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DERS KATALOG FORMU  

(COURSE CATALOGUE FORM) 

Dersin Adı Course Name 

Mühendislik Rehberliği ve Etik Engineering Guide and Ethics 

Kodu 

(Code) 

Yarıyılı 

(Semester) 

Kredisi 

(Local 

Credits) 

AKTS Kredisi 

(ECTS Credits) 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta 

(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 

(Theoretical) 

Uygulama 

(Tutorial) 

Laboratuar 

(Laboratory) 

GE 103 1 3 5 3 0 0 

Bölüm / Program 

(Department/Program) 

Bilgisayar/Elektrik-Elektronik/Endüstri/Enerji Sistemleri Mühendisliği  

(Computer/Electrical-Electronics/Industrial/Energy Systems Engineering) 

Dersin Türü 

(Course Type) 
Zorunlu (Compulsory) 

Dersin Dili 

(Course Language) 
İngilizce (English) 

Dersin Önkoşulları 

(Course Prerequisites) 
--- 

Dersin mesleki bileşene 

katkısı, % 

(Course Category  

by Content, %) 

Temel Bilim 

(Basic Sciences) 

Temel Mühendislik 

(Engineering 

Science) 

Mühendislik 

Tasarım 

(Engineering 

Design) 

İnsan ve Toplum 

Bilim 

(General 

Education) 

0 20 0 80 

Dersin İçeriği Course Description 

Bu ders harmanlanmış bir şekilde verilmektedir. Teorik 

konular hakkındaki tüm ders malzemeleri Blackboard 

portalı üzerinden çevrimiçi olarak sunulmaktadır. Kısa 

sınavlar da çevrimiçi yapılmaktadır. Haftada iki saat olan 

sınıf içi oturumlarda pratik çalışmalar, tartışmalar ve 

atölye çalışmaları yapılmaktadır. İşlenen konular: 

Akademik sistem ve dersler. Mühendislik mesleği; 

mühendislik meseleleri, süreçlerin modellenmesi; 

bilgisayar/elektrik-elektronik/endüstri mühendisliği; 

mühendisliğin toplum, çevre, sağlık ve güvenlik 

üzerindeki etkileri; mühendisler için gerekli teknik 

olmayan beceriler: takım çalışması, iletişim, yazma, 

sunum yapma, yaşamboyu öğrenme; profesyonellik: 

işveren-çalışan ilişkileri; etik, etik muhakeme ve sorun 

çözme; mühendisliğin hukuksal sonuçları, ahlaki 

sorumluluk ve ihbar; akademik etik; etik kodlar; vaka 

incelemeleri. 

This is a course delivered in blended form. All course 

materials about theoretical subjects are delivered via the 

Blackboard portal in online form. Quizes will also be 

carried online. There are two hours of  lecture every 

week where practical studies, discussions, and 

workshops will be carried out. Topics covered: The 

academic system and courses. The engineering 

profession; engineering questions; modeling processes; 

electrcial-electronics/computer/industrial engineering; 

implications of engineering on society, environment, 

health, and security; necessary soft skills for 

engineers: teamwork, communication, writing, 

presentation, lifelong learning; professionalism: client-

employee relations; ethics, ethical reasoning and 

problem solving; legal implications of engineering; 

moral responsibility and whistle-blowing; academic 

ethics; codes of ethics; case studies. 

Dersin Amacı Course Objectives 

Öğrencilere lisans öğrenimleri için rehberlik etmek. 

Öğrencilerin mühendislik mesleğini tanımaları ve temel 

mühendislik meselelerini global ve toplumsal boyutta 

sosyal, sağlık, çevre, güvenlik kapsamları ile birlikte 

kavramaları. Grup olarak işbirliği içerisinde çalışarak, bir 

vakayı inceleme ve sorunu tanımlama, çözüm geliştirme, 

tartışma için kanıtlar tanımlama ve iletişim becerilerini 

geliştirme. Öğrencilerin ahlaki muhakeme becerilerini 

geliştirme ve mühendislik mesleğinin etik ve hukuksal 

sonuçlarını kavramaları. Öğrencilerin akademik ahlak 

konusunda bilinçlenmesi.Öğrencilerin yaşamboyu 

öğrenme bilinci kazanması. 

