
TEMEL isı,a;vı niriıvıı.Bni nöı, üıvı BAşKANLı ĞıNı,

İlgi : l8l12l20| tarih ve E.l900l83608 yazınız.

İlgi yazıda belirtilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Bahar Yarıyılı seçmeli ders
havuzunda yer almak üzere ders teklifi yapılabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda
"İslam ve Güncel Tıbbi Konular" başlıklı bir seçmeli ders önerisinde bulunmak
istiyorum.

Bil gilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim. 20. |2.20 l9

Prof. .T, AYENGİN
ÇoMÜ İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi



ÇOMU Tıp Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı
Seçmeli Ders Formu

göLüM I. DERs iı,n iıciı,i gir,cir,rn

En az: l0 En Fazla: 50

*Her ders için bir sorumlu öğretim üyesi olmalıdır
**Seçmeli ders konu alanı: 1. Tıp dışı konular 2. Temel bilim alanı,3. Etik/hukuk, 4. Bilimsel araştırma, 5. Klinik
ve/veya laboratuar uygulamaları, 6. Klinik,
ı(**Derslerin Dönem I, Dönem ll ve Dönem lll öğrencileri ıçin Çarşamba günleri öğleden sonra 2 saat verilmesi

planlanmaktadır.

Fakültei Enstitü İlahiyat Fakültesi

Anabilim Dalı
( r,el,a Bölüm) Temelİslam BilimleriBölümü ( İslam Hukuku Anabilim Dalı)

Ünvan, Ad, Soyad : Prof. Dr. Tevhit AYENGİN
E- posta adresi : tevhitay@comu.edu.tr
Telefonno :05413473134

Derse Katkısı olacak diğer
öğretinı üyesi/üyeleri 1Ünvan,
Ad. Soyad)

Akademik yıl Güz / Bahar (gnzlbahar)20|912020 arı Yıl

Dersin ver alacağı Dönem
(Sınıi) (Dönem 1-2-3)

Dersin/Stajın Adı ıslam ve Güncel Tıbbi konular

On koşul (varsa)

Dersin/Stajın Konu Aianr ** Etildhukuk

Dersin/Stajın Amacı

Hukuk, ahlak/etik, örf ve
sağlayan kurallardır. Din
ve yoğun olabilınekted
yaklaşımlardan hareketle
ıslam'ın ve İslami kurumlı

adetler, dinsel emir ve yasaklar topluınsal düzeni
kurallarının etkisi bazen diğerlerinden dalra fazla
ir. Bu seçmeli derste çağdaş düşünce ve
gündeme gelebilecek güncel konulara ilişkin

arın kararları rilecektir
Öğretim Yöııtemi

Araştırına yapma, sunum ha_zırlama ve surıma, belirlenen ınakale ve
kitapları okuma

İlahiyat Fakültesi derslikleri/amfisiyer ve
§aat:t**
Dersin

YizeVo40 Final %60

Sorumlu Öğretim Üyesi*

1.

2.

Öğrenim Hedefi Ölçme Yönteıni

suresı

n:-^_^i L^^^_,^"_,



nöıtjuı 2. DERs iı,n iıciı,i »rrayr,ıR
Dersin açılmasrnı neden öneriyorsunuz? Belirtiniz.

Tıp fakültesinden mezuır olacak öğrencilerin görev esnasında karşılaşabilecekleri din referanslı sorular
ve bunların cevapları hakkında donanımlı olmaları ınesleki başarılanna katkı sunacaktır. Örneğin, tıbbi
müdahale, müdahalede rıza, müdahalede ihlal edilebilecek şahsiyet hakları, süıınet, otopsi, organ ve doku
nakli, vücuttan uzvu koparma, koruyucu hekimlik gibi hususların İslam açısından değerlendirilmesi,
estetik aınaçlı müdahaleler, cinsiyet değişikliği, ötenazi, kürtaj, hadım etme gibi konularda İslam'ın
bakış açısının öğretilmesi, hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuki niteliği, hekimin akitten ve akit dışı
eylemlerindeır kaynaklanan sorumluluğu ve bunların İslami kaynaklardaki karşılığının tartışılması Tıp
Fakültesi öğrencilerinin yetişmesine katkı sağlayacaktır.

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar


