
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı-Hastalıkların Biyolojik Temeli I kurulu  

Öğrenme Çıktıları / Ürünleri  

Öğrencilerin Etik, Biyoetik, Tıp Etiği ve Deontoloji kavramlarının tanımlarını bilmeleri ve bu 

kavramların benzer ya da farklı yönlerini değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır. 

Hekimlik pratiği sırasında sık sık etik sorunlarla karşılaşacak olan hekimin bu sorunlar 

karşısında yargıda bulunurken gelişigüzel davranmaması için bu kavramları içselleştirmesi 

gerekmektedir. 

Günümüzde gerek tıp etiği alanında gerekse araştırma etiği alanında yer alan değişik 

tanımlamalar, akıl yürütmeler, değerlendirmeler ve çözüm önerilerinde merkezi rol oynayan 

Tıp Etiği İlkelerinin de bilinmesi önemlidir. Etik ilkelerin tıp etkinliği içerisindeki yerinin ne 

olduğu ve nasıl kullanılması gerektiği öğrencilere öğretilecektir. 

Tıbbi Etik alanında var olan durumların her birinin değer sorunları doğurmalarının yanında 

ilke olarak deontoloji ve hukuk yönleri de vardır. Hukuk normları ile ahlaki normlar 

arasındaki farklılığı öğrenci ortaya koyabilmeli, bu bağlamda Türk Sağlık Hukukunu 

değerlendirebilmelidir. 

1. Tıp Etiğine Giriş (2 saat) 

• Bilişsel:  

Etik, Biyoetik ve Tıp Etiği kavramlarını tanımlar. 

Tıp Etiğinin bir meslek etiği olarak Biyoetik içerisindeki konumunu açıklar. 

• Psiko-motor  

Tıp Etiğinde sorun çözme konusunda beceri kazanır 

• Duyuşsal  

Klinik etik sorunların farkına varır.  

 

2. Tıp Etiğinin Genel Kavramları (2 saat) 

• Bilişsel 

Tıp etiğinin genel kavramlarını tanımlar. 

Tıp etiğinin genel kavramlarını etik teorilerle yorumlar. 

• Psiko-motor  

Tıp Etiğinin genel kavramlarını kullanarak etik sorunu keşfeder/ortaya çıkarır. 

• Duyuşsal   

Tıp Etiğinin genel kavramlarını kullanarak etik sorunları içselleştirir. 
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3. Tıp Etiği İlkeleri (2 saat) 

• Bilişsel 

Tıp Etiğinin temel ilkelerini tanımlar. 

Tıp Etiğinin temel ilkelerinin kaynak aldığı felsefi düşünceleri açıklar ve yorumlar. 

• Psiko-motor  

İlkesel etik yaklaşımla sorun çözme konusunda beceri kazanır. 

• Duyuşsal  

Tıp Etiğinin temel ilkelerini kullanarak değişik sorunlar karşısındaki hekim tutumlarını 

geliştirir ve içselleştirir. 

  

4. Paternalizm ve Aydınlatılmış Onam (2 saat) 

• Bilişsel 

Paternalizm ve Aydınlatılmış Onam kavramlarını ilgili alt ve üst kavramlarla tanımlar. 

Bu kavramların toplumlar ve kültürlerarası değişimini yorumlar. 

• Psiko-motor  

Paternalizm ve Aydınlatılmış Onam konusunda yaşanan sorunları gözden geçirir. 

• Duyuşsal  

Paternalizm ve Aydınlatılmış Onam konusunda yaşanan sorunlar konusunda farkındalık ve 

duyarlılık kazanır. 

  

5. Bazı tıp etiği kuralları (2 saat) 

• Bilişsel 

Doğruluğun, mahremiyetin, gizliliğin ve sadakatin tıp etiği içindeki yerini açıklayabilecektir.  

• Psiko-motor  

Doğruluğun, mahremiyetin, gizliliğin ve sadakatin etik ikilemleri analiz etmede ve çözmede 

kullanımı hakkında beceri kazanır.  

• Duyuşsal   

Tıp Etiği Kodlarını, ilkelerini, teorilerini  kullanarak etik sorun çözümünde sorumluluk 

duyma, özen gösterme sağlanır. 

 