To be a guide for students in their undergraduate study. 

To give the student an understanding of the engineering 

profession and the main engineering problems on the 

global and social dimensions within the society 

health, environment, security context. To collaborate 

in small groups to analyze a case and identify the 

problem, to synthesize a solution, to formulate 

arguments for a debate and to develop communication 

skills. Developing skills in moral reasoning, having an 

understanding of ethical and legal implications of the 

engineering profession. Consciousness in academic 

ethics. Consciousness in lifelong learning. 



 

 

Ders Kitabı  

(Textbook) 
Engineering Ethics, C. B. Fleddermann, Prentice Hall, 2005. 

Diğer Kaynaklar 

(Other References) 

1.) Bir Mühendisin Dünyası, J. L. Adams, Tübitak Yayınları, 1999. 

2.) Etik, Ahlak ve Meslek İlkeleri, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, 2004. 

3.) Introduction to Engineering Ethics, R. Schinzinger, M. W. Martin, McGraw Hill, 2000 

4.) Articles at Online Ethics Center http://www.onlineethics.org/ 

5.) Articles from http://www.ee.ed.ac.uk/~gerard/Management/ about engineering soft skills. 

Kısa Sınav Quiz 

Blackboard üzerinden çevrimiçi uygulanacak toplam 10 

kısa sınav olacaktır. 
A total of 10 quizzes will be carried out online in Blackboard. 

Ödevler Homework 

Beş ödev Blackboard’ta yayınlanarak verilecektir. 

Ödevlerin Blackboard üzerinden gönderilmesi 

gerekmektedir. 

Five homework assignments will be posted in Blackboard. 

Homeworks must be submitted on Blackboard. 

Bilgisayar Kullanımı Computer Use 

Ödevler ve proje ofis programlarının (kelime işlemci, 

tablolama, sunum) kullanımını gerektirmektedir. 

Homework assignments and project work require usage of office 

programs (Spreadsheet, Word processor, presentation). 

Diğer Uygulamalar Other Activities 

Çeşitli konularda (problem çözümü, değerler, vb.) sınıf içi 

grup çalışmaları  

In-class group work on several issues (problem solving, values, 

etc.) 

Değerlendirme 

Sistemi  

 

(Assessment 

Criteria) 

 

Faaliyetler 

(Activities) 

Adedi 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 

(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 
1 20 

Kısa Sınavlar, Ödevler, Sınıf 

İçi Grup Çalışmaları 

(Quizzes, Homeworks, In-class 

group work) 

15-20 

En iyi 10-15 not 

değerlendirilir. (Best 10-

15 grades are taken into 

consideration) 

20 

Dönem Ödevi/Projesi 

(Term Paper/Project) 
1 25 

Final Sınavı 

(Final Exam) 
1 35 

Dersin Öğrenme Çıktıları Course Learning Outcomes 

1. Akademik sistemi anlama. 

2. Ofis uygulama yazılımlarını (kelime işlem, tablolama, 

sunum) kullanabilme becerisi. 
3. Yazılı ve sözlü iletişim ve sunum becerisi. 
4. Tartışma, problem çözme ve proje çalışmaları için sınıf 

arkadaşlarıyla ortak çalışma becerisi. 
5. Mühendisliği, temel özelliklerini ve ilgili kavramları 

(sistem yaklaşımı, modelleme, eniyileme vb.) 

tanımlayabilme becerisi. 
6. Mühendisliğin evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, 

çevre, güvenlik ve kültür üzerindeki etkilerini anlama. 
7. Mühendislik görevlerini, çalışma alanlarını, proje 

yönetimi, risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi iş hayatı 

uygulamalarını tanımlayabilme becerisi. 
8. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında 

farkındalık sahibi olma. 
9. Etiği ve mühendislikle etik ilişkisini tanımlayabilme 

becerisi. 
10. Bir etik vakayı analiz etme ve çözüm/yorum geliştirme 

becerisi. 
11. Etik kodları ve akademik etiği anlama. 
12. Yaşam boyu öğrenim gereğini anlama. 

