
BMM 209 Ölçme ve Analiz Laboratuvarı (2017-2018 Güz 

Yarıyılı) Genel Bilgiler ve Kurallar 

❖ Ders, Arş. Gör. Turgay BATBAT, Arş. Gör. Abdullah ÇALIŞKAN, Arş. Gör. 

Mehmet Fatih KARAKAŞ ve Arş. Gör. Ö. Burak İSTANBULLU tarafından 

yürütülecektir. 

❖ Dersler, kuralların duyurulmasından bir hafta sonra yapılmaya başlanacaktır. 

❖ Deney föyü, fotokopi bürosundan temin edilebilir. 

❖ Deneylere devamsızlık hakkı 2 haftadır. Devamsızlık sayısı 3 (üç) e ulaştığında öğrenci 

devamsızlıktan kalacak ve final sınavına giremeyecektir. 

❖ Her öğrenci deney saatinde, deneyin yapılacağı laboratuvarda hazır bulunmalıdır. Deneye 

geç kalan öğrenciler derse alınmayacaktır. 

❖ Deney grupları açıklanan listelerde belirtilen şekilde olacaktır. 

❖ Deneylere hesap makinesi getirilmelidir. 

❖ Deneyler, toplamda 8 (sekiz) deney olmak üzere deney föyünde belirtildiği sırada 

işlenecektir. Değişiklik olması durumunda web sayfasından duyurulacaktır. (6. Deney 

yapılmayacaktır.) 

❖ Her öğrenci kendi grubunda deneylere katılmak zorundadır. 

❖ Sağlık problemi veya resmi görevlendirme nedeniyle derse katılamayacak öğrenciler 

durumu resmi evrak ile belgelemelidir. 

❖ Deney sonunda, her grup duyuru ekinde bulunan ‘Deney Sonuç Raporu’nu doldurarak 

teslim etmelidir. Deney sonunda teslim edilmeyen raporlar değerlendirilmeye 

alınmayacaktır. 

❖ Not değerlendirmesi aşağıdaki gibi yapılacaktır: 

Yılsonu Ortalaması Notu =% 20 x 1. vize notu + % 20 x 2. vize notu + %60 x Final notu 

- 1. vize ve final sınavı klasik sınav şeklinde yapılacaktır. 

- 2. vize notu aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: 

o % 50 x Deney sonuç raporu 

o %50 x Performans notları 

- Muaf öğrenciler eğer derse devam etmezlerse 2. vize notları 1. vize 

notları aynı şekilde alınarak oluşturulacaktır. 



Laboratuvar gün ve saatleri aşağıda belirtildiği gibidir: 
 

I. Öğretim II. Öğretim 

Grup 1 Cuma 9.00-10.30 

Grup 2 Cuma 10.30-12.00 
Grup 3 Cuma 14.00-15.30 

Grup 4 Cuma 15.30-17.00 

Grup 5 Cuma 17.00-18.30 
Grup 6 Cuma 18.30-20.00 

Not: Grup değişikliği yapmak isteyen öğrencilerin, geçmek istediği gruptan bir öğrenci ile 

durumu Arş. Gör. Mehmet Fatih KARAKAŞ’ a 29 Eylül Cuma günü saat 16.00’a 

kadar bildirerek karşılıklı yer değiştirmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak olan 

itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

Başarılar dileriz. 


