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We present results of an extensive study of the manipulation/extraction of an atom from
a small Ag mound on Ag(l 11) using a Ag tip. Molecular dynamics (MD) and molecular
static (MS) simulations were carried out using interaction potentials from the embedded
atom method. In order to evaluate the manipulation capabilities of the tip, we first
examine in detail the characteristics of the energy landscape in the absence of the tip, we
find that the energy barrier for the extraction of the Ag atom, either through lateral
(sliding downwards) or through vertical (climbing upwards) diffusion, to be about 0.3
eV. We show that the presence of the tip lowers the energy barrier for both lateral and
vertical diffusion. We find that when the tip is at the edge of the mound, and at a height
of 2.63 Â from the Ag atom, the barrier for diffusion drops to 0.052 eV for lateral and
0.21 eV for vertical manipulation. We discuss the effect of the tip shape and geometry
on the energetics, and present a detailed explanation of how the adatom is extracted from
a mound in good agreement with experimental observations [1].

[1] S. Hla et. al (private communication)
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FeNiCo/Ta/ FeNiCo ÜÇ KATMANLI İNCE FİLMDE MANYETİK
ANİZOTROPİLERİN FMR TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

F.YILDIZ*. B. AKTAŞ*, S. KAZAN*, S. TARAPOV**

*Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, Türkiye,
fyildiz @ gyte. edu. tr

**Institute of Radiophysics and Electronics NAS of Ukraine, Kharkov, Ukraine

Manyetik olmayan bir Ta tabakasının birbirinden ayırdığı iki ferromanyetik FeNiCo
tabakasından oluşan ince film hazırlandı. Her iki manyetik tabaka büyütülürken film
düzleminde fakat her iki tabakanın indüklenmiş mıknatıslamaları birbirine göre dik
olacak şekilde uygun DC manyetik alan uygulandı. Hazırlanan film daha sonra farklı
yönlerde uygulanan dış manyetik alan altında ferromanyetik rezonans (FMR) tekniği ile
incelenmiştir. Hem film düzleminde döndürülerek hem de film düzleminden film
normaline doğru döndürülerek açıya bağlı elde edilen FMR spektrumları a'nizotropik
davranış göstermişlerdir. Her iki açısal çalışmada bir şiddetli sinyalin yanı sıra, ana
moda göre daha düşük alanlarda zayıf şiddette sinyaller gözlenmiştir. Film düzleminden
film normaline doğru dönerkenki anizotropi demanyetizasyan alanından
kaynaklanmaktadır. İki farklı ferromanyetik katmandan kaynaklanan sinyallerin
analizinden her iki katmanında eksensel anzitopriye sahip olduğu ve aralarında 90° farz
kaymasının olduğu tespit edilmiştir. Bu eksensel anizotropiler filmin hazırlanma
aşamasında manyetik tabakaların birbirine göre dik indükleyici alan içinde
hazırlanmalarından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Küçük şiddetli pikler
magnetostatik modlara atfedilmiştir. Teorik bir model yapılmış ve özel bilgisayar
programı yazılarak ince filmin manyetik parametreleri belirlenmiştir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN IŞIĞIN POLARİZASYONU
İLE İLGİLİ DÜŞÜNME MODELLERİ

*AKl. F.N.. **GÜRELZ, *OĞUZO., *MUŞTU C.

* İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul,
cmustu @ iticu. edu. tr, fnaki @ iticu. edu. tr, ooguz @ iticu. edu. tr

