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a

Abdullah YILDIZ , Ayşe KURTOĞLUb
Türkiye Biyoetik Derneği kurulmuş olduğu 1994 yılından itibaren biyoetiğin geliştirilmesini önemli bir uğraş
alanı olarak benimsemiştir. Bu uğraşın en önemli unsurlarından bazılarını eğitim ve akademik faaliyetler
oluşturmaktadır.
Biyoetiğin sağlık uğraşları ile ilgili alanlar başta olmak üzere diğer disiplinlerle ilişki kurulan bir alan olduğu
düşünüldüğünde, akademik faaliyetler açısından karşılıklı etkileşim ve fikir alışverişi oldukça önemli bir konu
başlığıdır. Şüphesiz farklı disiplinlerin ve farklı bilim çevrelerinin, ayrıca aynı bilimsel arkaplana sahip bilim
insanlarının bilimsel etkileşime girme ve güncel bilimsel tartışmalara katılma fırsatı buldukları organizasyonların
başında bilimsel kongreler gelmektedir. Bu bağlamda Türkiye Biyoetik Derneği kurulduğu dönemden itibaren
çok sayıda etkinliğe öncülük ederek bilim dünyasına katkı sunmaktadır. Bu etkinliklerden birisini de bu yıl
gerçekleştirilmiş olan Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Biyoetik Kongresi oluşturmuştur. Türkiye Biyoetik
Derneği tarafından 9-12 Mayıs tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirilen kongrenin teması, “Biyoetik:
Dünü, Bugünü, Yarını” olarak belirlenmiştir. Ayrıca kongre, 2016 yılında kaybettiğimiz ve Türkiye’de biyoetik
alanına önemli katkılar vermiş olan Prof. Dr. Yaman ÖRS’ün anısına adanmıştır.
Kongrenin ilk gününde Türkiye Biyoetik Derneği Başkanı Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM’ın açılış konuşmasını
takiben Prof. Dr. Yaman ÖRS anısına düzenlenen “Bios’tan İnsana Biyoetik” konulu panel düzenlenmiş ve
devamında sözlü bildiri oturumları gerçekleştirilmiştir. İkinci günde ise kongrenin temasını oluşturan “Biyoetik:
Dünü, Bugünü, Yarını” konulu panel yapılmış ve sonrasında bildiri oturumları gerçekleştirilmiştir. Kongrenin
üç ve dördüncü günleri sözlü bildiri ve poster bildirilerine ayrılmıştır. Ayrıca kongrenin ilk gününde bildirileri
takiben, Dr. Öğr. Üyesi M. Volkan KAVAS tarafından sınırlı sayıda kişinin katılımıyla “Etik Vaka Müzakeresi
Atölyesi” ve üçüncü gününün akşamında Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM’ın moderatörlüğünde “İnsana
Yolculuk: Akıntıya Karşı” isimli video gösterimi ve tartışması gerçekleştirilmiştir.
Kongrede toplam 39 sözlü bildiri ve sekiz poster bildirisi tebliğ edilmiştir. Kongrede sunulan bildiriler,
oldukça geniş bir yelpaze içinde dağılım göstermiş ve dolayısıyla katılımcı çeşitliliğini yansıtmıştır. Sağlık ile
ilgili alanlarda karşılaşılan etik sorunlar ile çözüm önerilerinin yer aldığı bildiriler ana ağırlığı oluşturmuştur.
Biyoetiğe ilişkin kavramsal tartışmalar, araştırma ve yayın etiği, çevre ve gıda etiği konulu tartışmaların yanısıra,
biyoetik alanında geleceğe yönelik tartışmaların yer aldığı oturumlar gerçekleştirilmiştir. Her oturumda oturum
başkanlarından birisinin doktora öğrencisi olması kongrede bir yenilik olarak dikkat çekmiştir. Bildiri sürelerinin
görece uzun tutulması, kahve ve ara zamanların yeterli uzunlukta olması ile birlikte hem bilimsel tartışmaya
yeterince zaman ayrılmasına hem de daha sıcak bir etkileşimin ortaya çıkmasına olanak sağlandığı görülmüştür.
Kongre sırasında ve kongrenin ardından katılımcıların bilimsel içeriği oldukça doyurucu bulduklarını ifade
etmiş olmaları kongrenin verimli geçtiğini düşündürtmüştür. Bizler de benzer bir düşünceye sahip olduğumuzu
ifade etmekten memnunuz. Ayrıca farklı disiplinlerden araştırmacıların katkıları, bu alanda yer alanların farklı
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bir perspektiften bakabilmelerinin önünü açmıştır. Dolayısıyla bilimsel bir kongreden beklentilerin büyük
ölçüde karşılanmış olduğunu söylemek mümkündür.
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