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Bu derste, antik dönemden başlayarak günümüze kadar insanoğlunun doğa ile ilişkileri, çeşitli uygarlıklar,
bilim havzaları ve düşünce akımları ekseninde ele alınacaktır. Geçmişe damgasını vurmuş bilimsel
düşüncelerin yanı sıra teknolojik gelişmeler ile sosyo-ekonomik değişikliklerin nasıl şekillendirildiğine dair
yaklaşımlar da analiz edilecektir.
In this course, the history of human relation with nature will be taken up from the antiquity to the present in
line with various civilisations, scientific basins and movements of thought. Approaches to the shaping of the
most celebrated scientific ideas as well as social and economic changes will be analized.

Dersin Amacı
(Course Objectives)

Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)

1. Bilim ve teknoloji tarihi çalışmalarına ait temel literatürü ve bilimsel araştırma yöntemlerini tanıtmak;
2. Dünyanın önde gelen uygarlıklarındaki bilimse/teknolojik faaliyetleri tarihsel süreç içerisinde izleme ve
değerlendirebilme kabiliyeti kazandırmak;
3. Farklı kültürlerde bilim ve teknolojinin tarihsel gelişimini incelemek;
4. Bilim ve teknoloji tarihindeki sorunsalları, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak saptamak ve
çözümlemek.
1. To introduce basic literature and scientific research methods regarding the history of science and
technology studies;
2. To introduce the ability to trace and evaluate science/technology activities in the leading civilizations in
the World;
3. To examine the historical development of science and technology in different cultures;
4. To identify and analyze the problems in history of science and technology using methods of critical
thinking.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
1.Değişen sosyal olguların zaman içerisinde bilimi ve teknolojiyi nasıl şekillendirdiğini kavrayacaklar;
2.Bilim tarihi konularında eleştirel düşünce yeteneği kazanacaklar;
3.Teknoloji problemlerini sosyal bağlamı içinde ele alma ve değerlendirme becerilerinde gelişme
sağlayacaklar;
4. Bilim ve teknoloji tarihindeki gelişmeleri, toplumsal problemlerin analizinde uygulayabilecekler.
Students who pass the course will be able to;
1. Understand some of the ways that changing social contexts have shaped the science and technology over
time;
2. Think critically in history of science issues;
3. Developing the capacity to locate and evaluate technology problems in their social contexts;
4. Apply developments in history of science and technology in the analysis of social problems.
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Konular
Bilim ve Teknoloji Tarihinde Yöntem
Antik Dönem : Mısır, Mezopotamya,Yunan, Roma
İslam Dünyası
Çin ve Hindistan
Geç Orta Çağ’da Avrupa
Bilim Devrimi 16-17. Yüzyıllar
18. Yüzyılda Bilim ve Teknoloji: Ulusal Bilim Geleneklerinin Doğuşu
Kartezyen Felsefesi ve Newtoncu Mekanik
Endüstri Devrimi
Evrim Teorisinin Temelleri
Avrupada Emperyalizm ve Bilim Yarışı
Modernizme Giriş
Klasik Fizikten Modern Fiziğe Geçiş
20 ve 21. Yüzyıllarda Bilim-Teknoloji ve Savaş
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COURSE PLAN

Weeks
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3
4
5
6
7
8
9
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14

Topics
Methodology in History of Science and Technology
Antiquity: Egypt, Mezopotamia and Grece, Rome
Islamic World
China and India
Late-medieval Europe
Scientific Revolution (16-17th Centuries)
Science and Technology in 18th Century: Rise of National Scientific Traditions
Cartesian Philosophy and Newtonian Mechanics
Industrial Revolution
Roots of Evolutionary Theory
European Imperialism and the Race for Sciences
Introduction to Modernism
From Classical to Modern Physics
Science, Technology and War in 20-21th Centuries

Course
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Dersin Bilim, Teknoloji ve Toplum Programıyla İlişkisi
Katkı
Seviyesi
1
2
3
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 disiplinlerarası 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
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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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