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KATALOG İÇERİĞİ 
Mekanik: Hareket, hız ve ivme, kütle ve kuvvet; denge; iş ve enerji korunumu; basit makineler; momentum; Yer 
küre ve uzay sistemleri: yer kürenin hareketleri, gezegenler ve evren, kütle çekimi. Basınç ve sıvılar. Isı ve 
Sıcaklık: ısının kaynakları, yayılması, yalıtımı, etkileri, genleşme; hal değişimi ve çevreye etkisi. Dalgalar ve Optik: 
ışık kaynakları, maddelerden geçişi, yayılması, yansıma, aynalar, kırılma, mercekler, göz ve görme, göz kusurları, 
optik araçlar. Ses: meydana gelişi, yayılması, özellikleri, yalıtımı, kaydı. Elektrik: elektriksel kuvvetler, elektriksel 
alan, elektrik potansiyeli; elektrik akımı, direnç ve değişken direnç, ohm kanunu, elektrik santralleri, elektrik 
enerjisinin nakli ve kullanımı. 

HEDEFLER & AMAÇLAR 
Bu ders ile öğrencilerin; 
 Mekanik, ısı ve sıcaklık, dalgalar ve yayılması, optik, elektrik ve manyetizma konularını temel düzeyde 

kavramaları, 
 Mekanik, ısı ve sıcaklık, dalgalar ve yayılması, optik, elektrik ve manyetizma ile ilgili modellerde kullanılacak 

fiziksel niceliklerin büyüklüklerini kıyaslayarak öğrenmeleri, 
 Analitik muhakeme becerisi ile bilimsel kavram ve terimleri yapılandırma becerilerini geliştirmeleri,. 
 Mekanik, ısı ve sıcaklık, dalgalar ve yayılması, optik, elektrik ve manyetizma ile ilgili fiziksel nicelikleri 

hesaplamada kullanılacak basit hesaplama türlerini öğrenmeleri ve matematik becerilerini geliştirmeleri 
amaçlanmaktadır.. 

GENEL BİLGİ SONUÇLARI (YETERLİLİK) 
Dersi başarıyla tamamlayan her öğrenci; 
 Mekanik, ısı ve sıcaklık, dalgalar ve yayılması, optik, elektrik ve manyetizma ile ilgili doğa olaylarını 

tanımlamada kullanılan bilimsel modelleri tanımlar. 
 Mekanik, ısı ve sıcaklık, dalgalar ve yayılması, optik, elektrik ve manyetizma ile ilgili modellerde kullanılacak 

fiziksel niceliklerin büyüklüklerini diğerleri ile kıyaslar. 
 Mekanik, ısı ve sıcaklık, dalgalar ve yayılması, optik, elektrik ve manyetizma ile ilgili fiziksel nicelikleri 

hesaplamada kullanılacak basit hesaplama türlerini kullanarak problem çözer. 
 Mekanik, ısı ve sıcaklık, dalgalar ve yayılması, optik, elektrik ve manyetizma ile ilgili bilgilerin teknolojiye 

yansımalarını açıklar. 
 Mekanik, ısı ve sıcaklık, dalgalar ve yayılması, optik, elektrik ve manyetizma ile ilgili bilgilerini bütünsel bakış 

açısıyla ve diğer disiplinlerle ilişkilendirme yaparak yorumlar. 
 Mekanik, ısı ve sıcaklık, dalgalar ve yayılması, optik, elektrik ve manyetizma konuları ile ilgili yenilikleri takip 

eder. 

 

GENEL FİZİK, FIZK203 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 performance göstermek.  

F  
(yetersiz) 

50% ve altı 

Kavramları ve prensipleri hiç anlamamak, Asgari genel ve akademik koşulları sağlamamak. 
Kabul edilemeyen bir performance sergilemek.  
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SINAVLAR (Değerlendirme Kriterlerine bakınız) 
Sınav soruları kitaptaki/ders notlarında ki soruların benzeri olup basit, açık ve anlaşılır bir şekilde yazıldığından 
sınavlarda soru sorma yoktur. Sınav neticeleri Fizik Bölümü duyuru panolarında ilan edilir. 

1. Tüm öğrenciler sınavlarda kullanmaları için bir tane 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 sınava herhangi 
bir sınavı [ bir kısa sınav (quiz), vize veya final sınavı ] kaçıran tüm öğrenciler katılabilir. 
 
NG Notu Verilme Şartları. 
i) Sınıfa toplam ders saatlerinin 20%’sinden fazla katılmamak. 
ii) Telafi sınavı da dahil olmak üzere herhangi iki sınava katılmamak. 

 
İTİRAZLAR 
Her öğrenci, sınav sonuçların duyurulmasını takip eden hafta içerisinde yazılılarını dersin hocasının ofisine gelip 
inceleyebilir ve itiraz edebilir.  

DEĞERLENDİRME 
YÖNTEMİ 

Ara Sınav                25% 
Ödevler ve Seminer  20%+15%=35% 
Final Sınavı   50% 

DERS KİTABI 

Yazar: Serway & Beicher, Fen ve Mühendislik için FİZİK-I, Palme Yayıncılık, 2002. 
YARDIMCI KİTAP 

Yazar: Jearl Walker   FİZİĞİN TEMELLERİ 1.KİTAP (HALLIDAY & RESNIK) Palme Yayinevi 2013 
 

 
 
 
 
 

DERSİN İÇERİĞİ: Aşağidaki tablo dönem içerisinde işlenecek konuları göstermektedir. 

Hafta Tarih Konular  

1  Fizikte Temel Ölçümler; Vektörler ve İşlemleri                                          

2-3  Hız ve İvme ; Sabit İvmeli Hareket Denklemleri 

3-4  Kuvvet ve Newton’un Hareket Kanunları; Basit makineler; Denge 

4-5  İş ve Enerji Korunumu; Momentum; 

6  VİZE 

7-8  Yer Kürenin Hareketleri; Gezegenler ve Evren 

9-10  Kütle Çekim Kanunu, Güneş Sistemi, Gezegenler ve Hareketleri  

10-11  Basınç ve Sıvılar    

11-12  Isı ve Sıcaklık 

12-13  Dalgalar  

13-14  Optik 

14-15  Ses 

15-16  Elektrik 

  FİNAL 

 
 
 
 
 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK – ESER AŞIRMA 
Dürüst olmayan usullere başvurmak, başkalarından veya başkalarına bilgiyi yazılı veya sözlü olarak kopya almak 
veya vermektir Eser aşırma başkalarının çalışmalarını onların bilgisi olmadan kopyalamaktır. Üniversite kurallarına 
göre kopya 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 transkriptinde de görülebilmektedir. 

 
Bu ders programını içerdiği önemli bilgilerden dolayı, gelecekte referans olarak kullanabileceğinizden 
lütfen saklayınız.   

http://palmeyayinevi.com/Kitabevi/Jearl--Walker-kitaplari-yd653.aspx

