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GENEL LABORATUVAR KURALLARI
1) Öğrenci dersten kalmış ise koşulsuz olarak laboratuarı da tekrar etmek zorundadır.
2) Öğrenci girmediği deneyden SIFIR alır. Öğrencinin mazeretli olarak girmediği deneylerden en
fazla 2 tanesinde telafi hakkı vardır. Öğrenci mazereti sebebiyle katılamadığı deneyi telafi etmek
istiyorsa deneyin yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde mazeretini teslim etmek
zorundadır. Aksi halde öğrencinin telafi hakkı olmayacaktır, ve öğrenci o deneyden SIFIR
alacaktır.
3) Oryantasyon haftasında yapılan deneye tüm öğrencilerin katılımı zorunludur.
4) Öğrenci, laboratuar seansı öncesinde gerekli hazırlıkları yapmış olmalıdır. Öğrenci deney
föylerini okumalı, gerekli ön çalışmaları tamamlamalı, deney föylerini ve sonuç kâğıtlarını
getirmeli, ve seans sırasında yapılabilecek kısa sınav ve sözlülere hazırlıklı gelmelidir. Deney
öncesi çalışmalar bireysel yapılmalıdır. Ortak hazırlanan ön çalışmalar kabul edilmeyecek, ve
öğrenci deneye alınmayacaktır. Bu hazırlıkları yapmadan gelen öğrenci laboratuara
alınmayacak, ve Genel Kurallar – Madde 2’de belirtildiği gibi deneyden SIFIR alacaktır.
5) Öğrenci, laboratuara vaktinde gelmelidir. Laboratuvara 5. dakikadan sonra gelen öğrenci seansa
katılmamış varsayılacak ve deneyden SIFIR alacaktır.
6) Laboratuara yiyecek içecek getirilmesi kesinlikle yasaktır.
7) Birbirinden kopya edilmiş deney ön çalışmalarının veya deney sonrası raporlarının notları SIFIR
olarak işlenecektir.
8) Öğrenci, laboratuarda ilan edilen güvenlik kurallarına uymak zorundadır. Laboratuvar
ekipmanlarını kullanırken gerekli özeni ve dikkati göstermelidir. Çalışmayan ekipmanlar en kısa
sürede laboratuvar asistanına gösterilmelidir.
9) Masalardan ekipman sökmek yasaktır. Seans sırasında ve sonrasında masasını düzensiz bırakan
ve kirli kullanan öğrenci laboratuardan çıkartılacak, ve deneyden SIFIR alacaktır.
10) Deney süresince; cep telefonuyla ilgilenmek, laboratuar içinde amaçsızca dolaşmak veya diğer
grup üyeleriyle konuşmak yasaktır. Bir başkasının işine engel olan öğrenci, laboratuardan
çıkartılacak ve deneyden SIFIR alacaktır.
11) Laboratuvar asistanına haber vermeden laboratuvardan ayrılmak yasaktır.
12) Yukarıda belirtilen kurallar bölüm tarafından belirlenmiş minimum kurallardır. Dersin hocası
gerektiğinde dersinin laboratuvarı için “Özel Laboratuar Kuralları” ekleyebilir.
13) Laboratuar asistanı Genel ve Özel Laboratuvar Kurallarını öğrencilere imza karşılığında
dağıtacaktır. Bu kuralları bilmiyor olmak mazeret olarak kabul edilmeyecektir.

