını tehlikeye atan durumlardır. KBRN 

olaylarının çoğu adli olay niteliğindedir. Kötü amaçlı kişilerin insanlara ve çevreye zarar vermesi 

şeklinde görülmektedir.  KBRN konusu kamusal hizmettir. Bu alanda birçok kurum eş zamanlı faaliyet 

gösterir yani multi-disiplinedir.  Uygulamalarında hız gerektirir. Çabuk karar alma gerekliliği ve 

imkânların kısıtlı olması birçok etik ikilem oluşturur. Etiğin, yasalar tarafından kontrol edilmeyen; ancak 

insan davranışlarının sonuçlarına odaklı kültürel ve töresel bir standart olarak, kanuni zorunlulukla 

yapılan faaliyetlere kıyasla daha yüksek standartları karşılayan davranışları zorunlu kılmakla birlikte, 

kendine özgü davranışlar içerdiği belirtilmektedir. Etik toplumların gelenekleri, kültürleri ve yasaları ile 

meydana geldiğinden; toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Her geçen gün etik daha da önem 

kazanan bir kavramdır. Birçok araştırmacı etik üzerinde çalışmakta ve yeni teoriler üretmektedir. Bu 

teorilerin pratik çalışmalara dönüşebilmesi ancak eğitimle olabilmektedir. KBRN etiği konusunda 

kaynakların çok kısıtlı olduğu görülmüştür. Genel olarak Afet etiği altında incelenmektedir ancak KBRN 

etiğinin afet etiği benzerliği olduğu gibi farklı yanları da bulunmaktadır. Afet, afete maruz kalan 

insanların çektiği acıları dindirmek veya azaltmak, mağdur olan sivillere yardım ve koruma sağlamak 

için mümkün olan tüm adımların atılması anlamına gelmektedir. KBRN ise Afetten etkilenen ve 

etkilenmeyen herkesi içine alan, yayılmayı engellemek için faklı yöntemler uygulanan durumlardır.  Bu 

çalışma ile KBRN ve etik arasındaki ilişki tartışmak ve konuya dikkat çekmek hedeflenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: KBRN tehditleri, etik, KBRN eğitimi 

 

ABSTRACT 

Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) threats; are situations that endanger human life 

as a result of deliberate or accidental spread of chemical, biological, radiological and nuclear materials. 

Most of the CBRN events are forensic events. It is seen as harmful people harm people and environment. 

The subject of the CBRN is public service. Many institutions in this field operate simultaneously, ie 

multi-discipline. It requires speed in its applications. The need for quick decision making and limited 

possibilities creates many ethical dilemmas. Ethics, not controlled by law; however, as a cultural and 

ceremonial standard focusing on the results of human behavior, it is stated that it composes behaviors 

that meet higher standards compared to the activities carried out by legal obligation, but also includes 
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specific behaviors. Since ethical societies are formed by traditions, cultures and laws; differs from 

society to society. Ethics is an increasingly important concept. Many researchers are working on ethics 

and producing new theories. It is only through education that these theories can be transformed into 

practical works. Resources on CBRN ethics have been found to be very limited. It is generally examined 

under Disaster ethics, but CBRN ethics has similarities as well as disaster ethics. Disaster means taking 

all possible steps to alleviate or reduce the suffering of people exposed to disaster, and to provide 

assistance and protection to victims of civilians. CBRN, on the other hand, includes all those affected 

and not affected by the disaster, and different methods are applied to prevent spread. With this study, it 

is aimed to discuss the relationship between CBRN and ethics and draw attention to the subject. 

 

Keywords: CBRN threats, ethics, CBRN education 

 

KBRN NEDİR? 

KBRN, kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer maddelerin, kasten veya kazaen yayılması sonucu 

insan sağlığını tehlikeye atan olaylara verilen isimdir. Daha detaylı bakıldığında, Kimyasal harp 

maddeleri ve zehirli endüstriyel kimyasal maddeler, Biyolojik harp maddeleri, toksinler ve salgınlar, 

Radyasyon yayan cihazlar, radyasyon kazaları ve tıbbi radyasyon uygulamaları esnasında oluşabilecek 

durumlar, Nükleer silahlar ve Nükleer tesis kazaları, gibi olaylara müdahale edilmesi için gerekli 

donanıma sahip ekiplerin yürüttüğü operasyonlar, tedbirler, planlar ve tedavilerin yer aldığı multi – 

disipliner bir olgudur. Bir KBRN operasyonunda üç alan veya bölge mevcuttur. Bu alanlar Sıcak 

(kırmızı) ılık (sarı) ve soğuk (mavi) alanlardır. Kısaca açıklamak gerekirse sıcak alan olay noktasından 

yapılan ölçümler insan sağlığını etkilemeyecek ölçüde olan dağılma alanına kadar olan mesafedir. Ilık 

alan kazazedelerin taşındığı ve dekontaminasyon yapılan sonradan kirlenmesi muhtemel alandır. Soğuk 

alan ise ölçümler sonucunda etken maddenin bulunamadığı alandır. Tedaviler ve sosyal hizmetlerin 

sunulduğu alan bu alandır. Olay bölgesinden engellenemeyen çıkışlar veya kaçışlar sonrası hastane acil 

girişleri de kirli olacağından sıcak alan olarak kabul edilir. Bu alanlarda da tedavi öncesi 

dekontaminasyon yapılması gerekmektedir.  

 

AFETLER VE ETİK 

Afetlere yönelik tanımlamalar, afetlere yönelik ahlaki ve etik boyutların göz önünde 

bulundurulmasından sonra yeni bir önem kazanmıştır. İnsanlık kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini 

karşılamak amacıyla sürekli olarak arayış içerisinde olmuş ve çevresini değiştirmiştir. Teknik alandaki 

gelişmeler, bilimsel anlayıştaki kayda değer ilerlemeler ve insan hayatı ve refahının tümü için duyulan 

kaygılardaki artışlar, hem insan kaynaklı hem de doğal olan afetlerde daha aktif, önleyici ve eleştirel 

tutum ve davranışları mümkün kılmıştır. Böylece, tanımlamalar daha bütüncül bir bakışı beraberinde 

getirmektedir. Genel olarak yapılabilecek tanımlamalar içerisinde, afetlere hazırlık aşamasının nasıl 

olacağının, afetlerin nasıl engelleneceğinin ve afetlere nasıl daha iyi müdahale edileceğinin anlaşılacağı 

yaklaşımlar bulunmalıdır. Bunlara, afetlerin sebep ve sonuçlarına daha insani boyut kazandırmak ve 

bütüncül bakış kazandırmak amacıyla, afetlerin etik ve ahlaki boyutunun dâhil edilmesi gereklidir. Etik 

ve ahlaki boyutunun olması ile sadece bireylerin kendi ihtiyaçlarının değil, başkalarının refahının artışı, 

sıkıntı ve taleplerinin de göz önünde bulundurulup giderilmesi mümkün olacaktır (Zack, 2009). 

Afet etiği “Avrupa ve Akdeniz Büyük Riskler Antlaşması’na göre 3 ayrı kısımda incelenmiştir bunlar; 

“Avrupa ve Akdeniz Büyük Riskler Antlaşması’na göre afet öncesi etik ilkeler; 

- Koruyucu tedbirlerin alınması 

- İyi kaliteli sağlıklı bir çevrenin önemi 

- Eğitim, öğretim ve afetlere dirençte farkındalığı arttırma 

- Ön bilgi 
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- Katılım 

- İfade özgürlüğü 

- Adalete erişim 

- İşyerinde afeti önleme 

- Rekreatif ve turistik alanlarda afeti önleme 

- Halka açık alanlarda özellikle okul ve hastanelerde afeti önleme 

- Daha zayıf gruplar için özel afet önleme tedbirleri 

- Acil durum tatbikatına katılım ve organizasyonu 

- Bireyleri koruyucu tahliye olarak belirlenmiştir (Prieur, 2011). 

“Avrupa ve Akdeniz Büyük Riskler Antlaşması’na göre afet sırası etik ilkeler şunlardır; 

- İnsani yardım 

- Afetler sırasında bilgilendirme ve yardım 

- Nüfusun zorunlu tahliyesi 

- İnsanlık onuruna/kişiliğine saygı 

- Bireye saygı 

- En çok incinebilir kişiler için acil durum yardımı 

- Kurtarıcıların önemi 

- Çevreyi koruma ve çevreyi iyileştirme önlemleri 

- Sosyal bağları koruma ve onarma önlemleri olarak belirlenmiştir (Prieur, 2011). 

“Avrupa ve Akdeniz Büyük Riskler Antlaşması’na göre afet sonrası ilkeler; 

- Gerekli önlemler 

- Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar 

- Sivil ve siyasi hakların korunması olarak belirlenmiştir (Prieur, 2011). 

 

Afetin kaynağı ne olursa olsun müdahalenin hızlılığına vurgu yapılmaktadır. Acil bir durum bazen 

ahlaken zor olabilen kararları almayı gerektirebilir. Süreçte rol alanlar bu tür ikilemlere hazır 

olmalıdırlar. Her ne kadar zor olsa da, uygulanabilir etik prensiplerin tercih edilmesine özen göstermek 

gerekmektedir. Genel görünüşe göre, ister sivil ve politik, ister ekonomik, sosyal ve kültürel olsun insan 

haklarının mutlak olduğu gayet açıktır. İnsan haklarının, istisnai durumlar olarak nitelendirilen afetlerin 

yanıltıcı bahaneleri nedeniyle göz ardı edilmemesi gerekmektedir. KBRN olaylarına katılan kişi, STK, 

kurum ve kuruluşlar, gibi organizasyonlara istisnai durumlar esnasında bile insan haklarına saygı 

gösterilmesi gerektiği ve onlardan vazgeçilemeyeceği, afet anlarının ortaya çıkardığı gerçeklere meydan 

okunabilmesi eğitim ve farkındalık artışı ile sağlanabilir. 

 

KBRN- ETİK 

KBRN, direk etkilenenler, kamu çalışanları ve insani amaçlı sivil toplum örgütleri gibi kamu ve özel 

sivil savunma organizasyonlarını bir araya getiren olaylardır. Yerel imkânlarla çözümü olmayan bu 

olayların çözümünde farklı kurum, örgüt, personel veya olaya maruz kalanların varlığı genel ve evrensel 

etik ilkelerin var olmasını gerekli kılmaktadır. Bu etik ilkelerin sadece KBRN olaylarından direk 

etkilenenlerin değil, olay bölgesinde veya gerisinde çalışanları ve yönetenleri de kapsamalıdır. 
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Olağandışı koşullarda yapılacak yardım, kişilerin yardım istemelerine bakmaksızın verilmesi gereken 

bir yardımdır. Bu yardımı sağlarken, Personel, yalnızca aciliyet durumunu dikkate almalıdır. Irk, 

milliyet, din, görüş, yaş, cinsiyet ve özel ya da silahlı bir guruba üye olunması gibi özellikler üzerine 

kurulmuş, her türlü ön yargıdan uzak kalmalıdır. Kazazedelerin gelenek ve inançlarına saygı göstermek 

ve politik tarafsızlığını korumak, Personelin uyması gereken temel ilkelerden biridir. 

KBRN personelinin hazırlanması KBRN müdahale için yapılan hazırlık planına uyulması gerekir. Bu 

anlamda çalışanların hazırlık planlarını iyi bilmesi ve ona uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Bu 

doğrultuda çalışanların ve ailelerinin güvenliğini sağladıktan sonra olunması gereken yerde ve saatte 

hazır olmalılar. KBRN çalışanları kendilerine aşırı gereksinim duyulan böylesi bir anda bile, gücünü 

sonuna dek tüketmemeye, dinlenmeye, birbirini dinlemeye vakit ayırmaları önemlidir. Herkes gibi 

görülen ve duyulan olaylar karşısında duygusal olarak zorlanılsa da, bunların ekip üyeleriyle 

paylaşılmasına dikkat edilmelidir. İşlerin yavaşladığı saatlerde ekibin tamamını bir araya getiren 

değerlendirmeler ve toplantıların düzenli bir şekilde yapılması hataları azaltacaktır. Çalışırken birçok 

gözlem yapılmalı ve fark edilen bazı sorunlara çözümler bulmaya yönelik gayretler gösterilmelidir. 

Sorunlar ve müdahale yöntemleri ekibin diğer üyelerine ve döndükten sonra da ilgili kimselere ve 

kurumlara aktarılmalıdır. 

KBRN hizmeti sunumunda pek çok etik ikilem ve etik problemle karşılaşabilmektedir. Toplum odaklı 

KBRN hizmetleri ile birey odaklı KBRN hizmetlerine vurgu yapan “sıcak alan etiği”, “ılık alan etiği” 

ve “soğuk alan etiği” arasında önemli farklılıklar bulunmakta, bu durum KBRN hizmeti sunumunda 

birtakım sorunlara neden olmaktadır. 

Toplum faydasına vurgu yapan KBRN etiği, toplumun çıkarını ön plana çıkarmakta ve yayılmanın 

durdurulmasına yönelik faaliyetlere önem vermektedir. Birey odaklı KBRN hizmetine vurgu yapan 

KBRN etiği ise, bireyin çıkarlarına odaklanmakta ve birey haklarına önem vermektedir. Toplumsal 

KBRN etiği uygulamaları toplumun etkilenmemesini sağlamaya yönelik faaliyetlere ağırlık vermekte, 

bu durum ise bireysel hakların ihtiyaç ve talepleriyle çelişebilmektedir.  

Etik belgelerden birisi, DTB’nin 1994 yılında Stockholm’da kabul edilen “Felaket Olayında Tıbbi Etik 

Kurallar”dır. Kısa zamanda meydana gelen ve az sayıda kaynak ile çok sayıda yaralı olmasının, bu tür 

olaylardaki tıbbi etik sorunların temelini oluşturduğunu ifade eden belge, felaketteki en temel tıbbi etik 

ilkenin “triyaj” olduğu vurgusunu yapmaktadır (Soyer, 2002, 239). 

KBRN Triyajı, olay alanında kazazedeleri, ayakta sonradan müdahale edilecek durumda olanlar, ciddi 

yaralı olanlar ve yaşam belirtisi yok şeklinde 3 farklı gruba ayırmak manasında da kullanılmaktadır. 

Burada durumu ciddi olanların nasıl tasnif edileceği konusu, ahlaki ve etik bir durum olmaktadır. Triyaj 

ile ilgili mevcut durum 03.05.2012 Tarih ve 28281 sayılı resmî gazetede yayınlanan kimyasal, biyolojik, 

radyolojik ve nükleer tehlikelere dair yönetmeliğe göre acil müdahale ve ambulans hizmetleri soğuk 

bölgede verilecektir. Buna göre sağlık personelinin görev ve sorumluluk yeri soğuk alan olup, her türlü 

iş ve işlem soğuk bölgede yapılacaktır. Sıcak alan olarak kabul edilen hastane girişinde kontamine 

hastalara triyajı kimin yapacağı kısmen bellidir fakat olay yerinde sıcak veya ılık bölgede kimin 

yapacağı belirsizdir. Diğer karar vericilerin triyaj uygulamasında, etkinlik, eşitlik ve adalet gibi 

kavramlar önemli olmaktadır. Yetersiz kaynaklarla nasıl triyaj kararlarının verileceğine dair çalışan bir 

metodun, olay öncesi açık bir şekilde tanımlanmış olması önemlidir. Bu konudaki triyaj politikaları, 

sınırlı kaynak triyajının açık bir şekilde tanımlanması ile açık ve şeffaf, makul bir tasarım içinde, önemli 

paydaşların düşüncelerini önemseyen ve esnek bir şekilde geliştirilmelidir. Zayıf triyaj süreçleri KBRN 

hizmetlerine büyük güvensizlik oluşturabilir. Kaynaklanan planlama hataları, daha fazla ölümlere yol 

açabilir.  

Afet yönetiminde genel etik ilkeleri; dayanışma, ortak sorumluluk, ayrımcılığın olmaması, insanlık, 

tarafsızlık, işbirliği, egemenlik, önleyici yaklaşım, medyanın rolü, siyaset ve sorumluluk etiği gibi 

başlıklar altında incelenmektedir. Sağlık Etiği İlkeleri; doğruluk, dürüstlük, yarar sağlama, özerk olma 

ve başkalarının özerkliğine saygı gösterme, zarar vermeme, adil olma, yaşama saygı duyma, aydınlatma 

ve muvafakat (onam) alma, sır saklama, gizlilik, güvenilirlik, mahremiyete saygı gösterme, özgecilik, 

ayrımcılıktan kaçınma, ihtisasa saygı duyma, dayanışma, yasallık (meşruiyet) ilkesi gibi başlıklar 

altında incelenmektedir. KBRN içinde bu ilkelerden bahsedilebilir.  
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Dünyadaki son gelişmeler afet yönetiminde sağlık etiği kavramı ortaya çıkmıştır. Olağandışı durum 

olarak dilimize yerleşmeye başlayan “disaster” kavramının, tıp alanı içinde de yerini bulmasına yol 

açmıştır. "Disaster Medicine" kavramı altında gerek akademik yapılarda ve gerekse diğer gönüllü ya da 

özel kuruluşlarda olağandışı durumlarda sağlık hizmetlerine yönelik olarak eğitim, planlama, 

danışmanlık, organizasyon gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Bu alanda çalışan yapılara 

bakıldığında Olağandışı Durum Tıbbı’nın çalışma alanı olarak deprem sel baskını, hortum, kasırga gibi 

doğal afetleri ve insan eliyle oluşan çatışma, iç savaş, büyük çaplı iç ve dış göç, büyük kazalar gibi 

yıkımları kapsadığı söylenebilir. Tüm bu doğal ve insan eliyle oluşan yıkımların ortak noktası öncelikle 

insan hayatını ve sağlığını tehdit etmeleri ardından para ve mal kayıplarına sebep olmalarıdır. Sonuçta 

olağandışı durumlar alanında çalışan tıp mesleği üyeleri, fiziksel ve ruhsal sağlık boyutunun ötesinde 

olağandışı durumu ortaya çıkaran tüm bileşenler ve etkileri konusunda da bilgi ve deneyim sahibi olmak 

zorundadırlar. (Durak, 2002, 205). 

Gölcük Depremi (1999) sonrasında ülkemiz uluslararası kurum ve kuruluşların proje pazarı haline 

dönüşmüş bunların sonucunda inanılmaz boyutta bilgi kirlenmesi olmuştur. Bu nedenle tüm bu konuları 

akredite edecek bir kuruma gereksinim vardır. Kendi ülkelerinde başarılı oldukları belirtilen afet 

yönetimi sistemlerini hiç tartışılmadan ve adapte edilmeden çevirileri yapılarak bize aktarılmıştır. 

Japonya ve Amerika gibi tamamen etnik, sosyolojik, demografik ve ekonomik düzeyleri farklı olan 

ülkelerdeki modeller önemli bir ticari olgu olarak topluma aktarılmıştır. Kobe Depremi örneği ile, 

federatif sistemle başarılı olduğu söylenen FEMA Modelinde Katrina ve İkiz Kuleler de büyük zaaflar 

gösteren tartışılan maddi kaygılarını da katarak tüm bu modeller toplum karakteristiğimizi gözardı 

etmiş, çevrim hataları da eklenince ortaya mantık dışı bir yabancı terminoloji ile bilgi kirliliği ortamı ve 

içselleştirilemeyen eğitim organizasyonlarını beraberinde getirmiştir. 

 

SONUÇ 

KBRN olaylarında etik açısından cevaplanması gereken birçok soru vardır. Kişisel hak ve toplum 

faydası ikilemi durumunda örneğin; KBRN olayına maruz kalmış bir kişinin dekontaminasyon 

istememesi hakkına sahip olmalı mı? • Dekontaminasyonun sağlık hizmetine erişim hakkını 

kullanabilmesinin ön koşulu olarak tanımlanmalı mı? KBRN hizmetlerinin ardındaki felsefi yaklaşım 

yararcılık mı olmalı? • Olağandışı durumlarda kısıtlı kaynakların adil dağıtımını hangi etik yaklaşım 

sağlar? • İkincil etkilerden korunmak ve toplum sağlığını korumak için ne kadar ileri gidilebilir?  KBRN 

olaylarında hizmet sunma yükümlülüğü olanlar için can güvenliği bulunmama durumunda müdahaleyi 

yapamamayı haklı çıkarılabilen bir sınır var mıdır?  Gibi pek çok başlığın, sorunun taraflarını mümkün 

olduğunca içeren iradelerce araştırılması, tartışılması, uygulamaya yönelik yol gösterici uzlaşılar 

oluşturulması gereklidir. Etik kurullarının bu tür çabalar için uygun yapılanma modelleri oluşturmalıdır. 

Böylesi bir süreçte tüm Etik alan uzmanların da katkısı alınabilir. Bu katkı bilirkişilik değil, sorunları 

ayırt etme, etik yaklaşımlarını ve çözümleme yöntemlerini uygulama ve sağlam argüman geliştirme 

çabalarında kolaylaştırıcılık biçiminde olduğunda etkili olabilecektir.  
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ETİK AÇIDAN PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARI 

PSYCHIATRIC NURSING APPLICATIONS IN TERMS OF ETHICS 

 

Gülhan KÜÇÜK ÖZTÜRK 

Arş. Gör, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği 

Anabilim Dalı  

 

Amaç: Bu derlemenin amacı etik açıdan psikiyatri hemşireliği uygulamalarının değerlendirilmesidir. 

Yöntem: Literatür inceleme yöntemi kullanılarak yapılan derleme çalışmasıdır. 

Bulgular: Son yıllarda sağlık alanında etiğin önemini giderek arttırmaktadır. Türkiye’de ve Dünyada 

sağlık, bilim ve teknoloji alanında hızla ilerlemenin olması nedeniyle, sağlık profesyonelleri etik 

sorunlarla daha fazla karşılaşır hale gelmiştir. Zarar vermeme, yararlılık, özerkliğe saygı, aydınlatılmış 

onam, yaşama ve gizliliğe saygı gibi ilkeleri içeren sağlıkta etik kavramı, sağlık alanında oluşan etik 

sorunların değerlendirildiği, her açıdan etik sorunların tartışıldığı ve etik sorunlara çözümler üretilmeye 

çalışıldığı bir alandır. Psikiyatri hastaları ve psikiyatrik hastalıklar nedeniyle psikiyatri alanında etik 

ilkelerin uygulanmasında güçlükler yaşanmaktadır. Psikiyatri alanındaki uygulamalarda oluşan etik 

sorunların başında, hastanın özerkliği, zorla hastaneye yatırılması, tedaviyi reddetmesi, hastaya zorla 

tedavi uygulaması ve saldırgan hastanın tespiti uygulaması gelmektedir. Bu bağlamda ruh sağlığı 

hizmetlerinin sunulmasında önemli bir yere sahip olan psikiyatri hemşireleri çoğu zaman etik ikilem ile 

karşılaşır ve etik karar vermede güçlük yaşarlar. Psikiyatri hemşirelerinin etik uygulamaların hasta 

haklarıyla ilişkili olduğunu ve bu hakların başında insana saygı ve ilgi göstermek, yeterli bakım ve 

tedaviyi alma ve hastalık konusunda bilgilendirme geldiğini bilmesi ve bu doğrultuda çalışması çok 

önemlidir. Psikiyatri hemşireleri karşılaştıkları etik sorunlara etik teoriler, etik ilkeler, etik kurallar ve 

hasta hakları rehberliğinde çözüm getirmelidir. 

Sonuç: Psikiyatri hemşireleri karşılaştıkları etik sorunlara evrensel ilkeler doğrultusunda değerlendirip 

çözüm bulmalıdır. Bu çözümlerin etik ilkelere ve yasal düzenlemelere dayandırılması gereklidir.  Etik 

açıdan psikiyatri hemşireliği uygulamalarıyla ilgili literatüre katkı sağlayacak çalışmaların yapılması 

önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Etik, Psikiyatri, Psikiyatri Hemşireliği 

 

Aim: The aim of this compilation is to evaluate psychiatric nursing practices in terms of ethics. 

Method: This is a compilation study using the literature survey method. 

Results: In recent years, the importance of ethics in the field of health has been increasing. Due to the 

rapid advancement in health, science, and technology, health care professionals have become more 

encounters with ethical problems in Turkey and in the World. The concept of ethics in health, which 

includes principles such as non-harm, utility, respect for autonomy, informed consent, respect for life 

and privacy, is an area where ethical problems arising in the field of health are evaluated, ethical 

problems are discussed in every respect and efforts are made to produce solutions to ethical problems. 

Due to psychiatric patients and psychiatric diseases, there are difficulties in applying ethical principles 

in the field of psychiatry. The leading ethical problems in psychiatric practices are; the patient's 

autonomy, forced hospitalization, refusal of treatment, forced treatment to the patient, and the detection 

of the aggressive patient. In this context, psychiatric nurses, which have an important place in the 

provision of mental health services, often encounter ethical dilemma and have difficulty in making 

ethical decisions. It is very important for psychiatric nurses to know that ethical practices are related to 

patient rights and these rights are to be respected, to be cared, to receive adequate care and treatment, 
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and to be informed about the disease. Psychiatric nurses should scope out to the ethical problems they 

face, with the guidence of ethical theories, ethical principles, ethical rules and patient rights. 

Conclusion: Psychiatric nurses should evaluate the ethical problems they face, in accordance to 

universal principles and find solutions. These solutions need to be based on ethical principles and legal 

regulations. It is recommended to conduct studies that will contribute to the literature on psychiatric 

nursing practices in terms of ethics. 

 

Key Words: Ethics, Psychiatric, Psychiatric Nursing 

 

KAYNAKLAR: 

Arslantaş H. (2015). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Etik Konular, Kodlar ve 

Standartlar. Journal of Psychiatric Nursing, 6(1), 47-55.  

Şen N, Özkan FS. (2017). Psikiyatri Hastalarında Zorunlu Yatış ve Zorla Tedaviye Bir Bakış 

Açısı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(3), 176-181. 

Gül Ş, Genç Kuzuca İ, Arda B. (2019). Sınırlı Bir Çalışma: Hekim ve Hemşirelerin Gözünden Psikiyatri 

ve Etik. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 28(4), 280-287.  

 



1. ULUSLARARASI ETİK KONGRESİ 
2-3 Mayıs 2020/Ankara, Türkiye 

 

https://www.izdas.org/etik-kongresi 9 kongrebasvurusu@gmail.com 

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI EBELİK ETİK KODLARI IŞIĞINDA EBELİKTE 

MALPRAKTİS UYGULAMALARININ İRDELENMESİ 

INVESTIGATION OF MALPRACTICE APPLICATIONS IN MIDWIFERY UNDER NATIONAL 

AND INTERNATIONAL MIDWIFE ETHICS CODES 

 

Şükran BAŞGÖL  

Dr. Öğr. Üyesi, Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 

Semra ELMAS 

Dr. Öğr. Üyesi, Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 

 

ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü ile Uluslararası Ebelik Konfederasyonu’nun benzer tanımlamalarına göre ebe; 

gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kadının bakımını sağlayan, gerekli tavsiyelerde bulunan, kendi 

sorumluluğunda doğumu gerçekleştiren, yenidoğanın bakımını sağlayan ve kadın ile işbirliği içinde 

çalışan, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir profesyoneldir. Ebelik uygulamaları, dünyada ebeler arasında 

farklılıklar gösterse de bir ebeden beklenen; hasta bakımında eşitliğin sağlanması, kültürel değerlere 

saygı duyarak kadının sağlığının gelişmesine katkı vermesi, mahremiyetini ve gizliliğini koruması, 

gerekli konularda bilgilendirme yaparak kadınların kendi kararlarını vermesini sağlaması, kadının ve 

önem verdiği kişilerin (eş, anne, baba, çocuk vb.) korunması ve üremeyi desteklemesi, normal 

doğumların savunucusu olmasıdır. Dolayısıyla, bağımsız görevleri ve tarafları çok olan ebenin her 

uygulamasının temeli etiktir. Ebelikte meslek değerlerinin, etik kodların bilinmesi ebelik bakım ve 

uygulamalarının daha nitelikli olmasına ve ebelik mesleğinin toplum içerisinde statüsünün yükselmesini 

sağlayacaktır. Dünya Sağlık Örgütü ve Cochrane yapılan sistematik çalışmalar da göstermiştir ki etik 

kodların bilinmesi ebelikte yaşanan ikilemlere bağlı ahlaki sıkıntıları ve malpraktis uygulamalarını 

azaltacaktır. Özellikle, son yıllarda ebelik uygulama alanının temelini oluşturan doğumlar nedeniyle 

ortaya çıkan malpraktis davaları giderek artarken binlerce insan da malpraktis nedeniyle ölmektedir. Bu 

nedenle, neonatal resüsitasyon uygulamasında hatalar, fetal distres, hipoglisemi ve hiperbilirubinemi 

tablosunu tanılamada eksiklik, hatalı ilaç uygulamaları ve hastane enfeksiyonları gibi malpraktis 

vakalarını azaltmak için ebeler yetki ve sorumluluklarının bilincinde, etik çerçevede karar vermelidirler.  

 

Anahtar Kelimeler: Ebelik, Etik Kodlar, Malpraktis 

 

ABSTRACT 

According to similar definitions of World Health Organization and International Midwifery 

Confederation  midwife; is a reliable and responsible professional who provides care for women during 

pregnancy, birth and postpartum period, gives necessary advice, carries out the birth of her own 

responsibility, provides care for the newborn and works in cooperation with the woman. Although 

midwifery practices differ among midwives in the world, it is expected from a midwife; ensuring 

equality in patient care, respecting cultural values, contributing to women's health development, 

protecting privacy, enabling women to make their own decisions by informing necessary issues, 

protecting women and the people they care about (spouse, mother, father, child etc.) and support 

reproduction, being the advocate of normal births.  Therefore, the basis of every practice of the midwife, 

which has many independent duties, is ethical. As a matter of fact, knowing the professional values and 

ethical codes in midwifery will make midwifery care and practices more qualified and increase the status 

of midwifery profession in society. Systematic studies conducted by the Cochrane and World Health 

Organization have also shown that knowing ethical codes will reduce moral problems and malpractice 
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practices associated with midwifery dilemmas. Especially in recent years, malpractice cases arising due 

to births, which form the basis of midwifery practice, have been gradually increasing, and thousands of 

people die due to malpractice. 

Therefore, midwives should make an ethical decision in order to reduce malpractice cases such as 

defects in neonatal resuscitation, diagnosis of fetal distress, hypoglycemia and hyperbilirubinemia, 

malpractice and hospital infections. 

 

Keywords: Midwifery, Ethical Codes, Malpractice 

 

GİRİŞ  

Profesyonel bir sağlık disiplini olan ebelik mesleğinin amacı; savunucu, uygulayıcı, eğitici ve 

araştırmacı roller kapsamında, bireyleri yalnızca hasta olarak görmeden, karşılıklı saygı ve güven 

çerçevesinde bireylerin sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve kanıta dayalı nitelikli bakım 

sağlamasıdır (Yıldırım ve ark. 2014). Ebeler, profesyonel değerler kapsamında kadına, yenidoğana, 

topluma hizmet sunarlar. Dolayısıyla, bağımsız görevleri ve tarafları oldukça fazla olan ebenin her 

uygulamasının temeli etiktir. Bu yelpazade karşılaşılan sorunların çözümünde verilen kararlar etik 

açıdan savunulabilir ve mesleğin etik kodlarına uygun olmalıdır. Bunun etkin bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için de profesyonel ekip üyelerine mesleğin ulusal ve uluslararası etik kodları 

açıklanmalı, etik standartlar belirlenmeli ve etik danışmanlık sağlanmalıdır. Thompson’ın (2002) ebelik 

uygulamalarının etik kodlarla ilişkisini inceleyen çalışmasına göre ebelikte etik değerlerin 

tartışılmasının kodların yeterliliğini etkilediği ve çağdaş ebelik uygulamaları için kodların kılavuzluk 

ettiği bildirilmiştir. Buna göre; Ulusal ve Uluslararası ebelik kodların bilinmesi, meslekteki etik 

davranışlara rehberlik sağlar, davranışları disipline eder, davranış standartlarını geliştirir ve evrensel bir 

dil oluşturur. Nitekim, etik kodlar ebelik hizmetlerinde karar verme aşamalarında oldukça önemli bir 

referans, rehber olmaktadır (Durgun, Şen, Tayhan, 2018; Yıldırım ve ark. 2014). Literatürde meslek 

etiğinin ebeler tarafından bilinmesinin mesleğe olan olumlu ve önemli katkıları vurgulanmaktadır. 

Bunlar; 

• Mesleksel kimliği geliştirir 

• Ebeleri ve hastaları korur 

• Kendisinin özdenetimiyle uluslararası standartlara uygunluk sağlar 

• Ebelerin meslek olarak gelişmesini ve toplum tarafından kabul görmesini sağlar 

• Ebelerin bakım vermede daha duyarlı olmalarını sağlar 

• Ebelerin iş motivasyonu ve işten doyum alması artar (Yıldırım ve ark. 2014; Keskin ve Yıldırım, 

2006). 

Tüm uluslararası ebelik etik kodları incelendiğinde ortak ana temalarının aydınlatılmış onam, 

mahremiyetin korunması, kadın ile iş birliği yapma, mesleksel yeterlilik, kadının, ailenin, toplumun 

haklarını koruma ve savunma, ihmalleri önleme, kadın ve bebeğini değerli görme, fiziksel ve psikolojik 

bakımı beraber sağlama, araştırma ve politika geliştirilmesinde yer alma ilkeleri olduğu görülmektedir 

(Durgun, Şen, Tayhan, 2018). Türkiye’de de Türk Ebeler Derneği’nin desteği ile ulusal ebelik değer ve 

etik kodları belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre oluşturulan ilk beş kod aşağıda belirtilmiştir 

(Şenses, 2011). 

• Çıkar gözetmez ve çıkar ilişkisine girmez. 

• Mahremiyeti korur. 

• Gebe, fetüs, anne ve yenidoğanı değerli olarak görür. 

• Güvenirliği ve doğruluğu korur, aldatmadan sakınır ve hatalı uygulamaları bildirir. 

• Özensizlik, ihmal ve zararı engeller. 

Türkiye’de Adli Tıp Kurumu İhtisas Kuruluna göre kadın doğum branşı adli dosyaların en çok olduğu 

ilk üç alandan biridir. Malpraktis nedeniyle açılan davalarda ilk sırada vaginal doğumda omuz distozisi, 
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resüsitasyon uygulamasındaki faktörler (yenidoğanın sağlık kuruluşuna/sağlık bakım uygulayıcılarına 

geç ulaştırılması, uygun resüsitasyon sağlamada başarısızlık ve hatalı ekipman kullanımı vb.) ve ilaç 

uygulamaları (yanlış doz hesaplamaları, yanlış uygulamalar vb.) yer almaktadır. İlaç uygulamalarında 

hekim orderındaki doz hesaplama konusunda ebelerin dikkatli ve titiz davranmaları, uyguladıkları 

ilaçları takip etmeleri oldukça önemlidir. 2010 yılında yayımlanan bir olgu sunumunda bebeğe 

uygulanan IV kalsiyum glukonatın ekstravazasyonu sonucunda yumuşak doku kalsifikasyonu, nekroz, 

selülit ve osteomiyelit gibi komplikasyonlar geliştiği bildirilmiştir (Chen, Yang and Chen 2010). Farklı 

bir olguda ise yenidoğan ikizlere yanlışlıkla ölümcül miktarda heparin uygulandığı ve bu bebeklerin 

belirtilen miktardan 1000 kat daha güçlü heparin dozu aldıkları belirtişmiştir (Howie 2009). 

Türkiye’de 2001 ve 2005 yılları arasında Adli Tıp Kurumunun yaptığı tüm çalışmalarda 525 malpraktis 

iddialı ölüm vakası bildirilmiştir. Bunların %15,4’ü perinatal ölüm, %7,3’ü ise 8 gün-12 ay arasındaki 

ölümlerdir. Malpraktis iddialarının %7,2’si ise ebenin hatalı olması nedeni ile gerçekleşmiştir (Pakis, 

Yayci, Karapirli, Gunce ve Polat 2009). Çoğunlukla hipoglisemi, hiperbilüribinemi tablolalarının 

tanınmaması/önemsenmemesi, doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde yenidoğanı emzirmesi açısından 

anneye destek olma konusunda ihmalkâr/özensiz davranılması, risk faktörlerini tanımlamada ve hekime 

bildirmede eksiklik, fiziksel muayene/değerlendirme eksikliği, invazif girişimleri uygularken steriliteye 

dikkat etme konusunda yeterli özeni göstermeme malpraktis nedenleri arasında yer almaktadır 

(Türkmen, Genç, 2017). Türkiye’de Öztürk ve ark. (2019) tarafından doğumhanenin tıp etiği açısından 

çalışma ortamının ve çalışanların değerlendirildiği tanımlayıcı tipteki çalışmalarında doğumhanelerde 

çeşitli ve çok sayıda özerklik çatışması yaşandığını, yarar sağlayamamak veya zarar vermek üzerinden 

oluşan sorunların özerklikle ilgili olanlara göre sayıca daha az ancak yine de dikkate değer düzeyde 

olduğunu, adalet ilkesi ile ilgili-bağlantılı durumların ise üçüncü planda kaldığını bildirilmiştir. Aynı 

zamanda, doğumhanede görev yapan sağlık profesyonellerinin en çok yarar sağlama-zarar vermeme 

dengesiyle ilgili ikilemlere önem verdikleri; özerklik ile yarar sağlama arasında çatışma olduğunda 

yarardan yana tavır aldıkları dolayısıyla paternalizme eğilim gösterdikleri; özerkliğe saygı konusunda 

belli bir duyarlılıklarının bulunduğu saptanmıştır. Katılımcıların tıp etiği ilkelerini referans kabul 

etmedeki öncelik sıralaması ise yarar sağlama, zarar vermeme, özerkliğe saygı ve adalet şeklinde 

bildirilmiştir. Kutbay ve Alan (2020) tarafından yapılan güncel derleme çalışmasında da en sık 

karşılaşılan sorunlar olarak hekim görevlerinin hemşirelere devredilmesi, kıdemsiz çalışanlara 

“angarya” yüklenmesi ve uzun vardiyalar şeklinde çalışılması açıklanırken en fazla önemsenen sorunlar 

ise aydınlatılmış onam formlarına imza alınmaması, ailelere açık ve ayrıntılı bilgi verilmemesi ve uzun 

vardiyalar şeklinde çalışılması bildirilmiştir. Bu bağlamda, ebeler tarafından etik kod ve meslek 

değerlerinin bilinmesi yaşanan ikilemlere bağlı ahlaki sıkıntının azalmasını, dolayısıyla işten ayrılmayı, 

iş memnuniyetsizliğini ve tükenmişliği de azaltacağı belirtilmektedir (Durgun ve ark.2018).  

Değer sistemlerinin farkında olan ebeler, çatışma yaratan durumları kolayca belirleyebilir ve hastanın 

bireysel gereksinimlerini karşılarken etik olmayan yöntemlerden kaçınabilirler. Nitekim, her yıl mezun 

olan geleceğin ebeleri olan öğrenciler de ‘etik değerlere bağlı kalacağıma’ cümlesini içeren ebelik andını 

içerler. Ebelerin meslek etiği ve meslek mevzuatı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları; kadın doğum 

ve dolayısı ile ana çocuk sağlığı alanında yapılan tıbbi uygulama hatalarının azaltılması yönünden 

oldukça önemlidir (Top ve ark. 2008).   
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ÖZET 

Giriş: Sağlık profesyonellerinin yoğun bakım ünitelerinde ortaya çıkabilecek etik sorunlar ve olası 

nedenleri hakkında yeterli bilgiye ve etik duyarlılığa sahip olmaları, etik sorunların önlenmesinde ilk 

adım olacaktır.  

Amaç: Bu araştırma, yoğun bakım ünitelerinde çalışan hekimlerin ve hemşirelerin etik değerlere 

yatkınlıklarının, ahlaki duyarlılıklarına olan etkisini saptamak amacıyla planlandı.  

