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YASAL UYARI

Bu fas�kül 5846 sayılı yasanın hükümler�ne göre kısmen ya da tamamen basılamaz, dolaylı dah� 
olsa kullanılamaz; fotokop� ya da başka b�r tekn�kle çoğaltılamaz. Her hakkı saklıdır ve Ertan 

S�nan Şah�n �le Uğur Yıldırım'a a�tt�r.



ERTAN SİNAN ŞAHİN UĞUR YILDIRIM

Değerl� öğrenc�ler,

S�zlerle oldukça uzun b�r yolculuğa çıkıyoruz. Hedef�m�z, f�z�ğ� anlayarak öğrenmek. El�n�zdek� kaynak, 
bu zorlu yolculukta, s�z�n �ç�n her şey� daha kolaylaştırmak �ç�n hazırlandı.

Derslere çalışırken, ders v�deolarımızda yaptığımız öner�lere d�kkat etmen�z son derece öneml�. 
Dersler�n �şlen�ş�, hazırlanan �çer�kler, seç�len sorular ve uygulanan anlatım yöntem� baştan sona 
özenle kurgulandı. 

Ezberden uzaklaşmanız, kavramları doğru b�r şek�lde öğrenmen�z ve kavram yanılgılarından 
sıyrılmanız b�z�m �ç�n temel hedeflerd�r. Bu temel hedefler� gerçekleşt�rd�kten sonra, soru 
çözümler�yle b�lg�ler�n�z� pek�şt�rmen�z� böylece ün�vers�teye g�r�ş sınavlarına hazır hale gelmen�z� 
amaçlıyoruz.

Dersler�n �şlen�ş sırası, önerd�ğ�m�z çalışma sırasıdır. Bu sıralamada değ�ş�kl�kler yapmadan önce, 
hang� dersler�n hang� derslerden önce öğren�lmes� gerekt�ğ�n� b�lmen�zde yarar var.

Bu dersler 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrenc�ler� �le sınavlara hazırlanan l�se mezunu öğrenc�ler tarafından 
kullanılab�l�r. Kaçıncı sınıftaysanız, o sınıfta yer alan konuların dersler�ne çalışab�l�rs�n�z.

V�deoları �zlerken sık sık durdurup notlar almaktan ve anlamadığınız yerler� ger�ye alıp �zlemekten 
çek�nmey�n. “Sıra sende” sorularıyla mutlaka �lk önce kend�n�z uğraşın. “Sıra sende” soruları dersler�n 
b�r parçası olduğu �ç�n soruları doğru çözsen�z de çözümler� mutlaka �zley�n. Testler� de önce kend�n�z 
çözün ardından çözümler� �zley�n. 

Unutmayın! Dersler�n en öneml� b�leşen� s�zlers�n�z. S�z, derslere ne kadar dâh�l olursanız her şey o 
kadar kolay olacaktır.

Onl�ne eğ�t�m�n sunduğu �mkânlardan en �ler� düzeyde faydalanarak b�rl�kte başaracağımıza 
�nanıyoruz.

Hep�n�ze �y� çalışmalar…

Sunu



Öncel�kle dersler� �zleyeb�lmek �ç�n 
ertans�nansah�n.com adres�nden bu k�tabın 
konularını �çeren v�deo dersler� satın almalısın. 
Satın almadan önce ücrets�z dersler� �zlemen� 
tavs�ye eder�z. Bu konudak� detaylara 
s�tem�zden ulaşab�l�rs�n. 

V�deoları satın aldıktan sonra k�tabımızla; 
b�lg�sayarın, tablet�n, telefonun başına 
geçeceks�n. S�tem�z� açıp derse başlayacaksın. 

Önce kısa özetler ve soru çözümler�yle konuyu 
ben anlatacağım. Gerekt�ğ�nde durdurup 
notlarını alacaksın. Her b�r kazanımdan, alt 
başlıktan, soru türünden sonra konuyu daha �y� 
anlayab�lmen �ç�n Sıra Sende soruları 
çözeceğ�z.

Sıra Sende soruları

Sıra Sende ded�ğ�mde v�deoyu durdurup 
sorularla uğraşacaksın. Anlattıklarımı 
kullanarak bu soruları çözeb�l�rs�n. İstersen 
notlarını da kullan. Fakat “çözemed�m” demeden 
önce her b�r soru �ç�n en az 5 dak�kanı ver�ml� b�r 
şek�lde ayırdığından em�n olmalısın. Ardından 
ben�m çözümler�m� �zlemen� �st�yorum. Bu, 
yapacağımız dersler�n b�r parçası olarak 
kurgulandı. Ben�m çözümler�m� de mutlaka 
görmen� �st�yorum.

Bu eğ�t�m ser�s�nde sen�n �ç�n en yararlı kısım 
Sıra Sende olacak. Eğer, “v�deoları, soru 
çözümler�n� hızlı hızlı �zley�p geçey�m” dersen o 
ders�n sana b�r faydası olmayacak. O yüzden 
gereken sabrı ve çabayı göstermel�s�n.