** Marmara Üniversitesi, İstanbul,
zgurel @ marmara. edu. tr

2003-2004 öğretim yılında, T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Fizik II dersinde aktif
olarak "Elektrik ve Manyetizma" konusunun işlendiği ve Fizik II Laboratuarında "Işığın
Polarizasyonu" deneyinin yapıldığı bir dönem boyunca, öğrencilerin ışığın
polarizasyonu konusu ile ilgili geliştirdikleri düşünme modelleri araştırılmıştır. Bu
araştırmanın birinci kısmında; dönem başında öğrencilere bir öntest uygulanarak,
öğrencilerin sahip oldukları düşünme modelleri, ikinci kısmında; dönem sonunda ilk
öntest verilerinden yararlanılarak yeniden oluşturulan tekrar bir test ile öğrencilerin konu
ile ilgili değişen ve değişmeye direnç gösteren düşünme modelleri, nitel olarak
tümevarımsal analiz yöntemiyle, nicel olarak SPSS paket programıyla analiz edilmiştir.
Araştırmanın üçüncü kısmında; öğrenciler arasından seçilen heterojen bir grupla konu
hakkında detaylı olarak bir mülakat yapılmış ve sonuçlar ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Ayrıca bu düşünme modellerinin araştırmanın amaçlarına göre belirlenen bazı
demogratik değişkenlerle ilişkisi de SPSS programıyla incelenmiştir.
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK
GÖRÜŞLERİ VE TUTUMLARI

HİLAL AKTAMIŞ, RABİA KALEM TANEl*, ÖMER ERGİN**

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İZMİR, TÜRKİYE,
hilal. askar@deu. edu. tr

* Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İZMİR, TÜRKİYE,
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Öğrencilerin Fizik dersinde başarılı olması ve temel amaç olan anlamlı öğrenmeye
ulaşılabilmesi için öncelikle öğrencilerin Fizik dersine karşı olumlu bir tutum içinde
olmalarının sağlanması şarttır. Fizik dersi, öğrenciler tarafından zor ve anlaşılması güç
bir ders olarak görülmektedir. Fizik dersinden korkan, ilgi duymayan, önemsiz bulan
öğrencilerin, derse katılımını sağlamaksa çok güçtür. Bu nedenle Fizik dersi alan
öğrencilerin, dersle ilgili içinde bulundukları tutumun belirlenmesi ve diğer bütün
çalışmaların buna yönelik düzenlenmesi gerekmektedir.
Çalışmamızın örneklemini İzmir ilindeki çeşitli liselerde öğrenim görmekte olan 450
öğrenci oluşturmaktadır. 80 öğrencinin Fizik dersine yönelik yazılı görüşleri alınmıştır.
Ayrıca lise öğrencilerinin Fizik dersine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla bir ölçek
geliştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda öğrenci cümleleri düzenlenerek 56 maddelik
ölçek, 212 öğrenciye uygulanarak, faktör analizi ve güvenirlik analizi yapılmış ve madde
sayısı 33'e indirilmiştir. 33 maddelik ölçeğin ikinci pilot çalışması yapılarak, tutum
ölçeğinin alt boyutları belirlenecek ve güvenirlik çalışması tamamlanacaktır. Geliştirilen
ölçek İzmir ilindeki çeşitli liselerde öğrenim görmekte olan yaklaşık 450 öğrenciye
uygulanacak, tutum ölçeği alt boyutları ile istatistiksel olarak incelenecek ve öğrenci
görüşleri ile kıyaslaması yapılacaktır.
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KAVRAM HARİTALARININ FİZİK DERSİNDE KAVRAM
YANILGILARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI

