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KATALOG İÇERİĞİ 
Isı, Termodinamiğin 1. ve 2. yasası, Elektrik alanlar, Gauss kanunu,elektriksel potansiyel,Manyetik alanlar, 
manyetik alan kaynakları, Faraday kanunu, indüktör, alternatif akım devreleri, elektromanyetik dalgalar. 
Yarıiletkenler, diyot ve devreleri, transistörler ve yükseltici devreler.  
HEDEFLER & AMAÇLAR 
v Fen ve Mühendislik öğrencilerine elektrik ve magnetikle ilgili gerekli temel kavramları öğretmek ve iyi bir temel 

oluşturmak. 
v Tabiat olayları ile ilgili temel kural ve kanunların öğrenciler tarafından derinlemesine anlaşılmasını sağlamak. 
v Problem çözüm metodlarının öğretilmesi. 
v Öğrencilerin yaratıcı ve sistematik düşünebilme yeteneğini güçlendirmek. 
GENEL BİLGİ SONUÇLARI (YETERLİLİK) 
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi ve kavramları geliştirmiş olacaklardır: 

Ø elektrik ve manyetiğin genel ilkeleri, kavramlar, teoriler ve teknikler; 
Ø kanunların matematiksel şekilleri ile elektrik ve manyetiğin fiziksel ilişkileri ve problemlerin 

çözümlenmesindeki uygulamalar; 
Ø fiziksel problemlerin ve verilerin şematik ve grafiksel olarak gösterilmeleri; 
Ø deneylerden/gözlemlerden oluşturulan teorilerin doğrulanması. 

 
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki  becerilerini geliştirmiş olacaklardır: 

Ø doğru sembolleri ve birimleri kullanmak; 
Ø bu derste verilen elektrik ve magnetiğin teorik kavram ve metodlarının analitiksel/kritiksel uygulamaları ve 

problem çözümleri için uygun denklemlerin formüle edilmesi; 
Ø bu dersle ilgili kitap ve diğer baskı/elektronik literatürün verimli ve etkili kullanımı; 
Ø grup olarak yazılı deneyleri yapmak, analiz etmek, verileri değerlendirmek ve lab raporu yazmak; 

 
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki takdir etme, değer ve fikirlere güvenilirliklerini geliştirmiş 
olacaklardır: 

Ø fizik disiplininin bilimin temel dalı olarak fiziksel dünyanın kaliteli ve nicelikli izahlarını göz önüne serdiğine; 
Ø açık düşünceli, meraklı, yaratıcı ve makul şüpheci bir kimse olduğunu; 
Ø bilimde ahlaki yayınların olduğu bilincinde olmak. 

 
GENEL FİZİK II, FİZK202 Değerlendirme Kuralları 

A  
(pek iyi) 

~85% ve üzeri 
Kavramları ve prensipleri çok iyi anlamak,  problem çözümlerinde uygun teori ve kuralları 
kullanarak anlaşılır, okunaklı, öz ve doğru cevaplamak. Mükemmel başarı.  

B 
(iyi) 

~70% ve üzeri 

Kavramları ve prensipleri genel olarak anlamak,  problem çözümlerinde uygun teori ve kuralları 
kullanarak anlaşılır olarak doğru cevaplamak, ’’A’’ alabilecek kadar net cevaplar verememek. 
Çözümlerin bazı yanlışlar içermesi. Asgari gerekli koşullar üzerinde başarı göstermek. 

C  
(orta) 

~60 % ve üzeri  

Kavramları ve prensipleri ortalama olarak anlamak. Konuları kavramamak, problem 
çözümlerinde yanlışlara rağmen makul olabilen cevaplar vermek. Kabuledilebilir fakat asgari 
koşulların ilerisine gidemeyecek performansı olmak. 

D  
(yeterli) 

~50% ve üzeri 

Kavramları ve prensipleri asgaride yeterli olabilecek kadar anlamak,  problem çözümlerini 
karmaşık, anlaşılmayan teori ve kuralları kullanarak  bir sürü yanlışlarla dolu fakat bir şekilde 
doğru cevaplamak. Beklenilenin altında bir performans göstermek.  

F  
(yetersiz) 

50% ve altı 
Kavramları ve prensipleri hiç anlamamak, Asgari genel ve akademik koşulları sağlamamak. 
Kabul edilemeyen bir performans sergilemek.  

