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Dersin Tanımı ve Amaç
“Bilim” sözcüğünün ne anlama geldiğini anlamak için iki farklı alanda bilgi sahibi
olmak gerekir. Bunlardan ilki dünya ve evren hakkındaki bilgileri kapsarken diğeri
bu bilgileri elde etmek için kullanılan metotları kapsamaktadır. Başka bir ifade ile
bilim ya da bizim daha çok üzerinde durduğumuz fen “bilimsel bilgi” ve “bilimsel
metot” olmak üzere iki farklı ama aynı zamanda iç içe alandan oluşmaktadır. Bu ders
bu iki alan ya da kavram ile ilgilenirken her ikisine de eşit mesafede durmaktadır.
Hakkında bilgi sahibi olduğumuz dünya önceki bildiklerimizle şekillenmektedir ve
bilme denemelerimizi ise dünya hakkındaki fikir ve inanışlarımız belirlemektedir.
Bu ders dünya hakkında ne öğrendiğimiz ve nasıl öğrendiğimiz hakkında tarihsel bir
tarama şeklindedir. Bu tarama tarih öncesi çağlardan başlayıp modern zamanlara
kadar olan kısmı içermektedir. Bunu yapmadaki en büyük amacımız bilimsel bilgi ve
onu ortaya koyma yöntemleri hakkında tarihsel bir bakış açısına sahip olmanızı
sağlamak ve dünyayı anlamlandırmanın nasıl bir süreçten geçtiğini göstermektir. Bu
süreçte bilimsel bilginin ve metotların doğası ve bilimsel bilgi ile teknoloji
arasındaki, çoğu zaman işbirliğini andıran, yakın ilişkiye de göz atma fırsatı
bulacağız.
Dersin İşleniş Biçimi ve Öğrenciden Beklenenler



Bu ders, bilim ve teknolojinin topluma etkisini kavratmak amacıyla tasarlanmıştır.
Ders öğretim üyesi rehberliğinde öğrenci merkezli bir anlayışla işlenecektir.
Ders programı önceden verildiği için sizlerden istenen derse gelmeden önce
okunacak tüm kaynakları okumak ve adı geçen konuları elden geldiğince
irdelemektir. Derse aktif katılım, ödevlerin zamanında yapılması, gerekli okumaların
önceden yapılması, beklenmektedir.









Öğrenciler derse geldiklerinde ilk saat işlenecek dönem, öğretim üyesi tarafından
anlatılacaktır ve tartışılacaktır. Öğrencilerden istenen derse gelmeden önce işlenecek
dönem hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.
İkinci saat; verilecek konular (bir bilim insanı) öğrenciler tarafından 10’ar dakikalık
sunumlar (slaytlardan oluşan) hazırlayarak anlatılacaktır. Öğrenciler konu hakkında
bir rapor da hazırlayacaklardır. Rapor ödev yazım kuralları çerçevesinde
hazırlanacaktır. Anlatılacak bilim insanının hayatı, yaptığı çalışmalar, bilime katkıları
üzerinde durulacaktır. Rapor ve slayt çıktıları (her sayfada 4 adet slayt olmak üzere,
siyah-beyaz çıktı) ders anlatımına başlamadan önce öğretim üyesine (telli dosya
içinde şeffaf dosyalarda) teslim edilmelidir. Dosyası hazır olmayan öğrenci ders
anlatamaz.
Üçüncü saat; derste COSMOS belgeseli izlenecek ve bu belgesel ile ilgili özet
yazılacaktır. Özetler, A4 standardında (21 x 29.7 cm) beyaz birinci hamur (80 g/m2)
kalitesindeki kağıda ve kağıdın bir yüzü kullanılarak yazılacaktır. Sağ üst köşede ADSOYAD-NUMARA, Sol üst köşede TARİH ve COSMOS numarası verilmelidir. Ders
sonunda özetler öğretim üyesine teslim edilecektir.
Dersimizin son haftası, her öğrenci anlatmış olduğu bilim insanı ile alakalı bir poster
hazırlayacak ve sergi düzenlenecektir. Öğrenciler hazırladığı posterlerini burada
sunacaklardır. Poster yaparken dikkat edilmesi gerekenler;
 Power Point ya da farklı bir program kullanarak yapılabilir,