Konu anlatımını b�t�rd�kten sonra soru 
çözümler�yle tırmanışa geç�yoruz. 

Sev�yelend�r�lm�ş test soruları

Test düzeyler�n�n �s�mler�n� seçerken yüksek 
�rt�fa dağcılığından es�nlend�k. Bu k�tapta Ana 
Kamp, İler� Kamp ve Z�rve testler�n� göreceks�n. 

İlk olarak öğrend�kler�m�z� pek�şt�rmem�z 
gerek�yor. Ana Kamp sorularıyla başlıyoruz. 
Konu anlatımı esnasında Sıra Sende'lere yakın 
düzeyde sorular çözerek temel�m�z� 
kuvvetlend�r�yoruz. Konuyu b�t�rd�kten sonra 24 
saat �çer�s�nde Ana Kamp testler�n� çözmen 
gerek�yor. Konu çalışmayı b�t�r�r b�t�rmez ufak 

b�r moladan sonra Ana Kamp testler�ne 
geçmel�s�n. 

Ardından İler� Kamp'a geç�yoruz. Burada 
sınavda karşımıza geleb�lecek düzeyde 
sorularla karşılaşıyoruz. Yorum soruları, kavram 
soruları, �şlem soruları… Ana Kamp testler�nden 
b�r gün sonra bu testlere geçeb�l�rs�n. Konuyu 
pek�şt�rmek adına doğru olan budur.

B�r sonrak� hedef�m�z Z�rve olacak. Burada sınav 
sev�yes�n�n b�raz üstüne çıkacağız. Amacımız 
kavrayışımızı der�nleşt�rmek. B�r adım ötes�n� 
görmek ve kend�m�ze olan güven� artırmak. 
Z�rve testler� sen� fazla zorluyorsa bu soruları 
sonraya bırakab�l�rs�n.

El�ndek� bütün soruların v�deo çözümler� 
s�tem�zde var. Tavs�yem çözeb�ld�ğ�n soruların 
da çözümünü �zlemen. Arada vereceğ�m 
detaylar b�r yerlerde �ş�ne yarayab�l�r. 

Nasıl �lerleyeceğ�z?

Bu çalışmanın tamamı b�r bütün olacak şek�lde 
tasarlandı. B�rl�kte çalıştığımızda eks�kler�n�n b�r 
b�r kapandığını ve denemelerdek� başarının 
yükseld�ğ�n� göreceks�n. Tab� bunun �ç�n 
tavs�yeler�m� d�kkate almanı �st�yorum.

B�rb�r�yle bağlantı konulara �l�şk�n detayları 
kaçırmaman çok öneml�. Örneğ�n d�nam�k 
konusunu anlaman �ç�n mutlaka kuvvet ve 
denge konularına b�rl�kte çalışmalıyız. Bu 
yüzden konuları atlamamalısın.

Başka b�r kaynağa �ht�yacım var mı?

El�ndek� bu çalışma sana f�z�ğ� kavratmak �ç�n 
kurgulandı. Bu dersler� tamamladıktan sonra 
bol soru çözmek �ç�n farklı kaynaklara 
yöneleb�l�rs�n.

Ün�vers�teye g�r�ş sınavlarına hazırlık en az b�r 
yıl süren b�r çalışma gerekt�r�r. Bu yüzden her 
zaman ek kaynaklara �ht�yacın olacak. B�r 
konuyu daha �y� pek�şt�rmek ya da zorlandığın 
b�r soru türünden farklı örneklerle karşılaşmak 
�ç�n başka kaynaklara �ht�yaç duyab�l�rs�n.

Sev�yen�ze uygun kaynak öner�ler�ne 
s�tem�zden ulaşab�l�rs�n.

ERTAN SİNAN ŞAHİN

Bu k�taba ve v�deo dersler�m�ze nasıl çalışacağız?



Atom Modelleri

Atom modelleri

Atom kavramının tarihsel arka planını ele alalım.

• Leucippus ve Democritus

• Epicurus

• Orta Çağ İslam filozofları

• Robert Boyle ve Isaac Newton

Dalton atom modelini inceleyelim.

• Kimyasal reaksiyonlardaki katlı oranlar yasasını esas
almıştır.

• Atomun parçalanamaz, oluşturulamaz ve yok edilemez
olduğunu savunmuştur.

• Aynı elementin atomlarının özdeş olduğunu ortaya
atmıştır.

• Atomların kimyasal reaksiyonlarla bir araya geldiğini ya
da ayrıldığını savunmuştur.

Thomson atom modelini inceleyelim.
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Üzümlü kek model"

poz"t"f yüklü
madde

• 1897’de elektronu keşfetmiştir.

• Katot ışınlarının sebebinin elektronlar olduğunu
göstermiştir.