Gereç yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırmanın örneklemini Nisan-Haziran 2018 tarihleri 

arasında Selçuk Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Pamukkale 

Üniversitesi yoğun bakım ünitelerinde en az üç aydır görev yapan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 

olan 26 hekim ve 211 hemşire olmak üzere toplam 237 kişi oluşturdu. Veriler, katılımcıların kişisel ve 

mesleki özellikleri ile ilgili 11 sorudan oluşan kişisel bilgi formu, “Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği” ve 

“Ahlaki Duyarlılık Anketi” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler (sayı, 

yüzde, ortalama, minimum, maksimum ve medyan), Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve Spearman 

Korelasyon testleri kullanıldı. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları 28,98±5,80, mesleki deneyim yıl ortalamaları ise 

6,68±4,54’dür. Yoğun bakım çalışanlarının ahlaki duyarlılık puan ortalamalarının 90,31±17,15 (min 50- 

max 148) ile orta düzeyde, etik değerlere yatkınlık puan ortalamalarının ise 71,48±10,02 (min 17- max 

80) ile yüksek düzeyde olduğu ve ahlaki duyarlılık ile etik değerlere yatkınlık arasında pozitif yönlü çok 

zayıf ilişki olduğu saptandı. (r=,13, p=,04). 

Sonuç: Yoğun bakım hekimlerinin ve hemşirelerinin etik değerlere yatkınlık ve ahlaki duyarlılıklarının 

ortalamanın üzerinde olduğu ve ikisi arasında pozitif yönlü çok zayıf ilişki olduğu saptandı. Daha geniş 

gruplarda çalışmalar yapılarak etik değerler ve duyarlılığı etkileyen farklı değişkenlerin belirlenmesi, 

yoğun bakım ünitelerinde sık karşılaşılan etik sorunlarla ilgili eğitimlerin artırılması önerilmektedir. 

https://scholar.google.com.tr/citations?view_op=view_org&hl=tr&org=10937482765114087381
https://scholar.google.com.tr/citations?view_op=view_org&hl=tr&org=10937482765114087381
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Anahtar sözcükler: Yoğun bakım, etik değerler, ahlaki duyarlılık  

 

ABSTRACT 

Introduction: The fact that healthcare professionals have sufficient information and ethical sensitivity 

about the ethical problems and possible causes that may occur in intensive care units will be the first 

step in preventing ethical problems. 

Aim: This research was planned to determine the effect of inclination to ethical values on moral 

sensitivity of physicians and nurses working in intensive care units. 

Material-methods: The sample of the descriptive and cross-sectional study consisted of 26 physicians 

and 211 nurses who worked in the intensive care units of Selcuk University, Harran University, Mustafa 

Kemal University and Pamukkale University for at least three months between April and June 2018. 

The data were collected with a personal information form consisting of 11 questions about the personal 

and professional characteristics of the participants, “Inclination to Ethical Values Scale” and “Moral 

Sensitivity Questionnaire”. In the evaluation of the data; descriptive statistics (number, percentage, 

mean, minimum, maximum and median), Mann Whitney U, Kruskal Wallis and Spearman Correlation 

tests were used. 

Results: The average age of the participants is 28.98 ± 5.80, and the average years of professional 

experience is 6.68 ± 4.54. The average of moral sensitivity scores of intensive care workers is at the 

medium level with 90.31 ± 17.15 (min 50- max 148), and the average of inclination to ethical values 

score is at the high level with 71.48 ± 10.02 (min 17-max 80). There was a very weak positive correlation 

between moral sensitivity and inclination to ethical values. (r =, 13, p =, 04). 

Conclusion: It was determined that intensive care physicians and nurses' inclination to ethical values 

and their moral sensitivities were above average and there was a very weak positive relationship between 

the two parameters. In order to identify different variables that affect the inclination to ethical values 

and moral sensitivity of intensive care physicians and nurses, it is recommended to conduct studies in 

wider groups and to increase the trainings related to ethical problems frequently encountered in intensive 

care units. 

 

Keywords: intensive care, ethical values, moral sensitivity 



1. ULUSLARARASI ETİK KONGRESİ 
2-3 Mayıs 2020/Ankara, Türkiye 

 

https://www.izdas.org/etik-kongresi 15 kongrebasvurusu@gmail.com 

 

 

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ VE ETİK YAKLAŞIM 

ONCOLOGY NURSING AND ETHICAL APPROACH 

 

Dilek ERDEN 

Arş. Gör., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 

 

ÖZET 

Günümüzde başlıca sağlık sorunları arasında yerini alan kanser, sağlık profesyonellerinin yoğun sağlık 

mücadelelerine neden olmuştur. Kanserle mücadelede sağlık profesyonelleri arasında önemli yere sahip 

olan onkoloji hemşiresine mesleki ve etik yaklaşımlar, roller belirlenmiştir. Toplumda kanseri önleme, 

bireylere sağlıklı bir yaşam biçimi kazandırma ve kanser tanısı konulan hastanın yaşam kalitesini 

artırmayı amaç edinen onkoloji hemşiresi eğitim, erken tanı ve önleme, bakım, rehabilitasyon, 

danışmanlık ve araştırmacı rollerini yerine getirmektedir. 

Onkoloji alanında yoğun klinik araştırmaların yapılması, tıbbi müdahalelerin karmaşık olması, kanser 

tedavisinin yüksek maliyet içermesi, hastaya verilen bakım ve tedavide etik yaklaşım sergilenmesini 

gerektirir. Hemşireler bakımını üstlendiği bireyi, inanç ve tutumları, değerleri, davranışları ile bir bütün 

olarak değerlendirir ve bireyin eşsizliğine inanır. Her bireyin üstün hizmet alma hakkının olduğuna inanır 

ve bu inançları doğrultusunda da etik yaklaşımı esas alır. Kritik bir yaşam dönemini deneyimleyen kanser 

hastası ve ailesini destekleyen onkoloji hemşiresi kuşkusuz etik yaklaşımlar sergilemeyi amaç 

edinmektedir. Onkoloji hemşiresi hastanın ihtiyaçlarına uygun bakımı belirleyerek insani ve kaliteli bakım 

vermektedir. Aynı zamanda eğitimci rolüyle hasta ve ailesine eğitim vermesi, hastanın karar verme sürecini 

desteklemektedir. Hastaya uygulanan tedavi ve bakım sürecinde gerçeği söylemesi,  hastanın yaşam 

kalitesini arttırma amacıyla ağrısını dindirmede uygun hemşirelik girişimlerinde bulunması,  yaşam sonu 

bakımı (destekleyici bakım) sağlaması, hastanın mahremiyetini ve onurunu koruması, mevcut sorunları 

tanımlayarak çözüm üreten yaklaşımla eğitime ve kanser araştırmalarına katkı sağlaması, bakım verdiği 

hastanın haklarını savunması, onkoloji hemşiresinin etik karar verme sürecinde sergilediği başlıca etik 

yaklaşımlardır.  

Onkoloji hemşiresi kanser tedavi ve bakım sürecinde etik yaklaşımları desteklemesi; hastaya verilen 

bakımın kalitesini olumlu yönde etkilemekte ve olası etik sorunların oluşumunu engellemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Onkoloji, Onkoloji hemşireliği, Etik, Onkoloji Etiği, Hemşirelik Etiği 

 

 

ABSTRACT 

Cancer, which is among the main health problems today, has led to intense health struggles of health 

professionals. Professional and ethical approaches and roles have been determined for the oncology nurse, 

which has an important place among healthcare professionals in the fight against cancer. The oncology 

nurse, whose aims are to prevent cancer in the society, provide a healthy lifestyle for individuals and 

improve the quality of life of the patient diagnosed with cancer, performs the roles of education, early 

diagnosis and prevention, care, rehabilitation, counseling and researcher.          

Conducting intensive clinical research in the field of oncology, the complexity of medical interventions, 

high cost of cancer treatment, and requires an ethical approach in the care and treatment provided to the 

patient. Nurses evaluate the individual whose care they have undertaken as a whole with their beliefs and 

attitudes, values, behaviors, and believe in the uniqueness of the individual. They believe that every 

individual has the right to receive superior service and take an ethical approach in line with these beliefs. 

The oncology nurse, who supports the cancer patient who is going through a critical life period and their 
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family, undoubtedly aims to exhibit ethical approaches. The oncology nurse determines the care suitable 

to the needs of the patient and provides humane and quality care. Their education of the patient and their 

family as an educator as well supports the decision making process of the patient. Telling the patient the 

truth during their treatment and care process, applying appropriate nursing interventions to relieve the 

patient’s pain in order to increase their quality of life, providing end-of-life care (supportive care), 

protecting the patient's privacy and honor, contributing to education and cancer research with a solution-

producing approach by defining existing problems, defending the rights of the patient under their care are 

the main ethical approaches that the oncology nurse displays during the ethical decision-making process.  

The oncology nurse's support of ethical approaches during the cancer treatment and care process positively 

affects the quality of care given to the patient and prevents the formation of possible ethical problems. 

 

Keywords: Oncology, Oncology nursing, Ethics, Oncology Ethics, Nursing Ethics  

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde kanser başlıca kronik hastalıklar arasında yer almaktadır. Kanserin bu kadar yaygınlaşması 

onkoloji hemşirelerinin önemini ortaya koymuştur. Toplumda kanseri önleme, bireylere sağlıklı bir yaşam 

biçimi kazandırma ve kanser tanısı konulan hastanın yaşam kalitesini artırmayı amaç edinen onkoloji 

hemşiresi eğitim, erken tanı ve önleme, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve araştırmacı rollerini yerine 

getirmektedir (Ünlü, Karadağ, Taşkın, & Füsun, 2010).  Bu durumda onkoloji hemşiresi geliştirilmiş olan 

standartlara ve rollere göre onkoloji ulusal ve uluslararası hemşirelik etik kodlarını benimsemekte ve etik 

yaklaşım sergilemektedir (Ersoy, 2009).  Bu çalışmada onkoloji hemşirelerinin sergiledikleri etik 

yaklaşımları incelemeyi amaçlanmaktadır. 

 

2. ETİK  

Etik kelimesi Yunanca “ethos” (töre, gelenek, alışkanlık) sözcüğünden gelmekte, ahlak ve moral 

sözcükleriyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ahlakın bilimsel olarak incelenmesi ve bilimi olarak da 

tanımlanmaktadır. Etik, yanlışı doğrudan, iyiyi kötüden ayırabilme amacı taşır. Etik ya da ahlak felsefesinin 

konusu, insan eylemlerinin doğru ya da yanlışlığını irdelemektir (Arslantaş 2015, Şentürk 2013). Etik 

anlayışı uygulamalı disiplinlerde de mevcuttur. Her meslek neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyen, 

o meslekle ilgili birtakım davranış kurallara sahip ilkelere sahiptir (Atak& Gül, 2014) Meslek etik ilkeleri, 

belirli bir alan veya meslek içinde onurlu davranış kuralları tanımlayan davranışlar bütünüdür 

(Atak&Candemir, 2014) 

 

3. ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ VE ETİK YAKLAŞIM 

Hemşireler bakım sorumluluğunu üstlendiği bireyin değerleri ve tutumları, inanç ve davranışlarıyla bir 

bütün olduğuna ve her bireyim değerli ve eşsiz olduğuna ve üst düzeyde hizmet hakkı olduğuna inanır 

(Babadağ, 2010). Hemşireler mesleki etik ilkeler ve değerler doğrultusunda özenli ve saygılı bir tutumlu 

nitelikli bakım vermektedir. Ülkemizde 2009 yılında Türk Hemşireler Derneği tarafından “Hemşirelik Etik 

ilke ve Sorumlulukları” yayınlanmıştır. Hemşirenin etik ilkeleri yararlılık ilkesi -zarar vermeme, özerklik- 

bireye saygı ilkesi, adalet ve eşitlik ilkesi, mahremiyet ve sır saklama ilkesi olarak belirlenmiştir (Özsoy, 

2017). 1950 ve 2001 yılında Amerikan Hemşireler Birliği (ANA), 1953 ve 2012 yılında Uluslararası 

Hemşirelik Konseyi (ICN) var olan kodları gözden geçirerek çağa uygun, yeni hemşirelik etik kodlarını ve 

değerlerini belirlemişlerdir. Aynı zamanda Nightingale yemini yapısında hemşirelik etik ilkelerini 

barındırmaktadır (Arslan, 2015).  

Onkoloji alanında yoğun klinik araştırmaların yapılması, tıbbi müdahalelerin karmaşık olması, kanser 

tedavisinin yüksek maliyet içermesi, hastaya verilen bakım ve tedavide onkoloji hemşiresinin etik karar 

verme becerisine sahip olmasını gerektirmektedir. Onkoloji hemşiresi hastanın ihtiyaçlarına uygun bakımı 

belirleyerek insani ve kaliteli bakım vermektedir. Aynı zamanda eğitimci rolüyle hasta ve ailesine eğitim 



1. ULUSLARARASI ETİK KONGRESİ 
2-3 Mayıs 2020/Ankara, Türkiye 

 

https://www.izdas.org/etik-kongresi 17 kongrebasvurusu@gmail.com 

 

vermesi, hastanın karar verme sürecini desteklemektedir. Hastaya uygulanan tedavi ve bakım sürecinde 

gerçeği söylemesi,  hastanın yaşam kalitesini arttırma amacıyla ağrısını dindirmede uygun hemşirelik 

girişimlerinde bulunması,  yaşam sonu bakımı (destekleyici bakım) sağlaması, hastanın mahremiyetini ve 

onurunu koruması, mevcut sorunları tanımlayarak çözüm üreten yaklaşımla eğitime ve kanser 

araştırmalarına katkı sağlaması, bakım verdiği hastanın haklarını savunması, onkoloji hemşiresinin etik 

karar verme sürecinde sergilediği başlıca etik yaklaşımlardır (Akın, 2020, Ersoy 2009).  

 

3.1. Gerçeği söyleme 

Gerçeği söyleme etik yaklaşımı dürüstlüğün, doğruluğun, en önemlisi hasta-hekim-hemşire ilişkisinin 

güvene dayandığı bir ortam oluşturmayı amaç edinmektedir. Türk Hemşireler Derneği (2009) tarafından 

hemşirelik etik ilke ve sorumluluklarında belirtildiği gibi hemşire, hizmet verdiği bireylerin tıbbi 

uygulamalar ve/ veya klinik araştırmalar nedeniyle zarar görmelerini önlemeye yönelik girişimlerde 

bulunur ve bu doğrultuda hizmetlerini planlar. Bu doğrultuda onkoloji hemşiresinin hastasına uyguladığı 

her bir tıbbi ve hemşirelik uygulaması hakkında bilgi verme sorumluluğu, hastasının tüm sorularına yanıt 

vermeyi gerektirmemekle birlikte, hastasının hastalığı, tedavisi, gidişatı konusundaki bilgilere ulaşmasına 

onkoloji ekibi ile işbirliği içinde olarak hastaya yardımcı olmayı kapsar (Ersoy 2009). Ling, Yu, & Guo 

(2019)çalışmasında kanser hastalarını desteklemek ve özerkliklerini ve umutlarını sağlama amacıyla hasta, 

hasta yakınları, hekim ve hemşirenin ve bu süreçte işbirliği içerisinde bulunmalarını vurgulamıştır. 

Onkoloji hemşireleri tedavi ve bakımı sürdürürken, hemşirelik araştırmaları yaparken hem yasal hem de 

etik açıdan hastadan onam alır. Hemşire sürdürdüğü bakım sürecinde uygulayacağı girişimler hakkında 

bilgi vererek hastadan sözlü veya yazılı onam alır. Onkoloji hemşireleri invaziv girişimler için hastaya 

açıklamalarla hastadan onam alarak girişimlerde bulunmakta ve onamın alındığını kayıt altına almaktadır 

(Akyüz &Karadağ & Bulut, 2016). 

 

3.2. İnsani ve Kaliteli Bakım 

Hemşire insan hayatının, korunması gereken en yüce değer olduğunun ve bu değerden hiçbir koşulda 

vazgeçilemeyeceğinin bilinci ile çalışır (THD, 2009). Kritik bir yaşam dönemini deneyimleyen kanser 

hastası ve ailesini destekleyen onkoloji hemşiresi insani ve kaliteli bakım vermekle yükümlüdür. Onkoloji 

hemşiresi hastanın ihtiyaçlarına uygun bakım seçeneklerini belirler, hastanın değerlerine ve beklentilerine 

uygun bakımı planlar. Onkoloji hemşiresi insani ve kaliteli bakımı verirken; hastaya fiziksel ve psikolojik 

olarak zarar vermeyerek, hastaya uygun bakımı vererek yarar sağlama- zarar vermeme ilkesi, tüm 

hastaların adil şekilde bakım almasını sağlayarak adalet ilkesini benimseyen eylemlerde bulunur (Ersoy 

2009). 

 

3.3. Hasta ve Ailesine Eğitim 

Hemşire; sağlığın geliştirilmesi, sürdürülmesi ve hastalıklardan korunma, sağlığı yeniden kazanma ve 

rehabilitasyon olmak üzere üç düzeyde sağlık eğitimi vermektedir.  Sağlık eğitimi ile; sağlıklı/hasta birey, 

aile, toplumun bilgi sahibi olması, sağlıkları ile ilgili doğru kararları almaları, nitelikli yaşam biçimi olacak 

davranışları desteklemek, bireyin optimum sağlığını ve bağımsızlığını kazanmasına destek olmak, evde 

gerekli olan sağlık bakımını sürdürmek, bakımın kalitesini yükseltmek, kendi sağlığına duyarlı olmasını, 

sorumluluk üstlenmesini sağlamak ve öz bakımını desteklemek, sağlık hizmetlerinin maliyetini azaltmayı  

amaçlanmaktadır  (Taşocak, 2017).  

 

3.4.  Ağrıyı Dindirme 

Kanser gibi yaşamı tehdit eden hastalığı olan hastalarda ağrı yaygındır ve etik ilkeler, bakım ve palyatif 

bakımda onkoloji hemşirelerine güvenli ve etkili ağrı kontrolü sağlamasına rehberlik eder. Ağrı yönetimi 

hemşirenin etik sorumluluğudur. Her bireyin ağrısının giderilmesi insan hakkıdır ve hemşire, hizmet 
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verdiği bireylerin tıbbi uygulamalar nedeniyle zarar görmelerini önlemeye yönelik girişimlerde bulunur. 

Hemşire, hastanın ağrısının doğru değerlendirilmesi sürecini ve de farmakolojik tedavilerin yanı sıra 

tamamlayıcı ve bütünleştirici tedavi yöntemlerinin kullanılmasını gerçekleştirebilmektedir. Bu şekilde 

yürütülen ağrı yönetimi, etik ilke ve değerler gözetilerek ele alınmaktadır (Akın 2020). 

Ağrıyı yönetiminde başlıca etik ilkeler adalet, kaynakların eşit ve adil dağılımıdır. Ağrı yönetiminde 

kaynakların adil erişim zorluğuna yönelik etkin çözüm ise; bireysel mesleki gelişim, sağlık kuruluşlarının 

müdahaleleri ve profesyonel kuruluşların eylemleri olarak değerlendirilebilir (Paice & Coyne, 2017). 

 

3.5.  Yaşam Sonu Bakım (destekleyici bakım) 

Her hastanın yaşı, etnik kökeni, cinsi, rengi, dili ve dini, tanısı ne olursa olsun yaşam sonu nitelikli bir 

bakım almaya ve huzurlu ve onurlu bir şekilde ölmeye hakkı vardır.  Yaşam sonu bakımda hemşire hasta 

ile dürüst ve saygılı bir iletişim kurar ve hastanın ailesi ve çevresi ile güçlü ilişkiler kurarak güven 

duymalarını sağlar. Semptom yönetimi ve hemşirelik bakımını kanıta dayalı uygulamalara dayalı verir. 

Hasta bireyin ve ailesinin bütünlüğünü koruyarak yaşamlarının ve hastalık deneyimlerinin anlamını 

bulamalarına yardım eder (Filiz, 2017).   

 

3.6. Eğitime ve Kanser Araştırmalarına Katkı 

Onkoloji hemşiresinin kanser tedavi ve bakımın başarısını ve kalitesini artırmakla ilgili her türlü bilimsel 

etkinliğe katılması gerektiği gibi onkoloji hemşireliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacak araştırmalara 

katılmaktadır. Onkoloji hemşiresinin profesyonel rollerinden biri olan araştırmacı rolü onkoloji 

hemşireliğine ait mevcut sorunları tanımlamayı ve çözüm önerileri üretmeyi gerektirmektedir. Ancak Türk 

Hemşireler Derneği’nin (2009) ‘da yayınladığı hemşirelik etik ilke ve sorumluluklarında “hemşire, hizmet 

verdiği bireylerin tıbbi uygulamalar ve/ veya klinik araştırmalar nedeniyle zarar görmelerini önlemeye 

yönelik girişimlerde bulunur” etik ilkesinde belirtildiği gibi, onkoloji hemşiresinin kanser tedavi ve 

bakımına ilişkin bilimsel bilginin üretilmesinde işbirliği yapması yanında klinik ya da ilaç araştırmalarında 

araştırma hemşireliği rolü üstlenirken hasta hakları savunuculuğu rolünü de gerçekleştirmektedir (Ersoy 

2009). 

 

3.7. Hasta Haklarını Savunma 

Hemşirenin hasta savunuculuğu rolü; hastanın kendi yaşamı hakkında karar verebilmesine, haklarını 

kullanmasına, kullanamadığı noktada hemşiresinin onun adına haklarını savunmasına olanak sağlayan bir 

yaklaşımdır. Hastaya uygulanan tedavi ve bakım seçeneklerinde hastaya zarar verme noktasında yer 

alabilecek uygulamalar ile karşılaştığında hemşire hastanın haklarını savunur. Hemşire hastaya uygulanan 

tedavi ve bakıma dair ortaya çıkabilecek yan etkilerde harekete geçer ve hasta hakları savunuculuğu rolü 

ile hastanın insani ve nitelikli bakım almasını sağlar (Akın 2020). 

 

4.SONUÇ 

Sonuç olarak onkoloji hemşiresi kanser tedavi ve bakım sürecinde etik yaklaşımları desteklemesi; hastaya 

verilen bakımın kalitesini olumlu yönde etkilemekte ve olası etik sorunların oluşumunu engellemektedir.        
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TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGERLERİ’NDE 

SUNULAN BİLDİRİLERİN ANALİZİ: DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLERİN ETKİSİ 

ANALYSIS OF PAPERS PRESENTED IN THE TURKISH NATIONAL EAR NOSE THROAT AND 

HEAD AND NECK SURGERY CONGRESS: THE EFFECT OF CHANGES IN CRITERIA FOR 

ASSOCIATE PROFESSORSHIP 

 
M. Volkan AKDOĞAN 

Dr. Öğr. Üyesi., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı  
 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada son 6 yıl içerisinde Ulusal KBB v BBC kongrelerinde sunulan bildiriler incelenmiş, 

2016 yılı Aralık ayında doçentlik sınav yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin sunulan bildirilerin nicelik 

ve niteliklerinde yapmış olduğu değişikliklerin ortaya konması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem:2014-2019 yıllarında gerçekleştirilmiş olan Ulusal KBB-BBC kongrelerinin bildiri 

özetleri elektronik ortamda taranarak sunumların özellikleri değerlendirilmiştir. Sunumlar sözlü sunum, 

basılı poster ve e- poster olarak ayrı ayrı değerlendirilmiş ve olgu sunumu, retrospektif, prospektif, 

deneysel ve kesitsel çalışmalar olarak sınıflandırılmıştır.  Çalışmaları gerçekleştiren yazar sayıları tespit 

edilerek doçentlik sınav yönetmeliğinin değiştiği Aralık 2016 öncesindeki 3 kongre ile sonrasındaki 3 

kongre karşılaştırılmıştır.  

 

Bulgular: 

Bildirilerin yıllara göre dağılımları Tablo 1’de özetlenmiştir.  

 

Tablo 1 

 SÖZLÜ BİLDİRİ BASILI POSTER e-POSTER 

2019 218 76 119 

2018 192 87 106 

2017 165 69 199 

2016 156 222 136 

2015 179 394 151 

2014 170 119 350 

 

 

Sözlü bildirilerin yazar sayısına göre yıllık dağılımları Tablo 2’de özetlenmiştir. 
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Tablo 2 

 

Sözlü bildirilerin doçentlik kriterlerinin değişmesinden önceki ve sonraki 3 yıl içerisindeki çalışma 

türüne göre dağılımları ise Tablo 3’deözetlenmiştir. 

 

Tablo 3 

 2017-2019 Kongreleri 2014-2016 Kongreleri 

Retrospektif çalışma 284 175 

Prospektif çalışma 162 186 

Kesitsel çalışma 59 49 

Deneysel çalışma 70 95 

 

 

Sonuç: Doçentlik kriterlerinde yapılmış olan değişiklikler akademisyenlerin akademik faaliyetleri 

sırasındaki tutum ve davranışlarında değişikliklere neden olabilir. Bu çalışma Türk Ulusal KBB 

kongrelerindeki sözlü bildirilerin değişen kriterlerle birlikte daha az sayıda kişi tarafından yapıldığını ve 

KBB hekimlerinin daha çok sözlü bildiri yapmaya öncelik vermeye başladığını bize göstermiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kulak burun boğaz, kongre, bildiri, doçentlik.  

 

ABSTRACT: 

Objective: In this study, the papers presented at the National ENT-HNS congresses in the last 6 years were 

analyzed and it was aimed to search out the changes in the quantity and quality of the presented papers 

after the varying criteria for associate professorship in December 2016. 

Materials and Methods: The abstracts of the National ENT-HNS congresses held in 2014-2019 were 

scanned electronically and the characteristics of the presentations were evaluated. Presentations were 

evaluated separately as oral presentations, printed postersand e-posters, and classified as case reports, 

retrospective, prospective, experimental and cross-sectional studies. The number of authors carryingout 

the studies was determined and compared to the 3 congresses before 2017 and the 3 congresses after the 

associate professorship criteria was changed. 

Results:  

The distribution of the presentations by years is summarized in Table 1. 

Yazar Sayısı 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Toplam 

1 22 

(%36,7) 

23 

(%38,3) 

5 

(%8,3) 

4 

(%6,7) 

4 

(6,7) 

2 

(%3,3) 

60 

(%100) 

2 25 

(%33,8) 

28 

(%37,8) 

8 

(%10,8) 

5 

(%6,8) 

3 

(4,1%) 

5 

(%6,8) 

74 

(%100) 

3 28 

(%26,4) 

20 

(%18,9) 

21 

(%19,8) 

16 

(%15,1) 

13 (%12,3) 8 (%7,5) 106 

(%100) 

4 49 

(%27,7) 

36 

(%20,3) 

28 

(%15,8) 

31 

(%17,5) 

22 

(%12,4) 

11 

(%6,2) 

177 

(%100) 

5 23 

(%12,2) 

27 

(%14,4) 

26 

(%13,8) 

25 

(%13,3) 

49 

(%26,1) 

38 

(%20,2) 

188 

(%100) 

6 31 

(%14,8) 

21 

(%10,0) 

34 

(%16,3) 

42 

(%20,1) 

26 

(%12,4) 

55 

(%26,3) 

209 

(%100) 

7 23 

(%16,1) 

18 

(%12,6) 

28 

(%19,6) 

20 

(%14,0) 

29 

(%20,3) 

25 

(%17,5) 

143 

(%100) 

7> 17 

(%13,9) 

19 

(%15,4) 

15 

(%12,2) 

13 

(%10,6) 

33 

(%26,8) 

26 

(%21,1) 

123 

(%100) 
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Table 1 

 ORAL PRESENTATİON PRINTED POSTER e-POSTER 

2019 218 76 119 

2018 192 87 106 

2017 165 69 199 

2016 156 222 136 

2015 179 394 151 

2014 170 119 350 

 

The annual distribution of oral presentations by the number of authors is summarized in Table 2. 

 

Table 2 

 

The distribution of oral presentations by the type of study within the 3 years before and after the change 

of associate professorship criteria is summarized in Table 3. 

 

Table 3 

 2017-2019 Congress 2014-2016 Congress 

Retrospectivestudy 284 175 

Prospectivestudy 162 186 

Cross-sectionalstudy 59 49 

Experimentalstudy 70 95 

 

Conclusion: Changes made in the associate professorship criteria may cause changes in the attitudes and 

behaviors of academics during their academic activities. This study shown us that oral presentataions in 

Turkish National ENT congresses are made by fewer researcher and with varying criteria ENT specialits 

have a trend to make more oral presentations. 

 

Keywords: Otorhinolaryngology, congress, presentation

Number of 

authors 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 Total 

1 22 
(%36,7) 

23 
(%38,3) 

5 
(%8,3) 

4 
(%6,7) 

4 
(6,7) 

2 
(%3,3) 

60 
(%100) 

2 25 

(%33,8) 

28 

(%37,8) 

8 

(%10,8) 

5 

(%6,8) 

3 

(4,1%) 

5 

(%6,8) 

74 

(%100) 

3 28 
(%26,4) 

20 
(%18,9) 

21 
(%19,8) 

16 
(%15,1) 

13 (%12,3) 8 (%7,5) 106 
(%100) 

4 49 

(%27,7) 

36 

(%20,3) 

28 

(%15,8) 

31 

(%17,5) 

22 

(%12,4) 

11 

(%6,2) 

177 

(%100) 

5 23 
(%12,2) 

27 
(%14,4) 

26 
(%13,8) 

25 
(%13,3) 

49 
(%26,1) 

38 
(%20,2) 

188 
(%100) 

6 31 

(%14,8) 

21 

(%10,0) 

34 

(%16,3) 

42 

(%20,1) 

26 

(%12,4) 

55 

(%26,3) 

209 

(%100) 

7 23 

(%16,1) 

18 

(%12,6) 

28 

(%19,6) 

20 

(%14,0) 

29 

(%20,3) 

25 

(%17,5) 

143 

(%100) 

7> 17 

(%13,9) 

19 

(%15,4) 

15 

(%12,2) 

13 

(%10.6) 

33 

(%26,8) 

26 

(%21,1) 

123 

(%100) 



1. ULUSLARARASI ETİK KONGRESİ 
2-3 Mayıs 2020/Ankara, Türkiye 

 

https://www.izdas.org/etik-kongresi 23 kongrebasvurusu@gmail.com 

 

  

TÜRKİYE’DE VETERİNER FAKÜLTELERİNDEKİ KADIN ÖĞRETİM ELEMANLARININ 

VETERİNER HEKİMLİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ETİK ÇERÇEVEDE 

BAKIŞ* 

THE OPİNİONS OF THE WOMEN INSTRUCTORS İN THE FACULTİES OF VETERİNARY 

MEDİCİNE İN TURKEY REGARDİNG THE VETERİNARY EDUCATİON WİTHİN THE ETHİCAL 

FRAMEWORK 

 

Aysun KOÇ 

Dr. Öğr. Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 

Pınar AYVAZOĞLU DEMİR 

Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Kars 

 

ÖZET 

Etik, dünden bugüne insanların bireysel ve toplumsal ilişkilerinin temelini oluşturan değerler bütünü olup, 

doğru-yanlış, iyi-kötü gibi ahlaki davranışları, ilke ve değerler bakımından inceleyen bir disiplin kolu 

olarak tanımlanabilir. Bu bakımdan etik eğitimi ve mesleki uygulamalardaki karşılığı çok önemlidir. 

Özellikle sağlık hizmetleri veren meslek gruplarında, mesleki etiğinin uygulanması zorunludur. Yapılan bu 

çalışmada, veteriner fakültelerinde görev alan kadın akademisyenlerin veteriner hekimlik eğitimine ve 

veteriner hekimliği mesleğinin geleceğine yönelik görüşleri etik perspektifle değerlendirilmiştir. Yapılan 

görüşmelerde kadın akademisyenlere “Veteriner hekimlik eğitimi yeterli mi?” sorusuna 

katılımcıların %47,70’i evet, %14,50’si kısmen ve %37,80’i hayır cevabını vermiştir. Çalışmada veteriner 

hekimliği mesleğinin yeterli değerde algılandığını düşünenlerin oranı %35,0 olarak belirlenmiştir. Konuya 

ilişkin görüşleri alınan katılımcıların özellikle veteriner hekimlerin sorumlulukları ve yetkileri hakkında 

yeterli bilgi sahibi olmaları 1. dereceden önemli bulunmuştur. Bu sonuca dayanarak veteriner fakültesi 

öğrencilerine verilen etik ve deontoloji eğitiminin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Oysa yapılan araştırmada, 

Türkiye’de eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan 30 veteriner fakültesinin sadece 15’inde (%50) ilgili dersi 

verebilecek öğretim elemanı olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmada kadın akademisyenlerin %56,80’i 

veteriner hekimlik mesleğinin gelecek yıllarda öneminin daha da artacağını bildirmişken, %21,40’ı 

kısmen, %21,80’ini ise değişmeyeceği yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu durum mesleğin geleceği 

açısından umut verici bir öngörü olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, mesleki etik kurallarına uygun 

davranışın kazandırılması için etkin ve yeterli bir etik eğitimine ek olarak mesleki uygulamalarının da etik 

yönden tartışılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekim, Meslek etiği, Kadın, Akademisyen 

 

 

 

 

 

 

 

* Bu çalışmanın örneklemi ve veri toplama aracına ilişkin ayrıntılı bilgi “Türkiye’de Veteriner Fakülteleri’nde görev alan kadın 

akademisyenlerin hayvancılık sektörüne bakış açılarının değerlendirilmesi” başlıklı makalede sunuldu.  
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ABSTRACT 

Ethics is the set of values that form the basis of the personal and social relations of people from past to 

today and can be defined as a discipline branch that examines moral behaviors such as right-wrong, good-

bad in terms of principles and values. In this regard, ethics education and its equivalent in professional 

practice are very important. It is obligatory to implement occupational ethics, especially in occupational 

groups providing healthcare services. In this study, the opinions of women academicians working in 

veterinary faculties regarding veterinary education and the future of veterinary medicine were evaluated 

from an ethical perspective. During the interviews, the question of "Is veterinary education sufficient?", 

which was asked towards the women academicians, was answered by 47.70% of the participants as yes, 

14.50% as partially and 37.80% as no. In the study, the rate of those who think that the veterinary profession 

is perceived with a sufficient value was determined as 35.0%. The fact that the participants, whose opinions 

were taken on the subject, have sufficient knowledge about the responsibilities and authorities of 

veterinarians, was considered fundamental. Based on this result, the necessity of ethics and deontology 

education given to students of veterinary faculties becomes evident. In this conducted research, however, 

among the 30 veterinary faculties carrying out educational activities in Turkey today, it was found that only 

15 (50%) of them have an instructor who can teach the related course. In the study, 56.80% of women 

academicians stated that the importance of veterinary profession will increase more in the following years, 

while 21.40% of them stated that it will partially change, and 21.80% of them stated that it will not change 

at all. This situation was evaluated as a promising prediction for the future of the profession. As a result, it 

was revealed that professional practices should be discussed ethically in addition to an effective and 

sufficient ethics education in order to bring the proper behavior for the codes of professional ethics. 

 

Keywords: Faculty of Veterinary, Veterinarian, Professional ethics, Women, Academician 

 

GİRİŞ 

Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri ve kuralları, doğru-

yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaki açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir (Kırel, 2000). Daha geniş bakış açısı 

ile etik, bütün etkinlik ve amaçların yerli yerine konulması, neyin yapılacağı veya yapılamayacağının, 

neyin isteneceğinin veya istenemeyeceğinin, neye sahip olunacağı ya da olunamayacağının gibi konuları 

içeren davranış kurallarıdır (Erdem, 2012).  

Toplumlar yaşamlarının düzeni için birtakım kurallara yani; gelenek-görenekler-adetlere, inanç kurallarına, 

hukuk kurallarına ve mesleki kurallarına gereksinim duyarlar. Her biri ayrı birer başlık içerisinde 

değerlendirilecek ve tartışılabilecek genişlikte olan bu kavramların hepsinde kendine yer bulan etik; insan 

eylemlerini konu alan felsefi bir disiplin olarak değerlendirilebilir. Etik ahlaki değerler felsefesi yönü ile 

evrensel bütünlüğünü oluştururken, eğitim etiği ve mesleki etik kavramları da geniş perspektifte karşımıza 

çıkmaktadır.  

İnsanı insan yapan faktörlerin en başında gelen eğitim, insan hayatının her safhasında yer almaktadır. 

Eğitimin nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlamaktır. Bugün, toplumu şekillendiren eğitim 

ve mesleki uygulamalarda, bireylerin kendisine ve topluma nasıl ve ne kadar yararlı olacağı konusunda 

temel dayanaklardan biri de etiktir. Nitekim etik insana ait yükümlülüklerin neler olması gerektiğini ele 

alırken, eğitim de bu yükümlülüklerin insana nasıl kazandırılacağını araştırmakta ve bulgularını 

uygulamaya geçirmektedir (Erdem ve ark, 2016).  

Modern hayatın içerisinde gereksinimi her gün artarak karşımıza çıkan mesleki etik eğitimi kavramı, 

özellikle sağlık bilimlerinin her alanında eğitim müfredatlarında yer verilmiş ve bu alanda akademik kadro 

ve lisansüstü eğitim-öğretim programları oluşturulmuştur. Bu bağlamda etik eğitimi sağlık bilimleri eğitimi 

alan öğrencisinin gelecekte bir meslek insanı olarak algılama-düşünme, duyma-yanıt verme biçiminde 

yetkinliğe ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Diğer yandan da kararlarında ve mesleki 

uygulamalarında erdemli olmayı amaçlayan bir karakter ve mesleki değerlerinin gelişiminin bir parçası 

olarak yer alacaktır. Bu bağlamda meslek etiği; mesleki davranışla ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin 
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haklı, neyin haksız olduğu hakkında inançlara dayalı ilkeler ve kurallar topluluğu olduğu kadar kişinin, 

kurumun ve toplumun etik anlayışından etkilenir (İşgüden ve ark, 2006). 

Bilimsel veteriner hekimliği eğitim öğretiminin ilk kez dünyada, 1762 yılında Fransa-Lyon’da 

başlamasından sonra mesleki davranış kuralları ile ilgili saptanabilen ilk eser, 1876 yılında Emile Thierry 

tarafından yayımlanan “Déontologie Vétérinaire Devoirs et Droits des Vétérinaires (Veteriner Deontoloji 

Veteriner Hekimlerin Görev ve Hakları)” başlıklı kitaptır (Gürler ve ark, 2020). Türkiye’de bilimsel 

anlamda eğitim-öğretime 1842 yılında Askeri Veteriner Okulu olarak başlamıştır (Erk ve ark, 1970). 

Türkiye’de ise 1917 yılında, Ulum Tabi’iye ve İçtimaiye Kütüphanesi tarafından yayımlanan Suphi 

Ethem’in, “Musahabelerim” adlı eserinde, askeri veteriner öğrencilerine anlatılan etik konulu bir dersin 

metni olduğu tespit edilmiştir (Gürler ve ark, 2020).  

Yapılan bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki veteriner fakültelerinde görev alan kadın akademisyenlerin 

veteriner hekimlik eğitimine ve veteriner hekimliği mesleğinin geleceğine yönelik görüşleri etik 

perspektifle değerlendirmek olup, özellikle sağlık bilimleri içerisinde yer alan veteriner hekimliği 

eğitiminde ki; etik eğitiminin genel durumu ve mesleki etik açısından gerekliliği noktasında farkındalık 

yaratmaktır. 

 

MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmanın örneklemi ve veri toplama aracına ilişkin ayrıntılı bilgi “Türkiye’de Veteriner 

Fakülteleri’nde görev alan kadın akademisyenlerin hayvancılık sektörüne bakış açılarının 

değerlendirilmesi” başlıklı makalede detaylı olarak sunuldu. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Veteriner fakültelerinde görev yapan ve anket çalışmamıza katılmayı kabul eden toplam 220 kadın 

akademisyenin unvanlarına göre “veteriner hekimlik eğitimi yeterli mi?” sorusuna verdikleri cevaplar 

Tablo 1’de verilmiştir.   

 

Tablo 1. Veteriner hekimlik eğitimi 

  

Unvan 

Veteriner hekimlik eğitimi yeterli mi?   

