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Bu derste Bilim, Teknoloji ve Toplum ilişkisinin seçilmiş temel konuları incelemeyi amaçlamaktadır. Ders
özel olarak günümüz dünyasını şekillendiren bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumsal yansımalarına,
tarihsel arka planları ile birlikte odaklanacaktır. Bu derste bilim, teknoloji ve toplum konularında makro bir
bakış açısı ve küresel bir perspektif kazandırmak hedeflenmektedir.
This course aims to examine the selected substantial topics in science, technology and society. A special
emphasis will be made to focus on societal reflections of scientific and technological developments, which
transforms the modern world, with their historical backgrounds. This course intends to bring a view on
macro level and global perspective in science, technology and society topics.

DersinAmacı
(Course Objectives)

1. Bilim, teknoloji ve toplum konularının tanıtmak,
2. Farklı bilim ve teknoloji gelişmelerinin toplumsal yansımalarını incelemek,
3. Güncel bilim, teknoloji ve toplum konularını tartışmak,
4. Farklı kültürlerdeki bilim ve teknoloji gelişmelerinin toplumsal etkilerini tarihsel bir perspektifte
çözümlemek.
1. To introduce topics related to science, technology and society,
2. To examine, social reflections of different developments on science and technology,
3. To discuss contemporary science, technology and society issues,
4. To analyze social affects of science and technology developments in a historical perspective.

DersinÖğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Bilim ve teknolojiyi sosyal bağlamı içinde değerlendirebilecekler,
2. Toplumu etkileyen güncel bilimsel ve teknolojik problemleri çözümleyebilecekler,
3. Küresel ölçekte farklı bilim ve teknoloji ürünlerinin toplumlara şekil veren yönlerini
sorgulayabilecekler,
4. Bilim, teknoloji ve toplum problemlerine eleştirel bir bakış açısı geliştirebilecekler.

Students who succeed in this course will improve their ability to;
1. Evaluate science and technology in social context,
2. Analyze the contemporary scientific and technological problems that affect society,
3. Question the different products of science and technology that shape the societies in global scale,
4. Develop critical point of view to problems in science, technology and society.
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Konular
Biyoetik
İklim Değişikliği
Depremler ve Toplum
Tıp ve Toplum
Bilgisayar, İnternet ve Toplum
Mimarlık, Şehir Plancılığı ve Toplum
Çevre ve Toplum
İşletme ve Toplum
Müzik ve Toplum
Uzay Programlarının Toplum Üzerindeki Etkileri
Kuantum Fiziğinin Toplum Üzerindeki Etkileri
Fosil Yakıtlar ve Enerjinin Geleceği
Gıda Teknolojisi ve Toplum
Tekstilde Teknoloji ve Modanın Geleceği
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Bioethics
Climate Change
Earthquakes and Society
Medicine and Society
Computer, Internet and Society
Architecture, City Planning and Society
Environment and Society
Management and Society

Course
Outcomes
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2,4
1,2,4
1,3,4
2,3,4
2,3,4
1,4
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9
10
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Music and Society
Impacts of Space Programmes on Society
Impacts of Quantum Physics on Society
Fossil Fuels and Future of Energy
Food Technology and Society
Technology in Textile and Future of Fashion

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

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).
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Program Outcomes
i.

ii.
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iv.

v.
vi.

vii.
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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 interdisciplinary 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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