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Icerik

- Turkiye'de bilimin gelismeme gerekceleri 

- Turkiye'de bilim ne durumda? (UNESCO)

- Haber arası

- Reklamlar!

- Ozelestirimiz!

- Bilim kültürü

- Sizler neler yapabilirsiniz?

- Burada ogrendiklerinizi nasıl aktarabilirsiniz?
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Turkiye'de bilimin gelismeme gerekceleri 
(eksisozluk alıntısıdır)

● 266: çoktur....

● 448: kesinlikle ezberci egitimdir.
● 151: tek bir cevabı vardır: radikal zihinler ve fikirler yokedilmektedir...
● 105: aklin deger bulmadigi, zeki insanlarin hor gorulup asagilandigi bir ulkede 

sormanin acayip oldugu sorudur.
● 380: copy-paste kültüründen kaynaklanır. üretileni, tektipleştirip yok etme çılgınlığı da 

diyebiliriz
● 253: evlerde garaj bulunmamasıdır.

● 421: bilim insanı değil, memur insanı olmalarından kaynaklanmaktadır.
● 236: yeni yeni icatlar çıkarma başımıza nasihatidir.
● 321: nedenlerinden birinin, millet olarak aklımızın sürekli "daha çok para" olayında 

olduğu gerçeği olabilir bence...
● 377: fotokopi makinasının bir türlü ısınmamasındandır.

● 406 : en önemli gerekçe için türkiye'de bilim ve arge'ye ayrılan bütçelere bakmak 
yeterlidir.

● 187: en "iyi" üniversitelerin bile rektörlük koltuğuna oturanların bilimden anlamaması 
en başlarda gelebilir heralde.

● 246: her kurumun para kazanmak zorunda olması, aslında yatırım olan şeylerin zarar 
olarak görülmesidir.

Toplumsal
bakis acisi!

Egitim 
sistemi!

Devlet 
politikalari

https://eksisozluk.com/turkiyede-bilimin-gelismeme-gerekceleri--347181
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Ne durumdayiz? (UNESCO 2010 Rapor)

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/prospective-studies/unesco-science-report/

Gayrisafi milli 
hasilanin gayrisafi 
milli arastirma ve 
gelistirmeye 
aktarilan 
yuzdesinin, nufusa 
dusen arastirmaci 
sayisina gore 
grafigi
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Ne durumdayiz? (UNESCO 2010 Rapor)

Turkiye'de alanlara gore bilimsel makale yayinlamanin 
yillara gore degisimi.

Turkiye'de yayinlanan bilimsel 
makale sayisinin yillara gore 
degisimi.
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Biz neler konusuyoruz? 
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Biz neler konusuyoruz? 
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Reklam 1: Okullar icin demet hatti!

● Lise ogrencileri icin bu sene ilki 
duzenlenen bir yarisma.

● 2015 yilinda tekrarlanmasi 
planlaniyor.

● 2014 yilinda 455 okul basvurdu.

● 6 tane Turk grubu vardi ve 
gruplardan bir tanesi son 16ya 
kaldi.

● Basvuru icin 1 twitter mesaji, 1000 
kelimeyi asmayacak bir demet hatti 
deneyi onergesi ve 1dklik bir video 
gerekiyor.

http://home.web.cern.ch/students-educators/spotlight/2013/competition-beam-line-schools
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Reklam2: Uluslararasi “Masterclass” uygulamali parcacik fizigi!

● CERN'un farkli 
deneylerinin gercek 
datasinin analiz edildigi 
bir program.

● Simdiye kadar 40 
ulkede, 10000 lise 
ogrencisine ulasilmis.

●  Turkiye'de daha once 
bir kere yapilmis.

● Devami sizlerin 
ellerinde.

http://www.physicsmasterclasses.org/index.php
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Igneyi kendimize cuvaldizi baskalarina 
batiralim!

● TTP2 hakkindaki elestrileriniz:
– Neler guzeldi?

– Neler olmamis?

– Nasil gelistirilebilir?

● Genel yorumlariniz:
– Organizasyon, derslerin duzeni, ortam 

vs. 
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Bilim Kulturu & Bilimsel Düşünce
● Kısa bir anı: Sobaya dokunma 

elin yanar!

● Bazı önemli noktalar:

– Soruyu açık ve duzgun 
tespit edebilmek

– Gözlem yaparken 
bilimselliğe önem vermek 

● Kontrol grubu
● Değiskenler
● Sabitler

– Raporlama, sonuç

● Sonucun beklediğiniz gibi 
cıkmamasından korkmayın
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Sınıflarda parcacık fiziği 

● Parcacık fiziğini lise veya ortaokul 
seviyesinde nasıl anlatabiliriz?

● Uygulama yapmak mumkun mudur?
– Bulut odası deneyi

– Algıc tasarımları

● Materyallerimiz yeterli mi?
● Nerelerden yardım alabiliriz?
● CERN bize ne ifade etmeli?
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Bizim sizden beklentilerimiz ve sizler neleri 
degistirebilirsiniz?

● Biz her zaman yaninizda, size bir mail kadar uzaktayiz :)

● (Klise ama) Herseyi degistirmek gercekten sizin elinizde.

● Projeler yapmanizi ve ogrencilerinize bilimi sevdirip bilimsel arastirma 

yapmayi ogretmenizi bekliyoruz. (Hali hazirda zaten yaptiginiz gibi)

● Sadece ogrencilerinizi degil velileri ve halkimizi da bilim konusunda 

bilinclendirmeliyiz.

● Dondugunuzde neleri degistirmeyi planliyorsunuz? Neler yapmayi 

planliyorsunuz?
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Tesekkurler!

saimesarikaya@gmail.com  yada  saime.gurbuz@cern.ch

mailto:saimesarikaya@gmail.com
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