• Manyetik alanı kullanarak elektronun yükünün kütlesine
oranını hesaplamıştır.

• Elektronların atom içerisine homojen bir şekilde
dağıldığını öne sürdüğü üzümlü kek modelini
geliştirmiştir.

• Atomun nötr olması gerektiği için, pozitif yükün atomu bir
bulut gibi kaplıyor olabileceğini ortaya atmıştır.

Uyarı!

Elektronun keşfi, Dalton’un atomun bölünemez bir yapıda
olması savını çürütmüştür.
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Millikan’ın yağ damlası deneyiyle elektronun yükünü nasıl
ölçtüğünü inceleyelim.

yağ
damlaları püskürtücü

m#kroskop

+
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Rutherford’un altın film deneyinin düzeneğini ve bu deneyle
elde ettiği sonuçları inceleyelim.

saçılan
parçacıklar

parçacığı
kaynağı

altın film

1908-1913 yılları arasında devam eden bu deneyin sonuçlarını
tartışalım.

Thomson model! Rutherford model!

• Bir atomun kütlesinin büyük bir kısmını oluşturan pozitif
yüklerin, çekirdek olarak tanımlanan çok küçük bir
bölgede yoğunlaştığı tespit edilmiştir.

• Atom elektriksel olarak nötrdür.

• Atom çekirdeği etrafında büyük boşluklar vardır.

• Elektronlar çekirdek çevresindeki boşluklarda
bulunmaktadır.

Proton, 1917’de Rutherford tarafından yapılan farklı bir deneyle
keşfedilmiştir.

Faydalı bilgi

Nötron, 1920’de Rutherford tarafından öngörüldü ve
1932’de James Chadwick tarafından keşfedildi.
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Zirve: Test 1

1. Şekilde Millikan tarafından yapılan yağ damlası deneyine ait
düzenek verilmiştir. Püskürtülen yağ damlaları yüklenerek
delikten geçip elektrik alan içerisine girmektedir. Elektrik alan
değiştirilerek yüklü damlaların durdurularak dengeye getirilmesi
sağlanmaktadır.

yağ
damlaları püskürtücü

m#kroskop

+

−

Deney düzeneğiyle ilgili,

I. Düzenekte mümkün olduğunca düzgün bir elektrik alan
üretilmelidir.

II. Düzeneğe uygulanan voltaj değiştirilebilir olmalıdır.

III. Damlaların yüklerini hesaplayabilmek için kütlelerini
bilmek gerekir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

2. Uyarılmış bir hidrojen atomu temel hale dönerken oluşan
ışıma serilerinin bazıları şekildeki gibidir. Serilerdeki Hβ
ışımasının yeşil renkte olduğu bilinmektedir.

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

!yonlaşma

n=6

n=7

n=∞

Lyman ser!s!

H

H

H

Balmer ser!s!

Buna göre;

I. Hγ mavi renkte olabilir.

II. Hα kırmızı renkte olabilir.

III. Lyman serisindeki ışımalar kızılötesi olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III
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3. Balmer serisinde verilen ışımalarla ilgili,

I. Hβ ışıması elektrik ve manyetik alan içerisinde sapar.

II. Hα ışımasının kütlesi Hβ ve Hγ ışımasına göre daha
fazladır.

III. Hα ışıması boşlukta ışık hızıyla yayılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

4. Şekilde; hidrojen, helyum ve cıva elementlerinin bazı
ışımalarını içeren spektrumlar (tayflar) verilmiştir. Spektrumlar
üzerindeki çizgiler elementlerin yaptığı ışımaları
göstermektedir.

Spektrumlarla ilgili,

I. Hidrojen, helyum ve cıva elementlerinin ışıma
spektrumlarından yararlanarak bu elementleri ayırt
etmek mümkündür.

II. Spektrum çizgileri elementlerin enerji düzeyleri hakkında
bilgi vermektedir.

III. Elementlere verilen enerji miktarları artırılırsa spektrum
çizgileri küçük dalga boyuna doğru kayma gösterir.

yargılarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği

Büyük patlama teorisi

Hubble yasasının ne olduğunu ve evrenin genişlemesinin ne
anlama geldiğini tartışalım.

Büyük patlama teorisini destekleyen gözlemlerin sonuçlarını
tartışalım.

Bunlar;

• kozmik fon ışımasının teorik olarak öngörülmesi ve bu
ışımanın gözlemlenmesi,

• hafif elementlerin çokluğu,

• uzak galaksilerin daha genç olup yakındakilerin daha
olgun olması,

• ilkel gaz bulutlarının sadece H ve He atomları içermesi,

• evrenin yaşına dair yapılan hesaplamalarla yıldızların
evriminin uyumlu olması

şeklinde sıralanabilir.

Büyük patlama teorisini inceleyelim.

