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Recently, it has been introduced that ZnO as II-VI semiconductor is promising various
technological applications, especially for optoelectronic short wavelength light emitting
devices due to its wide and direct band gap profile. The most important advantage of
ZnO over the other currently used wide band gap semiconductors such as GaN is that its
nearly 3 times higher exciton binding energy (60 meV), which permits efficient
excitonic emission at room temperature and above. As-grown ZnO is normally n-type
because of the Zn-rich defects such as zinc interstitials (Zn;) and oxygen vacancies (Vo),
natively acting as shallow donors and main source of n-type conductivity in as-grown
material. Therefore, making p-type ZnO has been more difficult due to unintentional
compensation of possible acceptors by these residual donors.

In order to develop electroluminescent and laser devices based on the ultraviolet (UV)
exciton emission of ZnO, it will be important to fabricate good p-n junctions. Attempts
to observe p-type conductivity in ours and our collaborators' laboratories in USA, either
by co-doping with N or tuning O pressure have been first successful achievements,
resulting in hole concentrations up to 1019 cm"3 in reactively sputtered thin layers of
ZnO. Moreover, in order to produce ZnO based quantum well lasers similar to the
previously introduced n-AlGaAs/GaAs/p-AlGaAs structures; we have attempted to grow
Zrii.xSnxO thin films to enlarge the band gap energy. An increase up to 170 meV has
been observed in Zn|.xSnxO thin films and this is enough barrier to be able to trap
electron-hole pairs in quantum well structures.

As a result, two important key issues; p-type conductivity and enhancement of the band
gap energy in order to step forward towards the production of electroluminescent UV
LEDs and quantum well lasers have been investigated and will be presented in this
study.
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Tütk Milli Eğitimi, ilk ve ortaöğretimde fen öğretimi eğitim alan kitleyi, 'İlgilenen,
keşfeden, sorgulayabilen, doğru kararlar verebilen, sorun çözebilen, yeni teknolojileri
anlayabilen ve kullanabilen, yenilerini geliştirebilen bireyler haline getirmeyi'
hedeflemektedir.
Ülkemizde fen eğitimi hedeflenen bu amaçları hangi oranda gerçekleyebilmektedir? Fen
eğitiminde başarının en somut ve güvenilir ölçütü, ulusal ve uluslararası merkezi sınav
sonuçlarındaki göstergeler olmalıdır. Her yıl yapılan ÖSS sınavları, daha çok
ilköğretimin ikinci kademesinde öğrenilen temel fen kavramlarını kullanma, yorumlama
ve bilgiyi kullanma becerilerine dayanır. 45 sorunun yer aldığı bu sınavlarda son üç
yıllık sonuca göre çözülen fen sorusu sayısı 3,5-5,5 arasında değişmektedir. Bu veriler
Sosyal, Türkçe ve Matematik sonuçlarıyla karşılaştırıldığında fendeki sonucun oransal
olarak çok düşük olduğunu göstermektedir.

Uluslararası bir gösterge olan TIMSS-R (Third International Mathematics and Science
Study), fendeki başarı durumu için benzer sonuçlan vermektedir. Fen ve matematik
alanında, dört yılda bir yinelenen uluslararası bir düzey belirleme sınavı olan TIMSS-
R'nin 1999 yılındaki sonuçlarına göre Türkiye, sınava giren 38 ülke arasında fende
33.sırada yer alabilmiştir.
Sonuç olarak ülkemizde fen eğitiminde, eğitimin öteki alanlarına göre daha ciddi
sorunlar yaşanmaktadır. Bildiride, fen eğitiminde yaşanan sorunlar ve bunların
kaynakları irdelenerek çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.
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Onaltıncı ve Onyedinci yiizyıllardaki Bilimsel Devrim' in Batı'nın sosyal ve teknolojik
gelişmesine katkısı büyüktür. Bu devrimin Türkiye'ye yansımasındaki gecikmenin
çeşitli etkileri incelenecektir.
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Ülkemizde gerek üniversite öncesi gerekse üniversite fen/fizik eğitiminde yaygın olarak
uygulanmakta olan yöntem geleneksel aktarma yöntemidir. Bu yöntemin edilgen seyirci
durumunda tuttuğu öğrencilere doğa yasaları hakkında doğru bir kavramsal anlayış ve
düzenli bir bilgi yapısı kazandıramadığı, ezberci yaklaşımları özendirdiği, analitik
düşünme becerilerini geliştirmediği ve nihayet onların zihninde eksik, birbiriyle
bağlantısız ve yanılgılarla dolu bir bilgi yumağı oluşturduğu çok açıktır. Bunun en
çarpıcı kanıtları lise ve üniversite giriş sınavlarında alınan fen/sayısal puan
ortalamasının düşüklüğü ve bu sınavlarda sıfır puan olan öğrenci sayısındaki artışlardır.
Geleneksel aktarma yöntemine karşı çok önemli bir seçenek oluşturan çağdaş yöntemler
öğrencinin derslerin aktif bir katılımcısı olmasını öngören ve "aktif eğitim" adıyla anılan
yöntemlerdir. Aktif eğitim yöntemlerinin felsefi ve kuramsal temelini "yapılandırmacı
bilgi kuramı" yada "yaprlandırmacılık" olarak isimlendirilen öğrenme kuramı oluşturur.
Bu bildiride yapılandırmacı bilgi kuramının temel ilkeleri ve felsefi dayanağı ele
alınmakta ve fen/fizik eğitiminde öğretmenin rolü, öğretmen nitelikleri ve problem
çözme öğretisinin amaçları hakkında bu kuramın getirdiği yaklaşım ve öneriler
tartışılmaktadır. Ayrıca ders kitaplarının bu model açısından bir değerlendirmesi
yapılmaktadır.

39





Nükleer Fizik
ve

Yüksek Enerji Parçacık Fiziği
(05)





Tl"-Rl< Fİ/.İK İ)KR\FJ';İ 22. FİZİK KO.MUU'ISİ. hi 1 7 F.YIAA. 20U4. HODRİ :\1 H

CERN - ATLAS, CAST VE nTOF DENEYLERİ

ENGİN ARİK

Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü,
engin @ ocean.phys. boun. edu. tr

Avrupa CERN laboratuvarında yürütülmekte olan deneysel araştırmalarımız
çerçevesinde ATLAS, CAST ve nTOF deneyleri ele alınacaktır. Her bir deneyin detektör
yapısı, hangi safhada olduğu, fiziğe katkıları tartışılacaktır. Bu deneylerdeki
araştırmalarımızı yürütebilmek için yaşadığımız sorunlar da dile getirilecektir.
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