Hayır Kısmen Evet  

Profesör Dr. 13 (%30,2) 4 (%9,3) 26 (%60,5) 

Doçent Dr. 19 (%44,2) 6 (%14,0) 18 (%41,8) 

Dr. Öğretim Üyesi 14 (%27,5) 12 (%23,5) 25 (%49,0) 

Dr. Araştırma Görevlisi 19 (%46,3) 6 (%14,6) 16 (%39,1) 

Araştırma Görevlisi 18 (%42,9) 4 (%9,5) 20 (%47,6) 

 Toplam  83 (%37,8) 32 (%14,5) 105 (%47,7) 

X2= 10,464 p>0,05 

 

Tablo incelendiğinde istatistiki açıdan önemli bir fark olmamakla birlikte özelikle Profesör Dr. unvanına 

sahip akademisyenlerin %60,5’nin Veteriner hekimlik eğitimini yeterli gördükleri belirlenmiştir. Buna 

karşın yeterli olmadığını düşünenlerin oranı %37,8 olarak belirlenmiş olup, eğitimde gördükleri 

eksikliklere ilişkin görüşleri doğrultusunda elde edilen önerileri Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2. Veteriner hekimlik eğitiminde görülen bazı eksikliklere ilişkin önerileri 

Görüşler Frekans Yüzde 

Teorik derslerin yoğunluğunun azaltılıp pratik uygulamaların artırılması (Klinik, 

Laboratuvar, uygulama çiftliklerinde öğrencilerin daha aktif olması) 

110 31,5 

Gerekli alt yapının sağlanması ve materyal temini garanti altına alınmalı 105 30,1 

Öğrenci sayısının azaltılması ve derslerin günümüzdeki bilimsel gelişmeleri doğrultusunda 

interaktif şekilde yapılması 

82 23,5 

Akademik ve yardımcı personel eksikliğinin giderilmesi 75 21,5 

2. Sınıftan itibaren stajın yapılması 50 14,3 

Etik derslerine ağırlık verilmeli 25 7,2 

5. sınıfta öğrencilerin ilgi alanlarına yönlendirilerek branşlaşma sağlanması 12 3,4 

 

* Birden fazla cevap verildiği için n sayısı artmıştır 

 

Kadın akademisyenlerin “Veteriner hekimliğin yeterli değerde algılandığını düşünüyor musunuz?” 

sorusuna verdikleri cevaplar ve konuya ilişkin görüşleri Tablo 3 ve 4’te sunulmuştur. 

 

Tablo 3. Veteriner Hekimlik mesleği algısı  

 Unvan 
Sizce Veteriner hekimliğin yeterli değerde algılanıyor mu? 

Hayır  Evet  Kısmen 

Profesör Dr. 18 (%41,9) 16 (%37,2) 9 (%20,9) 

Doçent Dr. 16 (%37,2) 17 (%39,5) 10 (%23,3) 

Dr. Öğretim Üyesi 23 (%45,1) 22 (%43,1) 6 (%11,8) 

Dr. Araştırma Görevlisi 17 (%41,5) 11 (%26,8) 13 (%31,7) 

Araştırma Görevlisi 19 (%45,2) 11 (%26,2) 12 (%28,6) 

Toplam  93 (%42,3) 77 (%35,0) 50 (%22,7) 

X2= 15,476 p>0,05 

 

Tablo 4. Veteriner hekimliğin yeterli değerde algılanması için öneriler 

Görüşler Frekans Yüzde 

Veteriner hekimlerin sorumlulukları ve yetkileri hakkında yeterli bilgi sahibi olmaları 120 27,8 

Meslek örgütlerinin daha etkin olması ve medyada yerinde ve zamanında halkı 

bilgilendirecek demeç vermeli 

106 24,6 

Halk sağlığı ve koruyucu hekimlikteki etkinliklerinin topluma aktarılması 82 19,0 

Veteriner hekimin kendine ve mesleğine daha fazla değer vermesi 65 15,1 

Meslektaşlar arası işbirliği ve dayanışmanın artırılması 58 13,5 

 

* Birden fazla cevap verildiği için n sayısı artmıştır 

 

Yapılan görüşmelerde kadın akademisyenlerin “Mesleğin gelecek yıllarda öneminin artacağını düşünüyor 

musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar ve konuya ilişkin görüşleri Tablo 5 ve 6’da sunulmuştur 
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Tablo 5. Mesleğin geleceği 

  

Unvan 

Sizce mesleğin gelecek yıllarda önemi artar mı? 

Evet  Değişmez  Kısmen  

Profesör Dr. 30 (%69,8) 10 (%23,2) 3 (%7,0) 

Doçent Dr. 25 (%58,1) 10 (%23,3) 8 (%18,6) 

Dr. Öğretim Üyesi 30 (%58,8) 8 (%15,7) 13 (%25,5) 

Dr. Araştırma Görevlisi 20 (%48,8) 11 (%26,9) 10 (%24,3) 

Araştırma Görevlisi 20 (%47,5) 9 (%21,5) 13 (%31,0) 

Toplam  125 (%56,8) 48 (%21,8) 47 (%21,4) 

X2= 12,354 p>0,05 

 

Tablo 6. Mesleğin geleceğine ilişkin görüşler 

Mesleğin önemi artar, çünkü Frekans Mesleğin önemi değişmez, çünkü  Frekans 

Nüfus artışı ve hayvansal ürünlere olan talep  42 Fakülte sayısındaki artışlar  14 

Gıda güvenliği ve güvenirliğinin öneminin 

artması 
35 

Veteriner hekimlerin kamuda yeterince görev 

almaması 
12 

Pet hayvan besleyen hayvan severlerin 

sayısının artması  
23 

Hayvancılık politikalarındaki eksiklikler ve 

ithalat 
9 

Salgın hastalıklar mücadele  15 Kırsal göçteki artışlar 8 

Hayvan refahı, organik hayvancılık vb. tüketici 

bilincinin artması  
10 

Veteriner hekimlerin diplomalarını kiraya 

vermesi 
5 

 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yapılan görüşmelerde, veteriner hekimlik eğitimini yeterli olmadığını düşünenlerin oranı %37,8 olarak 

belirlenmiş olup, katılımcılara göre veteriner hekimlik eğitiminde, teorik derslerin yoğunluğunun azaltılıp 

pratik uygulamaları artırılmalı, laboratuvar ve klinik-çiftlik uygulamaları için gerekli alt yapının 

sağlanması ve derslerin günümüzdeki bilimsel gelişmeleri ışığında yeniden dizayn edilerek interaktif 

şekilde yapılması sağlanmalıdır. Bu bulguya paralel olarak, Demir ve ark. (2016) veteriner fakültesi 

öğrencileri ile yaptıkları çalışmada, bu oranın %32,5 olduğu ve öğrencilerin özellikle teorik derslerin 

yoğunluğundan ve bundan dolayı oluşan bilgi karmaşasından şikayetçi oldukları bildirilmiştir.  

Yapılan çalışmada; Tablo 3’te sorulan “Veteriner hekimliğin yeterli değerde algılandığını düşünüyor 

musunuz?” sorusuna farklı unvandaki kadın akademisyenlerin birbirine yakın cevaplar verdikleri 

belirlenmiş olup, toplamda %42,3’ü hayır, %35’i evet ve %22,7’si kısmen yanıtını vermişlerdir. Mesleğin 

yeterli değerde ve önemde algılanmamasına neden olan faktörleri doğru değerlendirmek gereklidir. 

Şüphesiz, veteriner hekimliği mesleğinin hizmet alanlarının yeterli ölçüde kamu da 

anlatılmadığı/algılatılmadığı da bir gerçektir. Diğer yandan veteriner hekimliğin halk sağlığı hizmetlerinin 

oluşturulması noktasında önemli bir ayağını oluşturduğu bilgisinin de bilinmiyor olması bu sonucun ortaya 

çıkmasına neden olabilir. Kamuoyunda kitle iletişim araçları ile ilgili platformlarda mesleğin sağlık 

hizmetlerinin bir parçası olduğu vurgusunun yapılması son derece önemlidir. Nitekim özellikle son 

dönemde yaşanan Corona virüs hastalığı (Covid 19) nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya 

Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)tarafından “Tek Sağlık” 

adı altında disiplinlerarası işbirliği geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.   
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Tablo 4’de “Veteriner hekimliğin yeterli değerde algılanması için öneriler” başlığı altında sunulan 

seçenekler arasında %27,8 oranında “Veteriner hekimlerin sorumlulukları ve yetkileri hakkında yeterli 

bilgi sahibi olmaları” sonucu çıkmıştır. Görev-sorumluluk-yetkiler mesleklerin hareket alanlarını ve 

dolayısıyla kendi mesleki kurallarını belirleyen kavramlardır. İşlerin yapılışı açısından daha önceden 

belirlenmiş kuralların veya standartların var olması birlik ve düzenin kurulmasını sağlar. Dürüstlük, güven, 

sorumluluk hem kişiler hem de işletmeler için çok önemlidir (İşgüden ve ark, 2006). Mesleklere ilişkin 

oluşturulmuş olan etik kurallar ise görev-sorumluluk bilincinin oluşturulması ve işlerlik kazandırılması 

noktasında önemlidir.  

Etik kurallar ve standartlar meslek mensuplarının çalışma hayatlarının geliştirilmesine ve iyileştirilmesine 

imkân sağlayan fırsatlardır. İşlerin yapılışı açısından daha önceden belirlenmiş kuralların veya standartların 

var olması, birlik ve düzenin kurulmasını sağlar (İşgüden ve ark, 2006). Çözüm önerileri içerisinde yer 

alan %27,8’lik yanıtın, mesleki etik değerlerin verilmesi ve oluşturulması paralelinde görev ve 

sorumlulukların da güç kazanmasını sağlayacaktır.  

Çözüm önerileri arasında yer alan “Meslektaşlar arası işbirliği ve dayanışmanın artırılması” yanıtı 

ise %13,5 ile en alt sınırda yer almaktadır. Uslusoy ve ark.’nın (2016) da değişen etmenlere bağlı olarak 

(Sosyo-demografik özelliklere göre değerlendirildiğinde) hemşirelerde meslektaş dayanışmasının 

ölçüldüğü çalışmada, puan ortalamasının 94.9±13.4 olduğu saptanmıştır. Veteriner fakültesi kadın öğretim 

elemanları arasında yapılan çalışma sonuçları, mesleki iş birliği ve dayanışma önerisinin diğerleri arasında 

düşük düzeyde kalması şaşırtıcı olmakla beraber bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mesleki 

uyum ve doyumun bir parçası olarak, meslektaşlar arası dayanışma ve mesleki örgütlülük zorunlu bir 

noktada durmaktadır. 

Veteriner hekimliği lisans eğitimi müfredatında, meslektaşlar arası dayanışma ve işbirliğinin tüm 

yönleriyle ele alınıp anlatıldığı, (Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik; Mesleki Etik, Deontoloji ve 

Veteriner Hekimliği Mevzuatı; Mesleki Etik ve Deontoloji; Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı) 

başlıklar altında yer alan ilgili anabilim dalları tarafından verilmektedir. Bu eksikliğin ya da bu bilincin 

verilmesi noktasında ilgili anabilim dallarının varlığı ve desteklenmesi çok önemlidir.  

Bugün Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumu'na bağlı olarak veteriner hekimliği eğitim programı bulunan 

(08.04.2020) itibariyle; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Yakındoğu ve Kırgızistan-Türkiye Manas 

üniversiteleri de dahil) 30 üniversitede bulunmaktadır. Bu 30 fakültelerin 22'sinde etik eğitimini veren 

Anabilim Dalının (Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji) kurulmuş olduğu ve fakültelerin 15'inde dersi 

verecek ilgili Anabilim Dalında kadrolu olarak öğretim elemanı bulunduğu belirlenmiştir (YÖK, 2020). 

Tüm fakültelerin internet sitelerinden ilgili anabilim dalının var olduğu ancak 30 fakülte içerisinde 15’inde 

ders vermekle yükümlü öğretim üyesinin olmadığı ve farklı anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından 

verildiği saptanmıştır.  

Yapılan çalışmada, kadın akademisyenlerin yaklaşık %57’si Türkiye’de, veteriner hekimlik mesleğinin 

gelecek yıllar içerisinde öneminin daha da artacağını bildirmiş olup, akademik unvanın yükselişine bağlı 

olarak bu düşüncenin %69,8’e kadar çıktığı belirlenmiştir. Demir ve ark.’nın (2016) veteriner fakültesi 

öğrencileri ile yaptıkları çalışmada bu değeri %85 olarak bildirmişlerdir. Bu iki çalışmada, benzer olarak 

katılımcıların mesleğin geleceğine yönelik umutlu olmalarında; pet hayvancılığı, halk sağlığı, gıda 

güvenliği, hayvan refahı gibi konularda tüketicinin bilinçlenmesi, hayvancılık sektöründe yaşanan 

sorunların çözümünde veteriner hekimlik mesleğin önemini artıracağına ilişkin beklentilerinin olduğu 

söylenebilir.  

Yapılan görüşmelerde özellikle mesleğin gelecekte öneminin, nüfus artışına bağlı olarak hayvansal 

ürünlere olan talebin günümüzde ve gelecek yıllarda daha da artacağı öngörülmüştür. Nitekim staratejik 

ürün olarak kabul edilen ve beslenmede önemli bir yer tutan hayvansal ürünlerin çiftlikten sofraya kadar 

her aşamasında veteriner hekimlere her aşamada önemli görevler düşmektedir. Özen ve ark.’nın (2012) 

yapmış oldukları çalışmada, bu çalışma bulgularına benzer olarak, Türkiye’deki pazar koşulları 

doğrultusunda, yakın gelecekte, en fazla gelişebilecek alanların ‘gıda kalitesi ve güvenliği’, ‘organik-tarım 

hayvancılık’, ‘sürü sağlığı’, ‘halk sağlığı’ ve ‘pet sektörü’ olduğu sonucuna varmışlardır. Bu bağlamda, 

gıda kalitesi ve halk sağlığı alanlarının hem Türkiye’de hem de Avrupa ülkelerinde veteriner hekimlerin 
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toplum sağlığı açısından sorumluluk alanlarının genişleyeceği öngörüsünde bulunulabilir. Nitekim, hala 

önemini koruyan zoonotik hastalıkların gerek hayvanlar arasında yayılmasını gerekse insanlara 

bulaşmasını önlemede ve hastalığın kontrol altına alınmasında kilit noktada bulunan Veteriner hekimlerin, 

görev ve sorumluluklarının mesleki etik eğitimi ve uygulama sahasının doğru anlatımı ile pekişeceği bir 

gerçektir.  

Çalışmada ayrıca, fakülte sayısındaki artış ve kamuda etkin bir şekilde görev almamasına bağlı olarak 

Mesleğin öneminin değişmeyeceği yönünde görüşlerde bildirilmiştir. Zira, bugün için Türkiye’de eğitim-

öğretim veren veteriner fakültesinin sayısının 30 olması ve gelecekte bu sayının artacağı yönünde ki 

öngörüdür. Fakülte sayısının artışı ile ters orantılı gelişim gösteren hayvancılık sektörü ve hayvancılık 

politikaları ile veteriner hekim istihdam sorunu beraberinde, veteriner hekimliği mesleğinin alanını 

daraltıp, haksız rekabet ve meslektaş dayanışması gibi değer kavramlarının yitirilmesi sonucunu da 

doğurması muhtemeldir.  

Sonuç olarak, veteriner hekimliği eğitiminde, mesleki etik kurallara uygun davranışın kazandırılması için 

iyi düzeyde kavramsal etik eğitimine ek olarak mesleki vakaların etik yönden tartışılması gerektiği 

gerçeğinden hareketle, mesleki etik dersinin, veteriner hekimlik eğitimi müfredatında daha geniş yer 

verilmesi gerekmektedir. Ayrıca veteriner hekimliği eğitiminin çok önemli bir parçası olan mesleki etik 

eğitiminin her fakültede dersi verecek öğretim elemanının bulunmayışı da sorunun başka bir ayağını 

oluşturduğundan, bu eğitimi verecek olan öğretim elemanı olmayan fakültelerin ivedilikle bu eksikliklerini 

gidermesi ve mesleğin vizyonu ve saygınlığı için veteriner mesleki etik dersinin hak ettiği değere 

kavuşturulması gerektiği düşünülmektedir.  
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BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE TOPLUMBİLİMSEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM 

ARACI OLARAK GAZETELERİN KULLANIMI 

THE USE OF NEWSPAPERS AS AN EDUCATIONAL TOOL IN TEACHING SOCIOSCIENTIFIC 

ISSUES IN BIOLOGY EDUCATION 

 

Esma AKSAKAL 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 

Biyoloji Eğitimi 

Melike ÖZER KESKİN 

Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Biyoloji Eğitimi 

 

ÖZET 

Genetik mühendisliği, biyoteknoloji gibi biyolojik bilimlerdeki hızlı gelişmeler hayatımızı çok yakından 

etkilemektedir. Hayatımızı etkileyen bu gelişmeler farklı sorunlara çözüm olmakla birlikte beraberinde 

farklı etik tartışmaları da getirmektedir. Öğrencilere konu alan bilgisinin verilmesinin yanı sıra bu 

kazanımların toplumsal yansımalarının da ele alındığı etik eğitimi süreçleri bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bu çalışmada biyoetik eğitimi kapsamında GDO gibi etik ikilem içeren konuların işlenişinde gazete 

haberlerinden yararlanılmıştır. Bu bağlamda gazeteler hem güncel bilgileri içermesi hem de öğrencilere 

sınıf ortamı dışında öğrenme ortamı sunması gibi özellikleriyle önemli bir eğitim materyalidir. Ulusal 

basında yer alan yüksek tirajlı gazetelerin internet arşivleri taranarak GDO ile ilgili gazete haberlerine 

ulaşılmış ve konu ile ilgili gazete haberleri seçilmiştir. Uygulama Ankara ili sınırlarında bulunan üç devlet 

lisesinde okuyan 11. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmada ilgili konuda hazırlanan bilgi testi, 

biyoloji tutum ölçeği ön test son test olarak uygulanmıştır. Seçilen gazete haberleri Smith (1992) tarafından 

ortaya konulan biyoetik eğitimine yönelik model temel alınarak öğrenme sürecinde kullanılmıştır. 

Gazetelerle biyoetik eğitim sürecinin öğrencilerin başarısına, tutumuna ve argüman kaliteleri üzerine etkisi 

incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Biyoloji eğitimi, gazete, GDO, toplumbilimsel konular, argüman kalitesi, biyoloji 

tutum 

 

ABSTRACT 

Rapid developments in biological sciences such as genetic engineering and biotechnology affect 

our life very closely. While these developments affecting our lives are solutions to some of our 

problems, they also bring different ethical discussions. In addition to providing students with 

knowledge of the subject, ethical education processes, in which the social reflections of these 

gains are discussed, have become imperative. In this study, newspaper articles were used in the 

processing of topics that contain ethical dilemmas such as GMO within the scope of bioethics 

education. In this context, the newspapers are considered as an important educational material 

with their features such as both containing up-to-date information and providing students with a 

learning environment outside the classroom environment. The internet archives of high circulation 

newspapers in the national press were scanned and newspaper news about GMO were reached 

and selected. The application was made with 11th grade students of three state high schools located 

in the borders of Ankara. In the research, knowledge test prepared on related topics and biology 

attitude scale were applied as pre-test and post-test. In addition, newspaper articles on selected 

topics were used in the learning process based on the model for bioethics education put forward 

http://gef-matematikfen-biyoloji.gazi.edu.tr/
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by Smith (1992). With newspapers, the effect of bioethics education process on students' success, 

attitude and argumentation quality examined. 

 

Keywords: Biology education, newspaper, GMO, socioscientific issues, argumentation quality, 

biology attitude 
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ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ETİK EĞİTİMİ 

 TEACHING ETHICS THROUGHOUT THE BIOLOGY AND SCIENCE CURRICULUMS 

 

Mehmet YILDIRIM 

Milli Eğitim Bakanlığı, MEB 

Melike ÖZER KESKİN 

Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı 

 

 

ÖZET 

Biyolojik bilimlerde son yıllarda izlenen gelişim ile birlikte genetik mühendisliği, biyoteknoloji gibi yeni 

bilim dalları ortaya çıkmıştır. Bu bilim dallarındaki gelişmeler sağladıkları avantajların yanı sıra canlılara 

ve özellikle insana yönelik değer sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu durum biyoetik 

disiplininin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Biyoetik, klonlama, gen terapisi, değiştirilmiş DNA, RNA, 

biyolojik silahlar ile ortaya çıkan bölgesel ya da tüm dünyayı kapsayan pandemik durumlar gibi biyolojik 

bilim uygulamalarının etik boyutlarıyla ilgilenen bir disiplindir. Öğrencilerin gelecekteki toplumsal 

rollerine hazırlanmasında söz konusu konularla ilgili sadece bilimsel bilginin yeterli olmayacağı aynı 

zamanda bu uygulamaların sosyal, kültürel, dini, ahlaki, yasal vb. yönlerini kapsayacak bir eğitime ihtiyaç 

duyulmaktadır. Öğrencilerin bilimin doğasını kavramaları, bilinçli, ahlaklı, donanımlı bir vatandaş olması 

fen bilimleri ve biyoloji ders müfredatında yer alan biyoetik yaklaşımları kazanımları ile mümkündür. Bu 

nedenle fen bilimleri ve biyoloji öğretim programlarında yer alan kazanımların biyoetik eğitimi yaklaşımı 

bakış açısıyla incelenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada 3-8. Sınıf fen bilimleri öğretim programında 

yer alan biyoloji ile ilgili kazanımlar ile ve 9-12. Sınıf biyoloji öğretim programı kazanımları biyoetik 

eğitimi yaklaşımı ile incelenmiştir. Öğretim programların mevcut ve olması gereken etik kazanımlar 

boyutuyla ele alınmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Etik, etik eğitimi, biyoetik, öğretim programı, biyoloji, fen bilimleri  

 

ABSTRACT 

With the development observed in biological sciences in recent years, new branches of science such as 

genetic engineering and biotechnology have emerged. In addition to the advantages they have provided, 

advances in these disciplines have led to the emergence of value problems for living things, especially 

human beings, and this has led to the emergence of bioethical discipline. Bioethics is a discipline which 

deals with the ethical dimensions of biological science practices, such as cloning, gene therapy, modified 

DNA, RNA, regional or worldwide pandemic situations that occur with biological weapons. In preparing 

students for their future social roles, not only scientific knowledge about these topics will be sufficient, but 

also an education is needed to cover social, cultural, religious, moral, legal, etc. applications of these 

practices. Students could comprehend the nature of science and become a conscious, moral and equipped 

citizen with the acquisition of bioethical approaches in the science and biology curriculum. Therefore, it is 

important to examine the science and biology teaching programs with the perspective of bioethics 

education approach. In this study, the science curriculum for and biology curriculum for 3-8th grades and 

the biology curriculum for 9-12th grades were analyzed by considering the bioethics education approach. 

The curriculum is analyzed in terms of the current and necessary ethical learning gains. 

Keywords: Ethics, ethics education, bioethics, curriculum, biology, science
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EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETİK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK 

ALGILARI 

THE METAPHORIC PERCEPTIONS OF EDUCATION FACULTY STUDENTS TOWARDS 

“ETHICS” CONCEPT 
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Esma AKSAKAL 
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Ceren YÜCETÜRK 

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı 

 

  

ÖZET 

Bu çalışmada Ankara ilinde bulunan bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin 

etik kavramına yönelik algılarının metaforlar yolu ile ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma olgu 

bilim araştırma desenine göre planlanmıştır. Yüz yüze ve online formatta hazırlanan anket formunda 

öğrencilerden “Etik …… gibidir, çünkü……” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde 

içerik analizinden yararlanılmış ve tüm veriler üç araştırmacı tarafından bağımsız analiz edilmiştir. 

Değerlendiriciler arasında görüş ayrılığı olması durumda uzlaşı çalışması yapılmıştır. Çalışmaya 17 farklı 

anabilim dalında öğrenim gören toplam 282 eğitim fakültesi öğrencisi katılmış bu formların 249’ü 

değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma 182 (%73,09) kadın, 67 (%26,91) erkek öğrencisi ile 

gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler tarafından kullanılan metaforlar ortak özellikleri bakımından farklı 

kavramsal kategoriler altında toplanmıştır. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin etik kavramı ile ilgili en çok 

ahlak, kural, doğruluk, toplum, su, kanun, vicdan ve insan metaforlarını tercih ettiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Metafor, etik, eğitim fakültesi 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to reveal the perceptions of students studying at the Faculty of Education of a 

public university in Ankara province towards the concept of ethics through metaphors. The research is 

planned according to the phenomenology research design. In the questionnaire prepared in printed and 

online format, students were asked to complete the expression “Ethics is like……, because ……”. Content 

analysis was used in the analysis of the data and all data were analyzed independently by three researchers. 

In the event of disagreement between the evaluators, a consensus study was conducted. A total of 282 

education faculty students studying in 17 different departments participated in the study. 249 of these forms 

were evaluated. The study was carried out with 182 (73.09%) female students and 67 (26.91%) male 

students. Metaphors used by students are gathered under different conceptual categories in terms of their 

common features. It has been determined that the students of the Faculty of Education mostly prefer 

morality, rule, righteousness, society, water, law, conscience and human metaphors regarding the concept 

of ethics. 

 

Keywords: Metaphor, ethics, education faculty student
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EYLEM ARAŞTIRMALARINDA ETİK ZORLUKLAR: “ÖTEKİLEŞTİRME” VE 

“GERÇEKLERİ BULMA” 

ETHİCAL DİFFİCULTİES İN ACTİON RESEARCH: “OTHERİNG” AND “FİNDİNG THE FACTS” 

 

                                                                  Sevda DOLAPÇIOĞLU   

Dr. Mustafa Kemal University, Department of Education Science  

 

ÖZET 

Eylem araştırması terimini Lewin ortaya atmıştır. Sosyal psikolog Kurt Lewin sosyal bilimler yoluyla 

demokratik derinliği, problemlerin içinde yaşanan ilişkiler üzerinden gerçekleri bulma (fact-funding) ve 

bu problemleri çözmeye yönelik sığ olmayan çözümler sunma arayışına dayandırmaktadır (Dolapçıoğlu, 

2019). Eylem araştırmalarında etik problemlerin çıkış noktası bu ilişki üzerinde oluşmaktadır. Katılımcı ne 

kadar araştırmanın içinde ve problemi çözmek için araştırmacı ile birlikte çalışmaya rıza göstermiş? 

Katılımcıların “ötekileştirme” oranı nedir? Gerçekleri bulma konusunda fiziksel zarar verme konusunda 

hem fikir olabiliriz ancak duygusal zarara sebep olmamak için nelere dikkat edilmelidir? Çalışma 

yaptığımız kurumun yönetim, personel, öğrenci, öğretmen ya da aileler tarafından bize tanınan araştırma 

ayrıcalığının ışığında bu soruları eylem araştırmasına başlamadan önce ayrıntılı tanımlamalıyız ve süreci 

bu ilkeler doğrultusunda özenle yürütmeliyiz. Üniversite tarafından verilen etik eğitimleri hem nitel 

araştırma sürecini karşılayacak kadar kapsamlı olmayabilir hem de araştırmanın yürütüleceği bağlamı tam 

olarak hedefleyememiş olabilir. Bu araştırma eylem araştırmasında etik ile ilgili akademik yazıları 

inceleyerek eylem araştırmasında etik için öneriler sunmaktadır. Amaç, eylem araştırmasında etik ile ilgili 

duyarlılık ve dikkat edilecek konuları derinlemesine açıklamaktır. Yazarlara göre eylem araştırmalarında 

en büyük etik problemi araştırmacının rolü ve katılımcıların ötekileştirme mesafesi ile ilgilidir. Diğer 

taraftan araştırma yapılan resmî kurumların vizyonuna saygılı olmak, kendi ortamında araştırma yaparken 

uygulayıcı ve araştırmacı rol çatışması yaşamamak için önlemleri almak, katılımcı mahremiyeti ve 

anonimliğine özen göstermek ve araştırmacının güvenliğini dikkate almayı eylem araştırması etiği için 

dikkat edilecek ana noktalar olarak sıralanabilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Eylem araştırması, etik, ötekileştirme 

 

ABSTRACT 

The action research term was introduced by Lewin for the first time. Social psychologist Kurt Lewin bases 

his democratic depth through social sciences by the fact-finding through the relationships within the 

problems and the search for shallow solutions to solve these problems. (Dolapçıoğlu, 2019). The starting 

point of ethical problems in action research is formed on this relationship. How much is the participant 

involved in research and agreed to work with the researcher to solve the problem? What is the “othering” 

rate of the participants? We can both agree on doing physical harm in finding facts, but what should be 

considered to avoid emotional harm? In the light of the privilege of research granted to us by the 

management, staff, students, teachers or families of the institution we work with, we should identify these 

questions in detail before starting the action research and we should conduct the process carefully in line 

with these principles. Ethics education provided by the university may not be comprehensive enough to 

meet the qualitative research process and may not be able to fully target the context in which the research 

will be conducted. This research examines ethics related to ethics in action research and offers suggestions 

for ethics in action research. The aim is to present in-depth sensitivity and ethical issues in action research. 

According to the authors, the biggest ethical problem in action research concerns the role of the researcher 
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and the othering distance of the participants .sOn the other hand, respecting the vision of official institutions 

researched, taking precautions to avoid practitioner and researcher role conflicts while conducting research 

in their own environment, taking care of participant privacy and anonymity, and taking into consideration 

the safety of the researcher are the main points to be considered for research ethics. 

 

Key Words: Action Research, ethics, otherin
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HIRSIZDAN ÖĞRETMEN, ÖĞRETMENDEN HIRSIZ OLUR MU? 

IS IT POSSIBLE A TEACHER BE A THIEF OR A THIEF BE A TEACHER 

 

Canan DEMİR YILDIZ 

Dr. Öğr. Üyesi., Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

 

ÖZET 

Öğretmenlik mesleği, insan ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı etik bir meslektir. Öğretmenlik meslek 

etkisinin yüksek olması önemli oranda bireylerin “ideal insan/iyi vatandaş” anlayışına yakın olmasıyla 

ilişkilidir. 

Türkiye’de öğretmenlik mesleğine atanma kriterlerine bakıldığında “Daha önce yüz kızartıcı bir suç 

işlememiş olmak” şartı göz önünde bulundurulmaktadır, bu nedenle atanmak için başvuru yapan öğretmen 

adaylarından adli sicil kaydı istenmektedir (MEB,2015). Burada belirtilen ahlaki kriterin dışında mesleğe 

zarar veren ve mesleği itibarsızlaştıran davranışların dikkate alınamadığı görülmektedir. Daha önemlisi 

öğretmenlik mesleğine giriş aşaması olan Eğitim Fakültelerine bu bağlamda bir değerlendirme yapılmadan 

öğretmen adayları alınmaktadır. Bu öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıracak, 

saygınlığını azaltacak davranışları, Eğitim fakültesine gelmeden önce belirlenemediği gibi; öğrencilik 

hayatı boyunca derse giren öğretim üyeleri ve akademisyenler tarafından da dikkate alınamamakta ve 

gereken önem verilememektedir. Oysa öğretmenlik mesleği, eğitim kurumlarının tüm düzeylerinde hedefi 

sadece bilgileri etkili bir şekilde vermek, modern ve yenilikçi öğretim yöntemlerinden yararlanmak ve 

eğitim sisteminde üst derecelere çıkmak değil, aynı zamanda meslek etiği ve ahlaki değerleri de 

aşılamaktır. Eğitimciler derslerini öğrencilerine aktarırken, öğrenciler sınıf içerisinde kendi 

performanslarını sergilerken, yöneticiler veya okul müdürleri görevlerini yerine getirirken, yardımcı 

personel teknik veya büro işlerini yaparken, mesleki etik ve ahlaki değerlerin farkında olmalıdırlar. Bu 

sayede, bireyler görevlerini daha iyi yapacaklar, iyi ilişkiler kuracak ve bu süreci zevk ve memnuniyetle 

geçireceklerdir (Chhonkar, 2014).  

Eğitim kurumlarında çalışan tüm bireyler, gerekli eğitim nitelikleri, öğretim, yeterlilikler, beceri ve 

yetenekler ve deneyimlerin yanı sıra ahlaki değerler ve mesleki etik konusunda farkındalık yaratmaları 

gerektiğini bilmelidirler. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, öğretmenlik mesleğinin kaçınılmaz bir 

boyutu olan ahlaki boyutu ile ilgili farkındalık yaratmaktır. Bu çalışmada ahlaki ilkelere aykırı olan 

“hırsızlık” davranışından yola çıkılmıştır. Hırsızlık, kanunen bir suçtur ancak günümüzde hırsızlığın, 

kanıtlanamayan boyutları da bulunmaktadır. Örneğin emek hırsızlığı, bilgi hırsızlığı, gibi. Bu bağlamda 

öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır. Öncelikle öğretmen adaylarına “Öğretmenden hırsız, hırsızdan 

öğretmen olur mu?” sorusu yöneltilmiş ve öğrencilerin verdiği tepkiler gözlemlenmiştir. Daha sonra 

öğrencilere bireysel görüşlerini kendilerine verilen yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan soru formuna 

yazmaları istenmiştir. Öğretmenlik mesleğine henüz adım atmış birinci sınıf öğrencilerine, birinci dönemin 

ilk derslerinde bu uygulama yapılmıştır. Diğer taraftan dördüncü sınıf öğrencilerine ise mezun olmadan 

önce son dönemlerinde bu uygulama yapılmıştır. Bu çerçevede elde edilen sonuçlar, içerik analizi yoluyla 

analiz edilecek, öğrencilerin vermiş oldukları görüşler kodlanarak, belirli temalar altında toplanacaktır. 

Birinci sınıf ve son sınıf öğrencileri olan öğretmen adaylarının görüşleri karşılaştırılarak farklılaşan 

boyutları değerlendirilecektir.  

Elde edilen bulgular, sonuç ve tartışma, araştırma tamamlandığında verilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik mesleği, ahlaki değerler, öğretmenlik meslek etiği, hırsızlık 
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ABSTRACT  

The teaching profession is an ethical profession where human relationships are intense. The high impact 

of teaching profession is related to the fact that individuals are close to the concept of “ideal people / good 

citizens”. 

When the teaching profession in the appointment criteria in Turkey "Not having committed a disgraceful 

crime before" is considered essential, therefore criminal records of teachers who apply to be appointed is 

required (MOE, 2015). It is seen that behaviors that harm the profession and discredit the profession cannot 

be taken into account. More importantly, prospective teachers are admitted to the Education Faculties, 

which are the stage of entry into the teaching profession, without any evaluation in this context. The 

behaviors of these pre-service teachers, which will discredit the teaching profession and reduce their 

dignity, cannot be determined before they come to the Faculty of Education; during the undergraduate life, 

the faculty members and academicians who attend the classes cannot be able to take into consideration 

students’ behaviors and the necessary attention cannot be given in this respect. However, the profession of 

teaching is not only to provide information effectively at all levels of educational institutions, to take 

advantage of modern and innovative teaching methods and to go up in the education system, but also to 

instill professional ethics and moral values. Educators should be aware of professional ethical and moral 

values while transferring their lessons to their students, performing their own performances in the 

classroom, administrators or school principals performing their duties, technical staff or office work. In 

this way, individuals will perform their duties better, establish good relations and spend this process with 

pleasure and satisfaction (Chhonkar, 2014). 

All individuals working in educational institutions should know that they need to raise awareness of moral 

values and professional ethics, as well as the necessary educational qualifications, teaching, competencies, 

skills and abilities and experiences. In this context, the purpose of this research is to raise awareness about 

the moral dimension, which is an inevitable aspect of the teaching profession. In this study, it is set out 

from the behavior of “theft” which is against moral principles. Theft is a legal crime, but today there are 

also unproven dimensions of theft. For example, labor theft, information theft, etc. In this context, the 

opinions of teacher candidates were taken. First of all, to the teacher candidates, "Would the teacher be a 

thief from a teacher and a teacher from a thief?" was asked and the reactions of the students were observed. 

Then students were asked to write their individual opinions on the questionnaire consisting of semi-

structured questions given to them. This practice was made in the first lessons of the first semester for the 

first year students who have just stepped into the teaching profession. On the other hand, this application 

was made to the fourth grade students in their final term before graduation. The results obtained in this 

framework will be analyzed through content analysis, the opinions given by the students will be coded and 

gathered under certain themes. The opinions of pre-service teachers who are first and last year students 

will be compared and their varying dimensions will be evaluated. 

The findings, results and discussion will be given when the research is completed. 

 

Key words: Teaching profession, moral values, teaching profession ethics, theft 
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ÖZET                                                                                                                            

İnsanların toplumsal yapı içerisinde sağlıklı ve mutlu yaşayabilmeleri için uymaları gereken bazı kurallar 

vardır. Bu kurallardan bir bölümü yazılı kurallar olarak karşımıza çıkarken, bazı kurallar ise yazılı olmasa 

da insanların uymaları gereken kurallar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu kuralların başında etik 

kavramı gelmektedir. Gerek insanlar arasındaki ilişkilerde gerekse de örgütsel davranışlarda etik kavramı 

sosyal ilişkilerin sağlıklı olmasında önemli bir yere sahiptir. Tarihsel açıdan ele alındığı zaman kökleri ilk 

çağlara kadar uzanan etik kavramı günümüzde psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve felsefe başta olmak üzere 

birçok alanda önemli bir araştırma konusudur. Bunun temelinde etik kavramının birçok olgu ve kavram ile 

yakından ilişkili olması yatmaktadır. Etik kavramı ile yakından ilişkili olan kavramlardan birisi de insan 

hakları kavramıdır. Literatürde etik kavramı ile yakından ilişkili olan ahlak ve hukuk kavramları üzerine 

birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen, etik ve insan hakları arasındaki ilişkinin ele alındığı 

çalışmaların daha kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada etik ve insan hakları 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Belgesel kaynak derlemesi modeline göre gerçekleştirilen 

çalışmanın sonunda etik ve insan hakları kavramlarının birbiri ile iç içe olduğu, insan hakları kapsamına 

giren birçok davranışın etik ile anlamlı bir ilişki içinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Etik, insan hakları, hukuk, ahlak 

 

ABSTRACT 

There are some rules that people must follow to live peacefully and happily within the social organism. 

While some of these rules appear as written rules, some of the rules appear in the form of rules that people 

should be followed even if they are not written. The concept of ethics comes at the beginning of these rules. 

The concept of ethics has an important place both in relations between people and in organizational 

behaviors for the social relations to be proper. The concept of ethics, which dates back to early times when 

it was historically addressed, is an important research topic in many areas, mainly in psychology, sociology, 

anthropology and philosophy. This is mainly because the concept of ethics is closely related to many facts 

and concepts. One of the terms closely related to the concept of ethics is the conception of human rights. 

Although many studies have been conducted on the concepts of ethics and law which are closely related 

to ethics in the literature, it is seen that studies on the relationship between ethics and human rights are 

more limited. In this study, it is aimed to examine the relationship between ethics and human rights. 

According to the results of the study carried out according to the documentary resource collection model, 

it was concluded that the concepts of ethics and human rights are intertwined with each other, and that 

many behaviors falling within the scope of human rights have a meaningful relationship with ethics. 

 

Keywords: Ethics, human rights, law, morality
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ÖZET 

Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ve üniversitelerin bu süreçte etkin bir rol üstlenmesi, nitelikli insan 

gücünün ülke kalkınması için öneminin anlaşılması, lisansüstü eğitime olan ilginin ve buna bağlı lisansüstü 

öğrenim gören öğrencilerin sayısının artmasını sağlamıştır. Bu artış danışman ve öğrenci arasındaki 

ilişkinin niteliğine de etki etmiştir.  

Özünde lisansüstü düzeyde danışmanlık öğrencinin duygusal ve psikolojik durumu ile birlikte mesleki 

gelişimi özelinde kritik bir önem taşımakta iken, yürütülmek zorunda olan dersler, atanma ve yükselme 

koşullarını yerine getirme zorunluluğu ve idari görevler lisansüstü danışmanlık gerekliliklerini yerine 

getirmede bir takım ihmal ya da suiistimalleri doğurmaktadır. Bu nedenle etik konusunun en çok ele 

alındığı ve tartışıldığı meslek gruplarından biri olan akademisyenlikte danışmanlık etiği önemli bir yere 

sahiptir.  

Danışmanın öğrenci ile olan ilişkisindeki tavrı ve yaklaşımının niteliği öğrencilerin lisansüstü eğitimi terk 

etmesi noktasına bile getirebilmektedir. Bu nedenle lisansüstü öğrencilerin danışmanları ile olan 

ilişkilerinde yaşadıkları etik dışı davranışları nedenleriyle ortaya çıkaran ve bu davranışların önlenmesine 

yönelik çözüm önerileri getiren araştırmaların yapılması etik dışı davranışların engellenmesi noktasında 

önemlidir.  

Yukarıdaki bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin danışmanı 

ile olan ilişkilerinde etik dışı davranışlar olarak nitelendirdiği davranışları ortaya çıkarmaktır. 