1. To understand the academic system. 

2. Ability to use office applications software for word 

processing, spreadsheets, and presentation. 

3. Ability to communicate in written and verbal form, and 

ability to make presentation. 

4. Ability to collaborate with classmates for discussion, 

problem solving, and project work. 

5. Ability to define engineering, its characteristics, and 

main concepts associated with engineering: systems 

approach, modeling, optimization etc. 

6. To understand the impact of engineering on health, 

environment, security and culture on global and social 

dimensions. 

7. Ability to define tasks of engineers, their work areas, and, 

business applications such as project management, risk 

management, change management. 

8. To acquire awareness about the legal implications of 

engineering solutions. 

9. Ability to define ethics and the relationship of 

engineering and ethics. 

10. Ability to analyze an ethical case, and to develop a 

solution/comment about the case. 

11. Understand codes of ethics and academic ethics. 

12. Understand the need for lifelong learning. 



 

 

DERS PLANI  

(COURSE PLAN) 
 

 

Hafta 

(Week

) 

Konular Topics 

Dersin  

Çıktıları 

(Course 

Outcomes

) 

1 
Derse giriş, akademik dünya. 

İş dünyası ve yaşamboyu öğrenme. 

Introduction to the course, academic 

life. 

Business life and lifelong learning. 

1, 12 

2 
Tablolama programı; Mühendislik 

nedir? 

Applications software for 

spreadsheets; What is engineering? 

2, 5 

3 
Mühendislik soruları, Sistem 

yaklaşımı, modelleme, benzetim 

Engineering questions, Systems 

approach, modeling, simulation 

5 

4 

Bilgisayar/Elektronik/Endüstri 

mühendisliğinin çalışma alanları, 

mühendisin görevleri 

Areas of work in 

Electronics/Computer/Industrial 

engineering, tasks of an engineer. 

5, 7, 12 

5 

Mühendislikte proje yönetimi, risk 

yönetimi ve değişim yönetimi gibi iş 

hayatı uygulamaları; Sunum programı 

Business applications such as project 

management, risk management, 

change management in engineering; 

Applications software for 

presentations. 

2, 7 

6 

Mühendisliğin evrensel ve toplumsal 

boyutlarda sağlık, çevre, güvenlik ve 

kültür üzerindeki etkileri 

Impact of engineering on health, 

environment, security and culture on 

global and social dimensions. 

6, 12 

7 
Takım halinde problem çözümü, 

uygulama. 

Problem solving in a team, class 

exercises. 

3, 4 

 

ARA SINAV 

Kadir Has Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi mezunları ile toplantı. 

MIDTERM EXAM 

Meeting with engineering graduates of 

Kadir Has University. 

5, 6, 7, 12 

8 Etiğe giriş: Değerler Introduction to ethics: Values 3, 4, 9 

9 
Mühendislik etiği. Profesyonellik, etik 

kodlar. 

Engineering ethics. Professionalism, 

codes of ethics. 

9, 11 

10 
Etik teorileri. Etik problem çözme 

teknikleri. 

Ethical theories. Ethical problem 

solving techniques. 

9, 10 

11 Akademik etik. Academic ethics. 11 

12 

Risk, güvenlik ve kazalar; 

mühendislerin hakları ve 

sorumlulukları. 

Risk, safety, and accidents; rights and 

responsibilities of engineers. 

6, 8, 9 

13 

Mühendislik çözümlerinin hukuksal 

sonuçları 

Legal implications of engineering 

solutions. 

 

8 

14 

Öğrencilerin dönem projesi sunumları. 

Student presentations of term project. 