• Teori evrenin yüksek yoğunluklu ve yüksek sıcaklıklı
bir durumdan şimdiki durumuna nasıl genişlediğini
açıklamaktadır.

• Teoriye göre evrenin yaşı 13,8 milyar yıldır.

• Evren genişledikçe soğumuş ve atom altı parçacıklar
oluşmuştur.

• Evrenin oluşumundan 379 bin yıl sonra atomların
oluşmaya başlaması sonucu evrenin plazma hali son
bulmuştur. Kozmik fon ışıması bu dönemde oluşmuştur.

• Atomların oluşmasının ardından, genişleyen evrende
kütle çekim etkisi sonucu maddenin yoğun olduğu
bölgeler oluşmuştur.

• Bu yoğunlaşma bölgelerinde yıldızlar ve galaksiler
oluşmuştur.

• Son yapılan gözlemler evrenin hızlanarak genişlediğini
göstermektedir.
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Faydalı bilgi

Bütün galaksiler Dünya’dan uzaklaşmamaktadır. Örneğin
Andromeda Galaksisi’nin Güneş Sistemi’nin içinde
yer aldığı Samanyolu Galaksisi’yle 4 milyar yıl içinde
çarpışması öngörülmektedir.

Uyarı!

Büyük patlama teorisi tarafından açıklanamayan
problemler bulunmaktadır. Bu problemlerin çözümü için
bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Evrenin oluşumu ve
sonu hakkında büyük patlama teorisine alternatif teoriler
de bulunmaktadır.

Sıra sende

1. Hubble yasasına göre,

I. Gözlemlenen galaksilerin büyük bir kısmının Dünya’ya
olan uzaklığı ile Dünya’dan uzaklaşma süratleri doğru
orantılıdır.

II. Bütün gök cisimleri Dünya’dan uzaklaşmaktadır.

III. Bir yıldızın kırmızı renkte görünmesi Dünya’dan
uzaklaştığı anlamına gelir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

2. Büyük patlama teorisiyle ilgili,

I. Teorinin ortaya çıkışında Hubble yasası önemli bir yer
tutar.

II. Teoriye göre evrenin bir başlangıcı vardır.

III. Teori bütün kozmolojik gözlemleri başarıyla
açıklamaktadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

1



Konu Anlatımı: Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği

Madde ve antimadde

Elektronun, karşıt parçacağı pozitron ile çarpışması sonucu
neler olacağını inceleyelim. Oluşan fotonların enerjilerini
tartışalım.

elektron

poz!tron

e−

e+

Yüksek enerjili bir fotonun bir atom çekirdeği ile etkileşimi
sonucu çift oluşumunu inceleyelim.

foton çek!rdek

Bir antiprotonun kuark yapısını ve fiziksel özelliklerini
inceleyelim.

d

u u

d

u u

proton ant!proton

Uyarı!

Karşıt parçacıkların kütleleri eşit ve yükleri zıt işaretlidir.
Bazı parçacıkların karşıt parçacıkları kendileridir.

Sıra sende

12. Madde ve antimadde ile ilgili,

I. Karşıt parçacıklar birbirini yok ederek enerji açığa
çıkarabilirler.

II. Yüksek enerjili bir foton kendiliğinden bir elektron ve
pozitron çiftine dönüşebilir.

III. Yüksek enerjili bir foton madde ile etkileşerek madde ve
antimadde çifti oluşturabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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13. Şekilde X, Y ve Z parçacıklarının kuark yapısı verilmiştir.

u d

d

X

u

d

u

Y

u

d

u

Z

Buna göre parçacıkların adlandırılması aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?

X Y X

A) Antinötron Nötron Antiproton

B) Nötron Proton Antiproton

C) Proton Nötron Antinötron

D) Anti nötron Proton Antinötron

E) Nötron Antinötron Proton

14. Şekilde X ve Y parçacıklarının kuark yapısı verilmiştir.

u s

X

us

Y

X parçacığının yükü +e olduğuna göre,

I. u kuarkın yükü +
2

3
e ise s kuarkın yükü –

1

3
e’dir.

II. X ve Y karşıt parçacıklardır.

III. Y’nin yükü –e’dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

"Sıra sende" cevapları

1-A 2-D 3-E 4-C 5-A 6-E 7-B 8-D

9-C 10-C 11-C 12-D 13-B 14-E
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Radyoaktivite

Temel kavramlar

Radyoaktivite konusunun temel kavramlarını inceleyelim.

• Atom çekirdeği

• Atom numarası

• Kütle numarası

• Nükleon

• İzotop

• Nükleer reaksiyon

• Radyoaktif bozunma

• Doğal radyoaktiflik

• Yapay radyoaktiflik

• Yarılanma süresi

• Nükleer enerji

• Bağlanma enerjisi

Radyoaktivitenin keşfinde rol alan bilim insanlarını tanıyalım.

• Wilhelm Röntgen 1895’te X-ışınlarını keşfetti.

