Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi
IFB303-Fizikte Özel Konular Dersi İzlencesi
Öğretim Üyesi
: Dr. Öğr Üyesi Murat ÇAVUŞ
Ofis Saatleri
: Pazartesi 15:00-16:45
E-mail
: murat.cavus@bozok.edu.tr
Ödev Gönderilecek E-mail
: mcdersler@gmail.com
Telefon
: (0354) 242 10 25-7837
Ders Saatleri
: Pazartesi 13:00-14:45
Dersin Yapılacağı Sınıf
: 203
Dersin Eğitim Dili
: Türkçe
Dersin Kredisi
:2
Dersin Tanımı ve Amaç
Bu dersin genel amacı, bir doğa bilimi olarak fizik ile teknoloji arasındaki ilişkiyi çeşitli
başlıklar altında ele almaktır.
Büyük teorik fizikçi Feza Gürsey’inde vurguladığı gibi “artık asırların verdiği tecrübe ile
biliyoruz ki, fizikte esas kanunlar bulunur bulunmaz uygulamalı fiziğe, oradan da teknolojiye
geçiş yolu açıktır”. Bilimin artık teknolojinin gelişiminde önemli bir bilgi kaynağı olduğu
temel fizik (mekanik) kavram ve prensiplerini öğrenciye ayrıntılı şekilde vererek,
öğrencilere fen ve mühendislik eğitimlerinde ve çalışmalarında gerekecek temel bilgi ve
araçları sağlamaktır. Bu kapsamda, nesnelerin hareketini temel fizik ilkeleriyle
açıklayabilen, ilgili problemlere bilimsel metotlar ile yaklaşımlar getirebilen, analitik
düşünme ve problem çözme teknikleri geliştirmiş öğrencilerin yetiştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Dersin İşleniş Biçimi ve Öğrenciden Beklenenler









Ders öğretim üyesi rehberliğinde öğrenci merkezli bir anlayışla işlenecektir.
Ders programı önceden verildiği için bütün öğrencilerden istenen derse gelmeden önce
konu hakkında okunacak tüm kaynakları okumak ve adı geçen konuları elden geldiğince
irdelemektir. Derse aktif katılım, ödevlerin zamanında yapılması, gerekli okumaların
önceden yapılması, beklenmektedir.
Öğrencilerden istenen derse gelmeden önce kendilerine verilen konulara grup halinde
hazırlanmaları, konu hakkında bir rapor ve verilen konu ile alakalı sunum (slayt
gösterisi) yapmalarıdır. Konu anlatım süresi yaklaşık bir saat (60 dakika) kadar
sürmelidir. Konu hakkında deney, gösteri, canlandırma yapılabilir. Konu ile alakalı
makaleler taranarak sonuçlar sınıfta tartışılmalıdır.
Anlatılacak konu hakkında 10 adet test sorusu ve 2 adet klasik soru hazırlanmalıdır.
Derse aktif katılım, ödev ve sunumların zamanında yapılması, uygun yöntem ve
tekniklerin kullanımı beklenmektedir.
Herhangi bir sorununuz olduğunda ders ile ilgili ofis saatlerini kullanmaya özen
gösteriniz. (Ofis saati size ayrılan zamandır. Ofis saatini etkin bir şekilde kullanınız.)

Haftalık Ders Çizelgesi:
Hafta Tarih
1
24.09.2018
2
01.10.2018
3
08.10.2018
4

15.10.2018

5
6
7
8
9
10

22.10.2018
29.10.2018
05.11.2018
10-18.11.2018
19.11.2018
26.11.2018

11

03.12.2018

12
13
14
15

10.12.2018
17.12.2018
24.12.2018
31.12.2018
05-18.01.2019
23-31.01.2019

Konular
Tanışma ve Dersin Tanıtımı, Bölümlerin Dağılımı
Yapay Zeka ve Sibernetik
Bor Minerali ve Kullanım Alanları
Tıpta Kullanılan Görüntüleme Teknikleri: Ultrason,
NMR, Tomografi, Sintilasyon, Taramalı Elektron
Mikroskopları
Nükleer Enerji ve Sağlık Üzerinde Etkileri
Resmi Tatil
Mobil Telefonlar ve Çevre Üzerine Etkisi
Ara Sınav
Evrenin Yapısı ve Gelecek
Çernobil Nükleer Kazası
Diyot, Transistor, Güneş Pilleri ve Kullanım
Alanları
Modelleme ve Simülasyon Yöntemleri
Big Bang, Kara Delikler, Karşı Madde
Sanatta Fizik: Müzik, Resim
Dersin Değerlendirilmesi
Final Sınavı
Bütünleme Sınavı

Sınav ve Başarı Değerlendirmesi
Grup Çalışması
Ara Sınav
Final

: % 30
: % 40
: % 30

Verilen bölüm ödevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterler






Ödevin zamanında sunulması ve ulaştırılması:
Rapor; ödev yazım kurallarına göre hazırlanacaktır.
Sunum; Power point slaytları şeklinde olacaktır ve sunum kurallarına uyulmalıdır.
Çıktıları her sayfada 4 adet olacaktır.
Sorular: Ödev yazım kuralları içerisinde yazılacak olup, cevapları çözümlü ve
tartışılarak yapılacaktır.
Yapılan sunum, sorular ve rapor mcdersler@gmail.com adresine mail olarak dersin
anlatıldığı gün mutlaka gönderilmelidir. Mail konusu olarak dersin kodu-gurup no
yazılmalıdır (Örn: IFB303-grup1). Dosyalar gönderilirken dersin kodu-grup nosunum/ rapor/ soru şeklinde isimlendirilmelidir. Örneğin;
IFB303-grup1-sunum
IFB303-grup1-soru
IFB303-grup1-rapor

