
09.15-09.30  Welcome and Introduction (A. Özdemir / H. Ertin / İ. İlkılıç)
   Merhaba ve Giriş

09.30-11.00  Challenges to the Brain Death Definition 
   Beyin Ölümünün Tanımlanmasındaki Zorluklar 

11.00-12.30  Discussion / Tartışma

12.30-13.30  Lunch / Öğle Yemeği

13.30-15.00  Ethical Problems in Organ Transplantation 
   Organ Naklinde Etik Problemler

15.00-16.00  Discussion / Tartışma

16.00-16.30  Concluding Remarks / Sonuç Tartışması

Not: 
Katılımcı sayısı sınırlı olduğundan en geç 3 Eylül 2014 tarihine kadar bilgi@besikcizade.com adresine müracaat etmeniz gereklidir. 
İngilizce Türkçe simultane tercüme yapılacaktır. 

Due to limited capacities for participants registration is requested until 3 September 2014. 
Email for registration: bilgi@besikcizade.com
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Prof. Robert W. Veatch Tıp Etiği profesörü ve Georgetown 
Üniversitesi Kennedy Etik Enstitüsü’nün eski başkanıdır. Bilim 
Bakalorya ünvanını Eczacılık alanında Purdue Üniversitesinden 
1961’de ve PhD ünvanını 1970 yılında Tıp Etiği alanında 
Harvard Üniversitesi’nden aldı. Kendisi Biyoetik biliminin 
yaşayan en önemli öncülerindendir. 

Robert M. Veatch, PhD, is Professor of Medical Ethics and 
the former Director of the Kennedy Institute of Ethics at 
Georgetown University. He received a Bachelor of Science 
degree in Pharmacy from Purdue University (1961) and a PhD 
focusing on medical ethics from Harvard University in 1970. 
He is one of the pioneers of Bioethics in the world.  

Beginning in the 1960s there was widespread international 
acceptance of a brain-based definition of death. That 
acceptance greatly facilitated procuring life-prolonging organs 
for transplant.  Now a half-century later, we discover that 
neither the definition of death nor the morality of transplant 
are settled matters.  New controversies continue to emerge.

The first workshop session will examine profound challenges 
to the whole-brain definition of death: the re-emergence of 
a traditional circulatory definition and an even more radical 
higher-brain definition. We will explore why almost no 
theorists are accepting the whole-brain view anymore. We 
shall see there is growing awareness that no one definition 
can command majority support.

The second session will focus on transplant controversies.  
The failure of the donation model to procure sufficient organs 
has stimulated new interest in market and routine salvaging 
models, the latter deceptively mislabeled “presumed 
consent.”  We shall examine controversial new protocols for 
procuring hearts from newborns, for procuring other organs 
from patients outside of hospitals who cannot be resuscitated, 
and for restoring circulation after death based on circulatory 
criteria.  We will also consider new efforts to balance efficiency 
and equity in kidney, lung, and liver allocation. We will finally 
consider face and hand transplant controversies.

Ölümün beyine dayalı tanımı 1960’ların başında uluslararası 
düzeyde geniş kabul görmekteydi. Bu kabul, nakledilerek 
yaşamı uzatacak organların teminini oldukça kolaylaştırdı. Ne 
var ki bundan yarım asır sonra günümüzde ne ölümün tanımı 
ne de organ naklinin ahlâken doğruluğu artık tartışılmaz konular  
olmaktan çıkmıştır. Yeni tartışmalar gündeme gelmeye devam 
etmektedir. 

Çalıştayın birinci bölümünde ‘tam beyin ölümü’ tanımının içerdiği 
önemli zorluklar incelenecektir. Bu bağlamda yeniden gündeme 
gelen ‘dolaşım odaklı geleneksel ölüm’ tanımı ve daha radikal 
olan ‘yüksek beyin ölümü’ tartışılacaktır. Burada neden artık 
neredeyse hiçbir teorisyenin ‘tam beyin ölümü’ görüşünü kabul 
etmediğini araştıracağız. Hiçbir tek tanımın çoğunluğun desteğini 
sağlayamayacağının giderek fark edildiğini göreceğiz. 

Çalıştayın ikinci bölümü ise organ nakli tartışmalarına 
odaklanacaktır. Bağış modelinin yeterince organ sağlama 
konusundaki eksiklikleri, ilgiyi yeniden ‘piyasa modeli’ ve rutin 
kurtarma modellerine çekmiştir; bunlardan ikincisi aldatıcı 
bir biçimde “mefruz rıza’ adı altında sınıflandırılmaktadır. 
Yenidoğanlardan kalp teminine, resüsite edilemeyen hastane 
dışındaki hastalardan diğer organların alımına ve dolaşım odaklı 
kriterlere göre ölümün ardından dolaşımı yeniden sağlamaya 
yönelik tartışmalı yeni protokolleri ele alacağız. Ayrıca böbrek, 
akciğer ve karaciğer gibi organların dağıtımında verimliliği ve 
eşitliği dengelemeye yönelik yeni girişimleri değerlendireceğiz. 
Son olarak da yüz ve el nakillerine dair tartışmalara değineceğiz. 


