
ÇOMÜ Tıp Fakültesi 2021–2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 

Seçmeli Ders Formu  
        

BÖLÜM I. DERS İLE İLGİLİ BİLGİLER  

Fakülte/ Enstitü   Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
Anabilim 

Dalı   ( 

veya 

Bölüm)  

 Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi  

Sorumlu Öğretim 

Üyesi*  

Ünvan,Ad,Soyad: Öğr.Gör. 

Öznur TANRIVER 

 E- posta adresi : 

oznurtanriver@comu.edu.tr  
Telefon no: 05436848780 

Derse Katkısı olacak 

diğer öğretim 

üyesi/üyeleri (Ünvan,  
Ad, Soyad)  

1. …………………………  

2. ………………………..  

3………………….……  

4………………………..  
Akademik Yıl   2021/2022  Yarı Yıl  Güz (güz)  
Dersin yer alacağı 

Dönem (Sınıf)  
   (Dönem 1)  

Dersin/Stajın Adı   Antik Çağda Seyahat 
Ön koşul (varsa)   - 
Dersin/Stajın Konu 

Alanı **  
 Tıp dışı konular 

Dersin/Stajın Amacı  

Gelişen ve yenilenen teknoloji ile birlikte kültürel ve tarihi açıdan da bir çok 

farkındalıklar oluşmuş ve bu oluşan ve oluşmakta olan farkındalıklar ile birlikte 

gerek tarih gerekse müzecilik ve özellikle kültürel miras konularına olan özveri 

artmaya başlamıştır. Her ne alanda olursa olsun yaratılan farkındalık ve 

sürdürülebilirlik, bireyin kültürel anlamda gelişmesine yön verdiği açıktır. 

Dolayısıyla, tarihi çağlardan başlayıp hem tıbbın gelişimi hem de tıp tarihinin 

nasıl müzeciliğe dönüştüğünü yeni nesle aktarmak yerinde olacaktır. Böylelikle, 

sosyal ve kültürel olarak tıbbın tarihi gelişimi çeşitli konulardan ele 

alınabilecektir. 
Öğrenim Hedefi/Eğitim 

yöntemi/ölçme 

değerlendirme  

Öğrenim Hedefi  Öğretim 

Yöntemi  
Ölçme Yöntemi  

  Temel düzey bilgilendirme  Yüzyüze/ 

Online 
 Vize-Final 

      

      

      

      

Kabul edilecek öğrenci 

sayısı  
En az: 10                En Fazla: 15  

Öğrencinin seçmeli 

ders süresi boyunca 

görev ve 

sorumlulukları  

  
 Derslere katılımın sağlanması 

Dersin yapılacağı yer 

ve saat***  
 ÇOMU-Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Çarşamba, 14:00 

Öğrenci başarısını 

değerlendirme 

kriterleri  

  

 Vize (%40) ve Final (%60) Başarı oranı 

  

  

*Her ders için bir sorumlu öğretim üyesi olmalıdır  
**Seçmeli ders konu alanı: 1. Tıp dışı konular 2. Temel bilim alanı, 3. Etik/hukuk, 4. Bilimsel araştırma, 5. Klinik 

ve/veya laboratuar uygulamaları, 6. Klinik,  



***Derslerin Dönem II öğrencileri için Çarşamba günleri öğleden sonra 2 saat verilmesi planlanmaktadır.   

   

  

  

BÖLÜM 2. DERS İLE İLGİLİ DETAYLAR  

Dersin açılmasını neden öneriyorsunuz? Belirtiniz.  

  
 Öğrencilerin tarih bilinci konusunda hem sosyo-kültürel hem de müze kavramı ile birlikte bilgi ve 

öngörüye sahip olmalarını sağlayarak tıp tarihinin müzeciliğe olan gelişimi ile ilgili olarak öğrencileri 

bilgi birikimine ulaştırmak ve farkındalık yaratmak.  
  
  
  
  

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar   

  
  
  
  
  
  
  
  

  