• Henri Becquerel radyoaktivitenin kanıtlarını keşfeden ilk
kişiydi.

• Marie ve Pierre Curie, radyoaktif radyum ve polonyum
elementlerini keşfettiler ve bu elementleri saf halde elde
etmeyi başardılar.

Kararlı ve kararsız atomlar

Karbon-14 izotopunun nükleer bozunma tepkimesini ve bu
izotopun radyoaktifliğini (kararsızlığını) tartışalım.

14
6C→ 14

7N + e– + νe

Faydalı bilgi

Karbon-12 ve karbon-13 izotopları kararlıyken
karbon-14’ün yarılanma ömrü 5730 yıl civarındadır.

Bazı kararlı element izotoplarını inceleyelim.

• 1
1H

• 2
1H

• 4
2He

• 16
8O

• 40
20Ca

• 56
26Fe

• 133
55Cs

• 202
80Hg
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Kararlı izotopların sahip olduğu proton ve nötron sayılarını
grafikte göstererek kararlılık kuşağını tartışalım.

Bazı kararsız element izotoplarını inceleyelim.

• 3
1H • 26

13Al • 232
90Th • 238

92U

Uyarı!

Bir elementin kararsızlığı ne kadar fazlaysa yarılanma
ömrü o kadar kısadır.

Nükleon başına düşen bağlanma enerjisinin nükleon sayısıyla
olan ilişkisini inceleyelim.

Sıra sende

1. Radyoaktiflikle ilgili,

I. Her elementin kararlı bir izotopu vardır.

II. Aynı elementin kararlı ve kararsız izotopları olabilir.

III. Nötron sayısı proton sayısından fazla olan elementler
kararsızdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

1



Konu Anlatımı: Radyoaktivite

Radyasyon ve canlılar üzerindeki etkileri

Enerjinin, parçacık veya dalga yoluyla iletimi yada salınımı
olarak tanımlanan radyasyon türlerini inceleyelim.

• Elektromanyetik radyasyon (ışıma)

• Parçacık ışıması (alfa, beta ve nötron)

• Akustik radyasyon ve kütle çekim dalgaları

Nükleer reaksiyonlar sonucu açığa çıkan alfa, beta ve gama
ışımalarının farklı malzemeler içinde ilerleme özelliklerini
inceleyelim.

kağıt alüm#nyum kurşun

Radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerini tartışalım.

• Nükleer reaksiyonlarda açığa çıkan radyasyonun
iyonlaştırıcı özelliği yüksektir.

• Radyasyon sonucu oluşan iyonlaşmalar özellikle canlı
hücrelerin DNA yapısına zarar vermektedir.

• DNA yapısında meydana gelen hasarlar kanser tehlikesi
yaratmaktadır.

• Kanser tehlikesi maruz kalınan radyasyon dozuna
bağlıdır.

• Günlük hayatta sürekli olarak radyasyona maruz kalırız.
Belli bir değeri aşmadığı sürece bu radyasyon tehlikeli
değildir.

• Hastalıkların teşhisinde yararlanılan röntgen ve tomografi
cihazlarında yüksek enerjili X-ışınları kullanılır. Bu
yüzden bu araçlar gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

• Güneş’ten gelen morötesi ışımaların önemli bir kısmının
yeryüzüne ulaşması atmosferdeki ozon tabakası
tarafından engellenir. Bu yüzden ozon tabakası canlı
yaşamı için önemlidir.

Uyarı!

Enerji seviyesi görünür ışığın altında kalan radyo
dalgaları, mikro dalgalar ve kızılötesi ışımaların
iyonlaştırıcı etkisi yoktur. Bu ışımalar atomları
iyonlaştıramaz fakat molekülleri uyarabilir ve bu sebeple
zararlı olabilirler. Canlılar için morötesi, X-ışını ve gama
ışımalarına göre çok daha az zararlıdırlar.
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Sıra sende

9. Nükleer enerjiyle ilgili,

I. Nükleer reaktörlerde hidrojen kullanılarak füzyon
tepkimeleri gerçekleştirilmektedir.

II. Nükleer reaksiyonlar kimyasal reaksiyonlara kıyasla
daha fazla enerji açığa çıkarırlar.

III. Dünya’da füzyon tepkimelerini gerçekleştirecek bir
teknoloji bulunmamaktadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

10. Nükleer reaktörlerde yapay fisyon tepkimeleri sonucu enerji
üretilir.

Buna göre,

I. 2
1H

II. 3
1H

III. 14
6C

IV. 16
8O

V. 40
20Ca

VI. 56
26Fe

VII. 238
92U

VIII. 239
94Pu

izotoplarından kaç tanesi reaktörlerde nükleer yakıt olarak
kullanılabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

11. Radyasyonun canlılar üzerindeki etkileriyle ilgili,

I. Her türlü elektromanyetik radyasyon insan sağlığı
açısından zararlıdır.

II. Nükleer reaksiyonlarda açığa çıkan radyasyon canlıların
DNA yapısına zarar verebilir.

III. Sık sık röntgen filmi çektirmek kansere yol açabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

"Sıra sende" cevapları

1-B 2-C 3-B 4-E 5-C 6-B 7-A 8-C

9-B 10-B 11-E
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Özel Görelilik ve Kara Cisim Işıması

Modern fizik

Klasik fizikten modern fiziğe geçişin temel unsurlarını
inceleyelim.