2, 3, 4, 6, 

7, 8, 9, 10, 

12 
 



 

 

 

Dersin Öğrenme Çıktılarının, Bilgisayar Mühendisliği Program Çıktılarıyla İlişkisi 

Relationship Between the Course Outcomes and Computer Engineering Program 

Outcomes 

 

 

Program Çıktıları  

(Program Outcomes) 

a b c d e f g h i j k l 
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1             

2     X     X   

3        X  X   

4       X      

5          X   

6            X 

7           X  

8          X  X 

9          X  X 

10          X  X 

11          X  X 

12          X   

 



Dersin Bilgisayar Mühendisliği Programıyla İlişkisi 

(Relationship between the Course and Computer Engineering Curriculum) 
 

Program Çıktıları Program Outcomes 

Katkı Seviyesi 

(Contribution 

level) 

1 2 3 

a 

Temel Bilimler, Temel Mühendislik ve 

Bilgisayar Mühendisliği tasarım ilke ve 

yöntemlerini, mühendislik problemlerinin 

modellenmesi ve çözümü için 

uygulayabilme becerisi, 

Ability to apply Fundamental Sciences, 

Fundamental Engineering and Computer 

Engineering principles to modeling and 

solution of engineering problems, 

   

b 
Ayrık Matematik kavram ve konularını 

uygulayabilme becerisi,  

Ability to apply discrete mathematics 

concept and subjects, 
   

c 

Karmaşık mühendislik problemlerini 

tanımlama, veri toplama, yorumlama, 

problemleri analiz etme, modelleme ve 

etkin çözümler geliştirme ve uygulama 

becerisi,  

Ability to define complex engineering 

problems, data collection, interpretation, 

problem analysis, modeling and effective 

solution and application development 

skills, 

   

d 

Donanım ve Yazılım bileşenleri ile bir 

bilgisayar sisteminin, gerçekçi kısıtlar ve 

koşullar altında, analizini, tasarımını ve 

yönetimini, modern mühendislik 

yöntemleri ile gerçekleştirebilme becerisi 

Ability to analyze, design and manage a 

computer system with its Hardware and 

Software components under realistic 

constraints and conditions and with 

modern engineering techniques, 

   

e 

Modern mühendislik teknik ve araçları ile 

bilişim teknolojileri ve yazılımlarını 

geliştirme, seçme ve etkin bir şekilde 

kullanabilme becerisi 

Ability to effectively develop, select and 

information technologies and software 

with modern engineering techniques and 

tools, 

 X  

f 

Mühendislik problemlerinin incelenmesi 

için laboratuvar ve bilgisayar ortamında 

deney tasarlama, deney yapma, veri 

toplama, sonuçları analiz etme ve 

yorumlama becerisi,  

The ability to investigate engineering 

problems with laboratory experiments by 

designing with computers, 

experimentation, data collection, analysis 

and result interpretation, 

   

g 

Tek ve çok disiplinli takım çalışması 

yürütebilme becerisi, buna yönelik bireysel 

becerilere de sahip olma, 

Ability to conduct single and multi-

disciplinary team work with 

corresponding individual skills,  

  X 

h 
Türkçe ve İngilizce olarak, yazılı ve sözlü 

etkili iletişim kurabilme becerisi,  

Ability to communicate both orally and in 

the written form in Turkish and in 

English, 

  X 

i 
Kendi alanındaki uluslararası çalışmaları 

takip edebilme becerisi, 

Ability to follow international studies in 

his/her area, 
   

j 

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, 

bilimi ve teknolojideki gelişmeleri 

izleyerek kendini sürekli yenileyebilme 

becerisi, Mesleki ve etik sorumluluk 

bilinci,  

Awareness of the necessity of lifelong 

learning, the ability of renewing oneself 

continuously by following  the 

developments in science and technology, 

professional and ethical responsibility, 

  X 

k 
Proje yönetimi, girişimcilik ve toplam 

kalite yönetimi konularında farkındalık, 

Acquaintency with project management, 

entrepreneurship and total quality 

management, 

   

l 

Çağdaş toplumsal sorunlara duyarlılık, 

mühendislik çözümlerinin etik ve hukuksal 

sonuçları konusunda farkındalık. 

Sensitivity to contemporary social 

problems, awareness of ethical and legal 

consequences of engineering solutions. 