K. ALTIN, M. ASLAN*

Deniz Lisesi Komutanlığı, Heybeliada, İSTANBUL,
kamilaltin@excite.com

Deniz Lisesi Komutanlığı, Heybeliada, İSTANBUL,
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Araştırma, İstanbul ilinde bir devlet lisesinde 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Lise-
2'de öğrenim gören 50 öğrenciyle yapılmıştır. Araştırmada öğrenciler fizik dersinde,
kavram haritalarının çizilmesini ders öğretmeni yardımıyla öğrenmişlerdir. Daha sonra
çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu gruplar kavram haritasının kullanılmasını daha iyi
öğrenmeleri için ödev olarak elektrostatik konusunda kavram haritaları çizmişlerdir.
Bundan sonra derste her öğrencinin tek başına manyetizma konusunda bir kavram
haritası çizmesi istenmiştir. Çizilen kavram haritaları incelenerek öğrencilerin
"Magnetizma" konusunda "doğru", "yanlış ve "eksik" bilgileri tespit edilmiştir. Son
aşamada öğrencilere aynı konuda açık uçlu sorulardan oluşan bir sınav yapılmış
cevaplardan öğrencilerin kavramlarla ilgili "doğru", "yanlış ve "eksik" bilgileri tespit
edilmiştir. Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerle öğrencilerin iki farklı yöntemle
(kavram haritası ve klasik sınav (essey) ) ile değerlendirilmesinin avantaj ve
dezavantajları tartışılmıştır. Çalışmada kavram haritalarının bilgisayar ortamında
çizilmesi uygulamalarından da örnekler verilmiştir.
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FİZİK ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM-AKTİF
ÖĞRENME

(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
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Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Bölümü, Buca,
İzmir, Türkiye,
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Eğitim ile ilgili yapılan çalışmalarda ortak amaç öğrenci başarısı yanı sıra öğrendiğini
unutmamadır. Bu nedenle yapılan araştırmaların tümü öğrencilerin başarılarının
artırılması ve bilginin kalıcılığı yönünde yoğunluk kazanmaktadır. Bunun içinde çeşitli
öğretim yöntemleri denenmektedir. Bu yöntemlerden biride probleme dayalı öğrenmenin
yer aldığı "aktif öğrenme" dir.
Günümüzde bilgi birikimindeki ve akışındaki artışın kazandığı baş döndürücü hız, çok
kısa sürede öğrenilen bilgilerin güncelliğini yitirmesine neden olmaktadır. Hızlı değişim,
eğitim stratejilerinde de değişiklik yapılması gerekliliğini doğurmuştur. Probleme dayalı
öğrenim (PDÖ) değişen koşulların yarattığı gereksinimler sonucu ortaya çıkmıştır. Aktif
öğrenme kavramı altında, "probleme dayalı öğrenme" yöntemiyle yapılan eğitimin ana
yapısı, gerekli olduğuna inanılan ve mesleki açıdan öncelik taşıyan bilgilerin merak ve
kuşku duygularıyla, araştırılarak öğrenilmesi ve bir sorunun çözümlenmesinde
kullanımına dayalıdır.
Bu çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinin çeşitli bölümlerinde
iki yıldır uygulanmakta olan aktif eğitim sisteminde fizik konularının öğrencilere nasıl
öğretildiği bir aktif öğretim örnek senaryosu ile sunulacak ve tartışılacaktır. Ayrıca
klasik yöntemle öğretilen fizik öğretimi ile olan olumlu ve olumsuz yönleri de
araştırılacaktır.

Yazışma adresi:
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi,
Jeoloji Mühendisliği Bölümü,
Bornova, 35100, İzmir
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KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE ÖLÇME

DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN İRDELENMESİ ÜZERİNE

BİR ÇALIŞMA

TOLGA GÖK ve İLHAN SILA Y
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Bu çalışmada; lisans düzeyindeki öğrencilerin fiziği daha iyi anlama, yorumlama,
sorgulama ve güncel yaşama uygulayabilmeleri için kullanılabilecek öğretim
yöntemlerinin ve ölçme değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi amaçlandı.
Fiziğin bir doğa bilimi olmasi nedeni ile, fizik dersleri temel öğretim yönteminin;
gözlem, gezi ve deneye dayali olmasi gerekmektedir. Ancak, çeşitli etkenler yüzünden,
fizik öğretiminde seçilecek yöntem; dersin amacina, konunun özelliğine, çevre
koşullarına, öğretmen ve öğrencilerin özelliklerine göre tayin edilmelidir. Fakat,
günümüzde büyük bir ivme kazanan; probleme dayali, beyin tabanli, işbirlikli öğrenme
vb. Aktif yöntemler, eğitim dünyasinin her alanina hızla girmektedir. Bu yöntemler
hakkinda yeterli araştırma, inceleme değerlendirme yapilmaksizin ve en önemlisi de
dayaniksiz bilgilerden faydalanilarak uygulama yapilmasi, birtakim olumsuzluklarin
yaşanmasina neden olur. Ayrıca, öğrencilerin kazandiği davranişlarin, daha güvenli ve
sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi de gerekmektedir. Bu bağlamda, eğitim ve
öğretimde hedef, amaçlanan noktaya ulaşmaksa, yöntem ve değerlendirme teknikleri,
hedefleri kapsayacak şekilde planlanmalidir. Söz konusu çalişma için geliştirilen
ölçekler, dokuz eylül üniversitesi buca eğitim fakültesi fizik eğitimi anabilim dalinda
okuyan yaklaşik 200 öğrenciye uygulandi. Elde edilen veriler, istatistiksel
değerlendirilerek çalişmaya ilişkin çeşitli öneriler sunuldu.
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İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ FEN BİLGİSİ VE
FİZİK DERS KİTAPLARINA VE MÜFREDATLARINA

AFYON'DAKİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN BAKIŞI

B.GÜL, İ. MARULCU ve M. DOĞAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Afyon,
mdogan @ aku. edu. tr

Öğrencilerin bilimsel becerilerini geliştirmek, ilk ve ortaöğretimdeki fizik eğitim ve
öğretiminin esas amacıdır. Buna paralel olarak öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini
geliştirmek için müfredat ve ders kitapları içeriğinin günümüz eğitim ve öğretim
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Afyon merkezdeki ortaöğretim kurumlarındaki 1400 öğrenci üzerinde yapılan anket
sonucunda fizik derslerine karşı oluşan şartlı bakışın sadece ortaöğretim kurumlarında
oluşmadığı, önemli bir kısmının ilköğretim aşamasında filizlenmekte olduğudur. Buna
yönelik olarak Afyon merkezdeki tüm fen bilgisi öğretmenleri ve belirlenen ilköğretim
okullarındaki öğrenciler üzerine yaptığımız çalışmalar konferansta sunulacaktır.

Teşekkür: Bu çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Komisyon
Başkanlığınca ve Afyon Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenmektedir.
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AFYON'DAKİ İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA FEN
VE FİZİK LABORATUVARLARININ KULLANIMI ÜZERİNE

BİR ARAŞTIRMA

B.GÜL, İ. MARULCU ve M. DOĞAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Afyon,
mdogan @ aku. edu. tr

Çağınızda toplumlarının gelişmesinde ve bilimin ilerlemesinde fiziğin katkısı önemlidir.
Bilime katkıda bulunabilecek öğrencilerimizin yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve somut
bilgilere sahip olabilmesi için fizik labaratuvarlarının şartları ve Jabaratuvar
çalışmalarının önemi büyüktür.

Afyon'daki ortaöğretim kurumlarında fizik labaratuvarlarının hangi ölçüde
kulanıldığının tespit için, öğrenciler üzerine yapılan anket sonucunda labaratuvarların
yeteri kadar kullanılmadığı görülmüştür. Daha sonra aynı tür çalışma ilköğretim
kurumlarındaki fen bilgisi öğretmenleri ve belirlenen ilköğretim okullarındaki
öğrenciler üzerinde tarafımızca yapılmıştır. Her iki anket sonuçları da karşılaştırmalı
olarak konferansta sunulacaktır.