• Özel görelilik

• Kuantum fiziği

hız

boyut

klas"k mekan"k özel görel"l"k

kuantum
mekan"ğ"

kuantum
alan teor"s"

Michelson–Morley deneyi

Deneyin ortaya çıkış koşullarını ve yapılış amacını tartışalım.

• 1678’de Christiaan Huygens tarafından ışığın dalga
olduğu ve ether adı verilen bir ortamda yayıldığı ileri
sürüldü.

• 1801’de Thomas Young tarafından gerçekleştirilen çift
yarık deneyinde ışığın dalga özelliği gösterdiği
desteklendi.

• 1800’lü yılların başında ether ortamının varlığını
ispatlamak için deneyler yapılmaya başlandı; ancak bir
sonuç alınamadı.

• 1865’te James Clerk Maxwell elektromanyetik dalgaların
ışık hızıyla yayıldığını gösterdi. Işığın da bir
elektromanyetik dalga olduğunu öne sürdü.

• Maxwell, ışığın tıpkı diğer dalgalarda olduğu gibi
yayılmak için bir ortama ihtiyaç duyduğunu savundu.
Ether hipotezini destekledi.

• 1887’de Albert Michelson ve Edward Morley gelişmiş bir
deney düzeneği kurarak etherin varlığını ispatlamak
istediler.

• Ayrıca bu hassas deneyle ether rüzgarlarının hızını da
ölçmek istediler.

• Yapılan deneylerin hiçbiri bir sonuç vermedi.
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Michelson–Morley deneyinin düzeneğini inceleyelim. Deneyin
öngörülen sonuçlarını tartışalım.

yarı geç"rgen
ayna

ayna

ayna

dedektör

ışık
kaynağı

Sıra sende

1. Michelson-Morley deneyiyle ilgili,

I. Işığın yayılmak için ether hipotezinde öne sürüldüğü gibi
bir ortama ihtiyaç duymadığı gösterilmiştir.

II. Işık hızının boşlukta her yönde aynı büyüklüğe sahip
olduğu ispatlanmıştır.

III. Boşlukta ışık hızının tüm gözlemciler için aynı olduğu
ispatlanmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

2. Modern fizikle ilgili,

I. Özel görelilik, Newton fiziğinin yanlış olduğunu
ispatlamıştır.

II. Kuantum fiziğine göre Newton fiziği yanlıştır.

III. Özel görelilik kuantum fiziğine uygulanamaz.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III

Özel görelilik

1905’te Albert Einstein tarafından ortaya atılan özel görelilik
teorisinin postulatlarını inceleyelim.

• Fizik yasaları tüm eylemsiz (ivmesiz) referans
sistemlerinde aynıdır.

• Işık kaynağının hareketi nasıl olursa olsun, ışığın sürati
bütün gözlemciler için aynıdır.

1



Konu Anlatımı: Özel Görelilik ve Kara Cisim Işıması

Kuantum fiziğine giriş ve kara cisim ışıması

Kara cisim ışımasını tanımlayalım. Aşağıdaki örneklerden
hangilerinin ideal kara cisim olduğunu tartışalım.

Güneş geceler"parlayan Ay

kalor"fer peteğ" akkor flamanlı lamba

İdeal bir kara cisim modelini inceleyelim.

Güneş’in yaptığı ışımanın dalga boyuna bağlı bir grafiğini
inceleyelim.

250 500 750 1000

Spektral ışıma

1250 1500 1750 2000 2250 2500

Dalga boyu (nm)

Uyarı!

İdeal kara cisimler bütün dalga boyunda ışıma yapar.
Cismin yüzey sıcaklığı, bu cismin hangi dalga boylarında
daha fazla ışıma yapacağını belirler.
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Wien yer değiştirme yasasını yazalım ve tartışalım.

Sonuç

Aşağıda verilen 3 farklı cismin yaptığı spektral ışımanın dalga
boyuna bağlı grafiklerini tartışalım.

Uyarı!

Spektral ışıma; birim yüzeye, birim steradyandan, birim
dalga boyunda gelen güçtür. Bu yüzden kaynağın yüzey
alanının büyüklüğüne ya da kaynağa olan uzaklığa bağlı
değildir.

Güneş üzerinden kara cisim ışımasına dair bazı tartışmalar
yapalım.

• Güneş’in yüzey sıcaklığı daha yüksek olsaydı neler
olurdu?

