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OKUMA BAYRAMI / 15.05.2017 / ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL 

Bahar günlerinde halk sağlığı etiğinde, yeni açan çiçekler için toplanıyoruz.  

Amacımız “Etik, Önleme ve Halk Sağlığı” kitabının içeriğini okuma deneyimlerini birleştirerek özümlemek-

içimize sindirmek.  

Program: 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde A Blok 806 numaralı odada 

saat 10:00-16:00 arasında halk sağlıkçılar ve sosyal bilimcilerle birlikte tartışma ve gelişme için bir arada olmak.   

Prof. Dr. Ayşen Bulut 

Program 

 

1. Oturum 10:00-11:00   
Kolaylaştırıcı  (Ayşen Bulut)  
Amacın paylaşımı (Yeşim Işıl Ülman) 
Etik nedir, nedendir? (Muhtar Çokar)  
Ara 11:00-11:15 
 

2. Oturum 11:15-12:30  
Grup Çalışmaları 

 Öğle Arası 12:30-13:30 
 

3. Oturum 13:30-14:30 
Grup Çalışmaları 
Ara 14:30-14:45 
 

4. Oturum 14:45-16:00  
Kolaylaştırıcı  (Ayşen Bulut) 
Grup çalışmalarının paylaşılması, tartışma ve rapor 
Gelecek günler için mesajlar, öneriler 

 

Grup Çalışmaları 

Çalıştayın amacı eldeki kitabın ayrıntılı biçimde irdelenmesi ve özümsenmesidir. Amaç doğrultusunda tüm 

katılımcıların kitabın ilk bölümünü okumaları, ayrıca yerleştikleri gruplara ait bölümleri okumuş ve aşağıdaki 

sorular için yanıtlarını hazırlamış olarak toplantıya katılmaları gerekmektedir. Grupların kolaylaştırıcıları çalıştayı 

düzenleyenler tarafından belirlenmiştir. Her grup bir raportör seçecek ve aşağıdaki konuları tartışarak üye 

katkılarını bir araya getiren kısa bir rapor hazırlayacaktır. 

1. En beğenilen üç önerme 

2. Tartışmak gereksinimi duyulan (kimi üyelerin kendilerince anlamlandırmada zorlandıkları) üç önerme 

3. Üyelerin daha önceden fark etmediklerini düşündükleri önermeler 

4. Yaygınlaşmasında yarar görülen önermeler (sonuçsalcı, deontolojik, erdem etiği, dört ilkeci yaklaşım ve 

biyoetik ilkeler vb. ile ilgili olabilir) 

5. Varsa bu kitabın grup üyelerine ilham verdiği yeni araştırma konuları 

6. Grup üyeleri bu makaleleri ya da kitabın diğer çeşitli bölümlerini herhangi bir derste/kursta kaynak 

olarak kullanmayı düşünürler mi? 

7. Benzer çizgide olup, Grubun yayınlanmasını / tercüme edilmesini önermek istediği çalışmalar var mı? 
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GRUPLAR:   

1.Grup: “Halk’lar ve Yurt’taşlar”  2. ve 3. bölümler. Kolaylaştırıcı: Muhtar Çokar                                                        

2.Grup: “Hak’lar ve İstem’ler”  4., 8. ve 11. Bölümler. Kolaylaştırıcı:  Ayşen Bulut                                                  

3.Grup:  “Nüfus ve Öncelik’ler” 5. ve 7. Bölümler. Kolaylaştırıcı:  Figen Demir                                                         

4.Grup: “Anne-baba’lık ve Uzman’lık” 6. ve 12. Bölümler. Kolaylaştırıcı: Yeşim Işıl Ülman                                                       

5.Grup: “Koruma ve Kurallar” 9. ve 10. Bölümler. Kolaylaştırıcı: Nadi Bakırcı 

 

Değerli Meslektaşımız, 

Türkçe çevirisi HASUDER tarafından yayınlanmış olan Etik, Önleme ve Halk Sağlığı (Ed. Angus Dawson ve Marcel 

Verweij) adlı kitap için Acıbadem Üniversitesi’nde bir okuma ve değerlendirme çalıştayı düzenliyoruz. Çalıştay 

sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşecek ve zaman ayırabilirseniz varlığınızla zenginleşecektir. Programı ilişikte 

yer alan çalıştaya katılmayı arzu ederseniz lütfen tercih ettiğiniz üç grubu öncelik sırası ile belirterek 

(yesimul@yahoo.com e-posta adresinden) bizi yanıtlayınız. 

Görüşmek dileğiyle, sevgi ve saygılarımızla. 

Yeşim Işıl Ülman, İnci User 
 

Katılım bildirimi ve Grup seçimi bildirimi son tarihi: 15 Nisan 2017 
Çalıştay Kontenjanı: 25 kişi  
İletişim: Yeşim Işıl Ülman yesimul@yahoo.com / 0542 541 8755 
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