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Dersinİçeriği

Bu ders etik alanında kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin bilim ve teknoloji alanına
özgü sorunsallarını içermektedir. Ders boyunca etik teorileri ve bu teorilerin biyoetik, bilim ve
teknoloji alanlarındaki uygulamaları incelenecektir.

(Course Description)

DersinDili
(Course Language)

İngilizce
(English)

This course provides an overview of the main methods in ethicswith a focus on science and
technology. Thecontent of thecourseconsists in sessions on both ethical theories and their
application in the context of bioethics, scienceandtechnology.

DersinAmacı
(Course Objectives)

1. Ahlak felsefesinin temel kuramsal ve uygulamalı alanlarını tanıtmak;
2. Bilim ve toplum ilişkisinin etik sorunsallarını teorik çerçevesi bağlamında tartışmak;
3. Yeni teknolojilerin yol açtığı etik problemleri tanımlamak;
4. Somut sorunsallara etik teorileri uygulama becerisini geliştirmek.
1. To introduce topics in boththetheoryandapplicationofethics;
2. To discuss ethical problematics concerning science and technology relation within theoretical context;
3. To define ethical problems created by new technologies;
4. To develop skills in applying ethical theories to concrete problems.

DersinÖğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Ahlak felsefesinin temelinde bulunan kuramları, uygulamalı etik problemleri çerçevesinde
değerlendirebilecekler;
2. Etik kuramlarının genel bakış tarzından yararlanarak, güncel etik sorunsalları eleştirel düşünme ve
sorgulama yoluyla yaklaşabilecekler;
3. İletişim becerilerini kullanarak bilim, teknoloji ve toplum ilişkisine yön veren normları
saptayabilecekler, geliştirebilecekler;
4. Bilim, teknoloji ve toplum ilişkisinin etik yönleri konusunda araştırma yapma yeteneğini kazanacaklar;
5. Etik normlar konusunda kültürler arası farklılıkları analiz edebilecekler.
Students who succeed in this course will improve their ability to;
1. Evaluate fundamental theories in ethics in the context of problems in applied ethics;
2. Approach current ethical problems critically from perspectives of ethical theories;
3. Identify and develop norms which shape science, technology and society relation by using
communication skills;
4. Do research regarding ethical aspects of science, technology and society;
5. Analyze differences of ethical norms between cultures.
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DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Konular
Etik Kuramlar
Doğal Haklar
Deontoloji
Sonuçculuk
Toplumsal Sözleşme Etiği
Erdem Etiği
İlgi Etiği
Hint veÇin Felsefesinde Etik
Çevre Etiği I
Çevre Etiği II
Tıp Etiği
Mühendislik Etiği
Hayvan Etiği
Yapay Zeka ve Etik

Dersin
Çıktıları
1,2,4
1,2,4
2,3,4
2,3,5
1,2,5
1,2,5
1,5
1,5
1,3,4
1,3,4
1,3,4

1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,5

COURSE PLAN
Weeks
1
2
3
4
5
6
7
8

Topics
Ethical Theories: Overview
Natural Rights
Deontological Ethics
Consequentialism
Contract Ethics
Virtue Ethics
Care Ethics
Ethics in Indian and Chinese Philosophy

Course
Outcomes
1,2,4
1,2,4
2,3,4
2,3,5
1,2,5
1,2,5
1,5
1,5

9
10
11
12
13
14

Environmental Ethics I
Environmental Ethics II
Medical Ethics
Engineering Ethics
Animal Ethics
Artificial Intelligence and Ethics

1,3,4
1,3,4
1,3,4

1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,5

NOT-1: Ders planı, sadece hafta bazında işlenen ders konularını içermeli, ara ve
kısa sınavlar ders planlarına yazılmamalıdır.

Dersin Bilim, Teknoloji ve Toplum Programıyla İlişkisi

i.

ii.

iii.

iv.

v.
vi.

vii.
viii.
ix.
x.

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Bilim, Teknoloji ve Toplum bilgilerini uzmanlık
düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme; farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek
yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (Bilgi-Beceri).
Bilim, Teknoloji ve Toplum’a ilişkin bilgiyi, problem çözme ve uygulama becerilerini
disiplinlerarası çalışmalarda sosyal bilimlere özgü araştırma yöntemlerini de kullanarak analiz
edebilme (Bilgi).
Bilim, Teknoloji ve Toplum’a ilişkin uzmanlık gerektiren bilgiyi karmaşık sorunları çözmede,
yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak bağımsız olarak yürütebilme ve özgün
sonuçlara ulaşabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme).
Bilim, Teknoloji ve Toplum’la ilgili disiplinlerarası çözüm gerektiren durumlarda liderlik
yapabilme, eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme ve çözüm için harekete geçebilme (Bağımsız
Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme).
Bilim, Teknoloji ve Toplum’la ilişkilendirilebilecek olan güncel olayları takip edebilme. (Beceri)
Bilim, Teknoloji ve Toplum’la ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ilişkilere yön veren normların
değerlendirilmesinde ve eleştirel bir biçimde incelenmesinde kullanma (İletişim ve Sosyal
Yetkinlik).
Bilim, Teknoloji ve Toplum programının disiplinlerararası yapısına uygun olan takım çalışmasını
yürütebilme(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
Bilim, Teknoloji ve Toplum’la ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve çözüm önerilerinin
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler gözetilerek sunulması (Alana Özgü Yetkinlik).
Bilim, Teknoloji ve Toplum’la ilgili problemlerin sürekliliğini görebilme (Alana Özgü Yetkinlik).
Bilim, Teknoloji ve Toplum’la ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel
veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir
yabancı dil ve programın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile sözlü, görsel ve yazılı biçimde
aktarabilme (Alana Özgü Yetkinlik) (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam

Katkı
Seviyesi
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2
3
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X

X
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Relationship between the Course and Science, Technology and Society Program
Level of
Contribution
1
2
3

Program Outcomes
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

The ability to develop and increase the knowledge acquired in Science, Technology and Society based on
the competency gained in the undergraduate level; to develop new types of knowledge by interpreting and
integrating this knowledge with the knowledge coming from different disciplines (Knowledge-Skill).
To analyze the knowledge, problem-solving and skills acquired in Science, Technology and Society in
inter-disciplinary studies by using the research methods of social sciences (Knowledge).
To execute and develop original research conclusions regarding Science, Technology and Society by
developing new approaches and by taking responsibility in solving the complex problems (Competence to
Work Indepently and Take Responsibility) .
To claim leadership in case an inter-disciplinary solutions, critical approach and actions for solutions are
necessary regarding Science, Technology and Society issues (Competence to Work Indepently and Take
Responsibility).
To track record of current issues regarding Science, Technology and Society (Skill).
To evaluate and critically analyze the norms directing social relations by using the knowledge and skills
acquired in Science, Technology and Society (Communication and Social Competency) .
To execute the teamwork in compliance with Science, Technology and Society’s inter-disciplinary
structure (Communication and Social Competency).
To collect, interpret and present the solution proposals regarding Science, Technology and Society by
considering the societal, scientific, cultural and ethical values (Area Specific Competency).
To be aware of the continuity of the problems of Science, Technology and Society (Area Specific
Competency).
To communicate the current developments in Science, Technology and Society and one’s own work
orally, visually and in written forms, by supporting them with quantitative and qualitative data and to
present them to other groups in and out of the field in international arenas with competence, at least, in
one foreign language and required computer program (Area Specific Competency) (Communication and
Social Competency).
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1: Little, 2. Partial, 3. Full
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