Teşekkür: Bu çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Komisyon
Başkanlığınca ve Afyon Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenmektedir.
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ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIF FİZİK DERSLERİNDE
İŞBİRLİKLİ ÖĞRETİM UYGULAMASI

K. KANTARLI

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Bornova/İzmir, Türkiye
kantarli®sci. ege. edu. tr

Fizikçiler ve fizik öğretmenleri öğrencilerin geleneksel yöntemlerle yapılan derslerde
çok az fizik öğrendiklerinin farkına varmışlardır. Araştırmalar öğrencilerin derslerle
ilgili malzemeyle aktif olarak uğraştıkları zaman karmaşık düşünme becerilerini daha
etkin olarak geliştirebildiklerini göstermektedir. Ortaklaşa etkinliklerin öğrencilerin
öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarını sağlayan mükemmel bir yöntem olduğu
anlaşılmıştır. Bu bulgulara yanıt olarak geleneksel derslerin formatında değişiklik
yapmaktan öğretim yönteminin tamamen değiştirilmesine kadar çok sayıda pedagojik
yöntem geliştirilmiştir.

Bu yeni pedagoji kapsamında üniversite birinci sınıf fizik dersleri için geliştirilen ve
İşbirlikli Öğrenme(İBÖ) adıyla anılan bir yöntem Harvard üniversitesinde 1991 den beri
uygulamaktadır. Kalabalık sınıflar için tanımlanan İBÖ yönteminin esasını öğrencilerin
konulan anlamaktaki güçlüklerini ders sırasında açığa çıkarmak ve öğrencilere söz
hakkı vermek için tasarlanan özel sorular oluşturmaktadır. Kavram Test adı verilen bu
soruları uygulayabilmek için geleneksel ders formatında değişiklik yapılması
gerekmektedir.

Bu çalışmada İBÖ Yönteminin esasları açıklanmakta ve Ege Üniversitesi Bilgasayar
Mühendisliği Fizik I dersinde uygulanması sırasında yöntemin etkinliği ile ilgili olarak
elde edilen ölçme ve değerlendirlendirme sonuçlan tartışılmaktadır.
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FİZİK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK ALAN VE AKI
KAVRAMLARI İLİŞKİSİNDE MATEMATİKSEL FORMALİZMİ

KULLANABİLME ANLAYIŞLARI

K. KANTARLI

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Bornova/İzmir, Türkiye
kantarli@sci. ege. edu. tr

Bu çalışmada Fizik Lisans öğrencilerinin elektromanyetik kavramların sözel ve
matematiksel tanımlaması ile bunların grafiksel gösterimleri arasında ilişki kurabilme
anlayışları araştırılmıştır. Çalışmada ele alınan kavramlar elektrik alan ve akıdır.
Öğrencilere elektriksel akının sözel ve matematiksel tanımı, matematiksel tanımın
kulanılması, kuvvet çizgisi yoğunluğu-elektrik alan ilişkisi, kapalı bir yüzeyden geçen
net akı, Gauss yüzeyi, elektrik alanların süperpozisyonu ve elektrik alanın dipole etkisi
konularında olmak üzere çoktan seçmeli yedi kavramsal soru yöneltilmiştir. Sonuçlar,
öğrencilerin fiziksel durumların anlam taşıyan görünüşlerini anlamakta güçlük
çektiklerini göstermektedir. Alan ve akının fiziksel tanımlarını, vektörlerin skaler
çarpımı ve integral hesap içeren matematiksel formalizmle birleştiremedikleri, bu
formalizmi en temel durumlara uygularken sorun yaşadıkları belirlenmiştir.
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MATEMATİK DERSİ UYGULAMALARINDA MATEMATİK
YAZILIMI KULLANILMASININ MÜHENDİSLİK VE FİZİK

BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ

*AKI.F.N., **GÜRELZ., *OĞUZO,, *MUSWC.

* İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul,
cmustu @ iticu. edu. tr, fiıaki @ iticu. edu. tr, ooguz @ iticu. edu. tr