Nitel araştırma yaklaşımı ve durum çalışması desenin kullanıldığı araştırmaya yüksek lisans ve doktora 

öğrencisi olmak üzere toplam 10 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Durum çalışması deseni; 

araştırmacının bir programı, durumu, aktiviteyi, süreci veya bir ya da daha fazla kişiyi derinlemesine 

araştırdığı çalışmalardır. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilmiştir. Veriler 

içerik analizi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizinde kodlama işlemi ile ortak özellikleri yansıtan temalara 

ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Etik Dışı Davranışlar, Danışman Öğrenci İlişkisi, Lisansüstü Öğrenciler 

 

ABSTRACT 

Rapid development of science and technology and university's taking an active role in this process, 

understanding the importance of the qualified manpower for the development of the country causes 

increasing of interest in postgraduate education and the number of postgraduate students. This increase has 

also affected the quality of the relationship between the advisor and the student. 
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In fact, while the postgraduate counseling is critical to the professional development of the student, along 

with the emotional and psychological status of them, the courses that have to be carried out, the obligation 

to have the requirements for appointment and promotion, and administrative tasks leads to some negligence 

or abuse in fulfilling the postgraduate counseling requirements. For this reason, consultancy ethics, one of 

the professional parts of ethics, has an important place in academics. 

The quality of the counsellor’s attitude and approach in the relationship with their students may even lead 

the students to leave postgraduate education. For this reason, it is important to conduct researches both 

revealing the unethical behaviours in relationships with postgraduate students and their advisors and 

prevention of these behaviours. 

In this respect, the purpose of this study is to reveal unethical behaviours in the relationship with the advisor 

and their postgraduate level students. 

Ten students comprised of master and doctorate voluntarily participated this research designed by 

qualitative research approach and case study pattern. It is identified as researcher thoroughly investigates 

a program, status, activity, process, of one or more people.  The research data were obtained from semi-

structured interviews form. Content analysis was used to explain the data. In this process by coding the 

themes reflecting the common features were reached. 

 

Keywords: Unethical Behaviours, Advisor- Student Relationship, Postgraduate Level Students
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ÖZET 

Dünyamız gelişmekte ve sürekli olarak teknolojik açıdan ilerlemektedir. Bu ilerlemenin yaşandığı 

alanlardan biri de ilaç sektörüdür. İlaç, insan hayatında önemli bir yer tutar. İlaç, insanları hastalıktan 

koruma, teşhis ve tedavi için kullanılmaktadır. Günümüzde insanlık ilaçtan vazgeçemez. İlaçtan 

vazgeçememek hem etik hem de hukuki açıdan bazı sorunlar ortaya çıkarmıştır. 

 İlaçlar, insanları hastalıktan korumak için kullanılır. Bazı durumlarda ise, ilaç sebebiyle insanların zarar 

gördükleri bir gerçektir. İlaç kullanımındaki çok basit bir hata bile insan hayatına zarar verebilir. Sadece 

ilaç kullanımındaki basit hata değil, aynı zamanda ilaç üretimindeki hatalar da insan hayatına zarar 

verebilir. 

İlaçlardan, sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerin giderilmesini bekleriz. İlaçlar, sağlımız üzerindeki 

olumsuz etkileri giderdiği durumda bir sorun ile karşılaşmayız. İlaçlar, sağlımız üzerindeki olumsuz etkileri 

gidermezse, ilaç üreticisinin sorumlu olup olmadığını tespit etmemiz gerekecektir. 

İncelememiz kapsamında, ilaç üreticisinin etik sorumluluğuna değineceğiz ve bu etik sorumluluğun hukuk 

alanında yarattığı sonuçları inceleyeceğiz. 

İlaç üreticisinin hem hukuki hem cezai sorumluluğu söz konusu olabilir. İlaç üreticisinin kimi zaman ise, 

idari sorumluluğu da gündeme gelir. İlaç üreticisinin etik sorumluluğu ise oldukça önemlidir. Türk 

Hukukunda, ilaç üreticinin sorumluluğu çeşitli açılardan incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda ilaç 

üreticisinin sorumluluğunun hukuki niteliğinin net olarak belirlenmediği görülmüştür. İlaç üreticisinin etik 

sorumluluğunun ise yeterince irdelenmediği görülmüştür. Bu tebliğimizde, ilaç üreticisinin etik 

sorumluluğunu nitelendirip, çözüm önerileri sunacağız. İlaç üreticisinin, uyması gereken ulusal ve 

uluslararası nitelikteki etik kuralları ele alacağız. İlaç üreticinin uyması gereken etik kuralların sadece 

yazılı kaynaklarda yer almadığı vurgulanacaktır. TRIPS olarak ifade ettiğimiz sözleşme uyarınca ilaçlara 

getirilen patent korumasının yarattığı sorunları irdeleyip, etik açıdan sözleşmenin eleştirisini yapacağız. 

  

Anahtar kelimeler: İlaç, ilaç üreticisinin sorumluluğu, tehlike sorumluluğu, etik, etik sorumluluğu 

 

ABSTRACT 

 Our world is developing and constantly advancing technologically. One of the areas where this progress 

is experienced is the pharmaceutical sector. The drug takes an important place in human life. The drug is 

used for disease prevention, diagnosis and treatment. Today, humanity cannot give up medicine. Not being 

able to give up medication has raised some ethical and legal problems 
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 Medicines are used to protect people from disease. In some cases, it is a fact that people are harmed by 

medication. Even a very simple mistake in drug use can harm human life. Not only the simple mistake in 

drug use, but also the mistakes in drug production can harm human life. 

 We expect the medicines to eliminate the negative effects on our health. We do not encounter a problem if 

the medication removes the negative effects on our health. If the medicines do not remove the negative 

effects on our health, we will need to determine if the drug manufacturer is responsible. 

 As part of our review, we will touch upon the ethical responsibility of the drug manufacturer and examine 

the consequences of this ethical responsibility in the field of law. 

The drug manufacturer may have both civil and criminal liability. Sometimes the administrative 

responsibility of the pharmaceutical manufacturer comes up. The ethical responsibility of the 

pharmaceutical manufacturer is very important. In Turkish Law, the responsibility of the drug manufacturer 

has been examined from various angles. As a result of this review, it was seen that the legal nature of the 

drug manufacturer's responsibility was not clearly determined. It has been observed that the ethical 

responsibility of the pharmaceutical manufacturer is not sufficiently explored. In this paper, we will 

describe the ethical responsibility of the pharmaceutical manufacturer and offer solutions. We will consider 

the national and international ethical rules that the pharmaceutical manufacturer must comply with. It will 

be emphasized that the ethical rules that the pharmaceutical manufacturer must follow are not only in 

written sources. In accordance with the contract we have stated as TRIPS, we will examine the problems 

caused by the patent protection brought to drugs and criticize the contract ethically 

 

Keywords: Pharmaceuticals, drug manufacturer's responsibility, hazard responsibility, ethics, ethical 

responsibility 

 

GİRİŞ 

İlaç üreticilerinin etik sorumluluğu ve bu sorumluluğun hukuki açıdan değerlendirilmesi oldukça kapsamlı 

bir konudur. Burada sadece kilit noktalardan bahsedilecektir.  İlaç konuş hem hukuku hem de etiği 

ilgilendirmektedir. Dünyamız hızla bir gelişim göstermektedir. Bu gelişimin en fazla görüldüğü alanlardan 

biri de ilaç sektörüdür. İlaç, günlük yaşamın vazgeçilmezidir. İlaçsız bir hayat bugün düşünülememektedir. 

Günümüzde ilaçlar, korunma, teşhis ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır1  

Günümüzde insanlık, hayvan ve nebat kaynaklı bu ilaç adı verilen maddeye büyük gereksinim 

duymaktadır2. Bu maddelere olan gereksinim, ilaç firmalarının bu alana yatırım yapmasına neden olmakta 

ve bazı hukuki ve etik problemlerle karşılaşılmaktadır. 

İlaç eski çağlardan beri kullanılmaktadır. İlaç üreticisinin etik ve hukuki sorumluluğundan 

bahsedebilmemiz için öncelikle ilaç kavramını tanımlamamız gerekmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü, ilacı şöyle tanımlamaktadır: “Fizyolojik sistemleri veya pato lojik durumları alanın 

yararı için değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılabilen bir maddedir. 

İlaç” pharmacon” olarak Yunancadan bize geçmiş bir kelimedir. Kelime her ne kadar Yunanca olsa da ilacın 

Yunanlıların tarih sahnesine çıkmasından daha önceye dayandığı açıktır. 

İlacın, insanlıkla yaşıt olduğu ileri sürülmektedir. Hastalıklarla karşı mücadelede doğal yolları kullanmak 

ilk insanla birlikte başlamıştır. İlk insan, varoluşundan itibaren ölümsüz olmayı istemiştir. Araştırmalar, şu 

an için ölümsüzlüğün mümkün olmadığını ortaya çıkarmıştır. Bu kez de insanlar uzun ve sağlıklı olmak 

için arayışlara girmiştir. 

 
1AKÇAAL, Mehmet, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İlaç Üreticisinin Sorumluluğu, Ankara Barosu Dergisi, 

2012/3, s.253. 
2BAŞPINAR, Veysel, İlâç Üreticisinin Hukukî Sorumluluğu, İlâç Hukuku, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Sağlık Hukuku 

Sempozyumu 8-9 Mayıs 2009. 
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Uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarını ise hastalıkla mücadele sağlamıştır. İlaç, bu mücadelenin eseridir. 

Hastalıkların tedavisinde farklı toplumlarda, binlerce şekil ve yöntem geliştirilmiştir. İnsanlar, 

hastalandıklarında yaşadıkları toplumun içinde bulunduğu şartlarla tedavi edilirdi. 

Çölde sağlık farklı kutuplarda farklı alternatif sunmaktadır. Bu ilaçlara da yansımıştır. İlaçla ilgili en eski 

yazılar Sümer tabletlerindedir. M.Ö 300 yıl önce yazılmış Sümer tabletleri incelenmiş ve ilaçla ilgili bazı 

bilgilere ulaşılmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün bu tanımı uyarınca ilaç fizyolojik sistemleri ve patolojik durumları alan yararı 

için değiştirmeyi amaçlayan maddelerdir. Toplumda ilaç sözcüğü geniş bir anlamda kullanılmaktadır. İlaç 

denildiğinde veterinerlik ve tarımda kullanılan kimyasal maddeler de kastedilebilmektedir İlaç 

denildiğinde, insan bedenine hangi yöntemlerle uygulandığına bakılmaksızın tıbbi bir etki doğuran 

maddeyi anlamaktayız. 

  İlâç üreticisinin etik, hukuki veya cezaî gibi çeşitli türlerde sorumlulukları söz konusu olabilir3. İlaç 

üreticisinin uyması gereken ilk ilke ürettiği ilacın, korunma, teşhis veya tedavi amaçlı olması gerektiğidir. 

Bu bir etik kuraldır. Bu ilkeye uymamanın etik bakımından sorumluluğa sebep olmasının yanı sıra hukuki 

bakımdan da sorumluluğa sebep olduğu görülmektedir. 

5237 sayılı TCK 187/1 göre, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üreten veya satan 

kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

İlaç üreticisinin ürettiği ilaç başkalarının hayatını ve sağlığını tehlikeye sokarsa özel hukuk bağlamında 

maddi ve manevi tazminat davaları gündeme gelecektir. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

İlaç Hukuku ile ilgili kapsamlı bir kanun mevcut değildir. İlaç üreticisinin veya ilaç pazarlayıcısının 

sorumluluğunu düzenleyen kapsamlı bir kanuna ihtiyaç vardır. Bu kanun aynı zamanda etik ilkeleri de esas 

alan bir kanun olmalıdır. 

Ülkemizde ise, eski tarihli olan 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanun çıkarılmış olup; bu 

Kanun’da ilaçların üretimi, ruhsatlandırılması ilgili özel kurallara yer verilmiştir4. Bu kanunda ilaç 

üreticisinin sorumluluğuna yer verilmemiştir5 

Eski tarihli bu kanun ihtiyaçlara cevap vermemektedir. İlâç üreticisinin sorumluluğu, genel olarak 

üreticinin sorumluluğuna dâhildir. Ancak Türk Hukukunda üreticinin sorumluluğuna dair bir kanun 

bulunmamaktadır. 

İlaçla ilgili etik ilkelerden biri de gizliliği sağlamaktır. Müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamak 

gerekmektedir. Bu bilgiler, kişisel çıkar elde etmek için kullanılamaz. Müşteri bilgilerinin kişisel çıkar için 

kullanılması özel hukuk açısından, ilaç üreticisi ve müşteri arasında sözleşme ilişkisi varsa sözleşme 

sorumluluğuna, ilaç üreticisi ve müşteri arasında sözleşme ilişkisi yoksa haksız fiil sorumluluğu ya da 

güven sorumluluğuna sebebiyet verecektir. 

Sadece ilaç üreticisinin değil, ilaç üreticisinin yanında çalışan personelin de gizliliği sağlama yükümlülüğü 

vardır. 

Bir diğer uyulması gereken etik ilke ise, ilaç firmaları arasında çıkar çatışmasının olmamasıdır. İlaç 

firmaları çıkar çatışmasından uzak durmak zorundadırlar. Bu haksız rekabete sebebiyet verebilir. 

 
3 DEMİR, Mehmet, İlâç Kullanımı Sonucunda Doğan Zararlardan İlâç Üreticisinin, Eczacının ve Hekimin Sorumluluğu, TBBD, 

Yıl:23, S. 89, s. 100. 
4DEMİR, s.99. 
5YILDIRIM, Mustafa Fadıl, Türk Hukukunda İlâç Üreticisinin İlâcın Ayıplarından Sorumluluğu, Erciyes Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi, I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 2009 Kayseri, s. 21-22. 
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Bir diğer tartışmamız gereken husus ilacın patente konu olmasının insan sağlığı dikkate alındığında etik 

olup olmadığıdır. Bu konuda Kanada ve Avusturya zorunlu lisans yoluyla patent ve sağlık hakkını 

bağdaştırmaya çalışmıştır. 

Patentin ilacın erişimine engel olduğunu düşünen ülkeler sadece üretim yöntemine patent vermekte, ürüne 

patent vermemektedir. Bu durum özellikle gelişmiş ülkelerde önem kazanmaktadır. 

Türk Hukukunda jenerik ilaç üretimine izin verilmiştir. Türk Hukukunda jenerik ilaç üretebilmek için asıl 

ilacın patent koruma süresinin sona ermiş olması gerekmektedir. 

Orijinal ilacın yasal koruma süresinin dolmasıyla ilaç şirketleri, orijinal ilacın benzerini piyasaya 

sürebilirler. Bu piyasaya sürülen ilaca, jenerik ilaç adı verilmektedir. 

Dolayısıyla ilaç üreticisi jenerik ya da orijinal ilaç üretmekle yükümlüdür. Firmalar, kendi saygınlıklarını 

artırmak, böylece orta ve uzun vadede kâr elde etmek için etik davranma ve karar alma ihtiyacı 

hissetmektedir. Ancak bu durumda kar elde etmek için etik davranmaktadırlar. 

Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik ilaç üreticisinin sorumluluğu 

hakkında birkaç düzenleme içermektedir. 

Her şeyden önce ilaç üreticisi ilacın üretimini doğru tasarlamakla yükümlüdür6. Bu yükümlülük hem etik 

hem de hukuki açıdan söz konusudur. 

İlaç üreticisinin ayıplı üründen (hatalı ilaç) kaynaklanan kusur sorumluluğunda, BK m. 41, TKHK m. 4 ve 

18 hükümleri pozitif hukuk dayanakları olarak göstermek mümkündür7. 

İlaç üreticilerinin sorumlu oldukları zaman tâbi olduğu zamanaşımı süresi de tartışmalıdır8. TBK. m. 

231/I’de ayıptan sorumluluk açısından getirilen iki yıllık zamanaşımı süresi, ilâç üreticileri karşısında 

alıcıları korumak bakımından elverişsizdir9. 

Klinik araştırma yapan, ilaç üreticilerinin de etik ilkelere riayet etmesi önemlidir. Bu kapsamda ilaç 

üreticileri önce hayvanlar üzerinde deneme yapmaktadır10. Bu aşamada ilaç üreticileri etiğe uygun 

davranmaktan ödün vermemeli ve hayvanlara mümkün olabildiğince en az zarar veren yöntemi 

uygulamalıdır. Klinik ilaç araştırmaları insan denekleri kullanıldığı için hasta hakları bağlamında da önem 

taşır11 Klinik ilaç üretiminde 4 evre söz konusudur12. 

Bu kapsamda birinci faz ilk evredir. Bu evre tamamen gönüllüler üzerinde uygulanır. Bu evrede kanser 

araştırmaları ile ilgili ilaç çalışmalarında gönüllü hastalar tercih edilir13. İkinci evrede kullanılan gönüllü 

insan denek sayısı daha fazladır. Bu evre ortalama iki yıl sürer14. 

Üçüncü ve dördüncü evrelerde de yine gönüllülük esasları uygulanmalıdır. İlaç üreticileri, deneklerin 

yaşamı pahasına araştırma yapamaz. Bu hukuk ve etik açısından sorumluluk gündeme getirir. Fayda ve 

zarar analizi yapılmalıdır15. Gönüllünün aydınlatılmış rızası alınmalı ve ona en uygun yöntem 

seçilmelidir16. 

 

 
6 DEMİR, s.117. 
7 BAŞPINAR, s.103. 
8 KAPLAN, İbrahim, Türk ve İsviçre Hukukunda İmalatçının Sorumluluğu, AD., Yıl:1977, S. 1-2, s. 88. 
9 AKÇAAL, s.257. 
10 KARA KILIÇARSLAN, Seda, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XV, Y. 2011, Sa. 3, s.294. 
11 AYDIN, Erdem, Tıp Etiği, Ankara, 2006, s.146. 
12 HAKERİ, Hakan, “İnsan Üzerinde Deney- Deneme ve Ceza Sorumluluğu”, II Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Kasım 2008, 

Ankara, s. 304. 
13 KARA KILIÇARSLAN, s.294. 
14 PETEK, Hasan; İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu, Ankara, 2009,s.134. 
15 PETEK, s.226. 
16 İPEKYÜZ YAVUZ, Filiz; Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, İstanbul, 2006. 
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Yine ilaç piyasaya sürülmeden etik kurul onayı yapılması gerekmektedir17. Küçük ve kısıtlılar ise ancak 

kanuni temsilcilerinin de izni varsa ilaç araştırma çalışmalarına katılabilir18. Burada çocuk ve kısıtlının 

iradesi göz önünde tutulmalıdır. Çocuk, kısıtlı, ancak yararlarına olduğu takdirde ilaç araştırmasına 

katılabilirler19 

Gönüllü olan hastalar üzerinde yapılan ilaç denemelerinde kanımızca hastalara ücret adı altında bir ödeme 

yapılmamalıdır. Ücret adı altında yapılan ödemeler gönüllülük ilkesini zedeler. Bu hastalar için 

belirlenecek uygun bir miktar oranında tazminat ödemesi yapılabilir. 

 

SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında çözüm önerimiz, insan odaklı bir yaklaşımın sergilenmesi, sadece ilaç üreticisi 

değil aynı zamanda ilaç pazarlayıcısının da etik ve hukuki normlara eksiksiz uyması, uyup uymadığının 

Sağlık Bakanlığınca etkili bir şekilde denetlenmesidir. 

Etik ve hukuk çoğu zaman iç içe geçmiştir. Ancak her etiğe aykırı olanın hukuka da aykırı olduğu 

söylenemez. İlaç üreticileri açısından baktığımızda onlarla ilgili etik kurallar ve hukuk kuralları iç içe 

geçmiştir. 

İlaç üreticilerinin sorumluluğunu düzenleyen hukuki kapsamlı bir düzenlemeye acil ihtiyaç vardır. 

Ülkemizde Alman Hukukunda olduğu gibi ilaç üreticisinin kusursuz sorumluluğunu düzenleyen bir yasaya 

ihtiyaç vardır20 

İlaç üreticilerinin hem cezai hem hukuki hem de etik sorumlulukları oldukça fazladır. 

Klinik ilaç araştırması gönülleri için sağlıklarına gelecek olası zararlar karşı sigorta yapma zorunluluğu 

getirilmesinde yarar vardır21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17ÇAĞLAYAN, Ramazan; “İlaç Araştırmalarında Etik Kurallar ve Kurullar”, II. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Kasım, Ankara, 

s.371. 
18 ŞENOCAK, Zarife, “Küçüğün Tıbbi Müdahaleye Rızası”, AÜHFD, 2001, s. 65. 
19 ÖZGÜL, Mehmet Emin; Yeni Tıbbi Yöntemlerin Hukuka Uygunluğu, İzmir, 2010, s.309. 
20 DALCI, Nurcihan, TBK MD. 71 Bağlamında İlaç Üreticisinin Tehlike Sorumluluğu, TBB Dergisi, 2014, s.50. 
21 OZANOĞLU, Hasan Seçkin; “Hasta ve Gönüllü Hakları Açısından İlaç Araştırmalarında Hukuki Sorumluluk”, II. Sağlık 

Kurultayı, 7-8 Kasım 2008, Ankara, s.380. 
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AHLÂKÎ BİR SİYASAL SÖYLEM YARATILABİLİR Mİ?: M. K. GANDHI ÖRNEĞİ 

CAN A MORAL POLİTİCAL DİSCOURCE BE CREATED?: CASE OF M. K. GANDHI 

 

Bahtinur MÖNGÜ 

Dr. Öğr. Üyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü. 

 

 

ÖZET 

Siyaset ve ahlâk arasında başladığından beri sürüp giden ve hiçbir zaman net cümlelerle ortaya konamamış, 

tanımlanamamış ya da tam anlamıyla çözüme kavuşamamış garip bir ilişki söz konusudur. Klasik 

yaklaşımlar ahlâk ve siyaset arasında sıkı bir ilişki kurup devlet adamının erdemli ya da ahlâklı olması 

gerektiğine vurgu yaparken modern yaklaşımlar böyle bir noktaya hiç değinmemiş; hatta ‘amaç her şeyi 

mubah kılar’ klişesi ile siyaset ve ahlâk arasında olması gereken ilişkiyi ya da kurulması gereken bağı yok 

saymışlardır. Oysa insan yaşamının planlanması, düzenlenmesi, iyileştirilmesi düşünüldüğünde ortak bir 

amaca yönelseler bile farklı boyut ve süreçlerle kendilerini inşa eden iki ayrı alan olarak siyaset ve ahlâk 

arasında derin bir ilişki söz konusudur. Ancak bu ilişki Modern Dönemle birlikte ortadan kalkmış ve 

insanların bir siyasal gövde olarak yaşayabilmelerini mümkün kılmak için etkin bir güç olan hukuk, ahlâkın 

yerini almıştır. Dolayısıyla siyasi arenada problemler ahlâk ya da erdem ışığında değil hukuksal 

değerlendirmeler üzerinden çözülmeye çalışılmıştır. Bu anlamda hukukun tartışılmaz bir etki ve öneme 

sahip olduğunu söylemekle birlikte, tek ve yeterli olmadığını belirtmekte fayda vardır. Çünkü hukuka 

uygun olsa da erdeme ve ahlâka uygun olmayan eylem biçimleri siyasal olanı veya siyasetçiyi 

anlamsızlaştırmakta ve değersizleştirmektedir. Böylesi bir durum da, yurttaş ve devlet arasındaki ilişkiyi 

zora sokmakta; karşılıklı olarak güven, istikrar, beka gibi birçok soruna kapı aralamaktadır. Bu nedenle 

siyaset, ahlâk ve hukuk arasındaki ilişki oldukça önemlidir ve bu korelatif ilişki ahlâkı dışta bırakmadan 

devam ettirilmelidir.  

Bu çalışmanın amacı, ahlâk ve siyaset arasında var olması gerektiğini düşündüğümüz belirleyici ilişki 

çerçevesinde ahlâkî bir siyasal söylem yaratabilmenin imkânını tartışmaktır. Bu minvalde, siyasal-

hukuksal olanı ahlâkî olan ile birleştirme arzu ve çabamızı en iyi şekilde örneklendirebileceğini 

düşündüğümüz M. K. Gandhi’nin görüşlerine yer verilerek tartışma derinleştirilmeye çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ahlâk, Siyaset, Söylem, Hukuk, M. K. Gandhi. 

 

ABSTRACT 

There is a strange relationship between politics and morality that has been going on since it started and has 

never been revealed, identified or fully resolved. While classical approaches establish a close relationship 

between morality and politics and emphasize that the statesman should be virtuous or moral, modern 

approaches never mention such a point. Even modern approaches ignores the relationship between politics 

and morality, or the link that needs to be established with the stereotype 'the purpose makes everything 

permissible'. However, when the planning, organization and improvement of human life is considered, 

even if they tends to a common purpose, there is a deep relationship between politics and morality as two 

separate field that build themselves with different dimensions and processes. But, this relationship 

disappeared with the Modern Period and law which is an effective force to enable people to live as a 

political body, has replaced morality. Therefore, in the political arena, problems are tried to be solved 

through legal evaluations, not in the light of morality or virtue. In this sense, with saying that law has an 

indisputable effect and importance, it is important to state that it is not single and sufficient. Because, even 
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if it is lawful, the forms of action that are incompatible with virtue and morality make the political or 

politician meaningless and worthless. Such a situation complicates the relationship between the citizen and 

the state and causes many problems such as mutual trust, stability and survivability. In consequence, the 

relationship between politics, morality and law is very important and this correlative relationship should 

be carried on without excluding morality. 

The aim of this study is to discuss the possibility of creating a moral political discourse within the 

framework of the decisive relationship that we think should exist between morality and politics. In this 

regard, we will try to deepen the discussion by including the views of M. K. Gandhi, who we think that he 

can best exemplify our desire and effort to combine the political-legal with the moral. 

 

Keywords: Morality, Politics, Discourse, Law, M. K. Gandhi.
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ÇEVRE ETİĞİNİN OLUŞMASINDA DİN EĞİTİMİNİN ROLÜ 

THE ROLE OF RELIGIOUS EDUCATION IN THE ENVIRONMENTAL ETHICS 

 

Osman ABALI 

 Arş. Gör., Hakkâri Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 

 

ÖZET 

Çevre sorunları derinlemesine incelendiğinde, sorunun asıl kaynağının insan olduğu ortaya çıkar. Bu 

anlayış çerçevesinde çevre konusunun ele alındığı çeşitli uluslararası konferanslar düzenlenmiştir. 

Bunlardan ilki 1972’de çevre sorunlarının ele alındığı Stockholm İnsan Çevresi Konferansı olmuştur. 

Çevre konusu uluslararası düzeyde ele alınmasının ardından, 1975’de BM Çevre Programı (UNEP)’na ek 

olarak Uluslararası Çevre Eğitimi Programı başlatılmış, 1977’de Tiflis’te hükümetler arası Çevre için 

Eğitim Konferansı gerçekleştirilmiştir. Uluslararası yapılan bu konferanslar sayesinde birçok ülkede 

olduğu gibi Türkiye’de de çevre eğitimine yönelik adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu doğrultu da çevre 

koruma adına bir Çevre Bakanlığı kurulmuştur. Bu adımlar neticesinde de Türkiye’de birçok dersin 

içeriğinde çevre konusu ele alınmıştır. 

Türkiye’de çevre ile ilgili çeşitli konular İlk ve ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 

müfredatında da yer almaya başlamıştır. Bu doğrultuda çalışmamızın temel amacı, Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi ders kitaplarında yansıtılan İslam çevre algısı hakkında verilen bilgilerin yeterliliğini incelemektir. 

İçerisinde yaşadığımız çevreyi daha etkili ve verimli kullanmanın yolu, çevre bilincine sahip bireylerden 

oluşan bir toplum yapısını inşa etmekten geçmektedir. Bu inşa süreci şüphesiz çevreyi korumaya yönelik 

eğitsel faaliyetler ile yani çevre eğitimi ile mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızın temel sorusu 

gerek örgün gerekse yaygın din eğitimi faaliyetlerinde çevre bilincini oluşturmaya yönelik eğitsel içeriklere 

yer verilmekte midir? Yine araştırmamızda İslam’ın çevre anlayışını yansıtan Kuran ve hadislerde çevre 

ile ilgili ne tür temel ilkelere yer verilmektedir? sorusunu da cevap aranmaktadır. Bu çerçevede din 

eğitiminin çevre etiğinin oluşmasına katkı sağlamak üzere ortaya koyduğu temel bazı prensipler 

araştırmaya konu edinmiştir. Araştırmamızda literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmamızın 

devam eden bölümünde ise ana kaynakları (kuran ve hadis) üzerinden içerik analizi yapılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Çevre Etiği, Din Eğitimi. 

 

ABSTRACT 

When environmental problems are examined deeply, it turns out that the real source of the problem is 

human. Within the framework of this understanding, various international conferences were held in which 

the subject of the environment was handled. The first of these was the Stockholm Human Environment 

Conference, which addressed environmental issues in 1972. After the environmental issue was handled at 

an international level, in 1975, the International Environmental Education Program was launched in 

addition to the UN Environmental Program (UNEP), and an Intergovernmental Environment Conference 

for Environment in Tbilisi was held in 1977. Thanks to these international conferences, as in many 

countries, turkey has begun to take steps for environmental education. In this regard, a Ministry of 

Environment was established to protect the environment. As a result of these steps, many environmental 

issues is discussed in Turkey’s courses contents. 

İn Turkey various issues related to the environment began to exist in the curriculum of Primary and 

Secondary Religious Culture and Moral Knowledge. In this direction, the main purpose of our study is to 
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examine the adequacy of the information given about the perception of the Islamic environment reflected 

in the Religious Culture and Moral Knowledge curriculum. 

The way to use the environment we live in more effectively and efficiently is through building a social 

structure made up of conscious individuals. This construction process is undoubtedly possible through 

educational activities aimed at protecting the environment. In this direction, the main question of our study; 

Is there any educational content to create environmental awareness in both formal and non-formal religious 

education activities? And also in this research, which basic principles are included in the Qur'an and hadiths 

that reflect the understanding of the environment of Islam?  answer is also sought. In this framework, some 

basic principles put forward in religious education in the formation of environmental ethics are the subject 

of the research. The main sources of our research are the literature review method. In the ongoing part of 

our study, content analysis was made through these sources. 

 

Key Words: Environment Ethics, Religious Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ULUSLARARASI ETİK KONGRESİ 
2-3 Mayıs 2020/Ankara, Türkiye 

 

https://www.izdas.org/etik-kongresi 51 kongrebasvurusu@gmail.com 

 

 

BİLİMSEL ETİK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE DİNÎ KLASİKLERİN ÖNEMİ: İSLÂM 

HUKUKU BİLİM ALANI ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA 

THE IMPORTANCE OF CLASSICAL RELIGIOUS LITERATURE IN THE SOLUTION OF 

SCIENTIFIC ETHICS PROBLEMS: A RESEARCH ON THE FIELD OF ISLAMIC 

 

Eren GÜNDÜZ 
Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri İslâm Hukuku Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Her bilim alanında görülebilen bilimsel etik ihlallerinin meydana gelmesinde insanî zaafların, bilinç ve 

duyarlılık eksikliğinin büyük bir payı vardır. Bununla birlikte her bilim alanına özel nedenlerin 

bulunabileceği de varsayılmalıdır. 

Bilimsel etik sorununu, günümüz akademik yapılanmasında sosyal ve beşeri bilimlerin altında yer alan 

temel İslâm bilimlerinin bir dalı olan İslâm hukuku özelinde konu edinen bu araştırma yukarıdaki 

varsayımdan hareket etmektedir.  

Araştırmacının içinde yetiştiği ilmî gelenek, bilimsel etik sorununa nasıl bir etkide bulunmaktadır? 

Günümüzde etik ihlali sayılan eylemler, o ilim geleneğinde de etik ihlali sayılmakta mıydı? Bunlar ve 

benzeri sorular, İslâm hukuku ve diğer temel İslâm bilimlerinin her biri için özel olarak araştırılması 

gerekirken, bilimsel etik konusu, daha genel bir çerçevede, ilahiyat genelinde dahi nadiren ele alınmıştır.  

İslâm hukuku alanında, diğer temel İslâm bilimlerinde olduğu gibi gerek yetişme gerekse araştırma 

sürecinde araştırmacının düşünce dünyasını şekillendiren etkenlerin arasında dinî klasiklerin büyük bir 

önemi vardır. Bilimsel etiğin bu literatür üzerinden işlenmesi İslam hukuku araştırmacısının etik 

konusundaki farkındalığını artıracak, özellikle günümüz akademik teamüllerine aykırı davranışları fark 

etmesini kolaylaştıracaktır. 

Bu temel kabullerden hareket eden araştırmada bilimsel etik açısından çok zengin bir birikime sahip olan 

klasik fıkıh, özellikle de usûl-i fıkıh metinlerinin ele aldığımız sorunun çözümü açısından taşıdığı öneme 

dikkat çekilmek istenmiştir. Bu amaçla klasik fıkıh metinlerinden seçilen örnekler günümüz bilimsel etik 

anlayışına göre yorumlanmaya çalışılmıştır.  

Bildiride, dinî klasiklerin bilimsel etik sorunları açısından önemi klasik fıkıh literatürü üzerinden 

anlatılacak ve diğer temel İslam bilimlerinde de işe yarayabilecek bazı önerilerde bulunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilimsel Etik, İslâm Hukuku, Klasik Dinî Literatür, Usûl-i Fıkıh 

 

ABSCTRACT 

Human weaknesses, lack of awareness and sensitivity have a significant role in violations of scientific 

ethics that can be seen in every field of science. However, it should be assumed that specific reasons can 

be found for each area of science. 

This research, which deals with the problem of scientific ethics in the field of Islamic law, a branch of 

basic Islamic sciences under social and human sciences as an academic structure, is based on the 

assumption above. 

How does the scientific tradition the researcher grew in has an impact on the problem of scientific ethics? 

Are the actions considered as an ethical violation nowadays also considered an ethical breach in that 

scientific tradition? While these and similar questions need to be privately explored for Islamic law and 
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each of other basic Islamic sciences, the issue of scientific ethics has rarely been addressed in a general 

context, even in the area of Islamic theology. 

In area of Islamic law, such as in other basic Islamic sciences, religious classics are of great importance 

among the factors that shape the researcher's thought world, both in the process of upbringing and research. 

The processing of scientific ethics through this literature will increase the awareness of the Islamic law 

researcher on scientific ethics and will make it easier for him to notice behaviours contrary to current 

academic tradition. 

Based on these underlying assumptions, in this research, it was aimed to draw attention to the importance 

of classical fiqh, especially usūl al-fiqh books, which has a rich scientific accumulation, in terms of the 

solution to the problem. For this purpose, samples selected from classical fiqh books (al-mutūn al-

fiqhiyyah) are tried to be interpreted in terms of today's scientific ethics concepts. 

In the paper, the importance of religious classics in terms of the problem of scientific ethics will be 

explained through classical fiqh literature. It will make some suggestions that may work in other basic 

Islamic sciences too. 

 

Keywords: Scientific Ethics, Islamic Law, Classical Religious Literature, Usūl al-Fiqh, al-Mutūn al-

Fiqhiyyah.
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ETİK ÜSTÜNLÜK VE KURAL FAYDACILIĞI 

ETHICAL SUPERIORITY AND RULE UTILITARIANISM 

 

Ahmet BAYINDIR 

Dr. Öğr. Üyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bil. Anabilim Dalı 

 

 

ÖZET 

Günümüz çalışanları ve işverenler, bazen etik ikilemlerle karşılaşmaktadırlar. Hem çalışanlar hem de 

işverenler bu ikilemleri çözme konusunda kriz yaşayabilmektedirler. Etik ikilem krizi yaşayan kişi veya 

işveren, genelde ya kanunların gerektirdiği şekilde ya da vicdanı ile hareket etmektedir. Kurumsallaşmış 

işletmeler daha çok kuralcı (deontolojist) davranırlarken, bunun aksine kurumsallığı zayıf işletmeler 

daha maslahatçı (pragmatik) davranmaktadırlar.  

Çalışanların ve işverenlerin sıklıkla karşılaştıkları bu krizleri, konjonktürel olarak çözmeleri basit bir 

tercih meselesi değildir. Kişi veya kurumlar bu tercihleri etik olduğuna inandıkları görüşe göre yaparlar. 

Kısa veya uzun vadede sonuçları önemli olan bu tercihler, bir aksiyolojik sıralamanın neticesinde ortaya 

çıkmaktadırlar. Bu sıralama kişi ve kurumsal reflekslerde kendisini en iyi gösterir. Hem kurumsal 

işletmelerdeki kuralcı eğilim hem de basit işletmelerdeki faydacı eğilim, etik bir temele dayanmaktadır. 

Bu eğilimleri içselleştiren kişi ve gruplar açısından sonuçlar travmatik olmamaktadır. Ancak 

kurumsallık bilinci zayıf kişi veya gruplar söz konusu ise orada krizler derinleşmektedir. 

Etik ikilemlerin problemsiz bir şekilde çözümlenmesi, kültürel seviye ile bağlantılıdır. Burada en 

belirleyici kavram “fayda” (pragma) kavramıdır. Faydanın ne olduğu ile ilgili görüş birliği içerisinde 

olmak ise kolay değildir. Kısa ve uzun vade çerçevesinde fayda kavramını incelediğimizde görüyoruz 

ki, kuralcı etik fayda kavramından uzak değil; aynı şekilde faydacı etik de bir temele dayanmaktadır. 

Son derece karmaşık bir kavram olan fayda veya menfaat, etik olanın üstünlüğü ile ilişkilidir. Bu 

çalışmada faydacı etiğin kuralla olan ilişkisi yanında, özellikle de kuralcı etik anlayışının fayda ile 

bağlantısını ortaya koymaya çalışacağız. 

 

Anahtar Kelimeler: Etik Üstünlük, Etik ikilem, Fayda, Kural Faydacılığı, Kriz. 

 

ABSTRACT 

Today’s employees and employers sometimes face with ethical dilemmas. Both employees and 

employers may have a crisis in solving these dilemmas. The person or the employer who has an ethical 

dilemma crisis generally acts either as it is required by law or with his/her conscience. While 

instutionalised business firms behave more deontologically, companies with weak intuitionalism behave 

more pragmatically. 

Solving these crises cyclically, which employees and employers often encounter, is not a simple matter 

of preference. Individuals or institutions make these choices based on what they believe is ethical. These 

preferences whose consequences are important in the short and long term are the result of an axiological 

ranking. This ranking shows itself best in personal and institutional reflexes. Both the normative trend 

in institutional firms and the utilitarian trend in  

simple firms are based on an ethical basis. Results are not traumatic for individuals and groups that 

internalise these trends. However, when it comes to individuals or groups with a weak institutional 

awareness, the crises deepen.  
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The problem-free solution of ethical dilemmas is linked with the cultural level. The most decisive 

concept here is the concept of benefit (pragma). It is not easy to achieve a consensus on what the benefit 

is. When we examine the concept of benefit in the short and long term, we see that normative ethics is 

not far from the concept of benefit; Likewise, utilitarian ethics is also based on a foundation. Benefit or 

interest, which is a very complex concept, is related to the superiority of the ethical. In this study, we 

will try to reveal the link between utilitarian ethics and the rule, as well as the connection between 

normative ethic understanding and the benefit. 

 

Keywords: Ethical Superiority, Ethical Dilemma, Pragma, Rule Utilitarianism, Crisis. 

 

1.GİRİŞ 

Etiği, bir anlamda; “eylemleri felsefi bağlamda incelemek” olarak kabul edebiliriz.  Meşruiyeti de bu 

eylemleri belli bir temele dayandırma işi olarak belirleriz. Bu temelin ne olacağı konusu tek bir noktada 

odaklanmaz.  İster dini etik olsun isterse seküler etik; yasa, toplum, töre, teamül, akıl v.s. eylemlerin 

meşruiyet kazandıkları zeminlerdir. Bu zeminler karşımıza kurallar ve değerler manzumesi olarak 

çıkarlar. Dini etiğin kaynağı Tanrı, seküler etiğin kaynağı ise devlettir.1 Bu anlamda ister dini ister 

seküler olsun hukuk ise en alt düzeyde etik çerçeveyi oluşturur. Bu yüzden “hukuk asgari ahlaktır” 

şeklinde özetlenen bir kabul vardır. Birden çok alternatifi içinde barındıran çelişkili durumlarda hukukun 

gösterdiği yolu tercih etmek bir etik davranış örneği sayılır. 

Bazen bu etik çeşitlilik içerisinde karasız kalınan durumlar ortaya çıkabilir. Bu çelişik durumlara etik 

ikilem (dilemma) veya etik paradoks da denilir. Bunu şöyle de ifade edebiliriz: Etik ikilem; bireyin veya 

kurumların çatışan değerler arasında bir seçim yapmak zorunda kalması ve karar süreçlerinde 

yaşadıkları gel-gitlerdir. Etik ikilemler; bireylerin ve de kurumların bu ikilemler karşısında gösterdikleri 

tepkilerde ölçülebilen bir refleks olarak da ele alınabilir. Birey veya kurumların sınanması anlamında 

da etik ikilemler bir gösterge değeri taşırlar. Bu çalışmada etik ikilemlerin çözümünde baş vurulan 

“maslahatçı” ve kuralcı (deontolojik) çözümler üzerinden hareketle kuralcı etiğin üstünlüğünü ortaya 

koymaya çalışacağız.  