  X 

1: Az (Little),  2. Kısmi (Partial),  3. Tam (Full) 



 

 

 

Dersin Öğrenme Çıktılarının, Endüstri Mühendisliği Program Çıktılarıyla İlişkisi 

Relationship Between the Course Outcomes and Industrial Engineering Program 

Outcomes 

 

 

Program Çıktıları  

(Program Outcomes) 
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1            

2    X    X    

3       X X    

4      X      

5        X    

6           X 

7           X 

8        X   X 

9         X  X 

10         X  X 

11         X  X 

12        X    
 

Dersin Endüstri Mühendisliği Programıyla İlişkisi 

(Relationship between the Course and Industrial Engineering Curriculum)  
 

Program Çıktıları Program Outcomes 

Katkı Seviyesi 

(Contribution 

level) 

1 2 3 

a 

Endüstri mühendisliği alanındaki 

karmaşık problemleri, bilim ve 

mühendislik ilkelerini kullanarak 

çözebilme yeteneği, 

Ability to solve complex industrial 

engineering problems using science and 

engineering principles 

   

b 

Endüstriyel ve servis sistemlerinin 

işleyişleri sırasında ortaya çıkan 

karmaşık problemleri belirleme, 

tanımlama, analiz etme, modelleme ve 

çözebilme yeteneği, 

Ability to determine, define, analyze, 

model and solve complex engineering 

problems in industrial and service 

systems 

   

c 

Karmaşık endüstri ve servis 

sistemlerini gerçekçi kısıtlar altında 

hedeflenen özelliklerle tasarlama 

becerisi ve bu süreçte çağdaş ve 

güncel tasarım yöntemlerini 

kullanabilme yeteneği, 

Ability to use contemporary and modern 

design techniques in designing of 

complex industrial and service systems 

with realistic requirements 

   

d 

Bilişim teknolojilerini, karmaşık 

endüstri mühendisliği problemlerinin 

çözümüne yönelik olarak kullanma 

becerisi, 

Ability to use information technologies 

to solve complex industrial engineering 

problems 

 X  

e 

Karmaşık   mühendislik 

problemlerinin çözümü için veri 

toplama, işleme, modelleme, deney 

yapma, sonuçları analiz etme ve 

yorumlama becerisi, 

Ability to collect, process, model data, 

conduct experiments, analyze and 

interpret results for solving complex 

industrial engineering problems 

   



f 

Endüstri mühendisliği problemleri ile 

uğraşırken disiplin içi ve çok 

disiplinli takım çalışmalarına etkin 

biçimde katılabilme ve bireysel 

çalışma becerisi, 

Ability to work individually as well as 

participate effectively in intradisciplinary 

and interdisciplinary teamwork when 

tackling industrial engineering 

problems, ability to work individually 

  X 

g 

Türkçe ve İngilizce, sözlü ve yazılı 

etkin iletişim kurma becerisi, 

Ability to communicate both orally and 

in the written form in Turkish as well as 

in English 

  X 

h 

Gelecekteki değişen koşullara ayak 

uydurabilmek için bilimsel ve 

teknolojik yenilikleri takip etme, 

kendini yenileme yeteneği ve yaşam 

boyu eğitime olan inanç, 

Ability to follow technological 

innovations in order to adapt 

himself/herself to the changing 

conditions and commitment in life-long 

learning 

  X 

i 
Mesleki ve etik sorumlulukların 

bilincinde olma, 

An understanding of professional and 

ethical responsibilities 
  X 

j 

Proje yönetimi hakkında bilgiye, 

girişimcilik, yenilikçilik ve 

sürdürülebilir kalkınma bilincine sahip 

olma, 

Being acquainted with project 

management and an understanding of 

entrepreneurship, innovation and 

sustainable development 

   

k 

 Çağın sorunları hakkında bilgiye sahip 

olma, mühendisliğin ulusal ve küresel 

düzeydeki toplumsal ve 

hukuksal etkilerini kavrayabilme. 