** Marmara Üniversitesi, istanbul,
Zgurel@marmara.edu.tr

Bu çalışmada, bir matematik yazılımı olan "Matematikçi" programının üniversite
öğrencilerinin matematik dersindeki öğrenmeleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. İki
hafta boyunca nitel ve nicel veriler toplanmış, çalışma iki aşama olarak planlanmıştır.
Birinci aşama; "Polar Koordinatlar" konusunun geleneksel yöntemlerle anlatılmasını ve
öğretmen öğrenci etkileşimlerinin incelenmesini; ikinci aşama ise aynı konu üzerinde
"Matematikçi Programı" ile öğrenci çalışmalarını kapsamaktadır. Birinci aşamadan
sonra öğrencilere "Polar Koordinatlar" konusunu içeren problemlerinden oluşan bir test
uygulanmıştır. İkinci aşamadaki öğrenci çalışmalarında; öğrenciler Polar Eşitliklerin
grafiklerini bilgisayar ortamında çizmişler, ders boyunca konuyu kapsayan birçok
problemleri de "Matematikçi Programı" yardımı ile çözmüşlerdir. Yazılımın öğrencilerin
birbirleri ile ve öğretmenleri ile etkileşimi üzerindeki etkileri de gözlenmiştir.
Öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki değişimi araştırmak amacıyla, uygulama sonrasında
tekrar sınav uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiştir.
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ÖSS SINAV SİSTEMİNİN SONUCUNDA OLUŞAN OKUL-
DERSHANE İKİLEMİNİN FİZİK EĞİTİMİ AÇISINDAN

İNCELENMESİ

B. ORVNCAK ve M. DOĞAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Afyon,
mdogan@aku.edu.tr

Ülkemizde öğrenciler, eğitimlerinin çeşitli aşamalarında merkezi sınavlarla
karşılaşmaktadırlar. Bu tip sınavlar uzun yılların bilgi birikimini sınırlı zaman içerisinde
sınayan sınavlardır. Yapılan bu merkezi sınavlar içerisinde en önemlisi Üniversiteye
yerleştirilmeyi sağlayan Öğrenci Seçme Sınavıdır (ÖSS). Her yıl bu sınava giren öğrenci
sayısı artmakta, fakat sınava girenlerin çok az kısmı bir yükseköğretim programına
yerleştirilebilmektedir. Aday sayısı artıp üniversiteye girmek zorlaştıkça; yapılan
merkezi sınavların, eğitim sisteminin işleyişine, dolayısıyla öğrenciler üzerine bir takım
etkiler yarattığı görülmektedir. Günümüzde son sınıfa gelmiş bir lise öğrencisi için en
önemli başarı ÖSS'de yüksek puan alarak bir yükseköğretim kurumuna yerleşmektir. Bu
nedenle öğrenciler okullarda aldıkları eğitimi yeterli görmeyip, kendilerine dershane
takviyesi yapma ihtiyacı duymaktadırlar. Bu takviyeyi gerektiren en önemli derslerden
birisi de fiziktir. ÖSS'de son üç yıl dikkate alındığında, her yıl 19 fizik sorusu çıkmasına
rağmen, net cevap ortalaması 2,2 dir. Bu nedenle öğrenciler fizik eğitiminde Okul-
Dershane ikilemindedirler.

Bu çalışmada ÖSS sınavının öğrencilerde oluşturduğu Okul-Dershane ilişkisi
incelenecektir. Lise öğrencilerine uyguladığımız anket sonucunda; öğrenciler,
dershanede aldıkları fizik eğitimini okulda aldıkları fizik eğitimine göre daha iyi ve daha
işe yarar görme eğilimindedir. 1400 öğrenci üzerinde yapılan bu anket çalışmasında
alınan sonuçlar (i) cinsiye, (ü) sınıf, (iii) okul türü, (iv) sınıf türü ve (v) gelir durumlarına
göre karşılaştırmalı olarak konferansta sunulacaktır.