 

2.ETİK İKİLEMLERİN ÇÖZÜM YOLLARI 

 

2.1. Maslahatçı (Faydacı) Yol 

Bu yolun en belirgin özelliği; sonuca ayarlı olması neticesinde ortaya çıkan konjonktüre odaklı 

olmasıdır. Bunun böyle olmasının nedeni, ekonomik rasyonun ön planda olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu yüzden biraz da “günü kurtarma” anlayışıyla hareket eder. Kısa vadeye göre 

ayarlı olan maslahatçı çözüm yolu, çoğunluğun da yöneldiği çözüm şeklidir. Genelin eğilimini yansıttığı 

için de halk içinde maslahatçılık rağbet görmektedir. Tam kurumsallaşmamış işletmelerin de tutumları, 

maslahatçı faydacılık anlayışı yönünde gerçekleşmektedir. 

Maslahatçı yaklaşım; her ne kadar “fayda” kavramını bir çırpıda yorumlayıp kısa vadede 

sonuçlandırılan bir karar olarak görse de arkasında etik bir temel daima vardır. Ortalama insan dediğimiz 

“vasat” ın yönelimi, maslahat kavramıyla anlatmak istediğimiz şey ortalama bir görüşe işaret eder. 

 

2.2. Kuralcı (Deontolojist) Yol 

Kuralcı yolun en belirgin özelliği ise eylemin kendisine odaklanmasıdır. Yani Eylemin getireceği kısa 

vadeli faydayı değil, uzun vadeli faydayı hedefler. Belirleyici olan motivasyon kaynakları; ideal, kanun, 

 
1 Ahmet Coşkun, Etik ve Etik Sorunlar, Ed: Celal Türer, Nobel Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2019, s. 258. 
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tüzük, yönetmelik, teamül, v.d) dür. Ekonomik rasyo belirleyici değildir. O yüzden kural faydacılığına 

inanan kişi uzun vadede kazanacağı faydaya odaklanmıştır. Kendinden emin ve nettir. 

Kuralcı faydacılığı benimsemenin arkasında yatan şey; bilgi ve kültür düzeyi bakımından ileri seviye 

gerektirmesinin yanında nihayet bir duruştur. Şartların hemen getireceği faydaya ayartı olmaz. Uzun 

vadede etik olarak üstünlüğü atfettiği bu duruş, aynı zamanda kişinin genel görüşleriyle de bağlantılıdır. 

Kurumsal işletmelerin oturmuş kural ve düzenleri de bu yolu benimsemelerini gerektirir. 

İster maslahatçı faydacı isterse kuralcı faydacı yol benimsensin fark etmez ikisinin de arkasında bir 

değerler skalası ve üstün tutulan görüş vardır. Etik olanın üstünlüğü burada ortaya çıkar. Kişi veya 

kurum tercihini hangi yönde yapmışsa etik üstünlüğün de o olduğuna inanmıştır. Bu da bir duruş ve etik 

üstünlüğün tezahürüdür. Bazı örnekler üzerinde konunun daha iyi anlaşılacağını düşünüyoruz. 

 

ÖRNEK 1: 

İlkçağda (İ.Ö. 469-399) yılları arasında yaşamış ve erdem ahlakının savunucusu Sokrates’in başından 

geçenlerin kural faydacılığına birçok açıdan örnek teşkil ettiğini düşünüyoruz. Yetmiş yaşına geldiğinde 

Sokrates, Atina halk mahkemesi tarafından “dinsizlikle” suçlanmış ve ölüm cezasına çarptırılmıştır. 

Suçlanma nedeni: Yüce Tanrıları inkâr etmek ve sorduğu sorularla Atinalı gençlerin kafalarını 

karıştırmaktır.2 Halk mahkemesinin verdiği ölüm cezası çoğunluğun parmak kaldırılması ile alınmış 

demokratik bir karardı. Yasalar, halk meclisi veya halk mahkemesi olarak adlandırılan bu organlara bu 

yetkileri vermişlerdi ve onlar da buna dayanarak bu kararı almışlardı. Sokrates, devlet yasalarına mutlak 

itaat edilmesini isteyen birisiydi ve kendisi de buna uyardı.3 Yargıçların onu bağışlama yetkileri vardı, 

ancak bunu onuruna yediremiyordu. Hapishanedeyken dostları, öğrencileri onu oradan kaçırabilecek 

imkana sahiptiler ve o bunları reddetti. Baldıran zehri verilerek idam edildi4  

Bu olay tarihe Sokrates’in haksızca idam edildiği şeklinde kabul edildi ve vicdanları tatmin etmedi. 

Sokrates açısından bakıldığında hayatı boyunca yasaların üstünlüğünü savunmuş birisi için bu sonuca 

katlanması gerekiyordu. O da öyle yaptı ve yargının verdiği karara boyun eğdi. Kendisini kurtarmaya 

gelenleri geri gönderdi ve böylece tarihe geçmiş oldu. Kuralın üstünlüğüne olan inanç ve bu konudaki 

duruşu onun sonuca gülerek gitmesini sağladı. “Kaygılanmayın, gömdüğünüz sadece bedenimdir”5 

diyordu. 

Bu örnek üzerinde, kural faydacılığı yolunu benimsemenin ne anlama geldiğini değerlendirirsek görürüz 

ki, yasanın üstünlüğünü yerine getirmek faydanın bizzat kendisidir. Erdemli bir duruş sergilemek ölüm 

pahasına da olsa değerlidir. Etik olan bu duruştur. Kural ölmeyi de gerektirse üstünlüğü tartışılmazdır. 

Sokrates de bu etik üstünlüğü takdir etmiş ve yasaya boyun eğmeyi bir etik duruş olarak sergilemiştir. 

 

ÖRNEK 2: 

Ülkemizde bankaların memurlara verdiği maaş promosyonlarının, memurların bir kısmının bu paraları 

bankanın hibesi olarak yorumlayıp alması; bir kısmının da faiz gerekçesiyle almaması neticesinde ortaya 

çıkan durum, etik ikilemin maslahatçı ve kuralcı yorumuna örnek teşkil edebilir. Verilen promosyonu 

bankanın hibesi şeklinde hemen kabul eden memur, maslahatçı; buna karşılık bankaların faiz işlemleri  

neticesinde faiz gelirlerinden bu paraları verdiği gerekçesiyle, faizin dinen haram olduğunu düşünen 

memurun almaması da kural faydacılığıdır.  

 

ÖRNEK 3. 

 
2 John M.Cooper, Concise Routledge Encyclopedia of Philosophiy, 2000, London and Newyork, s. 847. 
3 Karl Vorlander, Felsefe Tarihi, Çev. Mehmet İzzet, Orhan Saadettin, İz Yayıncılık, 2000, İstanbul, s. 94. 
4 Will Durant, Felsefenin Öyküsü, Çev. Ender Gürol, İz Yayıncılık, 2009, İstanbul, s. 22. 
5 Durant, Aynı yer. 
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Bir kurumda çalışanlardan birinin geçerli mazeretine (hastalık, sakatlık vs.) dayanarak verilen izin 

hakkının bir süre sonra çalışma yasasındaki sınırları aşmasıyla birlikte kurum yetkilisinin fazladan izin 

vermesiyle ortaya çıkan tek taraflı insiyatif, bir süre sonra diğer çalışanların da iş barışını bozacak 

şekilde yorumlanmaya başlayabilir. Mazeretine (maslahat) dayanarak verilen fazla izin, gerçekte o 

çalışanın işini kolaylaştırsa ve mazeretinden kaynaklanan sıkıntılarını hafifletse de bir süre sonra diğer 

çalışanların işe bağlılığının zayıflamasına ve verimlerinin düşmesine neden olabilir.  Kurum sahibinin 

yetkisini kullanarak verdiği fazladan izinlerin bir maslahata karşılık vicdani bir arka planı olsa da bu 

konuda kuralın askıya alınması ve bir kişi lehine fazlasıyla insiyatif kullanılması diğer çalışanların iş 

barışını bozma tehlikesini de bünyesinde barındırır. Burada kuraldan sapmanın neticesinde ortaya çıkan 

bir durum söz konusu olmaktadır. İşveren kişi maslahatı ile kural arasında bir tercih yapmış ve 

birincisini seçmiştir. 

Birinci örnekte, Sokrates, eğer yasaların emrine uymayı değil de tutulduğu hapishaneden kaçmayı tercih 

etseydi (dostlarının ona böyle bir imkânı sağlaması söz konusuydu) kuralın faydasını ıskalamış olurdu. 

Çünkü hayatı boyunca yasalara saygılı olmayı anlatmış bir filozofun kendisi yasanın sonucuna karşı 

gelerek kaçması olmazdı. Maslahatçı faydayı değil, kuralcı faydayı tercih etmiştir. Verdiği mesaj çağları 

aşmıştır. 

İkinci örnekte; faiz hassasiyeti olan iki kişiden birinin bunu bankanın hibesi olarak kabul etmesi 

diğerinin bunu almayıp, faiz gelirlerinden geldiği bilinen paranın dinen alınmasının kuraldışı olduğunu 

söylemesi ile içine düşülen ikilem; birincinin maslahatçı faydayı, diğerinin kuralcı faydayı öncelediğini 

gösterir. Bu parayı kabul etmek bir çırpıda olabilecek bir karar iken onu reddedebilmek uzun vadeli bir 

faydaya talip olunduğunu göstermektedir. 

Üçüncü örnekte, bir tarafa verilen fazla izin, diğerlerinin sesli veya sessiz itirazına sebep olsa da kurum 

yetkilisi insiyatif kullanarak bu kararı almış bulunmaktadır. Kuralla mazeret arasında yaşadığı ikilem, 

mazeretin (maslahatın) öncelenmesiyle sonuçlanmıştır fakat kuralın vereceği genel fayda ıskalanmıştır. 

Tek kişinin durumunu düşünürken genel durumu hesap dışı tutmanın uzun vadede kurumsallık 

anlamında zafiyet getirmesi muhtemeldir. Mazeretin önemine rağmen (çünkü hastalık, sakatlık 

toplumda en geçerli mazerettir ve üzerinde mutlaka durulmalıdır) kuraldan sapmayacak şekilde 

yorumlanmış olsaydı (kanundaki haklarıyla sınırlı kalınsaydı) iş barışı da tehlikeye girmiş olmayacaktı.  

 

2.3. Kural Faydacılığının Önemi 

Kural faydacılığı, maslahatçı faydaya göre daha uzun vadeli ve daha sağlam bir zemine sahiptir. 

Özellikle etik ikilemlerin çözümü konusunda daha sağlam bir seçenek olabilir. Sonuca odaklı maslahatçı 

çözüm, sonrasında olacakları hesap edememektedir. Günü kurtarmakta ve ekonomik rasyoyo tatmin 

etmektedir. Kuralcı fayda ise, eylemin kendisine odaklandığı için kısa vadede sonuca itibar 

etmemektedir. Uzun vadede ortaya çıkacak faydaya talip olmaktadır. Bu da kişinin etik olarak üstün 

gördüğü noktayı göstermektedir: Yakın fayda her ne kadar cazip olsa da uzak faydayı tercih etmek 

aslında daha sağlam bir tercihtir. Etik ikilemlerin çözümünde uzun soluklu bir alternatiftir. Kitlelerin 

tercihleri maslahatçı faydadan yana olsa da kuralın faydası, toplumsal düzen açısından daha gereklidir. 

Diğer yandan kültürümüzde “hukuk asgari ahlaktır” anlayışı da bu noktada konuyu daha iyi anlamamızı 

sağlayabilir. Tercih noktasında ortaya çıkan etik ikilem, yasanın (ideal, kanun, yönetmelik, tüzük, 

teamül v.s.) öngördüğü şekilde çözülürse bu kuralın faydasına olan inançtan kaynaklanır. “Hukuk 

herkese lazımdır” sözü de bir bakıma bu görüşü desteklemektedir. Kişi insiyatifi veya kurum tercihi 

olarak kuralın gereği ne ise o çerçevede bir araya gelindiğinde bundan sadece ilgili kişiler değil, 

toplumun tamamı fayda görecektir.  Kuralın temin ettiği fayda budur. 

Aynı zamanda fayda kavramı son derece karmaşık bir konudur. Fayda dediğimiz şey, bir çırpıda 

kendisini kabul ettiren bir kavram değildir. Kavramın metafiziksel yönü vardır. Fayda; neyi 

önemsediğimizle (aksiyoloji) sıkı sıkıya bağlı bir meseledir. Bu sadece maddi şeylerle sınırlı bir mesele 

de değildir. Bir duruş ve hayat tarzıdır. Hak etmediği görev veya pozisyonu düşünmeden kabul eden bir 

kişi, yakın faydaya evet demiştir ancak daha sonra ortaya çıkan konjonktür o pozisyonun elinden 
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alınmasıyla travmaya sebep olabilmektedir. Bu sebepten dolayı kuralcı (deontolojist) yaklaşım, kişinin 

ilkeli hareket etmesi ve eylemin doğruluğuna odaklanmasıdır.6 

 

SONUÇ 

Bütün eylemlerin etikle mutlaka bağlantısı vardır. Ancak yakın faydayı temel alan etik anlayışlarında 

maslahatçı eğilim baskındır. Rasyonel kabul edilen eylemler de bile hâkim olan anlayış menfaat veya 

fayda olarak karşımıza çıkar. Konjonktüreldir. Maslahatçı anlayıştır.7 Fakat kuralcı bir faydayı tercih 

etme şansı da vardır. Etik ikilemlerin, genellikle maslahatçı faydanın tercih edilerek çözüldüğünü 

görüyoruz. Çünkü günümüz rasyonalitesi de bizi bu yola teşvik etmektedir. Daha idealist ve yasanın 

belirleyiciliğine önem veren kişi ya da kurumlar ise kuralcı faydayı tercih etmektedirler. Bütün bu 

tercihlerin örneklerde de görüldüğü gibi etik olarak üstün tuttukları anlayışları yansıttıkları açıktır. 
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MANEVİ BAKIM UYGULAMALARININ İLK AŞAMASI: GÜVEN İNŞASI 

THE FIRST STAGE OF THE SPIRITUAL CARE PRACTICES: 

BUILDING TRUST 

 

Semra Nurdan YAĞLI SOYKAN 

Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı 

 

ÖZET  

Manevi bakım; bireyin aşkın olan yanıyla bağ kurarak deneyimlerini anlamlandırması, derin bir 

öğrenme duygusu içerisinde sonsuzluğa kendini açması ve böylece yaşam olaylarıyla baş edebilmesi 

ilkesinden yola çıkmaktadır. Manevi bakım; uygulamalı alan çalışması gerektiren ve bu uygulamaların 

da birtakım ilkelere dayandığı uzun soluklu bir süreçtir. Bu sürecin ilk ve en önemli aşaması ise güven 

inşasıdır. Güven inşası, sadece manevi bakım sürecinin değil; aynı zamanda insani ilişkilerin söz konusu 

olduğu, iletişim, pazarlama yönetimi, bankacılık ve finans, sosyal hizmetler gibi alanların da temel 

basamağıdır.  

Uygulamalı olarak yürüttüğümüz manevi bakım alan çalışmaları neticesinde güven inşasını 

sağlayabilmek için dört temel ilke ortaya çıkmıştır. Bunlar şu şekildedir: 

1. Gönüllülük/Samimiyet 

2. Gizlilik / Mahremiyet (Sosyal medyada paylaşmama vs.)  

3. Liyakat/Yetkinlik 

4. Etkinlikler   

Bu çalışmada yaklaşık üç yıldır devam etmekte olan Şehit Yakınlarına Yönelik Manevi Bakım 

Uygulamalarımızdan ilham alınarak bu dört esas üzerinde durulacak ve vakalardan örneklerle 

sunumumuz desteklenecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Güven İnşası, Manevi Bakım, Uygulama, Gönüllülük, Gizlilik, Liyakat, 

Etkinlikler  

 

ABSTRACT 

Spiritual care; it is based on the principle of understanding the experiences of the individual by 

connecting with the transcendent side, opening himself to infinity with a deep sense of learning and thus 

coping with life events. Spiritual care; it is a long-term process that requires practical field work and 

these applications are based on a set of principles. The first and most important stage of this process is 

building trust. Building trust is not only the process of spiritual care; it is also the basic step in areas 

such as communication, marketing management, banking and finance and social services, where human 

relations are involved. 

Four basic principles have emerged in order to building of trust as a result of the our spiritual care field 

studies. These are: 

1. Voluntariness/Sincerity 

2. Privacy/Respect 

3. Merit/Qualification 

4. Activities 
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In this study, these four principles will be emphasized and our presentation will be supported with 

examples from the Spiritual Care Practices for the Families of the Martyrs. 

 

Keywords: Building Trust, Spiritual Care, Voluntariness, Privacy, Merit, Activities, Martyr’s Family 
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SANAT YAPMA EYLEMİNDE ETİK DEĞERLERİN ROLÜ VE İŞLEVİ 

 

Caner YEDİKARDEŞ 

Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 

 

ÖZET 

Bu çalışma, sanat yapma eyleminde bulunan bireylerin sanatçı olma kimliği ile örtüşeceği düşünülen 

etik değerlerin kapsamında ayırtlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Dahası bu çalışma ile etik 

değerlerin sanat yapma ve sunma/sergileme eylemlerinin dâhil olduğu bir süreçte rolü ve işlevi 

üzerinden bir tartışma açmayı hedeflemektedir. Sanatçı kimliğinin tanımı ve kapsamı da bu yolla 

irdelenmektedir. Sanat çalışmalarının içerikleri, manifesto değerleri, sergilenme biçimleri etik 

değerlerin rolü ve işlevi açısından temel oluşturması bağlamında bütüncül olarak değerlendirilip 

nedensellik-sorunsallık ilişkileriyle de ilgilenmektedir. Sanat yapma ve sanat yapmayı sürdürme 

eylemleri açısından estetik değer oluşturmadaki kaygı düzeyinin ikileminde etik değerlerin kayıplara 

uğraması bazı önemli örneklerle değerlendirilmektedir. Prestij edinme, kariyer yapma ya da 

parasal/ticari kaygılarla sanat yapma eyleminde bulunan bireylerin zamanın hızlı tüketim 

alışkanlıklarına ram olması ve tüm sanatsal üretim süreçlerinin eşlik etmesine razı gelinmesi günübirlik 

ya da kısa vadeli kazanımlardan öte bir sonuç vermemektedir. Bu doğrultuda, sanatçı bireyin çokluğun, 

kalabalığın içinde de varlık göstermesinin yolunun yine nitelik arayışı ve kaygısına tabi olması 

olanaklıdır. Popülariteye dayalı güncel alışkanlıkların, kolaycılığın, kendine mal etmenin konforuna 

karşın bireysel tutumların/yaklaşımların etik değerlerle geliştirilebileceğinin yanı sıra aslında geçmişten 

günümüze tüm birikimiyle sanat eleştirisi kurumunun kapsayıcı niteliğinde güncel literatürü ve etik 

değer ölçütleri oluşturmasının olanaklı olacağı düşünülmektedir. Yüzyıllardır sanatın gerekliliği 

kavramı tartışılagelmektedir, artık sanatta etik değerlerin estetik değer kaygıları kadar gerekliliğine 

genel bakışla hakiki gereklilik bağlamında tartışmaya açılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sanat Yapma Eylemi, Etik Değerler, Sanatta Etik, Sanat Eleştirisi. 

 

ABSTRACT 

This study aims to reveal the distinctions of individuals engaged in art making within the scope of ethical 

values that are thought to coincide with the identity of being an artist. Moreover, this study aims to open 

a discussion on the role and function of ethical values in a process involving art making and presenting 

/exhibiting. The definition and scope of the artist identity is also examined in this way. The content of 

art works, manifesto values, and the way they are exhibited are considered as holistic in the context of 

the role and function of ethical values, and are also concerned with causality-problematic relationships. 

In the dilemma of the level of anxiety in creating aesthetic value in terms of art and continuing art, the 

loss of ethical values is evaluated with some important examples. It is not a daily or short-term outcome 

for individuals who are engaged in the act of acquiring prestige, making a career or making art with 

monetary / commercial concerns. In this direction, it is possible that the way of the individual's existence 

in the crowd and the crowd is subject to the search for quality and anxiety. It is believed that, despite the 

comforts of current habits, convenience, and self-interest based on popularity, individual attitudes / 

approaches can be developed with ethical values, in fact, it will be possible for the art criticism 

institution to create inclusive up-to-date literature and ethical value criteria. The concept of the necessity 

of art for centuries has been debated, and now it is opened to discussion in the context of genuine 

necessity with an overview of the necessity of ethical values as well as aesthetic value concerns in art. 

 

Keywords: Art Making Action, Ethical Values, Ethics in Art, Art Criticism.
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KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASI VE TEMEL HAK İLE ÖZGÜRLÜKLERİN 

KORUNMASI ÇERÇEVESİNDE POLİS MESLEK ETİĞİ İLKELERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF POLICE PROFESSIONAL ETHICS PRINCIPLES IN THE FRAMEWORK OF 

PROVIDING THE PUBLIC ORDER AND PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND 

FREEDOMS 

 

Ozan KAVSIRACI 

Dr. Öğr. Üyesi, Polis Akademisi Başkanlığı 

 

ÖZET 

Güvenlik kavramı hem devletler hem de bireyler düzeyinde uzun yıllardır tartışılmaktadır. Çünkü 

insanlar fizyolojik ihtiyaçlarını ikame ettikten sonra öncelikle kendilerini güvende hissetmek 

istemektedirler. Bu noktada, güvenlik ihtiyacını beşerî hayatın her döneminde fark etmek mümkündür. 

Tarihsel süreç içerisinde insan haklarının gelişimi ile birlikte insan hak ve özgürlüklerinin koruma altına 

alınması ve kamu düzeninin sağlanması devletlerin temel görevi haline gelmiştir. Devletler mezkûr 

görevler kapsamında, kurumsallaşmış kolluk görevlileri aracılığı ile güvenlik hizmetlerini 

yürütmektedirler. Polis teşkilatları da şehirlerde özgürlük-güvenlik dengesi çerçevesinde kamu düzenini 

sağlamak için görev yapan genel kolluk birimidir. Bu dengenin gözetilmesi için polis teşkilatları suç 

öncesi ve suç sonrası tüm faaliyetlerinde görevlerini yerine getirirken yasal ve mesleki ilkelere uymak 

zorundadırlar. Çünkü güvenlik hizmetleri, yasal şartlar gerçekleştiğinde temel hak ve özgürlüklere 

müdahale etme yetkisini içermektedir. Güvenlik hizmetlerinin toplum üzerinde neden olacağı olası 

yükün azaltılması, güvenlik personelinin yasal ve mesleki ilkelere uygun hareket etmesi ile mümkün 

hale gelmektedir. Polisin yetkileri düzenlenirken yasa koyucu tarafından genel ilkeler belirlenmektedir. 

Ayrıca polisin profesyonelliğini ve inisiyatif kullanma sorumluluğunu öne çıkaran, vatandaşların 

mağdur edilmemesi ve hizmetin etkin bir şekilde sunulabilmesini sağlayan boşluklar bırakılmaktadır. 

Bu noktada polisin doğru karar verebilmesi için yasal sorumluluğun yanında etik değerlere uygun olarak 

hareket etmesi de gerekmektedir. Bu çalışmada; genel kolluk birimi olarak polislerin mesleki etik ilke 

ve değerleri ile bu ilke ve değerlere uygun hareket etmelerinin önemi tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, polis, insan hakları, polis meslek etiği 

 

ABSTRACT 

The concept of security has been debated for many years, both at the level of states and individuals. 

Because people want to feel safe after replacing their physiological needs. At this point, it is possible to 

notice the need for security in every period of human life. With the development of human rights in the 

historical process, protecting human rights and freedoms and ensuring public order has become the main 

duty of the states. States carry out security services through institutionalized law enforcement officers 

within the scope of mentioned duties. Police agencies are also the general law enforcement units that 

work to ensure public order within the framework of the freedom-security balance in the cities. In order 

to maintain this balance, police agencies must comply with legal and professional principles in 

performing their duties in all of their activities before and after crime. Because security services include 

the authority to interfere with fundamental rights and freedoms when legal conditions occur. Reducing 

the potential burden of security services on society is made possible by security personnel acting in 

accordance with legal and professional principles. While regulating the powers of the police, general 

principles are determined by the legislator. In addition, gaps are left that emphasize the professionalism 
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of the police and the responsibility of using initiative, ensuring that citizens are not victimized and that 

the service can be provided effectively. At this point, the police must act in accordance with ethical 

values as well as legal responsibility in order to make the right decision. In this study; professional 

ethical principles and values of the police as a general law enforcement unit and the importance of acting 

in accordance with these principles and values will be discussed. 

 

Key Words: Security, police, human rights, police professional ethics 
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A COMPILATION OF THE UNETHICAL BEHAVIOR OF CUSTOMERS IN TOURISM 

BUSINESSES 
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Ayşegül ÇAY    

Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD 

 

 

 

ÖZET 

Etik, toplumda belirli bir düzen sağlayan ve bu düzeni sağlamak için belirli kurallar ortaya koyan bir 

olgudur. Etiğin temeli ahlaka dayanmaktadır. Ahlak, belirli bir toplum tarafından kabul edilen, zamana 

göre değişime uğrayabilen ve iyi-kötü veya doğru-yanlışın ne olduğunu belirleyen kurallar toplamı 

olarak ifade edilebilmektedir. Etik ise ahlak felsefesi veya ahlakın evrensel olarak kabul görmüş hali 

olarak açıklanabilmektedir. Günümüzde de sıklıkla bahsedilen bir kavram olan etiğe günlük hayatta, 

insan ilişkilerinde veya işletmelerin yönetiminde de başvurulabilmektedir. Çünkü insanların bir arada 

olduğu yerlerde birçok etik dışı sorunlarla karşılaşılabilmektedir.  

Gelişen teknoloji ve ulaşım imkânları ile turizm gün geçtikçe daha çok önem kazanmaya başlamış ve 

turizme talep artar hale gelmiştir. Turizm olanaklarının gelişmesiyle insanların seyahatleri veya 

konaklamaları da artmaktadır ve dünyada milyonlarca insan turizmi oluşturan turizm işletmelerini 

ziyaret etmektedir. Turizm işletmeleri farklı ülkelerden çok sayıda insanı bir araya getirmektedir. Bu 

açıdan turizm işletmelerinde de etik sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Müşteriler 

tarafından taciz ve hırsızlık gibi birçok etik dışı durumlar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle turizm 

de etik açıdan incelenmesi gereken bir alandır. Bu araştırmada otel işletmeleri, yiyecek içecek işletmeleri 

ve seyahat işletmelerinde müşteri tarafından gerçekleşen etik dışı davranışların belirlenmesi çalışmanın 

amacını oluşturmaktadır. Bu çalışma derleme niteliğindedir. İlgili alan yazın, sosyal medya, internet 

kaynakları gibi ikincil kaynaklardan yararlanarak örnekler derlenmiştir. Yapılan çalışmada, turizm 

işletmelerinde müşteriler tarafından en çok gerçekleştirilen kaba söylemler, fiziksel şiddet, hırsızlık, hile 

ve kurallara uymama gibi etik dışı davranışlara rastlanılmıştır. Sonuç olarak en sık karşılaşılan etik dışı 

davranışlar ortaya çıkarılmıştır ve bu davranışlara ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Etik, Ahlak, Turizm, Turizm İşletmeleri, Etik Dışı Davranışlar 

 

ABSTRACT 

Ethics is a phenomenon that provides a certain order in the society and sets out certain rules to ensure 

this order. The basis of ethics is based on morality. Morality can be expressed as the sum of rules 

accepted by a particular society, which can change over time and determine what is good-bad or right-

wrong. Ethics can be explained as moral philosophy or universally accepted form of morality. Ethics, 

which is a frequently mentioned concept today, can also be used in daily life, in human relations or in 

the management of businesses. Because, in places where people are together, many unethical problems 

can be encountered. 
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With the developing technology and transportation amenities, tourism has gained more importance day 

by day and the demand for tourism has increased. With the development of tourism amenities, the travel 

or accommodation of people increases, and millions of people visit tourism businesses that form tourism. 

Tourism businesses bring together many people from different countries. In this respect, the emergence 

of ethical problems in tourism businesses is inevitable. Many unethical situations such as harassment 

and theft can occur by customers. For this reason, tourism is an domain that must be examined ethically. 

In this research, determining the unethical behaviors that are realized by the customers in the hotel, food 

and beverage businesses and travel businesses is the aim of the study. This study is a compilation. 

Samples were compiled by using secondary sources such as literature, social media and internet 

resources. In the study, in tourism businesses was came upon by the customers the most carried out 

unethical behaviors such as rude discourses, physical violence, theft, cheating and rules non-compliance. 

As a result, the most common unethical behaviors were revealed and solution suggestions for these 

behaviors were presented. 
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1. GİRİŞ 

Etiğin temeli ahlaka dayanmaktadır. Ahlak, insanların toplum içerisindeki davranış ve ilişkilerini 

düzenlemekte yol gösteren, belirli bir zamanda belirli bir toplum tarafından esas alınan davranış kuralları 

ve ilkeleridir (Gök, 2010: 551). Etik ise kişilerin özel yaşamlarında ve toplum içinde hedeflerini ve bu 

hedeflere ulaşmak için gerçekleştirdikleri eylemleri ve tutumlarını inceleyen ve bunları iyi-kötü ve 

yanlış-doğru biçiminde tanımlayan ve anlaşılmalarını sağlayan sistematik düşünce topluluğu olarak 

ifade edilmektedir (Bolat ve Seymen, 2003: 69).  Aynı zamanda etik bir ahlak felsefesidir (Frankena, 

2007: 20). İnsan ilişkilerinde düzenleyici rol oynayan etik kavramını işletmelerde benimsemektedir. Bu 

anlamda iş etiği ve meslek etiği karşımıza çıkmaktadır. İş ve meslek kollarında iyi veya kötü olanı 

inceleyen ve meslekte uyulması gereken etik kuralları belirtmektedir. Turizm işletmeleri de bu anlamda 

etik ilkeleri benimsemeye yönelmiştir.  

Turizm gün geçtikçe gelişen ve büyüyen bir endüstri haline gelmektedir. İnsanlarında günlük rahatlamak 

ve yoğunluktan kaçmak gibi motivasyonlarıyla seyahat istekleri artmaktadır. Artan seyahat eğilimi ile 

insanlar dünyanın her yerine seyahat edebilmekte ve turizm faaliyetini gerçekleştirebilmektedir. 

Ülkemizde de her yıl çeşitli turizm merkezlerimizde farklı ülkelerden gelen turistleri ağırlamaktayız. 

Dünyanın her yerinden insan ağırlayan turizm işletmeleri farklı kültürlerden sayısız insanı bir araya 

getiren yerlerdir. İnsanların her yerde olduğu gibi bir takım toplum tarafından yanlış kabul edilen 

davranışları meydana gelebilmektedir. Söz konusu yanlış kabul edilen bu davranışlar etik konusunu 

gündeme getirmektedir. Turizm işletmelerinde müşteriler tarafından meydana gelen birçok etik dışı 

davranışlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, hırsızlık ve taciz gibi etik dışı davranışlar 

gösterebilmektedirler. Bu gibi davranışların çalışana, işletmeye ve diğer müşterilere etkisi 

olabilmektedir. Bu bakımdan incelenmesi gereken bir alandır. 

Bu araştırmanın amacı otel işletmeleri, yiyecek içecek işletmeleri ve seyahat işletmelerinde müşteri 

tarafından gerçekleşen etik dışı davranışların belirlenmesidir. Çalışma derleme niteliğinde olup ilgili 

alan yazın, sosyal medya, internet kaynakları gibi ikincil kaynaklardan yararlanarak örnekler 

derlenmiştir. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın konusuyla ilgili bir 

giriş yapılarak daha sonrasında ikinci bölümde etik kavramı açıklanmıştır. Üçüncü bölümde turizm 

işletmelerinde etik, turizm işletmelerinde müşterilerin etik dışı davranışları, otel işletmelerinde, yiyecek 

içecek işletmelerinde ve seyahat işletmelerinde müşterilerin etik dışı davranışları derlenmiştir. Son 

olarak dördüncü bölümde araştırma sonuç ve önerileri bulunmaktadır. 
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2. ETİK 

Alan yazında etik tanımlarının içerisinde bulunan veya sıklıkla etik kavramının yerine kullanılan ahlak 

kavramını öncelikle açıklamak daha uygun olacaktır. Ahlak, günlük yaşantıda insanların kötü veya 

yanlış ya da iyi veya güzel davranışları değerlendirirken birçok kez kullandığı bir kelimedir. Örneğin, 

toplumda kendisinden yaşça büyük olan bir insana bir kişinin bağırması ahlaksızlık olarak 

değerlendirilir. Bunun yanı sıra ahlak kavramı literatürde de farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Ahlak, 

kökeni Arapça ’ya dayanan bir kelime olup anlamı huy, tabiat ve yaradılış olarak bilinen ‘hulk’ 

sözcüğünün çoğuludur ve yapılması ya da yapılmaması gereken davranışlar toplamı olarak ifade 

edilebilmektedir (Nurmakhamatuly, 2010: 72). Batı dillerinde ise Yunanca karakter anlamını ifade eden 

“ethos” sözcüğünden türeyen ahlak, belirli bir kültürde belirlenmiş ve kabul görmüş değerler bütünü ve 

amaçlar ile sözü edilen değerlerin nasıl sürdürüleceği ve bu amaçlara ne şekilde ulaşılacağını belirten 

kurallar toplamıdır (Cevizci, 2002: 3). Etik ise ahlaki davranış, eylem ve yargılarla ilişkilidir. Ayrıca 

felsefe ve bilim açısından önemli yeri olan sistematik bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Aydın, 2014: 4). Etik, insanların geçmiş, gelecek ve bugününde tutum ve davranışlarının iyi-kötü ve 

doğru-yanlış olarak değerlendirilmesini kapsayan ve dünyanın genelinde geçerli olan ilke ve kuralların 

tümüdür (Yatkın, 2008: 213). Etik, Platon, Sokrates ve Aristoteles gibi ünlü filozofların üzerine tartıştığı 

bir alandır (Atacan, 2017: 3). Haşlak’a göre ahlak, olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şeydir. Etik ise 

ahlak olgusuna yönelen felsefe disiplinidir (Haşlak, 2006: 186). Yanlış ve kötü olan davranışlar etik dışı 

davranışlar olarak ifade edilebilir ama yanlış-kötü değerlendirmeleri kişiden kişiye ve toplumdan 

topluma değişebilmekte ve etik kuralları meydana getirmektedir (Varinli, 2013: 80). Bireylerin toplumda 

ve kendi aralarındaki ilişkilerinde uyması gereken kurallar bulunmakta ve toplumunda kişilere yönelik 

uyması gerekli olan kuralları vardır. Bu kurallar toplumdan topluma farklılık gösterebilmekte ve de iş 

ve meslek gruplarında da farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak kabul gören etik kurallar 

aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Kolçak, 2012: 20); 

• Dürüstlük-doğruluk 

• Sözünde durulması ve güvenilir olunması 

• Sadakat 

• Adalet 

• Başkalarına saygı gösterilmesi 

• Başkalarına yardım edilmesi 

• Mükemmelin aranması 

• Sorumluluk 

İş etiğinin 1980’li yıllarda iş yaşamında, yönetim ve örgüt alanında olan kuramcıların gündeminde 

önemi artmıştır (Bolat ve Seymen, 2003: 70). İş etiği, iş dünyasında oluşan doğru veya yanlış eylemler 

olarak tanımlanır ve iş dünyasında paydaşlarca belirlenen eylemleri değerlendirmeye katkısı olan 

standartlardır ve ekonomi ya da iş yaşamının sunduğu imkânlarda sağduyulu seçimler yapılmasına 

yönlendiren ilke ve değerleri inceleyen bir disiplindir (Kolçak, 2012: 47). Bir başka tanıma göre iş etiği, 

örgütlerde işe yönelik hedefler ve bu hedeflere erişmek için uygulanan faaliyetler, görev ve 

sorumluluklar ile örgüt paydaşlarının tutum ve davranışlarını inceleyen ve bunları iyi, kötü, yanlış ve 

doğru şeklinde tanımlayan ve anlatan sistematik düşünce topluluğudur (Bolat ve Seymen, 2003: 69). 

Meslek etiği, özellikle insanlarla ilişkili olan mesleklerde uyulması gerekli görülen davranış kurallarıdır 

(Aydın, 2014: 99). Meslek sahibinin uyması gerekli kurallar, standartlar ve yöntemlerle ilişkilidir (Erel, 

2012: 5). 
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3. TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK 

Turizm günden güne her alanda gelişmekte olan ve ülkelere önemli ekonomik değer katan bir endüstri 

haline gelmektedir. Turizm, kişilerin kazanç amacı olmadan sürekli yaşam sürdürdükleri yer dışında 

başka bir yere kalıcı olmayan şekilde seyahat etmelerinin ve konaklamalarının neticesinde ortaya çıkan 

olayların toplamıdır (Barutçugil, 1982: 3). Turizm, yiyecek içecek işletmeleri, konaklama işletmeleri, 

seyahat işletmeleri, eğlence ve rekreasyon işletmeleri gibi turizm işletmeleri olarak bilinen işletmeleri 

içerisinde barındırmaktadır. Turizm işletmeleri, bireylerin sürekli yaşadıkları yer dışında olan farklı bir 

yere seyahatlerinde, kalıcı olmayan konaklamalarında ihtiyaç duydukları mal ve hizmeti üreten veya 

pazarlayan ticari ekonomik birimler şeklinde tanımlanabilmektedir (Halis, 2009: 41). Turizm bu açıdan 

her ülkeden ve milletten insanı bir araya getiren kuruluşları kapsamaktadır. Emek yoğun olan turizm 

sektöründe farklı insanların bir arada olması kadar turizm işletmelerinde çalışan bireylerinde 

müşterilerle çok fazla aynı ortamda olması söz konusudur. Bu durumda karşımıza etik kavramı 

çıkmaktadır. İnsanın olduğu her yerde ortaya çıkabilecek etik sorunlar olduğu gibi turizm işletmelerine 

gelen insanlar tarafından da bir takım etik dışı davranışlar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle Dünya 

Turizm Örgütü tarafından etik ilkeler oluşturulmuştur. Turizmin toplum ve çevreye karşı olumsuz 

etkisini azaltmak, dünya turizminin sorumlu ve sürdürülebilir gelişimini birtakım ilkeye bağlamak 

amacıyla Turizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi’ni yayınlamıştır. Bildirgenin ana maddeleri şu 

şekildedir (ethics.unwto.org); 

1. Turizmin Toplumlararası Karşılıklı Anlayışa Katkısı 

2. Turizmin Bireysel ve Kollektif Yönleri 

3. Sürdürülebilir Gelişmenin Unsuru Olarak Turizm 

4. Kültürel Mirası Kullanan ve Zenginleştiren Unsur Olarak Turizm 

5. Ülke ve Toplumların Refahını Artıran Bir Faaliyet Olarak Turizm 

6. Turizmin Geliştirilmesinde Tarafların Yükümlülükleri 

7. Turizme Katılma Hakkı 

8. Turizm Hareketinde Özgürlük 

9. Turizm Sektöründe Çalışanların ve Girişimcilerin Hakları 

10. Turizmde Global Etik İlkelerin Uygulanması 

Haynes (2002)’e göre genel olarak turizm işletmelerinde etik kurallar ise aşağıdaki gibi 

açıklanabilmektedir (Yılmazer ve Bahadır, 2011: 26); 

• Kişilere karşı saygılı, dürüst ve tarafsız olmak 

• İyilik, adaletli olmak, eşit olmak, özgürlük 

• Zarar vermemek ve zarar verme riskine girmekten kaçınmak 

• Zararı önlemek, onarmak ve ortadan kaldırmak 

• Gizlilik, mahremiyet ve mülkiyet haklarını gözetmek 

• Hayatın kutsallığı ve değeri 

• Sözünde durulması, bağlılık ve etkililik 

• Sorumluluk ve hesap verilebilirliği esas almak 

• Gizlilik ve resmi sırlara saygı duymak 

Turizmi sürdürülebilir ve faydalı hale getirmeye çalışan bu ilkelere rağmen turizm işletmelerinde birçok 

etik dışı davranışlar meydana gelebilmektedir. 
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3.1. Turizm İşletmelerinde Müşterilerin Etik Dışı Davranışları 

Müşteri kavramı, bir işletmenin verdiği hizmetten sürekli bir şekilde satın alan ya da devamlı surette 

aynı markayı satın alan tüketiciler şeklinde tanımlanabilmektedir (İslamoğlu ve Altunışık, 2017: 5). 