Yaptığınız poster ekranda iyi görünebilir fakat çıktı da kötü sonuçlar verebilir,
buna dikkat edilmelidir,




Yüksek çözünürlüklü resim kullanılmalıdır,
Güzel ve dikkat çekici bir font kullanılmalıdır,



Kullandığınız yazı karakterleri, arka plan vb. en az 3 metreden okunabilmelidir,



Kullandığınız yazı karakterlerinin büyüklüğü görülebilir olmalıdır,



Renk uyumuma dikkat edilmelidir.



Öğrencilerden derse aktif katılım, sunum ve raporlarını zamanında getirmeleri ve
sergide posterlerini iyi bir şekilde sunmaları beklenmektedir. Sunum sırasında
uygun yöntem ve tekniklerin kullanımı beklenmektedir.



Yapılan sunum, rapor ve poster mcdersler@gmail.com adresine mail olarak
mutlaka gönderilmelidir. Mail konusu olarak dersin kodu-öğrenci numarası son
4 hanesi yazılmalıdır (Örn: GPR203-5014). Dosyalar gönderilirken dersin koduöğrenci numarası son 4 hanesi-sunum/ rapor/ poster şeklinde
isimlendirilmelidir. Örneğin;
GPR203-5014-sunum
GPR203-5014-poster
GPR203-5014-rapor



Herhangi bir sorununuz olduğunda ders ile ilgili ofis saatlerini kullanmaya özen
gösteriniz (Ofis saati size ayrılan zamandır. Ofis saatini etkin bir şekilde kullanınız.).

Kaynaklar


Bilim Tarihi (6. Baskı - 2013). Hüseyin Gazi Topdemir ve Yavuz Unat, Pegem
Akademi, Ankara



Bilim ve Teknoloji Tarihi (2010). Mehmet Doğan, Anı Yayıncılık, Ankara



Bilim Tarihine Giriş (6. Baskı - 2010). Sevim Tekeli, Esin Kahya, Melek Dorsay vd.
Nobel Yayın Dağıtım: Ankara



Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji –Makaleler Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, Dünya
Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi, TÜBİTAK Yayınları, 2003

Haftalık Ders Çizelgesi:
Hafta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tarih
24.09.2018
01.10.2018
08.10.2018
15.10.2018
22.10.2018
29.10.2018
05.11.2018
10-18.11.2018
19.11.2018
26.11.2018
03.12.2018
10.12.2018
17.12.2018
24.12.2018
31.12.2018
05-18.01.2019
23-31.01.2019

Konular
Tanışma ve Dersin Tanıtımı, Cosmos 1
Antik Grek Dünyasında Bilim, Cosmos 2
Hıristiyan Dünyasında Bilim, Cosmos 3
İslam Dünyasında Bilim, Cosmos 4
Ortaçağ’da Türklerin Bilime Katkıları , Cosmos 5
Resmi Tatil
Rönesans Döneminde Bilim, Cosmos 6
Vize Haftası
Rönesans Döneminde Bilim, Cosmos 7
XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Bilim, Cosmos 8
XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Bilim, Cosmos 9
XIX. ve XX. Yüzyıllarda Bilim, Cosmos 10
XIX. ve XX. Yüzyıllarda Bilim, , Cosmos 11
Cumhuriyet Döneminde Bilim, , Cosmos 12
Cumhuriyet Döneminde Bilim, Cosmos 13, Poster Sergisi
Final Haftası
Bütünleme Haftası

Sınav ve Değerlendirme:
Ders anlatımı (Bilim insanı)

: % 20

Vize

: % 20

Cosmos özetleri

: % 20

Poster ödevi

: % 20

Final

: % 20

