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1. Dersler 2 Ekim 2018 Salı günü başlayacak olup grupların ders saatleri ekteki 

dosyada belirtilmiştir.  

2. Her öğrenci ders öncesi ilgili deneye çalışmış olarak gelmeli ve kendine ait deney 

föyünü ders sırasında yanında bulundurmalıdır. NOT: Derslerin içerikleri aşağıda 

belirtilmiştir.  

3. Deney föyü deney tarihinden bir hafta öncesinde yayınlanacak olup eski föyler 

geçersizdir. Deneyin içeriğine göre “bireysel raporlar” olabilir ve bu “bireysel 

raporlarla birlikte, deney föyü sonunda bulunan ‘deney sonuçları grup raporu’ 

kısmı deney yapıldıktan sonra deney grubu tarafından doldurulacak ve dersin 

sonunda bireysel raporlar ve deney sonuçları grup raporu ders sorumlusuna teslim 

edilecektir. Bu raporlar dönem sonunda deney notu olarak değerlendirilecektir.  

NOT: Her grubun tek bir Deney Sonuçları Grup Raporu teslim etmesi yeterlidir.  

4. Derse katılmayan öğrencilerin deney notu “0” olarak kabul edilecektir.  

5. Derse devam zorunluluğu vardır. Devamsızlık sayısı 3 (üç) olduğunda öğrenci final 

sınavına giremeyecektir ve devamsızlıktan kalacaktır.  

6. Derse geç gelen öğrenci KESİNLİKLE derse alınmayacaktır. 

7. Her öğrenci kendi grubu ile derse girmek zorundadır.  

8. Diğer gruplarla derse giren öğrencinin imzası ve deney raporu değerlendirmeye 

alınmayacak, öğrenci kendi grubu ile derse girmediyse devamsız sayılacak ve 

deney notu “0” olacaktır.  

9. Dönem boyunca 2 vize ve 1 final sınavı yapılacaktır, 1. Vize sınavı ve Final sınavı 

yazılı olarak yapılacaktır. 2. Vize sınavı öğrencinin ders içi performansı ve deney 

notu ile hesaplanacaktır.  

10. Grup değişikliği için geçerli mazereti olan öğrenciler, geçmek istedikleri gruptaki 

bir öğrenciyle karşılıklı yer değiştirmelidir. Değişiklik talebinde bulunacak 

öğrenciler 01.10.2018 tarihine kadar mfkarakas@erciyes.edu.tr mail adresinden 

Arş. Gör. Mehmet Fatih KARAKAŞ’ a başvurabilirler. Bu tarihten sonra yapılan 



başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Dönem içinde oluşabilecek istisnai 

durumlar için öğrenci, haftanın ilgili hocasıyla önceden maille iletişime geçmelidir.  

11. Dersten MUAF durumda olan öğrenciler istedikleri takdirde derse devam 

edebileceklerdir. Ancak derse devam etmek istediklerini Arş. Gör. Mehmet Fatih 

KARAKAŞ’ a 05.10.2018 tarihine kadar bildirmek zorundadır. Derse devam etmek 

istediğini bildiren öğrencilerin deney notu ve ders içi performansı 2. Vize notunun 

değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Derse devam etmek istediğini bildirmeyen 

muaf durumdaki öğrencilerin deney notu ve ders içi performansı deneylere katılsa 

bile değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu öğrenciler 2. Vize notu olarak 1. Vize 

notlarını alacaklardır. 
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