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Alanımız için Önemli Bir Gelişme, Hemşireliğin Yeni Anabilim Dalı: 
“Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı”

An Important Development for Bioethics, New Nursing Department: 
“Department of Nursing History and Ethics”

Şerife YILMAZa

Son yıllarda etik ve biyoetik alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak hemşirelik etiği ile ilgili çalışmaların 
da hız kazanmış olduğu görülmektedir. 

Hemşirelik insan için vazgeçilmez mesleklerden biridir. Hemşireler diğer sağlık çalışanlarına göre hasta bakımı 
ile doğrudan ilgilenen, hastalarla daha yakın ilişkide bulunan, birlikte daha uzun zaman geçiren ve dolayısıyla 
daha sık etik sorunlarla karşı karşıya kalan meslek grubunu oluşturmaktadır. Bu nedenle eğitimlerinde olmazsa 
olmaz konu başlıklarından biri etik, bir diğeri ise meslek kültürünün temelini oluşturabilmek açısından önemli 
olan meslek tarihidir. Türkiye’de hemşirelik lisans eğitiminde her iki alanda da verilen eğitimin yetersiz olduğu, 
bir standart bulunmadığı ve sorunlar yaşandığı çeşitli platformlarda sıklıkla dile getirilmektedir.

 “Hemşirelerden mesleki uygulamalarını yaparken ahlaki ve yasal kurallara uyması, insan haklarına ve etik 
değerlere önem vermesi, etik duyarlılıklarının yüksek olması beklenmektedir. Bu beklentinin karşılanması için 
gerekli eğitimler ve çalışmalar fakültelerin etik anabilim dalları tarafından yürütülmektedir/yürütülmelidir. Sağlık 
camiasında sayıca daha fazla olan hemşirelerin eğitiminde mesleki açıdan önemli bir boyutu oluşturan etik eğitiminin 
yürütüldüğü bir anabilim dalının bulunmaması önemli bir eksikliktir”  diyerek yola çıktığımız, TJOB’un 2018 
Güz sayısında yaşanan gelişmeleri duyurduğumuz, birçoğumuz için imkansız görünen, benim için bir hayal 
olan ve resmi olarak 11.10.2017 tarihinde çalışmalara başladığım uzun ve bir o kadar yorucu sürecin sonuna 
gelindiğini ve Yükseköğretim Kurulu’nun 06.03.2019 tarihli kararı ile Türkiye’de ilk olarak Düzce Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü bünyesinde Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı açıldığını 
sizlerle paylaşmak isterim. 

Anabilim dalının kurulması hem biyoetik hem de hemşirelik camiası adına önemli bir gelişmedir. Anabilim 
dalının öğrencinin, hemşireliğin tarihsel gelişimini kavramasını, mesleğin toplumsal ve statü özelliklerini, 
hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikler, etik kavramlar, hasta hakları konusunda bilgi edinmesini, her geçen 
gün teknolojik gelişmelere paralel ortaya çıkan değer sorunlarının farkında olmasını ve etik karar verebilme 
becerisini kazanmasını sağlayacağı; ayrıca, hemşirelik tarihi araştırmaları açısından yaşanan eksikliklerin 
giderilmesine, öğrencilerin mesleğin geçmişi hakkında bilinçlendirilmesine ve meslek yaşamında karşılaşılan 
etik sorunların farkında ve gerekli çözüm önerileri üretebilen hemşireler yetiştirilmesine, derslerin içerik ve 
niteliğinin zenginleşmesine, hemşireliğin profesyonelleşmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

“İnanmak başarmanın yarısıdır” diyerek başladığım bu sürecin olumlu şekilde sonuçlanmasında büyük 
emeği geçen, desteğini her daim hissettiğim Düzce Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN 
ÇAKAR’a, Türkiye Biyoetik Derneği Başkanı Prof. Dr. N. Yasemin YALIM’a ve bu süreçte hep yanımda 
olan değerli meslektaşım Gamze ÖZBEK GÜVEN’e hem şahsım hem mesleğim adına teşekkürü bir borç 
bilirim.  Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı henüz yeni doğmuş, bakıma ihtiyacı olan bir bebektir; bu 
bebeğin gelişimine katkı sağlamak ve büyütmek adına alanımızın tüm üyelerini desteğe davet etmekteyiz.
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