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Dersin Tanımı ve Amaç
Bu dersin genel amacı, modern fizik kavram ve prensiplerini öğrenciye ayrıntılı şekilde vererek,
öğrencilere fen ve mühendislik eğitimlerinde ve çalışmalarında gerekecek temel bilgi ve araçları
sağlamaktır. Bu kapsamda, 1900 yıllarda ortaya çıkan modern fizik teorileri ile günümüz
teorilerini ve ilgili teorilere dayalı teknolojik uygulamalı fizik konularını öğrencilere kavratarak
ilgili problemlere bilimsel metotlar ile yaklaşımlar getirebilen, analitik düşünme ve problem
çözme teknikleri geliştirmiş öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İşleniş Biçimi ve Öğrenciden Beklenenler
 1 vize ve 1 final sınavı olacaktır. Ayrıca her hafta ders bitiminde sorular verilerek
öğrencilerden yapılması istenecek bunlar puanlanacak ve finale katkı sağlayacaktır.
 Değerlendirilen ödevler ve sınavlar ders oturumlarında sizlere incelemeniz için geri
verilecektir (Kaçırılan ödev veya sınav sıfır olarak hesaplanacaktır.). Sınavlar, derslerde
anlatılanlardan ve ödevlerden herhangi bir konuyu kapsayabilir. Kurtarma sınavı yoktur.
 Sınavlar esnasında diğer öğrencilerle bilgi alışverişi kabul edilemez. Bu yüzden, açık bir
şekilde belirtilmediği sürece, diğer materyallerin ve notların kullanımı da kabul edilemez. Bu
kuralları ihlal ettiği düşünülen herhangi bir kişi YOBÜ’nin disiplin prosedürlerine tabi
tutulacak ve akademik dürüstsüzlükle cezalandırılacaktır.
 Öğretim Üyesi konuları derste anlatmadan önce bu konular hakkında okuyunuz ve bilgi
edininiz. Bu konuları çok dikkatli bir şekilde çalışmanıza gerek yoktur. Fakat en azından bilgi
edinin. Bu sizlerin dersi anlamanızı ve takip etmenizi kolaylaştıracak ve onları daha ilginç
kılacaktır.
 Herhangi bir sorununuz olduğunda ders ile ilgili ofis saatlerini kullanmaya özen gösteriniz.
(Ofis saati size ayrılan zamandır. Ofis saatini etkin bir şekilde kullanınız.)
Dersin Kaynak Kitapları:
1. Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 3, Palme Yayıncılık, 2011
2. Modern Fiziğe Giriş (Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları İçin), Pegem A
Yayıncılık, 2016
3. Modern Fiziğe Giriş (Problem Çözümlü), Pegem A Yayıncılık, 2014
4. Modern Fizik, Anı Yayınları, 2014
5. İlköğretim Bölümleri için Modern Fizik, Nobel Akademik Yayıncılık, 2013
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Haftalık Ders Çizelgesi:
Hafta
Tarih
1
10-14.02.2020
2
17-21.02.2020
3
24-28.02.2020
4
02-06.03.2020
5
09-13.03.2020
6
16-20.03.2020
7
23-27.03.2020
8
28.03-03.04.2020
9
06-10.04.2020
10
13-17.04.2020
11
20-24.04.2020
12
27-30.04.2020
13
04-08.05.2020
14
11-15.05.2020
15
18-22.05.2020
01-14.06.2020

Konular
Görelilik
Zamanda, boyutta ve kütlede görelilik
Zamanda, boyutta ve kütlede görelilik
Atom modelleri, enerji düzeyleri
Atomik ve moleküler spektrumlar
Kuant kavramı
Siyah cisim ışıması,
Vize Sınavı
Fotoelektrik ve Compton olayı.
Dalga-parçacık ikilemi,
Dalga-parçacık ikilemi,
De Broglie dalgaları,
Belirsizlik ilkesi
Schrödinger dalgası
Schrödinger dalgası
Final Sınavı

Sınav ve Değerlendirme
Vize Sınavı
5 Soruluk bir sınav olacaktır. (Sınav süresi 40 dak.)
Final Sınavı
10 Soruluk bir sınav olacaktır. (Sınav süresi 80 dak.)
Ödev
Her hafta Öğretim Üyesi tarafından verilen problemlerin tümünün çözümlerini getirenler
ödevlerden tam puan alacaklardır.
Verilen bölüm ödevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterler



Ödevlerinin zamanında ulaştırılması (Her hafta Çarşamba günü ofis saatinde teslim
edilecektir).
Ödevler A4 dosya kağıdına yazılacak, Her ödevin kapağı olacak (No, Ad, Soyad, Bölüm
Numarası, Bölüm Adı, Teslim Tarihi), her soru ve cevabı tek sayfada olacak, kağıtların arkası
kullanılabilir, kağıt düzenine dikkat edilecek ve kağıtlar zımbalanarak teslim edilecektir.

Not Değerlendirme:
Genel Sınav ortalamasına, Vize %40, Final % 40, ödevler %20 katkı sağlayacaktır.

**** Dersi alttan alan öğrenciler (bu dersi daha önce almış ve kalmış) içinde aynı kurallar
geçerlidir ve ödev teslimi yapacaklardır.
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