• Güneş’in yüzey alanı daha büyük olsaydı neler olurdu?

• Dünya Güneş’e daha yakın olsaydı neler olurdu?

Kara cisim ışımasında, klasik fizik yasalarıyla elde edilen
grafikle deney sonucu elde edilen grafiğin farklarını tartışalım.

Spektral ışıma

Dalga
boyu

gözlemlenen

klas!k fiz!kte
öngörülen
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Fotoelektrik Olay ve Compton Saçılması

Foton kavramı

Elektromanyetik dalga ile foton kavramı arasındaki farkları
tartışalım.

Bir fotonun enerjisini frekans ve dalga boyu cinsinden yazalım.

Sonuçlar

h sembolüyle gösterilen Planck sabitinin yaklaşık değeri
6, 626 × 10–34J · s’dir. Planck sabiti açısal momentum
birimindedir.

Uyarı!

Bir fotonun frekansı artarsa enerjisi de artar. Bir ışık
demetinin enerjisi, içindeki fotonların toplam enerjisi olarak
düşünülebilir.

Fotonların özelliklerini inceleyelim.

• Boşlukta ışık hızında ilerlerler.

• Bütün gözlemciler için boşluktaki süratleri aynıdır.

• Yüksüz ve kütlesizdirler.

• Elektrik ve manyetik alandan etkilenmezler.

• Bir fotonun enerjisi sadece frekansına bağlıdır.

• Soğurulduklarında tüm enerjilerini aktarırlar ve yok
olurlar.

• Momentuma sahiptirler.

Bir fotonun momentumunu; enerjisi, frekansı ve dalga boyu
cinsinden yazalım.

Sonuçlar
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Sıra sende

1. Dalga boyu 4000 Å olan bir fotonun enerjisi kaç e V’dir?
(h · c = 12400 eV · Å)

A) 2,7 B) 3,1 C) 3,4 D) 4,1 E) 4,4

2. Boşlukta ilerleyen iki fotondan birinin frekansı daha yüksektir.

Buna göre frekansı yüksek olan fotonla ilgili,

I. Enerjisi daha fazladır.

II. Momentumunun büyüklüğü daha fazladır.

III. Hızı daha fazladır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

Fotoelektrik olay

Heinrich Hertz’in fotoelektrik olayı nasıl keşfettiğini inceleyelim.

Fotoelektrik olayın ne olduğu inceleyelim.

−

−−

− −

− −

−−

−

−
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Zirve: Test 1

1. Fotoelektrik ve Compton olaylarıyla ilgili,

I. Her iki olayda da fotonlar soğrulabilir.

II. Her iki olay da ışığın tanecik gibi davrandığı olaylardır.

III. Her iki olayda da foton-elektron sistemi için momentum
korunumu vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

2. Ayarlanabilir üreteç bağlanmış şekildeki fotosel devresinin
katot levhasına ışık düşürülüyor.

ayarlanab!l!r üreteç

Buna göre devreden geçen akım;

I. katot levhanın yüzey alanı,

II. fotosele uygulanan gerilim,

III. gönderilen ışığın frekansı

niceliklerinden hangilerine bağlı olabilir? (Işık demeti katot
yüzeyden daha büyük bir bölgeyi kaplamaktadır.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

3. Bir fotoselin katot yüzeyine ışık gönderildiğinde, yüzeyden
koparılan elektronların maksimum kinetik enerjilerinin,
gönderilen fotonların enerjilerine bağlı grafiği şekildeki gibi
oluyor.

E
foton

K
elektron

E (eV)

Katot malzemenin eşik enerjisi 3,5 eV olduğuna göre,

I. Grafiğin yatay ekseni kestiği noktanın değeri 3,5 eV’dir.

II. Gönderilen fotonların enerjisi 5 eV olursa, kesme
potansiyeli 1,5 eV olur.

III. Grafiğin eğimi Planck sabitini verir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III
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4. Compton saçılmasıyla ilgili,

I. Gelen fotonun enerjisi, saçılan fotonun enerjisinden
büyüktür.

II. Gelen fotonun enerjisi, saçılan elektronun enerjisinden
büyüktür.

III. Gelen fotonun momentumu, saçılan elektronun
momentumundan büyüktür.

yargılarından hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

5. Farklı eylemsiz referans sistemlerindeki gözlemciler için,
bir kaynaktan yayılan fotonlarla ilgili;

I. sürat,

II. enerji,

III. momentum

niceliklerinden hangileri kesinlikle aynı olur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

6. Şekilde elektronlarla yapılan bir çift yarık deneyine ait
şematik bir düzenek gösterilmiştir. Düzenekteki yarıklar
düzlemine elektron demeti gönderildiğinde, ekran üzerinde
elektronların daha yoğun tespit edildiği bölgeler oluştuğu
gözlemlenmiştir. Bu gözlemle, Thomas Young’ın ışıkla yaptığı
çift yarık deneyine benzer bir sonuç elde edilmiştir.

elektron
tabancası

yarıklar
düzlem"

ekran

elektron
demet"

Bu deneyle;

I. elektronların dalga gibi davranabildiği,

II. elektronların birer foton olduğu,

III. Louis de Broglie’un madde dalgaları hipotezinin
desteklendiği

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Görüntüleme teknolojileri

Röntgen filmi

Röntgen teknolojisiyle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

• X-ışınları nedir?

