
BİLGİLENDİRME 

 

2020/2021 Eğitim öğretim döneminde işlenecek olan Biyomühendislik Laboratuvarı I ve 

Biyomühendislik Laboratuvarı II dersleri çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.  

Biyomühendislik laboratuvar I dersinde, bölümümüz araştırma görevlileri her hafta bir deney 

sunumu yapacaktır veya deney video ile gösterilecektir. Her hafta deney öncesi öğrencilerin 

hazırlanması için ilgili deneyin föyü öğrenciler ile paylaşılacak ve dersin ilk 30 dakikasında 

öğrencilere bu föy ile ilgili kısa sınav (Quiz) yapılacaktır.  

Biyomühendislik Laboratuvar II dersinde, laboratuvarlarımızda kullanılan cihazların 

uygulamaları, kullanım amaçları, kullanım şekilleri ile ilgili bilgiler farklı firmaların destekleri 

ile öğrencilerimiz ile paylaşacaktır. Firmalar tarafından öğrencilerimize sertifika verilecektir. 

Bir cihaza ait derslerden birini dahil kaçırmanız durumunda o cihazın sertifikasını 

alamayacaksınız. Her dersin sonunda anlatılan bilgiler ile ilgili kısa sınav (Quiz)  yapılacaktır. 

Biyomühendislik Lab II dersi başka bir dersi ile çakışan öğrencilerimiz dersi alabilir ve asekron 

olarak takip edebilir. Video kayıtları, çakışma dolayısıyla derse katılamayan öğrencilerle 

paylaşılacaktır ve belirlenen başka bir zamanda quiz yapılacaktır. Çakışma nedeni dışında dersi 

almayan öğrenciler için aynı seçenek mevcut değildir.  

Çakışma olup dersin videolarını almak isteyen öğrencilerin Arş. Gör. Buse Çaloğlu ve Kübra 

Laçin ile iletişime geçmesi rica olunur. Bu öğrencilerin aynı gün içerisinde videoyu izlemeleri 

gerekmektedir. Bu öğrenciler için laboratuvardan 1 gün sonra yeni bir quiz yapılacaktır. 

İlk hafta iki derstede laboratuvar güvenliği hakkında bilgilendirme dersi yapılarak başlanacaktır 

ve ilk hafta quiz olmayacaktır. 

Ders ekle/çıkar haftasında bu bilgilendirme göz önüne alınarak derslerinize karar 

vermeniz rica olunur. 

 

 

 

 

 



NOTIFICATION 

The Bioengineering Laboratory I and Bioengineering Laboratory II courses will be held online 

in the 2020/2021 academic year. 

In the Bioengineering Laboratory I course, research assistants of our department will make an 

experiment presentation every week or the experiment will be shown with video. Each week, 

the relevant experiment sheet will be shared with the students for the preparation of the students. 

Before the experiment, a quiz will be given to the students in the first 30 minutes of the course.  

In the Bioengineering Laboratory II course, information about the applications, intended use 

and usage patterns of the devices used in our laboratories will be shared with our students with 

the support of different companies.  Our students will be awarded certificates by companies. If 

you miss one of the lectures on a device, you will not be able to receive the certificate for that 

device. At the end of each lesson, a quiz will be held on the information provided. Students 

whose Bioengineering Lab II course overlaps with another course can take the course and 

follow it asecronly. Video recordings will be shared with students who cannot attend the course 

due to conflict, and a quiz will be held at another time. The same option is not available for 

students who do not take the course except for the reason of conflict. 

If there is a conflict, the students who want to take the videos of the course, please contact with 

Assistant Buse Çaloğlu and Kübra Laçin. These students are required to watch the video on the 

same day with the course. A new quiz will be made for these students 1 day after the course. 

The first week will start with an information lesson on laboratory safety in two lessons, and 

there will be no quizzes in the first week. 

In the add/drop week, you are kindly requested to decide on your lessons, taking this 

information into consideration. 

 

 