Teşekkür: Bu çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Komisyon
Başkanlığınca 02-FENED-01 kodlu bilimsel proje kapsamında desteklenmiştir.
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ORTAÖĞRETİM VE YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN
ATOM KAVRAMINA BAKIŞI

B. ORUNCAK, R. ÜNAL*, H. A. YALIM**ve İ. DOĞAN*"*

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Afyon,
Türkiye

boruncak@aku.edu.tr
* Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Afyon,

Türkiye
runal@aku.edu.tr

"Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Afyon,
Türkiye

hayalim® aku. edu. tr
***Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü,

Afyon, Türkiye
idogan @aku. edu. tr

Fiziğin diğer bölümlerinin aksine 20. yy. fizik kavramlarının öğrenciler tarafından ne
şekilde algılandığı üzerine yapılan çalışmalar sınırlıdır (Ünal and Zolmann 1996). Bu
çalışmada, fizik eğitiminde yer alan soyut kavramlardan olan "Atom" kavramının
öğrenciler tarafından nasıl algılandığı ve nasıl tanımlandığı araştırılmıştır. Bu amaçla
oluşturulan ankette öğrencilere sunulan açık uçlu soru ile öğrencilerin "Atom"
tanımlarına bakılarak, öğrencilerin atomla ilgili bilgi ve düşüncelerine ulaşılmıştır.
Anket; 323'ü Afyon Kocatepe Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde okuyan 1. sınıf
öğrencileri, 595'i Afyon ilinde bulunan çeşitli liselerin öğrencileri olmak üzere 918
öğrenciye uygulandı. Bu anketlerin incelenmesinde "Phenomenographic metot"
kullanıldı. Bu metotta öğrenci cevaplarını önceden belirlenmiş kategorilere yerleştirmek
yerine, kategorilerin öğrenci cevaplarına göre oluşturulması esastır. Bu çalışmada, konu
ile ilgili elde edilen sonuçlar sunulacaktır.
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FİZİK DERSİNE BAKIŞI

B. ORUNCAK, R. ÜNAL ve N ÖZEK

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Afyon,
Türkiye

boruncak @aku. edu. tr
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Afyon,

Türkiye
runal@aku.edu.tr

'Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Isparta,
Türkiye

nozek@ sdu.fef. edu. tr

Fizik eğitiminde, laboratuarların etkin kullanılamaması, öğrencilerin dersi gereksiz
görmesi gibi bir takım sorunların var olduğu bilinmektedir (Bakaç M. ve Kumru M. N.,
1998; Doğan M., Oruncak B. ve Günbayı İ., 2002). Bu sorunlardan biriside fizik dersine
karşı oluşan önyargı olarak tespit edilmiştir (Doğan M., Oruncak B. ve Günbayı İ.,
2002). Fizik dersine karşı önyargı çeşitli etkenlere bağlı olarak, anlık gelişebileceği gibi,
eğitim süreci içerisinde birikimle de ortaya çıkabilir. Bu nedenle öğrencinin fizik kavram
ve terimleriyle ilk karşılaşma anı önyargının oluşmasında önemli bir an olabilir. Bu ilk
karşılaşmada öğrencinin rehberi olan sınıf öğretmenlerinin temel fizik bilgisi veya fiziğe
karşı tavrı öğrencide bir önyargı oluşumunu tetikleyebilir. Bu çalışmada, ileride bu
rehber rolünü üstlenecek sınıf öğretmeni adaylarının fiziğe karşı tutumları incelenmiştir.
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FİZİK BÖLÜMLERİNİN TERCİH EDİLME NEDENLERİ VE
ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

L SONĞÜR, N. AĞU, U. ÖZTORNACl, B. TAŞDEMİR, İ. ÜNAL, S. ÖZGEN

Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Elazığ, Türkiye,
sozgen @fır at. edu. tr