Being acquainted with contemporary 

issues and an understanding of the social 

and legal impacts of engineering in 

national and global levels 

  X 

1: Az (Little),  2. Kısmi (Partial),  3. Tam (Full) 

 

 

 

Dersin Öğrenme Çıktılarının, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Program Çıktılarıyla İlişkisi 

Relationship Between the Course Outcomes and Electrical-Electronics Engineering Program Outcomes 

 

 

Program Çıktıları  

(Program Outcomes) 
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1            

2    X    X    

3       X     

4      X X     

5           X 

6           X 

7          X X 

8        X   X 

9         X  X 

10         X  X 

11         X  X 

12        X    

 



 

Dersin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programıyla İlişkisi 

(Relationship between the Course and Electrical-Electronics Engineering Curriculum) 
 

 

Program Çıktıları Program Outcomes 

Katkı Seviyesi 

(Contribution 

level) 

1 2 3 

a 

Matematiğin, bilimin ve mühendisliğin 

ilkelerini, karmaşık elektrik-elektronik 

mühendisliği problemlerinde modelleme ve 

çözüm için uygulayabilme becerisi 

Ability to apply mathematics, science and 

engineering principles to modeling and 

solution of complex problems in 

electrical-electronics engineering 

   

b 

Karmaşık elektronik dizgelerin tasarımı, 

geliştirme, üretim ve sınanmasında ortaya 

çıkabilecek sorunları tanımlama ve uygun 

çözümleme ve modelleme yöntemlerini 

uygulayarak çözme becerisi 

Ability to define and solve engineering 

problems in the design, development, 

production and test of complex electronic 

systems by using appropriate analysis and 

modeling techniques 

   

c 

Karmaşık elektronik dizgeleri/ürünleri 

çözümlemek ve gereksinimleri, kaliteyi, etik ve 

çevresel koşulları dikkate alarak tasarlamak 

için modern yöntemleri kullanabilme becerisi 

Ability to use modern techniques in 

analyzing and designing complex 

electronic systems/products, taking 

requirements, quality, ethical and 

environmental conditions into 

consideration 

   

d 

Bilişim teknolojilerini, elektrik-elektronik 

mühendisliği araç ve yazılımlarını etkin şekilde 

kullanma becerisi 

Ability to use information technologies, 

electronics engineering equipment and 

software effectively 
 X  

e 

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya 

disipline özgü araştırma konularının 

irdelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, 

veri toplama, sonuçları analiz etme ve 

yorumlama becerisi 

Ability to design and conduct 

experiments, as well as to collect, analyze 

and interpret data in examining complex 

engineering problems or area specific 

research topics 

   

f 

Mühendislik problemleri ile uğraşırken 

disiplin içi ve çok disiplinli takım 

çalışmalarına etkin biçimde katılabilme 

becerisi, bireysel çalışabilme becerisi, 

Ability to effectively participate in 

intradisciplinary and interdisciplinary 

teamwork when tackling engineering 

problems, ability to work individually 

  X 

g 

Türkçe ve İngilizce, sözlü ve yazılı etkin 

iletişim kurma becerisi 
Ability to communicate both orally and in 

the written form in Turkish as well as in 

English 
  X 

h 

Değişen koşullara ayak uydurabilmek için 

teknolojik yenilikleri izleme yeteneği ve yaşam 

boyu eğitim bilinci 

Ability to follow technological 

innovations in order to adapt 

himself/herself to the changing conditions 

and commitment in life-long learning 

  X 

i 
Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde 

olma,  
Understanding of professional and ethical 

responsibilities 
  X 

j 

Proje yönetimi ve endüstriyel uygulamalar 

hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve 

sürdürülebilir kalkınma bilinci 

Acquaintency with project management 

and industrial applications; understanding 

of entrepreneurship, innovation and 

sustainable development 

  X 

k 

Çağın sorunları hakkında bilgi, mühendisliğin 

ulusal ve küresel düzeydeki toplumsal etkilerini 

kavrayabilme, mühendislik 

çözümlerinin hukuksal sonuçları 

konusunda farkındalık 

Acquaintency with contemporary issues 

and an understanding of the social 

impacts of engineering in national and 

global levels, awareness of legal 

implications of engineering solutions. 

  X 

1: Az (Little),  2. Kısmi (Partial),  3. Tam (Full) 
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ARİF SELÇUK ÖĞRENCİ 
Tarih (Date) 

01.03.2016 
İmza (Signature) 

 

 