TDK’ya göre müşteri, hizmet, mal vb. satın alımlarının karşılığı olarak ücret ödeyen kimseler veya alıcı 

olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, 2020). Fakat bu kavram piyasa ve rekabet 

koşullarının etkisiyle değişime uğrayıp ve olduğu çağa ayak uydurarak eklemeler yapılmış ve 

genişletilmiştir. Bu bağlamda sadece para ödeyen kimseler değil aynı zamanda kişi veya kurumlarca 

üretilen hizmetten fayda sağlayanlarda müşteri olarak tanımlanabilmektedir (Karadeniz, 2013: 2). 

Örneğin, web sitelerinde arama yaparak bu sitelerden fayda sağlayan kişiler ücret ödememesine rağmen 

müşteri olarak görülebilmektedir. 

Etik davranış, toplumdaki kişilerin davranış ve karakter açısından kabul gördüğü iyilik ve doğruluk 

standartlarına uygun davranışlar olarak tanımlanabilir (Wart, 2003: 332). Kuralların, politikaların ve 

prosedürlerin takip edilmesi ve görevlerin yerine getirilmesi ile eş anlamlı kabul edilebilmektedir 

(Malloy ve Fennell, 1998: 455). Etik dışı davranış ise, toplumun süregelmesi için ihtiyaç duyulduğu 

politika, yasa, düzenleme ve örgüt normlarının dikkate alınmaması sonucu başkalarına zarar verici 

neticeler meydana getiren ve toplumca yasadışı veya gayriahlaki olarak görülen davranışlardır. (Tonus 

ve Oruç, 2012: 149). Etik dışı davranışlar, başkalarına zararı olan küçük veya büyük, istemli ya da 

istemsiz davranışları, düşünceleri ve çabaları içerisinde barındırmaktadır. Cinsel taciz, ayrımcılık, 

hırsızlık, aldatıcı konuşmalar, zarar verme potansiyeli olan ürünlerin üretimi, korku ve baskı kullanımı, 

dedikodu, rüşvet vermek ve fırsatlara adaletsiz erişim gibi örneklendirilebilmektedir (White, 1999: 110). 

 

3.1.1. Otel İşletmelerinde ve Yiyecek İçecek İşletmelerinde Müşterilerin Etik Dışı Davranışları 

Otel işletmeleri, bireylerin seyahatlerinde konaklama, yeme-içme ve eğlenme gibi ihtiyaçlarını 

karşılama amacıyla geliştirilmiş, personel, mimari, uygulamalar ve müşteri ilişkileri yönünden hepsini 

belirli kural ve standartlara uygun şekilde meydana getirerek faaliyet gösteren işletmelerdir (Çakıcı ve 

diğ., 2002: 2). Yiyecek içecek işletmeleri, insanların günlük yeme içme ihtiyacını karşılama, özel gün 

kutlama, iş yemekleri, eğlenme, sosyalleşme, yeni lezzetler keşfetme ve sosyokültürel etkinliklerde 

bulunma gibi motivasyonlarla işletmeye gelen misafirlerin isteklerini yerine getirmeyi kendisine meslek 

edinmiş kalifiyeli personel ile uygun nicel-nitel şartları karşılamayı amaç edinmiş işletmelerdir (Kılıç 

ve Babat, 2011: 97). Hayatın her alanında insanların birbirine karşı etik dışı davranışları olabildiği gibi 

otel işletmeleri ve yiyecek içecek işletmelerinde de olabilmektedir. Harris ve Reynolds otel, bar ve 

restoranlarda müşterilerin etik dışı davranışlarını şu şekilde sınıflandırmaktadır (Harris ve Reynolds, 

2004: 345; Lugosi, 2019: 87); 

• Tazminat mektubu yazarları: Haksız yere asılsız yazılı şikâyetlerde bulunmak 

• İstenilmeyen müşteriler: Diğer müşterilerin eşyalarını kullanmak, uyuşturucu satmak ve 

kullanmak, fuhuş, diğer müşterilerin haklarını gasp eden veya edebilecek davranışlar 

• Mülkiyete zarar verenler: Kasıtlı olarak yapılan işletme öğelerine zarar verici eğlence, rekabet 

ve fiziksel hasar verme motivasyonlu davranışlar 

• Hizmet çalışanları: Üstün bilgi gösterimi için ve ücretsiz ekstra kazanımı sağlamak için hizmete 

müdahale etmek 

• Kindar müşteriler: Kasıtlı bir şekilde olumsuz ağızdan ağıza yayılım yapanlar, işletmeye veya 

çalışana misilleme olarak fiziksel eylemde bulunanlar, çalışan ile kendi suçlarını değiştirenler 

• Sözlü tacizciler: Personele küfür ve hakaret edenler 

• Fiziksel tacizciler: Personellere veya diğer müşterilere fiziki olarak agresif olanlar veya şiddet 

gösterenler 

• Cinsel avcılar: Kişisel memnuniyeti için personeli sözlü veya fiziksel olarak taciz edenler 
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Otel veya restoran gibi yerlerde kül tablası ve tuzluk gibi eşyaları hatıra olarak alma gibi davranışlar 

etik dışı olarak görülebilir (Varinli, 2013: 98). Reynolds ve Harris, otel, bar ve restoran gibi yerlerde etik 

dışı davranış eğiliminde bulunmuş olabilecek müşterilerle görüşme sağlamışlardır. Bunun sonucunda 

asılsız şikâyetler, çalışanın hatasını söylememe, parayı ödemeden hizmet kullanımı, bir eşyayı 

işletmeden bilerek çalmak, çalışanla veya diğer müşterilerle tartışma-kaba davranma, işletmenin 

mülküne bilerek zarar verme, çalışana veya müşteriye fiziksel olarak vurmak-dokunmak gibi davranışlar 

ortaya çıkarmışlardır (Reynolds ve Harris, 2009: 326). Güler ve diğerleri tarafından otel ve restoranlarda 

uygulanan araştırmada personele sorular yöneltilip müşterilerin etik dışı davranışları ortaya çıkarılmıştır. 

Bu davranışlar (Güler ve diğ., 2017: 636); 

• Hakaret etmek, 

• Argo-küfür gibi söylemlerde bulunmak, 

• Çalışanı ıslık-el-kol hareketi ile çağırmak,  

• İndirimden yarar sağlamak için veya yeni ürün elde edebilmek için gerçeği yansıtmayan 

şikâyetlerde bulunmak, 

• Sarkıntılık etmek, 

• Hırsızlık,  

• Bir başka müşteriyle ilgilenirken araya girme çabası şeklinde ifade edilmektedir. 

Otel işletmelerinde hırsızlık gibi durumlar ile de karşılaşılmaktadır. Örneğin, havlu, giysi, küçük 

boyutlarda mobilya, dekor eşyaları gibi otele ait eşyalar çalınabilmektedir (Karayiğit, 2004: 69). 

İspanya’da otellerde bazı müşteriler kaybolmadığı halde eşyalarını kaybolmuş veya çalınmış gibi 

göstererek ya da iftira atarak eşyanın parasını almış veya bir hizmet karşılığı beklemiştir. Yapılan 

araştırmalar neticesinde İspanya da birçok otelde bu olayın gerçekleştiği ortaya çıkarılmıştır 

(turizmgazetesi.com, 2019). Antalya, Afyonkarahisar, İstanbul, İzmir ve Konya da bulunan 39 adet beş 

yıldızlı otelde kendini karı-koca gibi tanıtan iki kişi, gittikleri bir otelde oda tutarak bir turistin odasına 

girip kredi kartı, değerli eşya ve bir miktar paralarını çalmışlardır ve bu olay üzerine yakalanmışlardır 

(Hürriyet, 2009). Lastminute.com web sitesinin araştırmasına göre dünyadaki otellerin %95’inde 

hırsızlık olayları yaşanmakta ve her 10 müşteriden biri otelden ayrılırken çantasına “yanlışlıkla” bir 

şeyler atmaktadır. Dünyadaki bu hırsızlık örneklerinden birkaçı aşağıdaki gibi sıralanabilir (Turizm 

Aktüel, 2020); 

• İstanbul’da bir otelden yatak, masa ve televizyon harici tüm mobilyalar çalınmıştır. 

• Berlin’deki bir otelden müşteriler duş başlıklarını, hidromasaj dış parçalarını, muslukları, klozet 

kapaklarını, su tesisatını ve lavaboyu çalmıştır. 

• Las Vegas’ta bir otelin odasında bulunan halılar yerden sökülerek alınmıştır. 

• Dubai’de beş yıldızlı bir otelde müşteri minibar ve koltuğu götürmüştür. 

• Dubrovnik’te üç yıldızlı bir otelde müşteri mutfak eşyalarını çalarak geriye bir bıçak bile 

bırakmamıştır. 

• Madrid’de beş yıldızlı otelden yatak çalınmıştır. 

• Bir otelin lobisinden hamal gibi giyinen üç kişi kuyruklu piyanoyu götürmüştür. 

• Birmingham’da bir otelde müşteri otele ait doldurulmuş hayvan kafasını çalmaya çalışırken 

yakalanmıştır. 

• Knightsbridge’deki bir otelde müşteri kapı numarasını söküp götürmüştür. 

• Londra’da bir otel yetkilisi otelin en çok masraflarından birinin de müşteriler tarafından 

götürülen otele ait taze çiçekler olduğunu belirtmiştir. 
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• ABD’de bir otelde konaklayan çift, otoparka nakliye kamyonu çağırıp bütün odayı yüklemiştir. 

• Bunların yanı sıra perde, ışık, ayna, televizyon, büstler, din kitapları, ünlü sanat eserleri, şömine 

gibi eşyalar çalınabilmektedir 

Hırsızlığın yanı sıra otellerde müşteriler tarafından taciz davranışlarıyla da karşılaşılabilmektedir. Lin’in 

yaptığı otelcilik koleji öğrencilerinin de içinde bulunduğu araştırmada öğrencilerin staj eğitimleri 

esnasında karşılaştıkları cinsel taciz olaylarını araştırmaktadır. Araştırmada cinsel taciz olaylarının 

müşteriler tarafından gerçekleştirilebildiği ortaya çıkarılmıştır (Lin, 2006: 57). Bir başka araştırmada 

Turizm İşletmeciliği bölümü üniversite öğrencilerinin staj öğrenimlerinde veya mevsimlik çalışmaları 

esnasında müşteriler tarafından öğrencilere yönelik cinsel tacizin yaşandığını ortaya koymuşlardır (Unur 

ve Şanlı, 2018: 149). Antalya da 3 yıldızlı bir otelde konaklayan Rus turistin otelden ayrılırken 

çantasında otele ait yiyecek içecekler bulunmuştur. Otelden dışarıya yiyecek içecek çıkarımının yasak 

olduğu görevliler tarafından belirtildiği gibi otelin form ve broşürlerinde de belirtilmiştir. Buna rağmen 

bazı müşterilerin dışarıya yiyecek içecek çıkarmaya çalıştığını belirtmişlerdir (Turizm Haber Merkezi, 

2019). 

 

 
 

Şekil 1: Her Şey Dahili Yanlış Anlayan Turist (Turizm Haber Merkezi, 2019) 

Bir başka etik dışı davranış örneği ise fiziksel şiddettir. İstanbul’da bir otelde kalma süresi dolduğu için 

bir müşteriyi uyaran çalışan ile müşteri arasında tartışma çıkmış ve müşteri çalışana bıçakla saldırmıştır 

(Turizm Ajansı, 2019). Kaliforniya da ünlü bir fastfood zinciri müşterisi, almış olduğu yiyeceğin 

yanında verilen ketçabı az bulunca restoran müdürüne saldırmıştır (YeniŞafak, 2018). İstanbul’da bir 

otelde kalmak isteyen kişi kendisinden kimlik isteyen resepsiyon görevlisine hakaret etmiş ve 

yumruklamıştır (Turizm Ajansı, 2020). İnsana zarar verme davranışları olabildiği gibi işletme 

kaynaklarına yönelikte etik dışı davranışlar olabilmektedir. Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 
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Rus asıllı çift odanın perdelerini koparmış ve kornişlerini sökmüştür. Otelden çıkış yapan çifti, otel 

personelinin odayı kontrol edip hasar tespit etmesiyle havaalanında yakalanmışlardır (Hürriyet, 2018).  

 

3.1.2. Seyahat İşletmelerinde Müşterilerin Etik Dışı Davranışları 

Turizm faaliyetinin gerçekleşmesinde önemli rolü olan turizm işletmelerinden biri de seyahat 

işletmeleridir. Seyahat işletmeleri iki gruba ayrılmaktadır (Batman, 2018: 18); 

• Ulaştırma ve konaklama hizmetlerinin pazarlanmasında aracı rol oynayan ve çeşitli turizm 

hizmetlerini birleştirerek yeni bir ürün ortaya koyan ve bu ürünü satışa çıkaran perakendeci ve 

toptancı seyahat işletmeleri olan tur operatörleri ve seyahat acentalarıdır. 

• Turistlerin bir yerden diğer bir yere taşınması olayını meydana getiren kara, hava, deniz ve 

demiryolları gibi ulaştırma işletmeleridir. 

Seyahat işletmeleri de otel işletmeleri ve yiyecek içecek işletmeleri gibi sayısız insanı bir araya 

getirmektedir. Bundan dolayı müşteriler tarafından gerçekleştirilen etik dışı davranışların görülme 

sıklığı fazla olabilmektedir. Efendi ve Tandoğan’ın yapmış oldukları araştırmada turistlerin paket 

turlarda yapmış oldukları etik dışı davranışlardan birkaçı şu şekilde sıralanabilir (Efendi ve Tandoğan, 

2019: 29-30); 

• Tarihi eserleri zarara uğratmak, 

• Yüksek sesle konuşup diğer insanları rahatsız etmek, 

• Müze-ören yeri kurallarına uymamak, 

• Ören yeri girişinde sıra beklemek istememek, 

• İki kişi yemek yemesine rağmen tek kişi yedik diyerek düşük ücret ödemeye çalışmak, 

• Rehbere argo tavırla hitap etmek, 

• Anlatım esnasında yüksek sesle konuşmak, şarkı söylemek, bunları biliyoruz demek veya tekrar 

anlatım istemek, 

• Başkasının sırasını almak, 

• Otobüste yer kavgası yapmak, 

• Otobüs içerisini kirletmek, 

• Otel ekstralarını ödememek, 

• Otel girişinde anahtar almak için beklemeyi istememek, 

• Kaptana kötü davranılması vb. 

Benzer şekilde müşterilerin kurallara uymama ve zarar verici davranışları olabilmektedir. Örneğin, bir 

havayolu şirketinin biletini seyahat acentasından satın alan müşteri “service charge” nedeni ile sorun 

çıkarmış ve acenta yetkilisiyle önce sözlü tartışmaya girmiş daha sonrasında ise acenta yetkilisine 

saldırmıştır (Turizm Haberleri, 2007). Yine benzer bir olayda sosyal medya paylaşımlarına göre 

İstanbul'dan Muğla'ya gitmek için tercih ettiği havayolu şirketine ait uçağın rötar yaptığını öğrenen bir 

kişi havalimanında çalışan kadın görevliye hakaret edip küfürler savurdu ve diğer yolcular da buna tepki 

gösterdi (sabah.com.tr, 2019). 

Yapılan bir araştırmada otobüs kaptanları ile yapılan görüşmelerde turistlerin etik dışı davranışları ortaya 

koyulmuştur. Bunlar şu şekildedir (Efendi ve Tandoğan, 2018: 108-109); 

• Otobüsü kirletmek 

• Ayakkabı ile koltuklara ve kolçaklara basmak 
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• Arka dolabı dikkatsiz kullanmak 

• Yüksek sesle müzik dinlenilmesini istemek 

• Hareket halindeki otobüste dans etmek 

• Şoförün seyir halindeyken otobüs kullanımına müdahale etmek 

• Şoföre hakaret etmek 

• Şoföre valiz sıkıntısı çıkarmak 

• Turist rehberine hakaret etmek ve saygısızlık yapmak 

• Rehberi dinlememek 

• Toplanma zamanına uymamak 

• Turistlerin birbirine karşı hoşgörüsüz davranması 

• Kendi aralarında koltuk kavgası yapmak 

• Birbirlerinin eşyalarının izinsiz yerini değiştirmek 

• Restoranda oturacak yer kavgası yapmak 

• Oda anahtarı ve oda kavgası yapmak 

• Tur programı dışında yerleri gezmek istemek 

Turlarda yaşanan kavgalar kadar havalimanlarında da yaşanmaktadır. Milas-Bodrum Havalimanı’nda 

kalkışa hazırlanan uçakta iki yolcu el bagajı yüzünden kavga etmiş ve yolcular dışarı alınarak bu iki 

yolcu nedeniyle uçuş 17 dakika rötarlı gerçekleşmiştir (HaberTürk, 2020). İstanbul’dan Rusya’ya giden 

uçakta Rus yolcular arasında yer kavgası çıkmış ve yolcuları uçak dışına almışlardır. Bundan dolayı 

uçuşun 45 dakika gecikmeli olduğu ifade edilmiştir (YeniŞafak, 2019). İstanbul-Dubai seferini yapmaya 

hazırlanan uçağa yolcu alımı esnasında Çinli bir yolcu Fransız bir yolcunun çantasını almış ve bu 

nedenle uçak rötarlı havalanmıştır (Hürriyet, 2017). Dünya genelinde özellikle uzun uçuşları tercih 

ederek gidiş-dönüş bileti alıp sadece hırsızlık amacıyla seyahat edenler bunu bir sektör haline getirmiştir. 

Birkaç yıl önce Hong Kong’da hırsızlık yapan Çinli hırsızlık çetesi çökertilmiştir ve bu çetenin bir yılda 

2.4 milyon dolarlık hırsızlık yaptığı belirlenmiştir (Hürriyet, 2016).  

Las Vegas-Detroit seferli uçakta gece yolculuğu esnasında bir erkek yolcu uyuyan bir kadın yolcuyu 

taciz etmiştir ve uçak iniş yaptığında tutuklanmıştır (CNNTÜRK.com, 2018). Barcelona-Londra seferini 

yapan bir uçakta 77 yaşındaki siyahi bir kadını başka bir yolcu ırkçı ifadelerle yanından kaldırılmasını 

istemiş ve o yolcuya küfür etmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır (Sözcü, 2018). Mersin-Adana 

treninde erkek bir yolcu yanında oturan kadını taciz etmiş ve diğer yolcular tarafından da fark edilince 

ilk istasyon da indirilip polise teslim edilmiştir (Hürriyet, 2019). Dünya genelinde koronavirüs salgını 

sebebiyle birçok ülke sınırlarını kapattığında Cezayir’de aynı şekilde karar almıştır. Bu karar sonucu 

İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan Cezayirli yolcular polise saldırmışlardır (HaberTürk, 2020). 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın amacı otel işletmeleri, yiyecek içecek işletmeleri ve seyahat işletmelerinde müşterilerin 

etik dışı davranış örneklerini ikincil kaynaklardan yararlanarak derleyip ortaya çıkarmaktır. Bu açıdan 

ortaya çıkarılan müşterilerin etik dışı davranışlarının turizm işletmelerinde çalışanlara, işletmeye ve 

diğer müşterilere yönelik olduğu söylenebilmektedir. Genel olarak turizm işletmelerinde müşterilerin 

gerçekleştirdiği etik dışı davranışlar şu şekilde gruplanabilir; 

• Hırsızlık 

• Asılsız şikâyet/iftira/hile 
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• Sözlü taciz 

• Cinsel taciz 

• Tartışma/kavga 

• Hakaret/küfür 

• İşletme mülküne zarar verme 

• Saldırmak/şiddet 

• Kurallara uymama 

• Başkalarına saygı duymama eylemlerinde bulunma 

• Başkalarının hakkını gasp edici davranışlarda bulunma 

İşletmelere ait olan kül tablası, tuzluk, giysi, mobilya, dekor eşyaları ve havlu gibi eşyaların çalınması 

işletmeleri mali yönden olumsuz etkilemektedir. Bu tür çalınan eşyalar küçük boyutlarda olduğu için 

fark edilmesi zor olabilmektedir. Müşterilerin eşyalarının bir başka müşteri tarafından çalınması 

durumunda Turizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi’nin birinci maddesi olan Turizmin Toplumlararası 

Karşılıklı Anlayışa Katkısı maddesinde bahsedildiği gibi turist ve eşyalarının sorumluluğu kamu 

görevlilerine aittir ve turistin her türlü zarardan korunması için kamu görevlileri gerekli önlemleri almalı 

şeklinde ifade edilmektedir. Bu durumda turizm işletmeleri de müşterilerin diğer bir müşterinin eşyasını 

çalmasını engellemek adına ve otele ait büyük eşyaların çalınmasını önlemek için güvenlik kamerası 

sayısını arttırmak ve ortak alanlarda personel sayısını arttırmak gibi önlemler almalıdır.  

İşletmeye asılsız şikâyetlerde bulunan müşteriler işletmeye ek bir hizmet harcaması doğurabilmektedir. 

Bu durumda işletmeler şikâyetin ne olduğunu, neden olduğunu ve nelerle veya kimlerle alakalı olduğunu 

araştırarak aslını ortaya çıkarmaya çalışmalıdır. Asılsız şikâyetler çalışanlar ile müzakere edilmeli ve 

varsa şahitlerde bulunarak durum incelenmelidir. Aynı şekilde müşterilerin eşyaları çalınmış gibi 

işletmelere iftira atması da hem işletmeyi hem de çalışanları zan altında bırakmaktadır. Zan altında 

bırakılan çalışanların moral ve motivasyonu düşebilir, iş performansı da düşebilir. Bu da işletmeye 

olumsuz etki getirir. Bundan dolayı işletme yöneticileri bir şikâyet aldıklarında kesin hüküm vermeden 

önce çalışanlarına danışmalı ve güvenlik kameralarını incelemek, giriş-çıkışlara bakmak veya şahitlerle 

konuşmak gibi değerlendirmelere gitmelidir. 

Müşterinin çalışan ile tartışması/kaba davranması/fiziksel şiddeti çalışanın moral ve motivasyonunu 

düşürebilmektedir. Benzer şekilde müşterinin çalışana hakaret etmesi ve argo/küfür gibi söylemlerde 

bulunması da çalışanı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu anlamda personele bu gibi durumlarla 

karşılaştıklarında nasıl hareket etmeleri konusunda eğitimler verilmeli aynı zamanda gerekirse 

yöneticileri anında motivasyon arttırıcı eylemlerde bulunabilmelidir. Müşterilerin kendi aralarında 

tartışması/kaba davranması/fiziksel olarak şiddeti diğer müşterileri rahatsız edebilmektedir. Diğer 

müşterilerin işletme hakkında algısı olumsuz yöne kayabilir. Bundan dolayı ortak alanlarda personel 

daima olmalı ve herhangi bir sorunun çıkacağını düşündüğü anda uzlaştırıcı yaklaşımda bulunmalıdır. 

Taciz olaylarının yaşanmaması adına caydırıcı yaptırımlarda bulunulmalıdır. 

Müşterinin hizmet mülküne kasıtlı olarak zarar vermesi işletmeyi ekonomik anlamda olumsuz 

etkileyebilmektedir. Bu durumda kasıtlı olduğu düşünülen zararın belirlenerek ücret karşılığı müşteriden 

alınmalıdır. Müşterinin çalışana sarkıntılık etmesi durumlarına karşılık personele hizmeti bırakma 

yetkisi verilmelidir. Müşterinin çalışana saldırma gibi davranışlarının oluşmaması için öncelikle 

müşteriyle kibarca konuşarak anlaşmaya gidilmeli veya müşteriyi sakinleştirecek önerilerde 

bulunulmalıdır. Eğer müşterinin davranışlarında agresiflik azalmadığı fark ediliyorsa güvenlik 

görevlilerine başvurulmalıdır. Havalimanlarında ve uçaklarda çıkan kavgalar yüzünden rötarlı uçuşlar 

gerçekleşmektedir. Bu anlamda diğer yolcularında hakkı gasp edilmektedir. Harris ve Reynolds (2004: 

345) araştırmasında başkalarının hakkını gasp edici davranışların etik dışı olduğunu belirtmektedir. 

Diğer müşterilerinde hakkı gözetilerek uygulamalarda bulunulmalıdır. 
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Tarihi eserlere zarar verme davranışı için Turizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi’nin birinci maddesi 

olan “Turizmin Toplumlararası Karşılıklı Anlayışa Katkısı” maddesinde bahsedildiği gibi turistik 

tesisler, kültürel ve doğal mirası korumak için milli yasalar ile güvence altına alınmalıdır. Zarar verme 

davranışını engellemek için uyarıcı yazılar koyulmalı veya caydırıcı yaptırımlar koyulmalıdır. Turlarda 

müşterilerin yüksek sesle konuşup diğerlerini rahatsız etmesini, müze-ören yeri kurallarına 

uyulmamasını önlemek için önceden bir uyarıda bulunulmalı veya broşürle “turda dikkat edilmesi 

gerekenler” gibi bir uyarıcı yazılar verilmeli ya da girişte mutlaka gerekli uyarılar yetkililerce yapılmalı 

ve müze-ören yerlerinin girişlerinde veya içerisinde uyarı yazıları bulunmalıdır. İki kişilik yemek alıp 

tek kişilik ücreti vermeye çalışanları engellemek adına ücreti önce verip sonra yemeği alma uygulaması 

uygulanabilir.  

Rehberin anlatımını sabote edici davranışlarda bulunan müşteriler hem rehberin hem de diğer 

müşterilerin dikkatini dağıtabilir ve diğerleri bu durumdan rahatsızlık duyabilir. Bu durum turun yavaş 

ilerlemesine neden olabilmektedir. Başkasının sırasını alan veya yer kavgası yapan müşteriler 

tartışmaların çıkmasına neden olabilmektedir. Bundan dolayı grup müşterilerini daima koordine edici 

bir lider bulundurarak derhal müdahalede bulunulabilmelidir. Otobüsün müşteriler tarafından 

kirletilmesi personeli daha fazla çalıştırmak anlamına gelmektedir. Bu da iş gücünü düşürebilmektedir. 

Seyir halinde olan şoföre müdahalede bulunan müşteriler kazalara sebebiyet verebilir. Bu davranışların 

gerçekleşmemesi adına işletmeler gerekli uyarıları yapmalıdır. Görüldüğü üzere müşterilerin etik dışı 

davranışları işletmeye, çalışana ve diğer müşterilere yönelik olabilmektedir. Genel olarak turizm 

işletmelerine öneriler şu şekildedir; 

• Çalışanlar müşterilerin yapmış olduğu etik dışı davranışları diğer çalışanlara, yöneticilere 

bildirerek sorun müzakere edilmeli ve çözüme gidilmelidir. 

• Çalışanların müşterilerin etik dışı davranışları karşısında ne gibi tutumlarda bulunacağını 

bilmesi için öncesinde işletmeler tarafından eğitime tabi tutulmalıdır. 

• Meydana gelen etik dışı davranışlar rapor haline getirilerek işletme, tahmin raporu 

düzenleyebilir ve alması gereken önlemleri ve yaptırımları belirleyebilir. 

• Müşterilerin etik dışı davranışları turizm işletmelerinde rapor haline getirilerek işletmeler arası 

bu rapor paylaşılabilir ve önlerine çıkabilecek bazı durumlar öngörülebilir hale gelebilir ve buna 

göre önlemler alınabilmelidir. 

• Personel eğitimlerinde yaşanmış müşteri etik dışı davranışları anlatılmalı ve buna göre 

uygulamaları gereken eylemler önerilmelidir. 

• Müşterilerin etik dışı davranışlarını engellemek için onlara bazı caydırıcı yaptırımların 

uygulanabileceğinin farkında olmalıdırlar. Bunun için müşterilerde bu bilinç oluşturulmalıdır. 

Örneğin, bir otel işletmesinin check-in esnasında müşteriden belirli bir miktar ücret talep 

etmesidir (TripadvisorTürkiye, 2017). Bu ücret bir depozito görevi görerek bu sayede 

müşterinin herhangi bir kasıtlı zarar verme veya hırsızlık durumları o ücretle 

karşılanabilmektedir. 

Alan yazında turizm işletmelerinde müşterilerin etik dışı davranışları konusu sınırlıdır. Genelde turizm 

işletmelerinde çalışanların etik dışı davranışları ele alınmaktadır. Alan yazındaki bu eksiklik açısından 

ve daha ayrıntılı çalışmalara yol gösterici nitelikte olabilmesi bakımından bu çalışmanın faydalı 

olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca müşterilerin etik dışı davranışları işletmeye, çalışanlara ve diğer 

müşterilere olumsuz etki edebilmektedir. Bu olumsuz etkiler işletme açısından imaj kaybı, personel 

kaybı, ekonomik kayıp gibi ciddi kayıplara yol açabilir. Bu anlamda turizm işletmeleri müşterilerin etik 

dışı davranışları konusunun üzerine gitmeli ve gerekli önlemleri almalıdır. 
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ÖZET 

Hekimoğlu, Aralık 2019 Kanal D televizyonunda yayımlanmaya başlayan ve 2004-2012 yılları arasında 

ABD Fox Televizyonunda sekiz sezon yayımlanan House M.D. adlı tıbbi TV dramasının Türkçe 

uyarlamasıdır. Kısa sürede ortalama 6 milyon izleyici sayısıyla Türkiye televizyonlarında en çok izlenen 

3. Dizi olan Hekimoğlu, orijinal dizi büyük oranda Türkçeye çevrilerek çekilmektedir. Ancak dizinin 

Türkçe versiyonu, hem Türkiye TV dizi sektörünün üretim tarzı ve ilişkilerine hem de Türk medya ve 

popüler kültürüne belli oranda uyumlu hale getirilmekte, yani uyarlanmaktadır.  

Özellikle ana hikâye ve karakterler bakımından orijinaline sadık kalınarak uyarlanan dizide, ana karakter 

Dr. House (Türk versiyonunda Dr. Hekimoğlu), teşhis alanında uzman dahi bir hekimdir. Hastalarıyla 

görüşmez, kaba, kırıcı, fazlasıyla açık sözlü, alaycı, küçümseyici ve antisosyaldir. Tek bir arkadaşı vardır 

ve ona da psikolojik işkence etmekten kaçınmaz, altında çalışanları istismar eder, her türlü otoriteye 

meydan okur. Hastalıkları olağanüstü bir zekâ ile teşhis ederek, çaresiz hastaların hayatlarını 

kurtarmasına rağmen, etik olarak hiçbir kuralı tanımayan ahlaken bir “canavar” gibi görünmektedir.  

Bu bildiride, bu tv dizisi iki bakımdan incelenecektir. Birincisi Dr. House (Hekimoğlu) karakteri 

etrafında etik-hakikat tartışması yapılacaktır. Bildiride temel iddia, ana karakterin esas motivasyonunun 

hakikat arayışı olduğu, etik ve ahlakın, hakikat arayışını engelleyen bir inşa olduğu fikri doğrultusunda 

hareket ettiğidir. Etik hakikat ilişkisi Alan Boduie’nun etik teorisi bağlamında kavramsallaştırılmaktadır.  

Boduie, aciz, yaralanmaya açık, kurban olarak İnsan tasavvuruna karşı çıkar ve bilim, sanat, siyaset ve 

aşkı hakikatin üretildiği alanlar olarak sıralar. Buna göre, dizide ana karakterin, yerleşik etiği sorgulayan 

hakikat arayışının, bir yandan da özgürlükçü bir etik inşa ettiği ileri sürülmektedir. Bildiride ikinci 

olarak, etik-hakikat sorunları kültürlerarası perspektiften, yani küresel kültür ürünleri, yerel olana 

uyarlanırken, anlatısal ve içerik olarak nasıl bir kültürel dönüşüme tabi olduğu incelenmektedir. Buna 

göre, Türkiye versiyonunda, dizinin felsefi meselelerinin zayıflatılarak dramatik unsurların 

vurgulandığını, bu doğrultuda, ahlaki ve etik sorgulamaların ikincilleştirilirken, hakikat arayışının da 

mesleki pratiğin içinde silikleştirildiği öne sürülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: kültürlerarasılık, etik, hakikat, medya kültürü, House ve Hekimoğlu dizisi 
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ABSTARCT 

This article is dedicated to the problems of the latest technologies’ influence on human life. The current 

century shows how the development and implementation of technologies have deepened the 

anthropological crisis. The author concludes that both the dependence on technologies and the complete 

abandonment of them are equally irrational. We need a new ethical paradigm based on harmonious 

interaction between human and technologies. 

 

Keywords: ethics, technology, anthropological crisis, human life. 

 

INTRODUCTION  

The 20th century was the embodiment of world wars with their countless disasters and sufferings, which, 

of course, affect the nature of the development of philosophical ideas. The humanistic ideology also 

began to survive the crisis. In the early 80's. a philosopher M. Mamardashvili among the many disasters 

that the last century has threatened us, singled out a special type, veiled and not obvious at first glance 

– an anthropological catastrophe. He has described it as an event occurring with a person himself and 

connected with technogenic civilization in the sense that something vital could break irreversibly in him 

due to the destruction or simply the absence of civilized foundations of the life process [1]. And indeed, 

along with such global problems as environmental, demographic, nuclear, etc., the most important is 

preserving humanity, which is the main link in the solving of all other human problems. This issue is 

particularly relevant in the context of total technologization and globalization of the world system. The 

increasing development of science and technology makes us think about the moral aspects of the results 

of technological progress, about finding new moral concepts and ideas based on the principles of secular 

humanism. If during the last two millennia human thought has been busy saving his own soul, today a 

new attitude towards life has arisen – this is an unselfish goal, which consists in improving the world 

for future generations. Moreover, rethinking the existing problems can lead human out of the crisis state. 

 

RESEARCH 

At all times, man strove to be stronger and smarter than he was, so he constantly improved technology 

for it. Today our lives are filled with technologies. They are everywhere. It is hard to imagine a life that 

doesn’t involve at least some tools, devices, or machines. It is even harder to imagine what our lives 

would be like today without complex technological systems of energy, transportation, communication, 

and production. But the notion that society should assess the desirability of technologies is fairly recent. 

Even after the World War II the contribution of scientific research to societal progress and the faith in 

the endless frontier of it was still widely acknowledged. Only in the 1960s the increasing fear of 

technologies’ potential negative consequences begins to surface in society. Such a fear has formed to the 

new science – bioethics. The field of bioethics encompasses a full range of concerns, from difficult 

private decisions made in clinical settings, to broader concerns such as international human subject 

research or the impact of high technologies on human everyday life. 
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Azerbaijani philosopher I. Mammadzadeh identified bioethics as the ethics of responsibility and the way 

out of many problems created as a result of technical interference in human life and activity, where “the 

central core of bioethics is the dialogue between a scientist and a man in which life is the highest value” 

[2, p. 145]. Actually, technology poses unique problems of moral philosophy. The ethics of technology 

examines the nature of technology as well as the effects and transformation of technologies upon humans 

and societies. So the aim of ethics of technology is to understand, evaluate and criticize the ways in 

which technologies reflect as well as change human life, individuality and also natural world and broader 

ecospheres. 

There are two main ethical issues associated with emerging new technologies. The first one is issue 

arising from technology’s interaction with realization of moral practices or activities – they include 

construction of artificial organisms, biological weapons development, stem cell research and genetic 

modification of human beings. And the second one is issue arising from technology’s potential 

(particularly in combination with biotechnology, information technology, computer science, cognitive 

science and robotics) to transform any aspects of the human nature and life. This might be accomplished 

by significantly altering the kind of creatures that we are, reconstituting our relationship to the natural 

environment or creating self-aware and autonomous artificial intelligences.  

Even in 1951, Heidegger wrote, “Since man is the most important raw material, one must reckon with 

the fact that someday factories will be built for the artificial breeding of human material”.  So this day 

seems to be drawing ever closer. But it should be understood that although most technological 

innovations are created for the benefit and convenience of a man, subsequently they can encroach on 

his safety or even transform into a device for his destruction. So the latest technologies acquire the 

“butterfly effect”, affecting all aspects of society, particularly, a personal safety issues. For instance, in 

the Western countries, scientists have carried out experiments on the implementation of various types of 

microchips or sensors, as well as nanorobots or “smart prostheses” into the human body that may contain 

all the biometric information about the carrier itself. However, the processes of cybernetic “prosthetics” 

of the body and consciousness entail “disability”, because a person actually atrophies his abilities by 

trusting part of them to machines. Subsequently, it may turn into a real threat to the biological 

degeneration of mankind. 

In fact, man has replaced natural determination with technical: a technique designed to serve 

improvement in many areas of human life is now aimed at striving to replace human life with it. 

However, like any phenomenon, the technological revolution is not deprived of opposite aspects: on the 

one hand, it has disrupted the balance between man and nature that has existed for millions of years; on 

the other hand, the same revolution brought to humanity enormous achievements in medicine, biology, 

genetics, etc. A man received an unprecedented opportunity to defeat deadly diseases, extend life, make 

it healthier and more saturated, regulate many life processes and even manipulate them. 

S. Hawking in his famous book “A Brief History of Time” said that a person is not able to "stop progress 

or reverse the vector of its movement, so we must recognize its dangers and control them". But, as it 

turned out, controlling progress is much more difficult than contributing to it. In such cases, there should 

be created a new ethical paradigm which makes us reconfigured or reconceived not only the essence of 

human, but also all aspects of our life, including our ethical landscape, for example, what it means to be 

human, personal identity, the moral status of artifacts and etc. 

 

RESULTS 

Obviously technological progress creates a dependence on technology, determining the factor of 

transformation of a person’s identity. It seems appropriate to take into account the effects of addiction 

and minimize threats to humans. Under the conditions of an inevitable rapid reduction in the distance 

between the “natural” and the “artificial”, when the question “how to remain human?” is real and not 

hypothetical, in our opinion, the most reasonable is the path of moderate coexistence of man and 

technology. To remove the existing contradictions is possible due to the introduction of new views and 

beliefs in science, based not on the exclusion of the latest technologies from human life or the 
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replacement of “natural” with “artificial”, but on their harmonious interaction. In turn, the role of 

technology should take a humanistic dimension, bring benefits to human, because technology is only a 

means, but the goal is a man. 

Today, perhaps more than ever, the coexistence of ethics and science in one space is evident. Scientific 

achievements of the 20th century have changed the ethical paradigm fundamentally. Now ethics should 

make its own adjustments to science, revise the principles of scientists' responsibility for the 

consequences of their discoveries, the negative impact of which can affect not only human, but also the 

world around him.  

It’s recalling the famous 11th thesis about Feuerbach by K. Marx: "Philosophers have only explained 

the world differently, but the point is to change it". Although it is possible to influence the course of 

world’s development, explaining it in their own ways, the modern spiritual situation requires us to take 

a more radical approach to the vision of the world and the solution of the problems it faces. I think we 

need a universal institutionalization of ethical reflection, which makes decisions regarding the creation 

and implementation of new technologies in our everyday life. We urge not to be "helpless cogs in the 

car" like E. Fromm said, but to use technology for the benefit of all mankind. 
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İŞ ETİĞİ VE BANKALARDAKİ ETİK İLKELERE İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ 

BUSINESS ETHICS AND A CONTENT ANALYSIS OF ETHICAL PRINCIPLES IN THE BANKS 

 

Fulya AYDINLI KULAK 

Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Temel amacı kârlılık olan işletmelerin, kararlarının ve uygulamalarının sosyal etkilerini de dikkate 

almaları gerekmektedir. Bu doğrultuda işletmelerde kabul edilebilir/uygun davranışı belirleyen ilke ve 

standartları ifade eden iş etiği kavramı karşımıza çıkmaktadır. İş etiği, paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler 

inşa eden ve işletmelerin imajını geliştirerek uzun vadeli kârlılığa hizmet edebilen bir kavramdır.  

