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Anorganik Kimya 1-2> Laboratuvar İşleyişi



Inorganic Chemistry 1-2 Laboratory > Evaluation

 Deneylere Hazırlık
- İlk hafta her grup ayrı ayrı, aynı deney grubundaki öğrenciler ortaklaşarak temizlik malzemelerini
getirmelidir. Bunlar: 1 adet Sıvı Temizleyici (yaklaşık 1 L), 1 adet temizlik bezidir.
- Öğrenciler deneylere önceden gerekli ön çalışmaları yaparak gelmelidirler.
- Her Deney başlangıcında Quiz yapılacaktır.
- Öğrenciler deneye gerekli malzemeler (eldiven, gözlük, önlük vs.) ile gelmelidirler.
- Deneyler her hafta bir sonraki deneyle değişerek devam eder.
- Deneyler sırasında ve laboratuvarda muhakkak eldiven ve gözlük takılı olmalıdır.
Diğer kurallar için bakınız >> http://www.laboratuvarguvenligi.com
> Genel Laboratuvar Kuralları
> Laboratuvar ve İşletmelerde Uyulması Gereken Emniyetli Çalışma Kuralları
 Rapor Hazırlama
- Deney sonunda veya en geç iki hafta içinde deney imzaları alınmalıdır.
- Rapor imzaları deneyden bir hafta sonra, herhangi bir raporlu vs durumunda en geç iki hafta içinde
alınmalıdır.
- Alttan alan öğrenciler deneyleri önceden tamamlamışlarsa (devamsızlık durumu söz konusu değil ise),
deneye girme mecburiyeti yoktur, fakat deneylerin Quizlerine katılmak ve Rapor Defterini doldurup Deney
ve Rapor imzalarını almaları mecburdur.
- Deney Sorumlu Asistanı ile irtibat halinde isterler ise deneylere girebilirler.
- Rapor defteri kontrol tarihi en fazla ilgili deneyden 2 hafta sonrası olabilir. Rapor Defteri Kontrol tarihi
ve Paraf kısımları Deney Asistanına mutlaka imzalatılmalıdır.
 Deney Sonucu
- Her deney, Deney föyünün başındaki ilgili kısma (Deney ve Rapor) imzalarının verilmesiyle bitirilmiş
sayılır. Deney föyü üzerindeki uygun yerlerin doldurulması, Deney Asistanının vereceği (gerek görülürse)
araştırmalar ile beraber hazırlanan Rapor Defteri nin kontrolü, Deney ve Rapor imzalarının alınması ile
sona erer.
- Rapor Defterinde ve dolayısıyla Rapor imzasında eksik veya 2 haftadan geç getirilmesi durumunda, ilgili
deneyin Quiz notundan 20 puan düşülecektir.
- Dönem sonunda tüm deneylerin Deney ve Rapor imzaları tam olmalıdır.
- Deneylerin bitimiyle eksik olan deneyler için telafi, Deney Asistanının belirttiği gün ve saate yapılır.
- 1. VİZE, 2. VİZE, FİNAL, BÜT. Sınavlarına dersi alan tüm öğrencilerin katılmaları mecburdur.
- Deneylerde Quiz yapılacaktır. Quizlerde deneyle ilgili sorular (araştırma, çalışma soruları dahil)
sorulacaktır. Dönem sonunda; 1. Vize olarak 10 deneydeki Quiz ortalamasının %30 u, yapılacak 2. Vize’nin
%30 u ve Final Sınavının %40 ı alınarak Laboratuvar Notu hesaplanacaktır.