 
 
 



SINAVLAR (Değerlendirme Kriterlerine bakınız) 
Sınav soruları kitaptaki soruların benzeri olup basit, açık ve anlaşılır bir şekilde yazıldığından sınavlarda soru sormak 
yoktur. Sınav neticeleri Fizik Bölümü duyuru panolarında ilan edilir. 

1. Tüm öğrenciler sınavlarda kullanmaları için bir tane bilimsel hesap makinesi (scientific calculator) edinmelidir. 
2. Cep telefonları hesap makinesi olarak sınavlarda kullanılamaz. 

TELAFİ SINAVI 
Dönem sonunda (günü, yeri ve zamanı sonradan açıklanacak) sadece bir telafi sınavı yapılır. Bu sınav, öğrencilerin 
hangi sınavı kaçırdıklarına bakılmaksızın (vize, final veya bir kısa sınav) tüm öğrenciler katılabilir. 
NG Notu Verilme Şartları. 
i) Sınıfa toplam ders saatlerinin 40%’den fazla katılmamak. 
ii) Telafi Sınavı da dahil herhangi iki sınava katılmamak. 
İTİRAZLAR 
Her öğrenci, sınav sonuçların duyurulmasını takip eden 10 ders günü içerisinde yazılılarını dersin hocasının ofisine 
gelip inceleyebilir, ve itiraz edebilir.  

DEĞERLENDİRME 
YÖNTEMİ 

Ara Sınav               30% 
Kisa Sinavlar               20% 
Ödev            10%  
Final Sınavı   40% 

DERS KİTABI 
• Serway-Beicher                  Fen ve Mühendislik için FİZİK 1/2,  Beşinci Baskıdan Çeviri 

Çeviri Editörü                                                               ISBN : 975-8624-08-3  
Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu                                            Palme Yayıncılık 

YARDIMCI KİTAP 
• Halliday and Resnick : Çeviri Editörü:………………    Temel Fizik 

 
DERSİN İÇERİĞİ: Aşağidaki tablo dönem içerisinde işlenecek konuları göstermektedir. 
Hafta Tarih Konular ve ders saatleri  

1  Sıcaklık                                                    Bölüm 19 ve İçeriği (1,2,3,4,5) (2 ders saati) 
2  Isı                                                             Bölüm 20 ve İçeriği (1,2,3,4,5,6,7) (4 ders saati) 
3  Gazların Kinetik Teorisi                            Bölüm 21 ve İçeriği (1,3) (2 ders saati) 
4  Temodinamiğin 2. Yasası                        Bölüm 22 ve İçeriği (1,2,3,4 (4 ders saati) 
5  Elektrik Alanları  Bölüm 23 ve İçeriği (1,2,3,4,5,6,7) (4 ders saati) 
6  Gauss Yasası    Bölüm 24 ve İçeriği (1,2,3,4,5)       (6 ders saati ) 
7   
8  VİZE 
9  Elektrik Potansiyeli   Bölüm 25 ve İçeriği (1,2,3,4,5,6)    (6 ders saati) 
10  Manyetik Alanlar   Bölüm 29 ve İçeriği (1,2,3,4,5)      (4 ders saati) 
11  Manyetik Alanın Kaynakları  Bölüm 30 ve İçeriği (1,2,3,4,5,6)   (6 ders saati) 
12   
13  Faraday Yasası    Bölüm 31 ve İçeriği (1,2,3,4)         (2 ders saati) 

14  İndüktans    Bölüm 32 ve İçeriği (1,2,3)            (2 ders saati) 
15  Alternatif Akım Devreleri   Bölüm 33 ve İçeriği (1,2,3,4,5,6)   (4 ders saati) 
16  FİNAL 

 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK – ESER AŞIRMA (İNTİHAL) 
Dürüst olmayan usullere başvurmak, başkalarından veya başkalarına bilgiyi yazılı veya sözlü olarak kopya almak veya vermektir. Eser aşırma 
başkalarının çalışmalarını onların bilgisi olmadan kopyelemektir. Üniversite kurallarına göre kopye ve eser aşırma disiplin suçları olup, Disiplin 
Kurulu tarafından sınav ve raporlardan ‘başarısız sayılma’ cezası, veya daha da ciddi, ‘üniversiteden uzaklaştırma’ cezası verilebilmektedir. Disiplin 
suçu öğrenci kayıtlarına geçmekte, hatta öğrenci karnesinde de görülebilmektedir. 

Bu ders çizelgesini, içerdiği önemli bilgilerden ve gelecekte referans olarak kullanılabileceğinden ötürü, lütfen saklayınız.    


