
GENEL FİZİK LABORATUVARI KURALLARI(öğrencilere hatırlatma) 

1- Lab.larla ilgili hertürlü bilgi (ders saatleri, zaman cizelgeleri, notlar, anonslar vs.) sadece aşağıda 

belirtilen web sayfasında ilan edilecektir. Bu sayfanın düzenli olarak kontrol edilmesi ve değişikliklerin 

takibi öğrencinin sorumluluğundadır. 

www.fen.bilkent.edu.tr/~physlab 

2- Tüm deneylere katılmak zorunludur. Dönem sonunda başarılı sayılma koşulu yapılacak olan 6 

deneyin not ortalamasının 60/100 olmasıdır. İki yada daha fazla deneye katılmamak,fizik dersinden 

de kalma ile sonuçlanır. 

3- Derslere katılmamak icin gecerli  mazeret esas ve usullere uygun olarak hastalık sebebiyle alınan 

ve Bilkent Sağlık Merkezi’nden onaylı raporun, Lisans ve Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

yonetmeliğinin 5.1 maddesinde belirtilen hüküm gereği süresinin bitiminden itibaren en gec üç iş 

günü  içinde Fizik Bölüm Başkanlığı Sekreterliği’ne teslim edilmesidir. Bunun dışında kişisel yada 

insiyatif dışı hicbir mazeret kabul edilmeyecektir. Bir ders yılı icerisinde, geçerli sağlık raporu olsa 

bile, en fazla bir deneyden telafi alınabilir. 

4- Her öğrenci verilen 3 saatlik süre içerisinde deneyini bitirip raporunu doldurarak asistanına teslim 

etmelidir.(Sabah 08:40-11:40,Öğlen 13:40-16:40) 

5- Herkes kendi grubu ile lab.a katılmalıdır. Laboratuvar koordinatörünün bilgisi ve izni 

dışında başka gruplarla deney yapanlar tespit edildiğinde deneyleri iptal edilerek notları sıfır 

sayılacaktır. 

6-Her lab. dersinin başında yapılan deneyin temel fizik altyapısı, deney basamakları veya sonucu ile 

ilgili 10 dakikalık quiz yapılacak,  bu yazılı sınav toplam notun %30’unu oluşturacaktır. Bu nedenle 

lab.kitabçığını okuyarak laboratuvara  hazırlıklı gelmek gerekmektedir. 

7- Asistanlar sadece temel deney ekipmanını sağlayacaktır. Bunun dışında ölçüm ve hesap icin 

gerekli malzemeleri bulundurmak (lab. kitabı,hesap makinesi, açı ölçer,cetvel, kalem, silgi vs.) 

öğrencinin sorumluluğudur. 

8-Lab. dersinin saatleri sabah 08:40 ve öğlen 13:40’da başlar. Lab.’a quiz esnasında gelenler quiz 

alırlar fakat zaman verilmez,30 dakika geç gelenler deneye alınmazlar. 

9-Öğrenciler deney ekipmanının doğru kullanımından sorumludur. Yanlış kullanarak cihazlara zarar 

verenler cihazların, hasarlarını ödemek veya yenisini almak zorundadır.  

Kullanımını bilmediğiniz cihazlar için asistanınızdan yardım isteyiniz. 

10- Her oğrencinin mutlaka lab. kitapçığı olmalıdır. Bu kitapçık Fizik Bolum Sektreterliği’nden ücreti 

karşılığında temin edilebilir. 

11- Laboratuvara  yiyecek ve içecek getirilmeyecektir. 

12-Dönem sonunda fizik dersinden çekilenler (withdraw) dersin laboratuvar kısmına devam 

edebilirler. Lab. kısmı bağımsız olarak bitirilebilmesine rağmen tersi mümkün değildir. 

 Dersin tümünden başarılı olmak icin lab.dan da geçme koşulunun sağlanması gerekir. 

                                                                                                                             BAŞARILAR… 