İşletmelerde etik iklimin oluşturulabilmesi için öncelikle çalışanlara etik uygulamalar sunulması, etik 

liderlik sergilenmesi ve çalışanların da etik davranışlarının sağlanması önemli gereklerdir. Sonuçlara 

dayalı olmayan (deontolojik) etik kuramlardan olan görev etiği (duty ethics) kuramı, etik davranışın 

sağlanması için etik uygulama kodlarının oluşturulmasını öngörmektedir. Etik ilkeler olarak da 

adlandırılan bu kodların varlığı, başlı başına etik davranışı sağlamak için yeterli olmasa da, beklenen 

davranışları netleştirmesi bakımından bir önkoşul olarak değerlendirilebilir. Ayrıca etik ilkelerin varlığı, 

işletmelerin etik konusuna verdikleri öneme ilişkin bir gösterge olarak da ele alınabilir. Etik ilkeler; 

örgüt uygulamalarına ve çalışanların davranışlarına rehberlik eden etik standartları, kuralları ve temel 

değerleri içeren yazılı ifadeler olarak, çalışanları istenen davranışlara ve uygulamalara 

yönlendirmektedir.  

Bu çalışmada hem teknik (rekabetçi) hem de kurumsal çevreleri gelişmiş nitelikte olan bankacılık 

sektöründe etik ilkelerin varlığı ve içeriği incelenmektedir. Araştırmanın kapsamını, Türkiye’de faaliyet 

gösteren kamu ve özel sermayeli bankalar ile yabancı bankalar olmak üzere toplam 34 adet mevduat 

bankası oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı, bankalarda etik ilkelerin ne derece tanımlanmış olduğunu 

belirlemek ve tanımlanan etik ilkelerin içeriklerini analiz ederek bankaların mevcut etik yönelimleri 

konusunda fikir sahibi olmaktır. Bu amaç doğrultusunda, bankaların web siteleri üzerinden kamuya 

yayınlamış oldukları etik ilkelere ilişkin bir içerik analizi gerçekleştirilmiş ve bankaların etik yönelimine 

ilişkin mevcut durum ortaya konmaya çalışılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: İş Etiği, Etik İlkeler, Etik Kodlar, Bankacılık Sektörü, İçerik Analizi.  

 

ABSTRACT 

The main objective of companies is to maintain profitability. On the other hand, companies need to 

consider social effects of their decisions and practices. Therefore, business ethics, as principles and 

standards determining acceptable/proper behavior in companies, is a crucial requirement in working life. 

Business ethics builds trust-based relationships with the shareholders and may add value to long-term 

profitability as it helps companies to create a positive organizational image.  

In order for companies to create and sustain an ethical climate, firstly ethical practices should be 

provided and ethical leadership should be demonstrated for the employees and then ethical behaviors of 

the employees should be provided. Duty ethics, as one of the deontological  ethical theories, suggests to 

build up codes of ethics in order to provide ethical behavior. The presence of codes of ethics (ethical 

principles) can not solely be sufficient to provide ethical behavior. However, ethical principles are 

necessary to clarify expected behaviors. Moreover, the presence of ethical principles may be an indicator 
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demonstrating the importance of ethics in this specific company. Ethical principles, as written statements 

covering ethical standards, rules and basic values guiding organizational practices and employee 

behaviors, lead employees to expected behaviors and actions.  

In this paper, the presence and the content of ethical principles in the banking industry, containing 

complex technical (competitive) and institutional environments, have been examined. The scope of the 

research consists of state-owned, privately-owned and foreign deposit banks (a total of 34 banks) 

performing in Turkey. The objective of the research is to determine to what extent the banks develop 

ethical principles and to analyze the content of these ethical principles. Therefore, a content analysis of 

the ethical principles which were published in the banks’ websites has been conducted.   

 

Keywords: Business Ethics, Ethical Principles, Codes of Ethics, Banking Industry, Content Analysis.  

 

1. GİRİŞ   

İşletmelerin temel amacı olan kârlılığın yanında, karar ve uygulamalarının sosyal etkilerini de dikkate 

almaları bir gerekliliktir (Ferrell, Hirt ve Ferrell, 2001). Bu doğrultuda işletmelerin faaliyetlerini iş 

etiğine uygun biçimde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İş etiği, örgütlerde ahlaki açıdan doğru/uygun 

olan davranışlar için rehberlik eden kuralları, standartları, kodları ve ilkeleri ifade etmektedir (Lewis, 

1985). İş etiği, paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler inşa ederek ve örgüt imajına da olumlu etki sunarak 

uzun vadede kârlılığı arttırabilir. Diğer yandan kamuya etik dışı uygulamaları ile yansıyan, çalışanların, 

iş ortaklarının ve müşterilerin güven duymadığı bir işletme uzun vadede finansal açıdan da sorun 

yaşayacaktır (McMurrian ve Matulich, 2016).  

Sonuçlara dayalı olmayan (deontolojik) etik kuramlardan biri olan görev etiği kuramı, mutlak ahlâk 

kuralları oluşturmayı hedefleyerek (Rose, 2008) etik kodlar tanımlanmasını öngörmektedir. Örgütlerin 

etik kodlar oluşturma nedenleri; çalışanlara etik davranış için gerekli normatif standartları sunmak, etik 

olmayan davranışların yasal sonuçlarından kaçınmak ve örgütün kamu nezdindeki imajını geliştirmek 

şeklinde sıralanabilir (Schwartz, 2001). Bu doğrultuda bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren 

mevduat bankalarının etik ilkelerinin varlığı ve içeriği incelenmektedir.  

     

2. ARAŞTIRMA 

 

2.1. Araştırmanın Amacı 

İşletmelerde etik ilkelerin oluşturulması ve çalışanlara duyurulması, çalışanlardan beklenen davranışları 

netleştirmek ve çalışanların etik davranışlarını sağlamak açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda 

bir işletmede etik ilkelerin ortaya konması, etik konusuna verilen önemin göstergelerinden biri olarak 

da ele alınabilir. Bu araştırmanın amacı, bankacılık sektöründe mevduat bankalarının etik ilkelerin 

varlığını ve içeriğini incelemektir. Bu doğrultuda öncelikle bankaların web siteleri üzerinden kamu ile 

paylaştıkları etik ilkeleri bulunup bulunmadığı incelenmiş, daha sonra etik ilkelere sahip olan bankaların 

etik ilkeleri içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.   

 

2.2. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırma, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankaları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

kapsamı olarak bankacılık sektörünün seçilmesinin nedeni, bankaların hem kurumsal açıdan hem de 

teknik (rekabetçi) açıdan gelişmiş çevreye sahip olmaları, dolayısıyla da hem rekabetin gereklerine hem 

de sosyal anlamda çevresel baskılara uyum gösterme zorunluluklarının yüksek düzeyde olmasıdır. Bu 

nedenle bankalar, kârlılıklarını arttırırken bir yandan da çalışanlarının etik davranışlarını sağlamak 

durumundadırlar.  
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Araştırmanın kapsamını, Türkiye’de faaliyet gösteren kamu ve özel sermayeli bankalar ile yabancı 

bankalar olmak üzere toplam 34 adet mevduat bankası oluşturmaktadır. Bu bankaların listesine, Türkiye 

Bankalar Birliği’nin web sitesinden ulaşılmıştır.  

 

2.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada öncelikle araştırma kapsamında bulunan bankaların web siteleri üzerinden etik kodlar 

yayınlayıp yayınlamadıklarını belirleyebilmek için her birinin web sitesi incelenerek etik kodlara 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu noktada öncelikle web sitesinde arama çubuğu olan bankaların arama 

kutularına “etik”, “etik kodlar” “etik ilkeler” anahtar kelimeleri yazılarak tarama yapılmıştır. Arama 

sonucu listeleri içinde bankaların kendi hazırladıkları etik ilkeler çıkmışsa, bu ilkeler kaydedilmiştir. 

Arama çubuğundan yapılan taramaya ek olarak, bankaların web sitelerinin ilgili olabilecek tüm kısımları 

araştırmacı tarafından tek tek incelenerek taramada çıkmadığı halde etik ilkeleri yayınlamış olan 

bankalar da belirlenmiştir.  

“Etik kod” şeklinde ifade edilmesi planlanan konu başlığı, yapılan inceleme sonucunda elde edilen 

veriler doğrultusunda değiştirilmiştir. Bankaların ve ayrıca Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) konuyu 

etik kodlar yerine, “etik ilkeler” şeklinde ele almasından hareketle, çalışmamızın başlığı da “etik ilkeler” 

şeklinde değiştirilmiştir.  

Araştırmanın amaçlarından hareketle öncelikle bankalarda etik ilkelerin varlığı ve niteliği ortaya 

konduktan sonra etik ilkelerin içerikleri analiz edilmiştir. Bu doğrultuda ilgili literatür taramasından 

hareketle bazı anahtar kelimeler belirlenmiş ve bankaların etik ilkelerinde bu anahtar kelimelerin yer 

alıp almadığı araştırılmıştır. Etik kavramının içeriğinde yer alan ve literatürden hareketle araştırmacı 

tarafından belirlenen anahtar kelimeler Tablo 1’de yer almaktadır.  

 

Tablo 1: İçerik Analizinde Kullanılan Anahtar Kelimeler 

Eşit / eşitlik Adalet / adil Objektif / tarafsız Doğruluk / 

dürüstlük  

Yasalara / mevzuata / 

düzenlemelere uyum 

Saygı / saygılı Şeffaf / saydam Gizlilik / sır Uzmanlık / 

Profesyonellik 

Güvenilirlik 

 

Etik ilkelerini kendileri hazırlamış olan bankaların etik ilkelerine ilişkin içerik analizi, Tablo 1’de yer 

alan anahtar kelimeler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.  

 

2.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmada bankaların web sitelerinde yayınlamış oldukları etik ilkelerin analiz edilmesi söz 

konusudur. Dolayısıyla araştırma, etik ilkeleri belirleyip kamuya beyan etmiş olan bankalar ile sınırlıdır. 

Araştırmanın diğer bir sınırlılığı, bankalarda etik ilkelerin yayınlanmış olmasının, etik yönelime ilişkin 

göstergelerden biri olmakla beraber, tam anlamıyla bankada etik konusuna verilen önemi ve değeri 

yansıtmayabilecek olmasıdır. Önemli olan, bu etik ilkelerin gerçekçi bir biçimde içselleştirilmesi ve 

örgüt kültürüne harmanlanmasıdır. Diğer yandan etik ilkelerin varlığı ve ilanı, çalışanların etik 

davranışlarını sağlamada bir rehber ve önkoşul olarak da ele alınabileceğinden, araştırma bulgularının 

bankaların etik yönelimi konusunda fikir verebileceği de ifade edilebilir.    

 

3. BULGULAR 

Araştırma kapsamında bulunan bankaların özelliklerine göre dağılımı, Tablo 2’de yer almaktadır. 

Mevcut durumda Türkiye’de mevduat bankalarında büyük ölçüde yabancı sermayeli bankaların (% 62) 

baskınlığı dikkati çekmektedir.   
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Tablo 2: Türkiye’deki Mevduat Bankaları 

Mevduat Bankaları f % 

Kamusal Sermayeli 3 8,82 

Özel Sermayeli 9 26,47 

TMSF’ye Devredilen 1 2,94 

Türkiye’de Kurulmuş Yabancı Sermayeli 16 47,06 

Türkiye’de Şube Açan Yabancı Sermayeli 5 14,71 

Toplam 34 100 

 

Araştırmamızın temel amacı doğrultusunda, öncelikle bankaların ne kadarının etik ilkeleri belirleyerek 

web siteleri üzerinden kamuya ilan ettikleri belirlenmiştir. Bu konuya ilişkin elde edilen bulgular Tablo 

3’te yer almaktadır.  

 

Tablo 3: Bankaların Etik İlkelerinin Varlığına ve Niteliğine İlişkin Bulgular 

Bankaların Durumu F % 

Kendi hazırladıkları etik ilkeleri yayınlayan bankalar 15 44,12 

Sadece TBB’nin hazırladığı etik ilkeleri yayınlayan bankalar  

6 

 

17,65 

(Hem TBB’nin hem kendi etik ilkelerini yayınlayan bankalar)  

(2) 

 

(5,88) 

Etik ilkeler yayınlamamış olan, fakat misyon, sürdürülebilirlik, değerler vb. 

kısımlarında etik, etik ilkeler, dürüstlük vurgusu yapan bankalar 

 

5 

 

14,70 

Etik ilkeleri veya etik konusunda hiç ifadesi olmayan bankalar  

8 

 

23,53 

Toplam 34 100 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi bankaların 15 tanesinde (%44,12) kendi hazırladıkları etik ilkeler 

bulunmaktadır. Fakat bu 15 bankanın 3 tanesinde kendi hazırladıkları etik ilkeler, TBB’nin etik ilkeleri 

ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Diğer yandan 6 banka (%18), TBB’nin etik ilkelerini olduğu 

gibi yayınlamıştır. Sonuç olarak bankanın etik yöneliminin ve bunu kamuya ilan etme ihtiyacının bir 

göstergesi olarak toplamda bankaların %62’sinin etik ilkeleri (ister kendi hazırladıkları ister TBB’nin 

hazırladığı) web sitelerinde yayınladıkları, % 38’inin ise yayınlamadıkları görülmektedir.  

Bankaların etik yönelimleri, sermaye yapılarına göre incelendiğinde ise, Türkiye’de kurulmuş yabancı 

sermayeli bankaların etik yöneliminin yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye’de kurulmuş yabancı 

sermayeli bankalar, kendi hazırladıkları etik ilkeleri olan 15 bankanın % 60’ını oluşturmaktadır. Ayrıca 

Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli bankalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, 16 bankanın 

13’ünde etik yönelimin, fazlaca vurgulanan veya sadece değinilen biçimde de olsa, var olduğu ve ilan 

edildiği ifade edilebilir. Özel sermayeli bankaların ise çoğunda (% 56) kendi hazırladıkları etik ilkeler 

bulunmaktadır. Bu bankaların bir hariç hepsinde gerek kendi hazırladıkları gerekse TBB’nin hazırladığı 

etik ilkelere vurgu yapılmaktadır. Kamusal sermayeli bankaların da etik yönelim açısından özel 

sermayeli bankaların ardından geldiği söylenebilir. Dolayısıyla da bu bulgulardan hareketle başta 

Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli bankalar olmak üzere, özel sermayeli bankalar ve kamusal 

sermayeli bankalarda büyük ölçüde etik farkındalığın var olduğu ve kamuya da ilan edildiği sonucuna 

varılabilir. Diğer yandan Türkiye’de şube açan yabancı sermayeli bankaların hiç birinde kamuya ilan 

edilen etik ilkeler bulunmadığı görülmektedir. Bu yabancı sermayeli bankaların sadece birinin 

misyonunda “güvenilir ve … iş ortamı” vurgusu bulunmaktadır. Türkiye’de şube açan yabancı sermayeli 

bankaların global web sitelerinde etik ilkeler bulunmasına rağmen, Türkiye web sitelerinde etik 

konusuna ilişkin hemen hemen hiçbir yönelimin bulunmadığı ifade edilebilir. Bu konuya ilişkin 

dağılımlar Tablo 4’te yer almaktadır.  
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Tablo 4: Etik Yönelimi Olan Bankaların Yönelim Derecelerine Göre Sınıflandırılması 

 

 

 

 

 

Mevduat Bankaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f 

 

Kendi 

hazırladıkları 

etik ilkelerini 

yayınlayan 

bankalar 

 

 

f (%) 

 

Sadece 

TBB’nin etik 

ilkelerini 

yayınlayan 

bankalar 

 

 

f 

 

Etik ilke 

yayınlamayan, 

fakat misyon, 

sürdürülebilirlik, 

değerlerde etik 

yönelimi olan 

bankalar  

 

f 

 

 

Web sitesinde 

“etik”ten hiç 

bahsetmeyen 

bankalar 

 

 

 

f (%) 

Kamusal Sermayeli 3 1 (6,67) 1 1 - 

Özel Sermayeli 9 5 (33,33) 3 - 1 

TMSF’ye Devredilen 1 - 1 - - 

Türkiye’de Kurulmuş Yabancı 

Sermayeli 

 

16 

 

9 (60) 

 

1 

 

3 

 

3 

Türkiye’de Şube Açan Yabancı 

Sermayeli 

 

5 

 

- 

 

- 

 

1 

 

4 

Toplam 34 15 (44,12) 6 (17,65) 5 (14,71) 8 (23,53) 

 

Çalışmamızın amacından hareketle, araştırmamızda bankaların insan kaynakları yönetimindeki (İKY) 

etik yönelimleri irdelenmemiş, sadece çalışan davranışını şekillendirme ve beklenen davranışı 

netleştirme açılarından etik ilkelerin varlığına odaklanılmıştır. İKY’de etik konusu ayrıca ele 

alınabilecek bir konu olarak bu çalışmanın konusunu oluşturmamaktadır.  

Etik konusundaki farkındalık, etik yönelim ve bunların kamuya aktarılma durumu incelenirken fikir 

sağlayabilecek bir değişken olarak, etik ilkelerin içeriğinin ne kadar gelişmiş olduğu incelendiğinde ise, 

Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli bankalarda konunun, genel olarak biraz daha yüzeysel ve özet 

olarak ele alındığı, bazı bankaların TBB’nin etik ilkelerini kendilerine uyarlayarak yayınladıkları ifade 

edilebilir. Diğer yandan özel sermayeli bankalarda etik ilkelerin en gelişmiş, kendine özgü ve ayrıntılı 

biçimde ele alındığı dikkati çekmektedir.  

Araştırmamızın buraya kadar olan kısmında Türkiye’deki mevduat bankalarında etik ilkelerin varlığı ve 

niteliği incelenmiştir. Araştırmamızın ikinci amacı olarak, var olan etik ilkelerin içeriğine 

odaklandığımızda, öncelikle TBB’nin hazırlamış olduğu bankacılık etik ilkelerinin içeriği ele 

alınacaktır.  

TBB Bankacılık Etik İlkeleri’ni 1 Kasım 2001’de yayınlamıştır. Daha sonra 20 Ağustos 2014’te TBB 

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen yeni etik ilkeler yürürlüğe girmiştir. TBB’nin 2001 yılında 

yayınladığı etik ilkeler, tamamen değiştirilmemiş, 2014 yılında güncel ihtiyaçlar doğrultusunda 

güncellenmiştir. TBB’nin bankacılıkta etik ilkeleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 75. maddesinin 

2. fıkrası ve 80. maddesinin (c) ve (e) bentlerine dayanarak oluşturulmuştur. Mevcut durumda TBB 

bankacılık etik ilkelerinde; etik kavramı, önemi ve ilkelerin amacı açıklandıktan sonra bankacılıkta etik 

ilkeler; dürüstlük, tarafsızlık, güvenilirlik, saydamlık, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele ve bilgi 

suiistimali ilkeleri şeklinde sıralanmış ve bu ilkelerin her biri açıklanmıştır. Daha sonra bankaların kamu 

kuruluşları ile ilişkilerinin, kendi aralarındaki (bankalar arası) ilişkilerinin, müşterilerle ve çalışanlarla 

olan ilişkilerinin etik açıdan nasıl olması gerektiği ayrı ayrı çeşitli konu başlıkları altında açıklanmıştır. 

Buna göre bankalar arası ilişkilerin nasıl olması gerektiği; bilgi alışverişi, personel hareketleri, rekabet, 

ilan ve reklamlar çerçevesinde ifade edilmiştir. Bankaların müşterilerle ilişkilerinde; müşterilerin 

bilgilendirilmesi, gizlilik, hizmet kalitesi, müşteri başvuruları ve güvenlik açılarından olması gerekenler 

sıralanmıştır. Daha sonra bankaların çalışanlarla ilişkilerinde etik gereklilikler açıklanmış, diğer bir ifade 

ile İKY’de etik konusu ele alınmıştır. 2001 yılındaki bankacılık etik ilkelerinden farklı olarak, 2014 

yılında güncellenen etik ilkeler başlığı altında banka çalışanlarının uymaları gereken meslek kuralları 

ve etik ilkelere de yer verilmiştir. Burada özellikle; mevzuata uyum, müşterilerin bilgilendirilmesi, 

tarafsızlık ve adalet, gizlilik, doğruluk ve saygı gerekleri vurgulanmaktadır. Literatürden hareketle 
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oluşturduğumuz anahtar kelimeler içinden TBB’nin bankacılık etik ilkelerinde vurgulanmayan 

kavramlar ise eşitlik ve uzmanlık / profesyonelliktir.     

Araştırmamızın son kısmında şirkete özgü etik ilkeler belirlemiş ve yayınlamış olan bankaların etik 

ilkeleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bankaların etik ilkeleri, araştırmanın yöntemi kısmında 

sıralamış olduğumuz anahtar kelimeler doğrultusunda içerik analizine tabi tutulmuştur. Buna göre etik 

ilkelerini kendileri belirlemiş olan bankaların etik ilkelerinin içeriklerinde, ilgili anahtar kelimelerin yer 

alma oranları Tablo 5’te görülmektedir.  

 

Tablo 5: İçerik Analizine İlişkin Bulgular 

Anahtar kelime f % 

Eşit / eşitlik 9 60 

Adalet / adil 11 73 

Objektif / tarafsız 14 93 

Doğruluk / dürüstlük 15 100 

Yasalara / mevzuata / düzenlemelere uyum 13 87 

Saygı / saygılı 12 80 

Şeffaf / saydam 12 80 

Gizlilik / sır 13 87 

Uzmanlık / profesyonellik 3 20 

Güvenilirlik 11 73 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi etik ilkelerini kendileri hazırlamış olan 15 bankanın tamamının etik ilkelerinin 

içeriğinde doğruluk ve/veya dürüstlük kavramı yer almaktadır. Bunu takiben bankaların % 93’ünün etik 

ilkelerinde objektif ve/veya tarafsız kavramları geçmektedir. Daha sonra en fazla vurgulanan 

kavramların sırasıyla yasalara / mevzuata /düzenlemelere uyum ve gizlilik / sır, saygı/saygılı, 

şeffaf/saydam, adalet/adil, güvenilirlik ve eşit/eşitlik kavramları olduğu görülmektedir. Diğer yandan 15 

bankanın sadece 3’ünün etik ilkelerinde uzmanlık/profesyonellik kavramı geçmektedir. Dolayısıyla 

bankaların etik dendiğinde “işinin ehli olma”, “konusuna ilişkin uzmanlığa sahip olma” gibi kavramları 

akıllarına getirmedikleri ifade edilebilir. Etik dendiğinde mutlaka akla gelen konuların; özetle doğruluk 

/ dürüstlük, objektiflik / tarafsızlık, yasalara / mevzuata uyum ve gizlilik /sır konuları olduğu 

söylenebilir.  

 

4. SONUÇ    

Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarındaki etik yönelimin göstergelerinden biri olarak, 

bankaların web sitelerinde yayınlamış oldukları etik ilkelerin incelenmesinden hareketle gerçekleştirilen 

bu çalışmada, özellikle Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli bankalar ile yerli ve özel sermayeli 

bankaların etik ilkelere yaygın şekilde sahip oldukları görülmektedir. Türkiye’de kurulmuş yabancı 

sermayeli bankalar, etik ilkelere daha yaygın bir biçimde sahip olsalar da, yerli ve özel sermayeli 

bankaların etik ilkelerin içeriklerinin çok daha gelişmiş ve kendilerine has biçimde oluşturuldukları 

dikkati çekmektedir. Kamusal sermayeli 3 bankada da etik konusuna yönelimin derecesi bankadan 

bankaya farklılaşmakla birlikte (az ya da çok) görüldüğü ifade edilebilir. Diğer yandan Türkiye’de şube 

açan yabancı sermayeli bankaların Türkiye web sitelerinde etik yönelimin neredeyse hiç vurgulanmadığı 

görülmektedir. Diğer bir bulgu olarak genel olarak bakıldığında TBB’nin bankacılık etik ilkelerinden, 

normatif bir kurumsal baskı (DiMaggio ve Powell, 1983) olarak etkilenmenin yaygın olduğu da ifade 

edilebilir.  

Kendilerine has etik ilkeler belirlemiş olan 15 bankadaki etik ilkelerin içeriği incelendiğinde, tüm 

bankaların etik dendiğinde doğruluk/dürüstlüğe vurgu yaptığı, tamamına yakınının 

tarafsızlık/objektiflik üzerinde durduğu görülmektedir. Bunlarla birlikte yasalara uyum ve gizlilik 

konularının da etik çerçevede ele alındığı ifade edilebilir. 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu uyarınca günümüzde işletmeler, gizlilik konusuna zaten odaklanmak 
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durumundadırlar. Bu noktada bu çalışmada etik açıdan bizim önem verdiğimiz nokta, gizlilik konusunun 

yasanın zorlamasından hareketle ele alınmakla sınırlı kalmaması, aynı zamanda gizliliğin etik bir 

gereklilik olduğu konusunda farkındalığın bulunmasıdır. Nitekim bazı durumlarda gizliliğin ihlali, yasal 

uyuşmazlıklara konu olacak derecede görünür olmayabilmektedir. Önemli olan gizliliğin yasa 

zorlamasıyla değil, örgüt kültürünün bir parçası olarak etik bir gereklilik olarak görülmesidir. Bu 

noktada örgütte etik iklimin varlığı önem taşımaktadır.  

Araştırmanın sınırlılıkları kısmında da ele almış olduğumuz gibi, işletmelerin sadece etik ilkeler 

belirlemesi ve yayınlaması işletmede etik iklimin varlığını ifade edebilmemiz için yeterli değildir. Diğer 

bir deyişle, çalışanların etik davranışlarını sağlamak için etik kodların varlığı gereklidir, fakat yeterli 

değildir (Aydınlı Kulak, 2016). Önemli olan bu ilkelerin içselleştirilmesi ve örgüt kültürüne 

harmanlanmasıdır. Sadece yazılı kodlarla sınırlı kalmak, dış çevreye karşı örgütün imajını olumlu 

göstermekten öte fayda sağlamayacaktır (Palonimo ve Martinez, 2011). Ayrıca etik kodlar doğru 

davranışı ve eylemi tanımlasa da, bunları sağlamada etkin olmayabilir (Provis, 2010). Diğer yandan etik 

ilkelerin varlığı ve işletmenin web sitesinde yayınlanması, beklenen davranışları netleştirerek bir rehber 

niteliği taşımakta ve işletmenin konuya ilişkin farkındalığının, tüm paydaşlara ilanı anlamına 

gelmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın, bankaların etik yönelimleri konusunda kısmen de olsa fikir 

verebileceği ve mevcut duruma yönelik bir tespit niteliği taşıdığı ifade edilebilir. 
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ÖZET 

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) fonksiyonunun etik biçimde ele alınması, insana duyulan saygının 

gereği olduğu kadar, örgüt imajı açısından da önemli bir unsurdur. Etik, her İK fonksiyonu açısından bir 

gereklilik olmakla birlikte, bu çalışmada işten çıkarma etiğine odaklanılmaktadır.  

İşletmelerin işten çıkarma yaparken konuya ilişkin mevzuata uymaları bir zorunluluktur. Diğer yandan 

sadece yasal düzenlemelere uymak, etik açıdan her zaman yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla işletmelerin 

bu süreçte yasal düzenlemelere uymaları yanında, sürece etik açıdan da odaklanmaları gerekmektedir. 

Diğer bir deyişle işten çıkarma süreci, insan onurunu zedelemeden, duyarlılıkla yönetilmesi gereken bir 

süreçtir. Bu süreçte işletmelerin çıkış mülakatları (exit interviews) gerçekleştirmeleri, işten çıkarttıkları 

çalışanlarına yeni iş bulmaları konusunda destek vermeleri (outplacement) etik uygulama 

örneklerindendir. Bu doğrultuda çalışmamızda işten çıkarma etiği konusu ele alınmakta ve konuya 

ilişkin nitel bir araştırma gerçekleştirilmektedir. Araştırmanın kapsamını, son 3 yıl içinde çeşitli 

sektörlerde işten çıkarılmış olan beyaz yakalı bireyler oluşturmaktadır. Araştırma konusunun hassasiyeti 

dikkate alınarak, veri toplamada derinlemesine mülakat yöntemi kullanılmaktadır. Araştırmanın amacı; 

işletmelerin işten çıkarmadaki etik yönelim derecelerinin belirlenmesi, diğer bir ifade ile işten çıkarma 

sürecini ne derece etik biçimde yönettiklerinin çalışanların algılarından ve uygulanan etik uygulama 

örneklerinden (çıkış mülakatı gerçekleştirip gerçekleştirmemeleri, çalışanlara yeni iş bulma desteği 

sağlayıp sağlamadıkları gibi) hareketle ortaya konmasıdır. Ayrıca işletmelerin işten çıkarma sürecinde 

etik ilkeleri ne derece uyguladıkları irdelenecektir.  

Araştırma bulguları, işletmelere işten çıkarma sürecinde etik açıdan dikkat etmeleri gereken hususlar 

açısından yarar sağlayacaktır. Sonuç olarak işletmelere işten çıkarma sürecinin etik açıdan nasıl 

yönetilmesi gerektiğine yönelik önerilerde bulunulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetiminde Etik, İşten Çıkarma Etiği, İşten Çıkarılanlara İş 

Bulma Desteği, Çıkış Mülakatları, Nitel Araştırma, Derinlemesine Mülakat.   

 

ABSTRACT   

Managing human resources in an ethical way is not only a requirement of respect for human dignity, but 

also a crucial factor for organizational image. As well as ethics is a requirement for all Human Resource 

functions, in this paper we focus on the ethics of layoffs.  

It is obligatory for companies to manage the layoff process in line with the related laws regulations. On 

the other hand, managing the layoff process considering the legal framework is not always sufficient. 

Therefore, companies should not only focus on the legal regulations, but also on the ethical 

requirements. In other words, layoff process should be managed in a sensitive approach, without 

harming human dignity. Ethical practices in this process may include conducting exit interviews and 
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providing outplacement services. In this regard, this study examines ethics of layoffs and includes a 

qualitative research. The scope of the research consists of white-collar employees from several industries 

who were laid-off in the last three years. Considering the sensitivity of the research subject, in-depth 

interview method is used for data collection. The objective of the research is to determine ethical 

orientation of the companies in layoffs. In other words, the research objective is to find out how ethical 

the companies manage the layoff process depending on employees’ perceptions and data provided from 

the employees about the practices such as the use of exit interviews and outplacement services etc. 

Moreover, to what extent the companies consider ethical principles in layoffs will be examined.  

Research findings will be useful for companies to be aware of the ethical requirements of the layoff 

process. As a result, suggestions will be provided to companies about managing the layoff process in an 

ethical way.  

 

Keywords: Ethics in Human Resource Management, Ethics of Layoffs, Outplacement, Exit Interviews, 

Qualitative Research, In-depth Interview.  

 

1.GİRİŞ 

İşten çıkarma, iş hayatının acımasız bir gerçeğidir. İşletmeler küçülme, performans düşüklüğü ve 

çalışanın davranışlarından kaynaklı geçerli sebepler yanında, haklı sebeplerle de işten çıkarma 

yapabilmektedirler. İşten çıkarma sürecinin etik biçimde ele alınması, sadece yasal gereklere uyumla 

sınırlı değildir. Yasal gereklerin ötesinde, işten çıkarma sürecinin insan onurunu ve haysiyetini 

zedelemeyecek biçimde ele alınması (Baldwin, 2006) gerekmektedir. Bu doğrultuda işten çıkarma 

yaparken öncelikle yasal gereklere uyum ve bununla birlikte etik gereklere de uyum gözetilmelidir. Bu 

doğrultuda fesih bildiriminin yüz yüze, çalışana tam ve doğru açıklama yapılarak ve konuya gerekli 

önem verilerek gerçekleştirilmesi yanında işten çıkarma sürecinde etik ilkelerin uygulanması da önem 

taşımaktadır.  

İşletmelerin işten çıkarma sürecinde gerçekleştirebilecekleri etik uygulamalar; çıkış mülakatları 

gerçekleştirme ve işten çıkartılan çalışanlara yeni iş bulma desteği sağlama (outplacement) şeklinde 

ifade edilebilir. Çıkış mülakatları; genellikle işten ayrılan, diğer bir deyişle iş sözleşmesini fesheden 

çalışanlarla gerçekleştirilen ve günümüzde birçok işletmenin çalışanın işten ayrılmasının altında yatan 

nedenleri daha iyi anlama fırsatına sahip olmak için gerçekleştirdiği mülakatlardır (The Society of 

Corporate Compliance and Ethics and the Health Care Compliance Association, 2014). Çıkış 

mülakatları gerçekleştirmenin altında yatan nedenler; kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanların ayrılma 

nedenlerini öğrenmek ve işletmeye, bölümlerine, yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarına yönelik görüş 

ve değerlendirmelerini öğrenmektir. Diğer yandan bazı işletmeler işten çıkardıkları çalışanlarıyla da 

çıkış mülakatları gerçekleştirmektedirler. Sonuç olarak ister kendi iradesiyle işten ayrılsın ister işten 

çıkarılsın çalışanlardan işletmeye ilişkin geribildirim almak, gereken durumlarda düzeltici uygulamalar 

yapmak açısından önem taşımaktadır. Bununla birlikte çıkış mülakatları, insana ve görüşlerine duyulan 

saygıdan hareketle, çalışanın işten ayrılması sırasında işletmeye ve işe ilişkin görüşlerinin alındığı, 

görüşlerine değer verildiği mesajını da içeren etik bir uygulama örneğidir (Giacalone et al. 2003). İşten 

çıkarma sürecinde gerçekleştirilebilecek diğer bir etik uygulama, işten çıkarılan çalışanlara yeni iş 

bulma desteği sağlanmasıdır. İşten çıkarılan çalışanlara yeni iş bulma desteği, özgeçmiş hazırlama 

yardımından iş arama becerilerinin geliştirilmesine her türlü bireysel kariyer danışmanlığı sağlamayı 

içerebileceği (Doherty et al.1993) gibi çalışanlar için gazeteye ilan vermekten doğrudan bir işe 

yerleştirmeye kadar her düzeyde ele alınabilir.  

İşletmeler işten çıkarma sürecini aşağıda sıralanan etik ilkeleri dikkate alarak gerçekleştirmelidirler: 

- Adalet,  

- Saygı, 

- Empati, 
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- Tutarlılık, 

- Tam ve doğru bir açıklama, 

- Gizlilik, 

- Objektiflik. 

Bu çalışmada özel sektörde çalışmakta olan ve son 3 yılda işten çıkarılan bireylerden derinlemesine 

görüşme yöntemi ile bilgi toplanmış ve işten çıkarılma süreçlerine yönelik etik değerlendirmeleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Diğer bir deyişle, çalışan algılarından ve işletmelerin bu süreçte etik 

uygulamalara başvurma durumlarından hareketle işletmelerin işten çıkarma sürecindeki etik 

yönelimlerinin ortaya konması hedeflenmiştir. Ayrıca işten çıkarma sürecinde etik ilkelerin ne derece 

uygulama alanı bulduğu, çalışan görüşlerinden hareketle irdelenmiştir.  

 

 2. YÖNTEM 

Araştırma son 3 yıl içinde özel sektörde çeşitli iş alanlarında çalışan, beyaz yakalı çalışanlar üzerinde 

yapılmıştır. Söz konusu çalışanlara, linkedin üzerinden araştırmanın konusu belirtilerek çağrı yapılmak 

suretiyle ulaşılmıştır. İlgili çağrıyı gören, araştırmaya bilgiyi sağlamaya gönüllü olan ve aranan 

özelliklere sahip olan 10 kişi ile, konunun hassasiyeti de dikkate alınarak derinlemesine mülakat 

gerçekleştirilmiştir. Her bir katılımcı ile 45-90 dakika arasında değişen görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma, 2020 yılının Nisan ayında pandemi sürecinde gerçekleştirildiğinden dolayı, mülakatlar 

telefon aracılığıyla yapılmıştır.   

 

3. KATILIMCILARA İLİŞKİN BİLGİLER 

Araştırmanın katılımcılarına ilişkin özet bilgiler, Tablo 1’de yer almaktadır. Buna göre katılımcıların % 

60’ı kadın, yarısı 30 yaşından küçük, yarıya yakını ise 40 yaşın üzerindedir. Katılımcıların tamamı, en 

az lisans mezuniyetine sahip bireylerdir. Katılımcıların yarısı, yerli sermayeli şirketlerdeki işten 

çıkarılma süreçlerine ilişkin bilgi paylaşmıştır. Tablo 2’de araştırmanın katılımcılarına ilişkin ayrıntılı 

bilgiler yer almaktadır.  

 

Tablo 1: Katılımcılara İlişkin Özet Bilgiler 

Değişken % 

Cinsiyet 

    Kadın 60 

    Erkek 40 

Yaş  

    <30 50 

    31-40  10 

    >40 40 

Kıdem 

    < 1yıl 30 

    1-5 yıl 30 

    5-10 yıl 30 

    >10 yıl 10 

Çalıştıkları Şirket 

    Yerli sermayeli  50 

    Ortaklık 10 

    Yabancı sermayeli 40 
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Tablo 2: Katılımcılara İlişkin Ayrıntılı Bilgiler 

 

3. BULGULAR 

Araştırmada katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin olarak hazırlanmış olan sorulara cevap aldıktan 

sonra, işten çıkarılma sürecinin serbest biçimde aktarılması talep edilmiş, netleşmeyen kısımlar, soru 

formundaki sorular yöneltilerek netleştirilmiştir. Araştırma bulguları, aşağıda işten çıkarılma sebepleri, 

işten çıkarma bildirimi ve İK’nın bildirimdeki rolü, çalışanların süreçte en fazla rahatsız oldukları 

unsurlar, çıkış mülakatları ve iş bulma desteğine ilişkin bulgular, işten çıkarılma sürecinin etik ilkeler 

doğrultusunda değerlendirilmesi ve işten çıkarılma sürecinde etik ilkelerin gözetilip gözetilmediğine 

ilişkin katılımcı ifadeleri başlıkları altında sunulmaktadır.  

 

3.1. İşten Çıkarılma Sebepleri 

Araştırmanın bulgularına göre, işletmelerin işten çıkarma sırasında göstermiş oldukları sebepler ile 

çalışanların ileri sürdükleri sebepler arasında yarı yarıya farklılıklar bulunmaktadır. Buna göre 5 

 

Katılımcı  

kodu 

 

Cinsiyeti  

Çıkarma 

sırasında 

yaşı 

 

Kıdemi 

 

Sektör 

 

Şirket 

özellikleri 

 

Pozisyon 

 

Yasal 

ihtilaf 

K1 Erkek 40  4 yıl Bankacılık  Özel Mevduat 

Bankası (Yerli 

sermayeli) 

Şube-

Pazarlama 

Yönetmeni 

Evet 

K2 Kadın 29 5,5 yıl Tekstil  Holding’e bağlı 

bağlı büyük 

şirket (Yerli 

sermayeli) 

Ürün 

Yönetimi 

Uzmanı 

Evet 

K3 Kadın  26 3 yıl Hızlı Tüketim Üretimi de 

olan, büyük 

ölçekli bir 

ABD şirketi 

İK Uzmanı Hayır  

K4 Kadın  32 7 yıl Deniz 

Taşımacılık 

Yerli sermayeli, 

küçük ölçekli, 

patron şirketi 

Mali Müşavir Hayır 

K5  Erkek 40  < 6 ay  Bilişim Alman ortaklı, 

aile şirketi, orta 

ölçekli 

CFO Hayır  

K6 Kadın  26  9 ay Teknoloji Büyük ölçekli, 

yerli sermayeli 

bir şirket 

Satış 

Geliştirme 

Operasyon 

Destek- 

Uzman 

Yardımcısı 

Hayır 

K7 Erkek  26  < 6 ay Kargo 

Taşımacılık  

Büyük ölçekli 

bir ABD şirketi 

Hava Kargo 

Operasyon 

Temsilcisi 

Hayır 

K8  Kadın  24  1,5 yıl Teknoloji, 

Reklamcılık 

Küçük ölçekli, 

yerli sermayeli, 

aile şirketi 

Digital 

Pazarlama 

Sorumlusu 

Hayır 

K9 Erkek  44 10 yıl Kimya ABD şirketinin 

Türkiye şubesi 

Müşteri 

İlişkileri 

Sorumlusu 

Hayır 

K10  Kadın  42 14 yıl Bankacılık Türkiye’de 

Kurulmuş 

Yabancı 

Sermayeli 

Banka 

Krediler 

Bölümü, 

Müdür 

Yardımcısı 

Hayır 
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katılımcı, işten çıkarma sebebini gerçekçi bulmuştur. Bu vakaların 4’ünde sebep küçülme olup 1’inde 

ise sebep işveren, haklı sebeple fesih yapmıştır.   