• X-ışınları nasıl oluşturulur?

• X-ışınlarının özelliği nedir?

• Röntgen cihazı nasıl çalışır?

• Röntgen hangi dokularda verimli sonuçlar verir?

• Sık sık röntgen çektirmenin riskleri nelerdir?

Bilgisayarlı tomografi

Bilgisayarlı tomografi (BT) teknolojisiyle ilgili aşağıdaki soruları
yanıtlayalım.

• Tomografi cihazı nasıl çalışır?

• Röntgen cihazından farkı nedir?

• Tomografi hangi dokularda verimli sonuçlar verir?

• Sık sık tomografi çektirmenin riskleri nelerdir?

Faydalı bilgi

X-ışınları, elektronların yüksek gerilim altında
hızlandırıldıktan sonra anota çarparak yavaşlaması ve bu
esnada elektromanyetik ışıma yapması prensibiyle çalışır.

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

Manyetik rezonans görüntüleme

Manyetik rezonans (MR) teknolojisiyle ilgili aşağıdaki soruları
yanıtlayalım.

• MR görüntüleme nedir?

• MR cihazı nasıl çalışır?

• MR görüntüleme hangi dokularda verimli sonuçlar verir?

• MR cihazının avantajları nelerdir?

Faydalı bilgi

Manyetik rezonans görüntüleme cihazlarında güçlü
manyetik alan elde etmek için süper iletken mıknatıslar
kullanılır.

Pozitron emisyon tomografisi

Pozitron emisyon tomografisi (PET) teknolojisiyle ilgili aşağıdaki
soruları yanıtlayalım.

• PET nedir?

• PET cihazı nasıl çalışır?

• PET hangi dokularda verimli sonuçlar verir?

• PET’in avantajları nelerdir?

1



Konu Anlatımı: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Görüntü teknolojileri

CRT teknolojisi

CRT (Cathode ray tube) teknolojisiyle ilgili aşağıdaki soruları
yanıtlayalım.

• CRT nedir?

• CRT teknolojili ekranlar nasıl çalışır?

LCD teknolojisi

LCD (Liquid-crystal display) teknolojisiyle ilgili aşağıdaki
soruları yanıtlayalım.

• Sıvı kristal nedir?

• LCD ekranlar nasıl çalışır?

polar�ze olmamış
beyaz ışık

arka cam

polar�ze film

renk filtres�

polar�ze film

ön cam

renkl� ışık

sıvı kr�staller

Faydalı bilgi

• Sıvı kristallerin iki farklı kaynama noktaları olur. Bu
ikisi arasındaki sıcaklıklarda sıvı kristaller hem sıvı
hem de katı madde özellikleri gösterirler.

• Günlük hayatta kulanılan modern LED ekranlar,
LCD ekranların LED ışık kaynağıyla çalışanlarıdır.

Plazma ekran teknolojisi

Plazma ekran teknolojisiyle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

• Plazma nedir?

• Plazma ekranlar nasıl çalışır?

• Plazma ekranların LCD ekranlara göre avantaj ve
dezavantajları nelerdir?

adres elektrodu

fosfor
kaplama

arka plaka
camı

d"elektr"k
katman

b"r plazma p"ksel"

ekran elektrodu

ön cam

d"elektr"k
katman
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Faydalı bilgi

• Plazma pikselleri belirli bir boyutun altına inemediği
için bu teknoloji genellikle büyük ekranlarda
kullanılır.

• LED ve LCD ekran teknolojisinin gelişmesiyle
plazma ekranların kullanımı azalmıştır.

Sıra sende

4. Ekran teknolojileriyle ilgili,

I. LCD’de sıvı kristaller, ışığın polarizasyonunu değiştirmek
için kullanılır.

II. Plazma teknolojisinde ekrandan göze morötesi ışınlar
gelir.

III. Plazma ekranlar, LCD ekranlara göre daha düşük
sıcaklıklarda çalışır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

Yarı iletken teknolojisi

Yarı iletken teknolojisiyle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

• Yarı iletken nedir?

• Hangi malzemeler yarı iletkendir?

• Yarı iletkenlerin kullanım alanları nelerdir?

• Yarı iletkenlerin hangi özellikleri, onları işlevsel
kılmaktadır?

P ve N tipi yarı iletken kavramını inceleyelim. Diyotların yapısını
ve işlevlerini tartışalım.
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