Fen edebiyat fakültelerinin fizik bölümleri, ülkenin temel fizik bilimi alanında ihtiyaç
duyduğu donanımlı bireyleri yetiştirmek amacıyla eğitim vermektedir. Ancak, bu alanla
ilgili istihdam problemlerini bir ölçüde aşmak maksadıyla, öğrenciler zaman zaman fizik
eğitimine yönlendirilmektedir. Bu durumda, fizik bölümü öğrencileri, fizik eğitimi ile
fizik bilimi arasında zor bir tercih yapmaya itilmektedir. Bu koşullar altındaki
öğrencilerin fizik bölümlerini tercih etme gerekçelerini ve gelecekten beklentilerini
anlamak, onları mezuniyet sonrası şartlara hazırlamakta önemli bir adım olacaktır. Bu
amaçla, fizik bölümü öğrencilerine uygulanmak üzere; aile, sosyal etkinlikler ve eğitim
profillerini kapsayan, açık uçlu ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan toplam 50 soruluk
bir anket hazırlanmıştır. Anket, Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü
öğrencilerine uygulanmıştır. 100 kişilik örnekleme ile gerçekleştirilen anket verileri
SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar aile, sosyal etkinlik ve eğitim
konularını kapsayan üç farklı grupta irdelenmiştir.
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BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK

MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

RABİA (KALEM) TANEL, SERAP KAYA, ZAFER TANEL

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi OFMAE Böl. Fizik Eğt. AD,
İzmir, Türkiye,

rabia. kalem @deu. edu. tr
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi OFMAE Böl. Fizik Eğt. AD,

İzmir, Türkiye,
serap. kaya@deu. edu. tr

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi OFMAE Böl. Fizik Eğt. AD,
İzmir, Türkiye,

zafer. tanel@deu. edu. tr

Eğitimde verimliliği etkileyen en önemli etkenlerden birisi öğretmendir. Toplumun
değerlerinin korunması, sürdürülmesi ve yeni değerlerin kazandırılmasında öğretmen en
önemli öğedir. Eğitim fakültelerinde okuyan ve geleceğin öğretmenleri olacak olan
öğrencilerin öğretmenlik mesleğini sevmeleri, mesleklerini başarıyla yürütebilmeleri için
bir ön koşuldur. Buca Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenlere göre incelemek amacıyla
geliştirilen ölçek, Fizik 1,2,3,4,5. sınıf öğrencilerinden toplam 150 öğrenciye
uygulanmış, veriler istatistiksel olarak değerlendirilerek farklı değişkenler (cinsiyet, sınıf
düzeyi, üniversiteye giriş tercih sırası, vs.) açısından incelenmiş ve sonuçlar tartışılarak,
öneriler sunulmuştur.
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ELEKTRİK ALAN VE MANYETİK ALAN KAVRAMLARINA
İLİŞKİN

KAVRAMA DÜZEYİNİN VE YANILGILARIN BELİRLENMESİ

Z.TANEL* VE M.EROL**

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,
İzmir, Türkiye

* zafer.tanel@deu.edu.tr
** mustafa.erol@deu.edu.tr

William Thomson'un 1850'de, Micheal Faraday'in 1851'de ve nihayet bu iki çalışmayı
birleştiren James Clerk Maxwell'in 1873'de yaptığı çalışmalardan başlayarak, manyetik

alan (//) ve manyetik indüksiyon (B) kavramları arasındaki ilişkinin ortaya

koyulması üzerine tartışmalar günümüze kadar sürmüştür. Son yıllarda yapılan

çalışmalarla ilgili literatür incelendiğinde, benzer sorunların elektrik alan (E) ve

elektriksel indüksiyon ( D ) kavramları için de geçerli olduğu görülmektedir. Nitekim
maddenin elektriksel ve manyetik özelliklerini ortaya koyan bu temel kavramlar
arasındaki ilişkinin ortaya koyulmasındaki farklılıklar, bu kavramların öğretiminde de
çeşitli sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, ilgili dersleri aldıktan sonra
öğrencilerin bu kavramlara ilişkin bilgilerindeki eksiklik ve yanılgılarını ortaya çıkarmak
amacıyla hazırlanan "Elektrik ve Manyetik Alanlar Kavram Tarama Testi"nden elde
edilen sonuçlar bu çalışmada değerlendirilmiştir. Hazırlanan test, İzmir ilinde bulunan üç
üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ve Eğitim Fakültesi Fizik
Öğretmenliği öğrencilerine uygulanmış, elde edilen istatistiksel veriler okuyucunun
dikkatine sunulmuştur.
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