 

Tablo 3: İşten Çıkarılma Sebepleri 

Katılımcı 

Kodu 

Gösterilen Sebep Çalışana göre gerçek sebep 

K1 Performans düşüklüğü İleri yaş ve yüksek ücret 

K2 Küçülme  Yöneticisi kaynaklı mobbing  

K3 Küçülme Küçülme 

K4 Küçülme Ücret artış talebi ve çalışanın pozisyona göre niteliklerinin 

fazla olması 

K5  Beklentilerin karşılanmaması Yetkilerin paylaşılmak istenmemesi, merkezcillik 

K6 Küçülme Küçülme 

K7 Maliyet azaltma Belirsiz 

K8 Çalışanın hatası nedeniyle uğranan yüklü zarar Çalışanın hatası nedeniyle uğranan yüklü zarar 

K9 Küçülme Küçülme 

K10 Küçülme Küçülme 

 

K1 ile K2 vakalarında konunun yargıya taşındığı ifade edilmiştir. K1’in davası 3 yıldan bu yana halen 

sonuçlanmamış olup K2’nin davası, çalışan lehine sonuçlanmış ve işveren tarafından temyize 

götürülmüştür.  

 

3.2. İşten Çıkarma Bildirimi ve İK’nın Bildirimdeki Rolü 

Araştırma kapsamında bulunan 10 kişiye işten çıkarılma bildiriminin ne şekilde ve kimler tarafından 

yapıldığına ilişkin bulgular, Tablo 4’te yer almaktadır.  

 

Tablo 4: İşten Çıkarma Bildirimine İlişkin Bulgular 

Katılımcı Kodu Bildirim Görüşmesinde Bulunanlar Bildirimin  

Niteliği 

Ağırlıklı Rol Alan Taraf 

K1 Bölge Müdürü, Şube Müdürü, İK 

uzmanı 

Yüzyüze Bölge Müdürü 

K2 İK Müdürü Yüzyüze İK Müdürü 

K3 Departman toplantısı  

(İK Müdürü ve 3 İK uzmanı) 

 

Yüzyüze 

İK Müdürü (ilk amir olarak) 

K4 Şirket sahibi olan Genel Müdür Yüzyüze Genel Müdür 

K5 Şirket sahibi olan Genel Müdür Yüzyüze Genel Müdür 

K6 Departman Müdürü, Müdür Yardımcısı Yüzyüze Departman Müdürü 

K7 Departman Müdürü, İK uzmanı Yüzyüze Departman Müdürü 

K8 Genel Direktör, Direktör, Departman 

Müdürü 

Online görüşme 

(Pandemi) 

Genel Direktör 

K9 Departman Müdürü Yüzyüze  Departman Müdürü 

K10 Direktör, Departman Müdürü Yüzyüze Direktör 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi işten çıkarma bildirimi ağırlıklı olarak ilk amirler tarafından yüzyüze 

yapılmaktadır. Katılımcılardan sadece birine işten çıkarılma bildirimi, pandemi süreci nedeniyle evde 

çalışma yapılmak durumunda kalınan dönemde, online görüşme yoluyla yapılmıştır.  

İK ilgililerinin, vakaların sadece 4 tanesinde bildirim görüşmesinde bulunduklarını görmekteyiz. Bu 4 

görüşmenin 3’ünde İK ilgilisinin pasif rolde olduğu, sadece birinde ise (çalışanın yöneticisi tarafından 

mobbinge uğradığı örnek olarak) çalışanın yöneticisinin bildirim görüşmesinde bulunmadığı ve 
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bildirimin sadece İK Müdürü tarafından yapıldığı görülmektedir. Bu örnek, yargı sürecinde çalışan 

lehine sonuç alınıp konunun işveren tarafından temyize götürüldüğü örnektir.  

K9 vakasında ABD şirketinde çalışan kişinin, İngiltere’de yerleşik olan yöneticisinin işten çıkarma 

bildirimini yapmak üzere günübirlik olarak Türkiye’ye geldiğini görmekteyiz. Bu vakada İngiliz olan 

Departman Müdürü’nün bildirimden 1 ay önce, mail yoluyla Türkiye’ye görüşmeye geleceğini çalışana 

ifade ettiği, fakat görüşme nedenini belirtmeyerek çalışanın belirsizlikten kaynaklanan yüksek düzeyde 

stres altında kalmasına neden olduğu dikkati çekmektedir.    

K10 vakasında ise çalışanın sürece ilişkin tek rahatsızlığının, çıkarma bildirimi yapılır yapılmaz, ailesi 

veya herhangi bir kişi ile konuşmasına, kendini toparlamasına fırsat verilmeden hızlı bir şekilde İK 

departmanı ile görüşmeye yönlendirilmesi olduğu görülmektedir. Çalışan, o sırada İK departmandaki 

görüşmede hakları ve süreç konusunda verilen bilgileri anlamaya çalışmakta çok zorlandığını ifade 

etmiştir.   

Tablo 5’te bazı katılımcıların işten çıkarma bildiriminde İK ilgililerinin rolüne ilişkin ifadeleri yer 

almaktadır.  

 

Tablo 5: Bildirimde İK’nın rolü 

Katılımcı 

Kodu 

 

İK’nın rolüne ilişkin ifadeler 

 

K1 

“İK’cı görüşmede hiç konuşmadı. Sadece ne alacağımı sorduğumda görüşmeden ayrılıp çıktı alarak geri 

geldi. Başka bir rolü olmadı.” 

K2 “İK’nın rolü imza attırmaya çalışmaktan ibaret oldu.” 

K4 “İK karışmadı, araya girmediler.” 

 

K10 

“Bildirim sonrası İK’ya gittim, İK, çok anaç karşılıyor. Masaya selpak ve su koymuşlar. ‘Maalesef uygun 

bir pozisyon bulunamadı’ dediler.  Sonra durumu anlattılar, haklarımı, tazminatımı söylediler. Onlar da 

süreçten mutlu değildi. ‘İşimizin en kötü tarafı bu’ dediler.”  

 

3.3.Çalışanların Süreçte En Fazla Rahatsız Oldukları Unsurlar 

İşten çıkarılma sürecinde katılımcıların en fazla rahatsızlık duydukları konular, Tablo 6’da yer 

almaktadır.  

 

Tablo 6: Süreçte Çalışanları En Çok Rahatsız Eden Unsurlar 

Katılımcı 

Kodu 

En Çok Rahatsız Eden Unsurlar 

K1 Çalışanın savunmasına karşılık hiçbir geribildirim yapılmaması 

K2 Departman Müdürünün görüşmede bulunmaması. İK Müdürü’nün hem övüp hem işten çıkarması. 

K3 Başka bir yerleşim biriminde bir pozisyona geçirilmemesi 

K4 Üslup sıkıntısı ve doğru açıklamanın yapılmaması 

K5 Net cevap alamamak ve tutarsızlık 

K6 Çıkış günü akşam geç saatlere kadar çalıştırılmak, küçümseyici tavır, açıklayıcı ve olumlu bir tavır içinde 

olunmaması 

K7 Tutarsızlık 

K8 1,5 haftalık belirsizlik 

K9 Belirsizlikten kaynaklı stres ve gizlilik ihlali 

K10 İlk bildirim yapılıp hemen ardından kimseyle konuşma veya düşünme fırsatı verilmeden İK departmanına 

yönlendirilmek    

 

Banka şube çalışanı olan K1, performans düşüklüğü gerekçesi ile işten çıkarılmıştır. Bu süreçte en 

rahatsız olduğu konuyu, savunması alınmasına rağmen, bu konuyla ilgili kendisine hiçbir dönüşün 

yapılmamış olması şeklinde belirtmiştir. İşletmelerin, İş Kanunu uyarınca performans düşüklüğü 

nedeniyle gerçekleştirdikleri fesihlerde işçilerin savunmalarını da almaları bir zorunluluktur. 
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Dolayısıyla da bankanın savunma aldıktan sonra konuyla ilgili çalışana hiçbir geri dönüşü olmayışı, bize 

bu yasal zorunluluğu yerine getirmekten öte bir amaç taşımadığını düşündürmektedir.  

Sorun yaşadığı yöneticisi, işten çıkarma bildiriminin yapıldığı görüşmeye katılmayan K2 durumu: 

“Müdürüm orada olmalıydı, kaçtılar, net geribildirim almak isterdim. İK Müdürü’nün eli kolu bağlı, o 

ne yapsın?” şeklinde aktarmıştır.   

İngiltere’deki Departman Müdürü’nün 1 ay önceden görüşmeyi planlayıp konuyu belirtmemesi üzerine 

strese giren K9, Türkiye’deki bazı diğer çalışanların işten çıkarılacağını kendisinden önce biliyor 

olduklarını öğrenmiş ve bu durumdan çok rahatsız olmuştur. Şirketin bu derece özel bir konuda gizliliği 

sağlayamamış olması, etik açıdan önemli bir sıkıntı olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Tablo 6’daki bulgular özetlendiğinde işten çıkarılan çalışanları süreçte en fazla net geribildirim 

alamamalarının, tutarsızlığın, saygısızlığın ve başka pozisyon teklif edilmemesinin rahatsız ettiği ifade 

edilebilir.  Diğer yandan küçülme nedeniyle işten çıkarılan farklı 3 çalışana, daha düşük ücretle, daha 

düşük nitelikli pozisyonlara geçirilme tekliflerinin yapıldığı, fakat çalışanların bu teklifleri uygun 

bulmadıkları tespit edilmiştir.  

 

Tablo 7: Rahatsız Edici Unsurların Sınıflandırılması  

En Rahatsız Edici Unsurlar % 

Net cevap/geribildirim alamamak 40 

Tutarsızlık 30 

Üslup sıkıntısı / küçümseyici tavır (saygı) 30 

Başka pozisyona geçirilmemek 30 

Belirsizlik 20 

Acele ettirilmek 10 

Gizlilik ihlali 10 

 

3.4.Çıkış Mülakatları ve İş Bulma Desteğine İlişkin Bulgular 

İşletmelerin bu süreçte çıkış mülakatı gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri incelendiğinde; sadece 4 

işletmede İK departmanlarının çıkış mülakatı gerçekleştirdiğini görmekteyiz. K1, çıkış mülakatını İK 

departmanının formalite gereği yaptığını belirtmiştir. Bu bulgu, bize İK ilgililerinin çıkış mülakatını 

gerçekleştirirken duyarlı davranmalarının gerekliliğini işaret etmektedir.  

İşletmelerin sadece 1 tanesinde işten çıkarılanlara yeni iş bulma desteği sağlanmıştır. Türkiye’deki bir 

fabrikasını tamamen kapatan bu ABD şirketi, iş bulma desteği için bir danışmanlık şirketi ile anlaşarak 

işten çıkardığı çalışanlara çeşitli eğitimler verilmesini ve bu çalışanların network yapma gibi konularda 

gelişmelerini sağlamıştır.   

 

3.5.İşten Çıkarılma Sürecinin Etik İlkeler Doğrultusunda Değerlendirilmesi 

Çalışanlar işten çıkarma sürecini etik ilkeler açısından değerlendirdiklerinde ortaya çıkan bulgular Tablo 

8’de yer almaktadır. 

 

Tablo 8: Çalışanların Süreçte Etik İlkelerin Gözetildiğine İlişkin Algıları 

Etik İlkeler f (%) 

Saygı 6 (60)   Kısmen: 2 (20) 

Gizlilik 6 (60) 

Objektiflik 5 (50) 

Empati 5 (50) 

Adalet 4 (40) 

Tutarlılık 4 (40) 

Tam ve doğru bir açıklama 4 (40) 
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Tablo 8’de görüldüğü katılımcıların çoğu, işten çıkarma sürecinde adaletin, tutarlılığın ve tam ve doğru 

bir açıklamanın söz konusu olmadığını belirtmektedirler. Bununla birlikte özellikle bildirimin yapılması 

sırasında en fazla gözetilen etik ilkenin, saygı olduğu ifade edilebilir.  

3.6.İşten Çıkarılma Sürecinde Etik İlkelerin Gözetilip Gözetilmediğine İlişkin Katılımcı İfadeleri 

Son olarak katılımcıların yukarıdaki etik ilkelere ilişkin kendi ifadelerine yer verilecektir. Aşağıda 

katılımcıların işten çıkarılma süreçlerinde çeşitli etik ilkelerin gözetilip gözetilmediğine dair ifadeleri 

sıralanmaktadır. 

Saygı: 

K1: “Bölge Müdürü olabildiğince kibar ve saygılı idi.” 

K2: “Herhangi bir laçkalık olmadı, İK Müdürü saygılı idi.” 

K2: “Görüşmede ‘Keşke bana saygı duysaydınız, Müdürüm de burada olsaydı.’ dedim.”  

K2: “Yukarı çıkıp bilgisayarımı aldığım an, sanki ben bir şey yapacakmışım gibi sistem kapatılmıştı. 

Bilemiyorum, belki herkese yaptıkları bir uygulamadır ama çok kötü hissettim.” 

K6: “Müdür Yardımcım ‘sen neden dava açacakmışsın? Git çağrı merkezinde çalış’ dedi. Çok kötü bir 

tavırdı.” 

K7: “İnsana saygı yok.” 

K10: “Arabulucu ‘Sormak istediğiniz herşeyi sorun, isterseniz ‘devam etmek istemiyorum’ deyip 

görüşmeden çıkabilirsiniz, isterseniz avukatınızı veya yakınlarınızı arayabilirsiniz’ dedi.” 

Gizlilik: 

K1: “Gizlilik denen bir şey yok aslında. Domino taşı gibi, bir şubede bir şey oluyor. Hemen duyuluyor. 

Beni bölge müdürlüğüne çağırıyorlar. Aslında niye gittiğini herkes biliyor. Gizlilik diye bir şey 

kalmıyor.” 

K2: “Gizlilik açısından sıkıntı yoktu.” 

K6: “Bu arada İK’da açık ofiste konuşuluyor. Ben “özel bir yere geçelim” dedim.  

K9: “Satıştan birileri Müdürümün neden geleceğini biliyormuş. Ben burada 1 ay boyunca ‘acaba öyle 

mi böyle mi’ diye stres altında bekledim. Diğerlerinin biliyor olması beni çok rahatsız etti. Gücüme gitti. 

Ben işten çıkarıldıktan sonra bazı çalışma arkadaşlarım “biz biliyorduk” dediler. Beni en çok 

başkalarının bilmesi üzdü.”  

Objektiflik:  

K2: “İK Müdürü’nün objektif olması gerekiyordu. İstem dışı belki bilmiyorum ama Müdürümü 

koruyarak hareket etti.”  

Empati:  

K2: “İK Müdürünün de yapabileceği bir şey yoktu.”  

K5: “İşten çıkarma bildiriminde empati sıfırdı. Bilgisayar mühendisi olan şirket sahibi Genel Müdür’ün 

IQ’su çok yüksek, ama EQ’su çok düşük.”  

K9: “Müdürümü suçlayamıyorum. Ona o görevi vermişler. O olağan bir şey.” 

K10: “Bu iş başka şekilde yönetilemezdi. Süreçte rahatsız edici hiç bir şey yoktu, ama durum rahatsız 

edici idi.” 

K10: “İK departmanında beni sakinleştirmeye çalıştılar.”  

Adalet:  
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K1: “Emek veriyorsun, sonucu bu kadar basitleştirerek ele almaları rahatsız ediyor.” 

Tutarlılık:  

K2: “Müdürüm “Başarılısın” diyor, “terfi ettireceğiz” diyor. Sonra “canım istemedi” diye terfi 

ettirmiyor.” 

K2: İK Müdürü ‘Herkes senin ne kadar başarılı olduğunu biliyor. Ama böyle karar alındı’ dedi. Hem 

öyle diyor hem işten çıkarıldığımı söylüyor.” 

K5: “Bir yandan tutarsızlık vardı. Kapının dışında tutulan ama strateji belirlemesi beklenen bir 

durumdaydım.” 

Tam ve doğru bir açıklama: 

K1: “ ‘Kardeşim, gel bakalım, savunmanda böyle demişsin’ dese, makul açıklama yapsa, ‘haklılarmış’ 

diyebilirdim. Açıklayıcı net bir karşılık olmadı.”  

K1: “Yani sebep performans düşüklüğü mü, yoksa küçülme mi? Şube birleştirme nedeniyle ve özellikle 

de 40 yaşın üzerinde olan ve yüksek ücret alan kıdemli çalışanları işten çıkardılar. Fakat sonradan 

deneyimli eleman aradıklarını duydum. Bu da bir çelişki. Ben 50 yaşında olup da bankada pazarlamada 

çalışan görmedim.” 

K5: “Senden beklentimiz yüksek dendi. Bana göre çok faydalı işler yapmıştım. Beklenti nedir? diye 

sorduğumda net cevap alamadım.” 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışanların algılarından ve işletmede yararlanılan uygulamalardan hareketle işletmelerin işten çıkarma 

sürecindeki etik yönelimlerini irdeleyen bu araştırmanın çarpıcı sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

Öncelikle incelenen vakalarda İK departmanlarının işten çıkarma sürecinde pasif role sahip oldukları, 

özellikle bildirim konusunda ağırlıkla departman yöneticilerinin rol aldıkları görülmektedir.  

İşten çıkarılma sürecinde çalışanları en fazla, işten çıkarma sebebine ilişkin net geribildirim alamamak 

rahatsız etmektedir. Çalışanlar, işten çıkarılma sürecinde en fazla adaletin, tam ve doğru açıklamanın ve 

tutarlılığın eksikliğini hissetmektedir. İşletmelerin çoğunun (% 60) işten çıkardıkları çalışanlarıyla çıkış 

mülakatı yapmadıkları görülmektedir. Benzer şekilde iş bulma desteği ise sadece 1 şirkette sunulmuştur. 

Bu olumsuzlukların yanında işten çıkarma sürecinde işletmelerin etik açıdan uygun uygulamaları da 

bulunmaktadır. Bu olumlu yönlerden biri, işletmelerin işten çıkarma bildirimini yüzyüze yapmalarıdır. 

Katılımcıların çoğu (%80) bildirim sırasında yöneticilerin saygılı ve empatik bir tavır içinde olduklarını 

ifade etmektedir.  

Katılımcıların tamamına, hak ettikleri yasal tazminatlar ödenmiştir. Bununla birlikte 3 vakada yasal 

zorunluluğun ötesinde tazminat ödemeleri de gerçekleştirilmiştir. Bu şirketlerin, 2’si ABD şirketi olmak 

üzere yabancı sermayeli şirketler olduğu dikkati çekmektedir.    

Araştırma bulgularından hareketle işletmelere, işten çıkarma süreçlerini etik biçimde ele alma 

konusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:    

• Çalışanlara tam ve doğru açıklama yapılmalı, 

• Belirsizlikten kaçınmalı, 

• İnsan onuruna uygun şekilde davranmalı, 

• Tutarlı olmalı, 

• Mümkünse ve işten çıkarma nedeni elveriyorsa farklı pozisyona geçirilme seçeneklerini teklif 

etmeli, 
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• Çalışanların savunmasını alma ve çıkış mülakatı gibi uygulamaları prosedür gereği değil, amaç 

doğrultusunda duyarlı biçimde gerçekleştirmeli, 

• Yeni iş bulma desteği sağlamalı, 

• İş ilişkisinin bütününde dürüst, samimi ve güvene dayalı ilişki kurulmalıdır. 

İş hayatının acımasız bir gerçeği olarak işten çıkarılmanın, çalışanlar için genellikle travmatik bir süreç 

olduğunu, yapılan derinlemesine mülakatlardan hareketle ifade etmemiz mümkündür. İşten çıkarılmak 

hem çalışanlar hem de geride kalanlar açısından rahatsız edici bir durumdur. Diğer yandan işletmenin 

bu süreci etik ilkelere uygun biçimde yönetmesi, sürecin ele alınış biçimi nedeniyle çalışanların 

duyacakları rahatsızlıkları azaltabilecektir.  
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THOMAS AQUINAS’IN ETİK ANLAYIŞINDA ADİL FİYAT DOKTRİNİ 

JUST PRICE DOCTRINE IN THOMAS AQUINAS’ ETHICHAL CONCEPTION 
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ÖZET 

Aristoteles’in teleolojik etik anlayışı ile Hristiyan öğretilerin sentezini gerçekleştirmek suretiyle özgün 

bir etik anlayışı geliştiren Thomas Aquinas, Orta Çağ Skolastik düşüncesinin zirve noktasını temsil 

etmektedir. İnsan için gerçek iyinin ne olduğu sorusu, Thomas Aquinas’ın etiğinde birçok açıdan 

tartışılmıştır. Bu sebeple o sadece ilahiyat alanında değil siyaset ve iktisat alanında da fikirler öne sürmüş 

bir düşünür hüviyetindedir.  

Etik, genellikle insan eylemlerindeki ahlakiliği inceleyen bir felsefe dalı olarak tanımlanmaktadır. Etik 

teoriler de insan eylemlerinin niyetinin veya sonucunun ahlakiliği noktasında farklılaşmaktadır. Bu 

noktada çalışmamızda, öncelikle teleolojik ve deontolojik etik teoriler araştırılmaktadır. Sonrasında 

Thomas Aquinas’ın etik anlayışının kökenleri ve bu etik teoriler içerisindeki yeri incelenmektedir.  

Thomas Aquinas’ın etiğinde eylemin tanımlanması büyük önem arz etmektedir. Thomas Aquinas’a göre 

eylemler söz konusu amaca hizmet ettikleri ölçüde ahlaken doğru, amacın gerçekleşmesine engel 

oldukları ölçüde de ahlaken yanlış olarak değerlendirilmektedir. Thomas Aquinas’a göre adalet erdemi, 

toplumsal hayatın her faaliyet alanında aranmalı, ona uygun eylemler ve davranışlar sergilenmelidir. Bu 

sebeple onun etiğinde iktisadi faaliyet içerisindeki ahlak anlayışı ile iktisadi faaliyet dışındaki ahlak 

anlayışının birbiriyle çelişmemesi aksine örtüşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla iktisadi faaliyet 

içerisinde de insan eylemlerinin ahlakiliği büyük önem arz etmektedir.  

Bu doğrultuda çalışmamızda, Thomas Aquinas’ın Summa Theologica adlı eserinde ifade ettiği mübadele 

anlayışı çerçevesinde, kökleri Roma Hukuku’na kadar uzanan, Orta Çağ iktisadi hayatına özgü bir 

anlayış olan adil fiyat doktrini araştırılmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Etik, Teleolojik Etik, Deontolojik Etik, Adil Fiyat 

 

ABSTRACT 

Thomas Aquinas, who developed an original ethical understanding by realizing the synthesis of 

Christian teachings with the teleological conception of Aristotle, represents the peak of medieval 

Scholastic thought. The question of what is real good for man has been discussed in many aspects in the 

ethics of Thomas Aquinas. Therefore, he is a thinker who put forward ideas not only in theology but 

also in politics and economics.  

Ethics is generally defined as a branch of philosophy that analysis morality in human actions. Ethical 

theories differ on the morality of the intent or conclusion of human actions. At this point, in our study, 

primarily teleological and deontological ethical theories are investigated. Then, the origins of Thomas 

Aquinas' ethical understanding and its place in these ethical theories is analysed.  

Defining action in the ethics of Thomas Aquinas is of great importance. According to Thomas Aquinas, 

actions are considered to be morally true to the extent that they contribute to the realization of the aim 
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in question, and morally false to the extent that they prevent the realization of the aim. For Thomas 

Aquinas, the virtue of justice should be sought in every field of activity of social life, and actions and 

behaviors appropriate to should be displayed. For this reason, in Thomas Aquinas' understanding of 

ethics, morality within economic activity and morality outside economic activity should not contradict 

each other, but should overlap. Therefore, the morality of human actions is also of great importance in 

economic activity. 

In this respect, within the framework of the understanding of exchange expressed by Thomas Aquinas 

in his Summa Theologica, the doctrine of just price, which is a unique understanding of medieval 

economic life dating back to Roman law, is investigated. 

 

Keywords: Ethics, Teleological Ethics, Deontological Ethics, Just Price
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21. YY YENİ MEDYA VE TÜKETİM İLİŞKİLERİ DEĞİŞEN ETİK NORMLAR 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: 

AN EVALUATION ON THE 21st CENTURY NEW MEDIA AND CONSUMPTION 

RELATIONS OF CHANGING ETHICAL NORMS: 

 

Nurgül ERGÜL 

Öğretim. Görevlisi Cumhuriyet Üniversitesi YMYO Halkla İlişkiler Tanıtım Programı Pazarlama ve Reklamcılık 

Bölümü  

  

ÖZET 

Değer üreten, zamanla onu değiştiren insan; davranış erklerine meşruiyet kaynağı olarak etik 

ilkeler ortaya koymuştur. Kavramlar düşünsel dünyamızın gören gözleridir ve o pencereden 

bakabilmek için, imgelem bir basamaktır. Yaşanılan dünyanın daha anlamlı ve anlaşılabilir hale 

gelmesi için kavramlara ihtiyaç duyarız.  Ancak kavramlara doğru anlamları yükleyebilmek için 

düşünsel bir terbiyeye ihtiyaç duyulur. Söz gelimi güneş denildiğinde herkesin aklına gelen 

imgelem ile dürüstlük, erdem, özgürlük, eşitlik denildiğinde herkesin aklına gelen imgelem aynı 

değildir ve yüksek bağlamlı kültürlerde tanımları açık kavram haritaları ile iletişim biçimlerinde 

anlam kargaşaları önlenebilirken; düşük bağlamlı kültürlerde kavram-anlam ilişkileri birbirinden 

oldukça farklı ve tutarsız sonuçlar içermektedir. Olan ile olması gereken arasındaki fark etik 

kavramının amacını inşa eder. Dolayısıyla her yeni öğrenilen kavram insan zihninde yeni bir yer 

inşa eder ve olayları anlamlandırması, ilişkileri sürdürmesi, sosyal bir varlık olarak yaşamını 

anlamlandırıp idame ettirmesinde oldukça önemlidir. Bilişim çağı içerisinde yeni medya kendi 

değerler sistemini oluştururken geleneksel medya araçları da mevcut değerlerini dönüştürmüştür. 

Medya kuruluşlarının büyük sermayelerin tekelleşmesi sonucu medya piyasa arası bağımlılık 

ilişkilerini güçlendirmiştir.  Bu bağlamda yeni medya araçları kültür endüstrisi ve tüketim 

toplumunun yaşama alanı olarak oldukça önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Medyanın ‘’ortak 

iyi’’ ile ‘’gerçek’’ arasında kalışı, olan ve olması gerekene dair çelişkiler, doğru ve yanlışın 

belirlenmesinde yaşanan güçlükler, teorik yaklaşımların pratiğin temel olgularıyla çelişmesi 

temel etik problemlerdir. 

Günümüzde en yoksul insanların bile tüketim davranışları incelendiğinde, satın almanın değil, 

alamamanın; ihtiyacı olmasa da almanın değil, tasarruf yapmanın ayıplandığı, kınandığı, küçük 

görüldüğü bir toplum var edildi. Birkaç ay önce almak için can atılan ürünün, tüketici açısından 

sezon sonunda çöp hükmünde olması ve bu durumun varlıkla, kültürle, mutlulukla, güzellikle 

ilişkilendirilmesi; farklılaşan tüketim davranışlarıyla beraber değişen etik normların 

göstergesidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tüketim Kültürü, Yeni Medya, Değişen Etik Normlar  

 

ABSTRACT 

A person who creates value and changes it over time; It has established ethical principles as a 

source of legitimacy to behavioral powers. Concepts are the eyes of our intellectual world, and 

imagination is a step to look through that window. We need concepts to make the living world 

more meaningful and understandable. However, an intellectual education is needed to load the 

correct meanings into the concepts. For example, when the sun is said, the imagination that comes 

to mind is not the same, and when it comes to honesty, virtue, freedom, equality, the imagination 

that comes to mind is not the same, and in high-context cultures, meaningful confusion can be 
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prevented in terms of communication with clear concept maps; In low-context cultures, concept-

meaning relationships contain quite different and inconsistent results. The difference between 

what is and should be builds the purpose of the concept of ethics. Therefore, every newly learned 

concept builds a new place in the human mind, and it is very important for it to make sense of 

events, to maintain relationships, to make sense of life as a social being. While the new media 

created its own values system in the information age, traditional media tools have transformed 

their existing values. As a result of the monopolization of large corporations, media institutions 

strengthened the inter-market dependency relations. In this context, new media tools fulfill a very 

important function as the living area of the culture industry and consumer society. The main 

ethical problems are the media's stay between the "common good" and the "real", the 

contradictions about what is and should be, the difficulties in determining the right and the wrong, 

and the theoretical approaches to conflict with the basic facts of the practice.Nowadays, when the 

consumption behavior of even the poorest people is examined, not buying but not buying; There 

was a society in which it was shameful, condemned and deemed not to buy, but to save, even if 

it did not need it. The product, which was eager to buy a few months ago, was trash at the end of 

the season in terms of the consumer and this situation was associated with wealth, culture, 

happiness and beauty; They are also indicators of changing ethical norms with different 

consumption behaviors. 

 

Keywords: Consumption Culture, New Media, Changing Ethical Norms 
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GIDA ETİĞİ 

FOOD ETHICS 

 

Duygu AĞAGÜNDÜZ 

Öğretim .Görevlisi .Dr., Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

 

 

ÖZET 

Gıda etiği; gıdanın üretimine, ambalajlanmasına, dağıtımına, pazarlanmasında ve ayrıca tüketimine etik 

analiz ve rehberlik sağlayan disiplinler arası bir alandır. Tarım etiği, biyoetik, çevre etiği ve tıp etiği ile 

de etkileşim içerisindedir. İlk olarak Paul-Thompson (1995) tarafından çevre etiğinin bir alt dalı olarak 

nitelendirilmiştir. Bunu takiben ayrı bir bilim dalı olarak birçok kaynak ve bilimsel çalışma 

yayınlanmaya başlamıştır. Gıda etiğinin konuları arasında; gıda teknolojisinde/üretiminde doğru kabul 

edilen değerlerin araştırılması, bireylerin yeterli ve dengeli beslenmesinin sağlanması, gıda güvenliğini 

ve güvencesini tehlikeye sokacak gıda hileleri, gıdalara ilişkin ticaret uygulamaları, işçi hakları vb. yer 

almaktadır. Tüketici boyutunda ise gıda etiği; sağlıklı besin seçimi ve sürdürülebilir yaşam/beslenme, 

dünyanın ve çevrenin korunması, sorumlu tüketim gibi değerleri içermektedir. Özetle gıda etiği; 

bireysel, toplumsal ve karar verici mekanizmaların tümünün dahil edildiği, gıda-tarım konularındaki 

faaliyetlerin tüm boyutlarını değerlendiren, sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam ile yakından ilişkili olan bir 

bilim dalı olarak her geçen gün önemini arttırmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Gıda, Tarım, Etik 

 

ABSTRACT 

Food ethics, closely related to these systems, is an interdisciplinary field that provides ethical analysis 

and guidance in the production, packaging, distribution, marketing and consumption of food. It interacts 

with agricultural ethics, bioethics, environmental ethics and medical ethics. It was first described as a 

sub-branch of environmental ethics by Paul-Thompson (1995). Following this, plenty of sources and 

scientific studies have been published as an independent branch of science. Determining correct/ethical 

values in food technology, ensuring adequate and balanced nutrition of individuals, food tricks that 

endanger food safety and security, trade practices related to food, workers' rights, etc. are located among 

the topics of food ethics. In the consumer dimension, food ethics covers healthy food choices and 

sustainable life/nutrition, protection of the world&environment, and responsible consumption. In 

summary, food ethics, whose importance is increasing day by day as a branch of science, which includes 

all individual, social, and decision making mechanisms and evaluates all dimensions of activities on 

food&agriculture, and is closely related to sustainable-healthy life.  

 

Keywords: Food, Agriculture, Ethics 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzde gıda ve beslenme konuları en çok tartışılan konular arasında yer almaktadır. Bunun 

nedenleri arasında; teknolojide yaşanan gelişmeler (genetiği değiştirme teknolojileri, tarım sistemleri ve 

kullanılan girdilerin çeşitlenmesi vb.), her geçen gün piyasaya sunulan inovatif ürünlerdeki artış veya 

geleneksel gıdalarda/tarım ürünlerinde meydana gelen değişimler (her mevsimde neredeyse her gıdanın 

erişilebilir olması vb.), tüketicilerde artan sağlık ve beslenme bilinci, medyanın daha erişilebilir bir hale 
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gelmesi gibi vb. birçok husus yer almaktadır (Sarkar et al., 2008;  Husaini and Tuteja, 2013; Shan et al., 

2015). 

Gıdalar en basit tanımıyla “yenebilen bitki ve hayvan dokusu” olarak tanımlanmaktadır. Beslenmede 

olduğu kadar gıdalar; toplumsal, kültürel ve ekonomik olarak da önemli bir yer tutmaktadır (Lanham-

New, Hill, Gallagher, & Vorster, 2020). Sağlık ve iyilik durumunun da en önemli belirleyicileri arasında 

yer almaktadır. Birleşmiş Milletler (UN) sağlıklı ve temiz gıdaya olan erişimin her insanın en temel 

hakkı olduğuna işaret etmektedir (United Nations, 1948). Bu da ancak etik değerler ve prensipler 

çerçevesinde yapılan üretim ve tüketim ile mümkün olabilmektedir.  

Gıdalar; belirli gıda üretim sistemleri kullanılarak soframıza gelmektedir. Bu sistemler; birçok bileşeni 

içeren (çevre, insan, ham madde, üretim prosesleri, altyapı vb.) ve ayrıca sosyoekonomik, çevre ve 

sağlıkla ilişkili birçok çıktısı olan sistemlerdir (Fritz et al., 2008; Hammond et al., 2013). Bu sistemlerle 

yakın ilişkili olan gıda etiği; gıdanın üretimine, ambalajlanmasına, dağıtımına, pazarlanmasında ve 

ayrıca tüketimine etik analiz ve rehberlik sağlayan disiplinler arası bir alandır (Mepham, 2000). Bu 

metinde her geçen gün önemi daha da artan gıda etiği biliminin tarihsel gelişimi, konuları ve boyutları 

değerlendirilmiştir.  

 

2.GIDA ETİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Tarım ve gıda bilimlerinde meydana gelen gelişmelerim toplum, çevre ve insan sağlığı üzerindeki 

etkileri nedeniyle üretim ve tüketimde bazı standartların belirlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu durum 

da yeni bir akademik disiplinin yani gıda etiğinin ortaya çıkmasına yol açmıştır (Mepham, 2000). 

Gıda etiği; tarım etiği başta olmak üzere biyoetik, çevre etiği ve tıp etiği ile yakın etkileşim içerisindedir 

(Şekil 1). Gıda etiği, diğer etik bilimlerine kıyasla henüz yeni bir bilim dalıdır. Gıda etiğinden daha önce 

ortaya çıkan tarım etiği ilk olarak Paul-Thompson (1995) tarafından çevre etiğinin bir alt dalı olarak 

nitelendirilmiştir (P. Thompson, 1995). Bunu takiben bir biyoetik profesörü olan Ben Mepham 

tarafından gıda etiği ayrı bir bilim dalı olarak ortaya nitelendirilmiştir. Günümüzde de tarım etiği, çevre 

etiği ve biyoetik başta olmak üzere diğer etik dallarından oldukça etkilenen ve beslenen bir bilim dalı 

olarak varlığını sürdürmektedir (Şekil 1) (P. B. Thompson, 2017).Artan önemine paralel olarak Ben 

Mephan öncülüğünde 1998 yılında Gıda Etiği Konseyi (Food Ethics Council) de kurulmuş olup bu 

alanda çalışmalarına devam etmektedir. 

 

 

 

Şekil 1. Gıda Etiği ve Diğer Etik Bilimleri Arasındaki İlişki 

 

Tarım 
Etiği

Çevre 
Etiği

Tıp Etiği

Biyo

etik

Gıda Etiği 
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3.GIDA ETİĞİNİN KONULARI 

Gıda etiğinin konuları arasında; gıda teknolojisinde/üretiminde doğru kabul edilen değerlerin 

araştırılması, yeni gıda üretim teknolojileri (GDO, nanoteknoloji vb), sürdürülebilir gıda üretim ve 

dağıtım sistemleri, gıda güvenliğini ve gıda güvencesini ve bunları tehlikeye sokacak gıda hileleri, 

gıdalar ile ilgili yasal düzenlemeler (gıda katkı maddeleri kullanımı, etiketleme uygulamaları ile 

beslenme ve sağlık beyanlarının kullanımları vb.) ve bireylerin yeterli ve dengeli beslenmesinin 

sağlanması gibi konular yer almaktadır. Bunun yanı sıra gıda etiği; gıdalar ile ilgili interdisipliner 

araştırmalar ve bunlara ilişkin veri kullanımları ile de ilgilenmektedir. Gıdalara ilişkin ticaret 

uygulamaları, işçi hakları ve iş güvenliği gibi hususlar da gıda etiğinin önemli konuları arasında yer 

almaktadır (Alfonsi et al., 2012); European Commission, 2020). Çevreye verilen zarar, sömürücü işgücü 

uygulamaları, gıda kıtlığı, gıda üretim zincirinde hayvanlara yapılan insanlık dışı muamele ve gıda 

politikasının istenmeyen etkileri etik boyutta istenmeyen hususlardır. 

Gıda etiğinin; gıda teknolojisinde/üretiminde tüm boyutlarda doğru kabul edilen değerlerin 

araştırılmasının yanı sıra tüketicilere ilişkin de önemli bir boyutu bulunmaktadır. Tüketici boyutunda 

gıda etiği; sağlıklı besin seçimi ve sürdürülebilir yaşam/beslenme, dünyanın ve çevrenin korunması, 

sorumlu tüketim gibi değerleri içermektedir (Johnston, Szabo, & Rodney, 2011; Korthals, 2015). Gıda 

etiği çerçevesinde etik yeme/beslenme hem insanların kendileri için yaptıkları hem de hayvanlar için 

yapılmış olan gıda seçimlerinin ahlaki sonuçlarını ifade etmektedir (Korthals, 2015). 

 

4.GIDA ETİK MATRİSİ  

Gıda Etik Konseyi tarafından etik ilkelerinin gıda ile ilişkili çeşitli alanlarda uygulanması amacıyla bir 

etik matrisi geliştirilmiştir. Bu matris gıda sanayiinden tüketicilere geniş hedef kitlesinde gıda ve tarım 

sektöründe meydana gelen etik konulara yardımcı olmayı hedeflemektedir (Mepham, 2020). 

Etik matrisinde; gıda sanayiinde çalışan işçilere, vatandaşa/topluma, çiftlik hayvanlara ve yaşanılan 

çevreye saygının önemi vurgulanmaktadır. Matriste üç ilke bulunmaktadır. Bunlar; iyilik hali (sağlık ve 

refah), özerklik (özgürlük ve seçim) ve adalettir (hakkaniyet) (Mepham, 2020). Gıda üretiminde ve 

tüketiminde etik olmayan uygulamalar; gıda işçilerinin, tüketicilerin, hayvanların iyilik 

hallerini/refahlarını azaltma potansiyeline sahiptir. Çevrenin ise kirlenmesine neden olup gelecek 

kuşaklara aktarımı açısından önemli bir risk yaratabilir. Bu hususta matriste yer alan bileşenlerin ve 

ilkelerin kullanımı; sağlığın korunmasına, refahın arttırılmasına, sürdürülebilir yaşam ve beslenmeye 

önemli katkıda bulunacaktır. 

 

Tablo 1. Gıda Etiği Matrisi (Mepham, 2019) 

Saygı İyilik hali  

(Sağlık ve Refah) 

Özerklik 

 (Özgürlük ve Seçim) 

Adalet (Hakkaniyet) 

Gıda sanayiinde çalışan 

işçilere 

Gelir ve çalışma koşulları Hareket özgürlüğü Adil ticaret kanunları ve 

uygulaması 

Vatandaşa/Topluma Gıda güvenliği ve yaşam 

kalitesi 

Demokratik ve bilinçli seçim Bütçeye uygun gıdaya 

erişim 

Çiftlik hayvanlara Hayvan refahı Davranış özgürlüğü Kullanım değeri 

Yaşanılan çevreye Doğal kaynakları 

koruma/sahip çıkma 

Biyoçeşitliliğin devamlılığı Sürdürülebilirlik 

 

5.SONUÇ VE ÖNERİLER  

Özetle gıda etiği; gıda-tarım konularındaki faaliyetlerin tüm boyutlarını değerlendiren, sürdürülebilir ve 

sağlıklı yaşam ile yakından ilişkili olan bir bilim dalı olarak her geçen gün önemini arttırmaktadır. Gıda 

etik ilkelerinin korunması ve devamlılığının; bireysel, toplumsal ve karar verici mekanizmaların 

tümünün dahil edilmesi ile sağlanabileceği unutulmamalıdır. 
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