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DERS İZLENCESİ 

 

                                 KİM 105L - Genel Kimya Laboratuvarı- Güz 2020 

 

İletişim 

 

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KÖKSAL 

 

E-mail: zeynep.koksal@medeniyet.edu.tr; zeynepkoksal77@gmail.com 

  Telefon: 216-280-4058 

Ofis: F blok 118  

  Ders Saati: Cuma 12:30 – 14:20 

 

 Dersin A maçları :  

 

Bu dersin amacı, kimyada önemli olan kavram ve ilkeler hakkında bilgi vermek ve teorik olarak 

kazanılan bilgilerin uygulama ile pekiştirilmesini sağlamaktır. Bu derste edinilmesi amaçlanan genel 

hedeflerden bazıları: madde ve özellikleri konusundaki bilgilerini kullanarak gerçek günlük problemleri 

tanımlama ve çözme, kimyada teori ve deney arasındaki ilişkiyi açıklama ve algılama, kimyanın birçok 

alanında niceliksel problem çözme becerileri gösterme 

Dersin Öğrenme Çıktıları 

 

 Laboratuvar kurallarını öğrenir, uyum sağlar 

 Deney planlama ve kurmayı öğrenir 

 Basit temel kimya bilgilerini güçlendirir 

 Stokiyometrik hesaplamalar yapar 
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Uzaktan Eğitim Ders Materyalleri 

  Uzaktan eğitim sürecinde OBS, edmodo ve zoom platformları kullanılacaktır.  

  Edmodo ve zoom ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.imuzem.com/ adresinden ulaşılabilir.  

 

 Dersle İlgili Bilgi ve Duyurular:  

 

Dersle ilgili duyurular, programdaki değişiklikler ve ödevlerle ilgili direktifler online olarak Edmodo 

sınıfınız ve OBS sistemi üzerinden yapılacaktır. Dersler uzaktan işleneceği için Edmodo ve OBS 

sistemini güncel tutarak takip etmeniz yararınıza olacaktır. Lütfen Edmodo sınıfına kaydolurken ad-

soyadınızla kaydolunuz.  

NOT:  

Dersler kendi saatinde Zoom sınıfında işlenecektir. Zoom programı, derse girdiğiniz andan itibaren 

otomatik olarak kayıt altına alınacaktır. Kayıt linkleri OBS ve Edmodo üzerinden paylaşılacaktır.  

Edmodo sınıf kodu: obs’de duyuruldu 

Zoom bilgileri: obs’de duyuruldu 

Edmodo kayıt: 

https://go.edmodo.com/students/   web adresinden mail adresiniz, belirlediğiniz şifreniz ve belirtilen ders 

için verilen sınıf kodu ile kayıt olunur.  

Zoom kayıt: 

 

https://zoom.us/ web adresinden mail adresi ve belirlenen şifre ile kayıt olunur. Belirlenen meeting ID 

ile derse giriş yapılır.   
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SINAVLAR 

 

Yarı Yıl İçi Sınavı (Vize) 

 

Vize sınavı 23-28 Kasım 2020 haftasında yapılacaktır.  Sınav, işlenmiş olan bütün konuları 

kapsayacaktır. Sınavlar herhangi bir formatta soru veya problem içerebilir: doğru-yanlış, çoktan 

seçmeli, kısa cevaplı, sayısal problemler vs. 

 

Fin al S ınavı  

 

Final sınavı üniversitenin web sitesinde açıklanmış olan final haftasında (11-20 Ocak 2021) 

yapılacaktır ve yılsonu notunuzun %50’sini oluşturacaktır. 

 Devamsızlık: 

Devamsızlık yapmanız halinde bile, sınıfta işlenen tüm konulardan sorumlusunuzdur. Bir sınavı 

kaçırırsanız, devamsızlığınızın üniversite kural ve yönetmeliklerine göre mazur görüleceğini gösteren 

uygun belgeleri sunmanız gerekmektedir.  

• Zoom platformunda otomatik olarak yoklama yapılacak ve derse ne kadar süre devam ettiğiniz 

tespit edilecektir. 

• Derslere %80 devam zorunluluğunuz bulunmaktadır.  

• Toplamda sadece belgelendirmek kaydı ile 2 deneyi telafiye bırakma hakkına sahipsiniz.  

• Lütfen telafi sınavı için üniversite kurallarını takip ediniz (belgelendirilmiş devamsızlıklar için). 

 

       Puanlandırma: 

İzin verilmiş veya belgelendirilmiş bir devamsızlık olmadığı sürece, kaçırılmış bir sınav veya ödev 

notu sıfır olacaktır. Lütfen telafi sınavı için üniversite kurallarını takip ediniz (belgelendirilmiş 

devamsızlıklar için). 

 Başlık Tanım Puan (%) 

1 Rapor 5 Rapor Ortalaması 25 

2 Quiz 5 Quiz Ortalaması 15 

3 Ara Sınav İlk beş konuyu kapsayan ara sınav 20 

4 Final Tüm konuları kapsayan final 40 

•  
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Ders Materyalleri ve Te lif Hakları  

 

 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Genel 

Kimya Laboratuvar Deneyleri Föyü 

 Online deney videoları. 

Bu derste size dağıtılan ders notları ve diğer materyallerin telif hakları saklıdır. Burada "ders notları", 

ders için üretilmiş materyalleri, yani; müfredat, quizler, sınavlar, videolar, sınıfta işlenen sunum 

dosyaları ve problem setleri gibi çeşitli materyaller de dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı 

olmayan tüm materyalleri ifade eder. Bu materyallerin telif hakları saklıdır, çünkü izin verilmedikçe 

bunları kendi kişisel akademik kullanımınızdan başka herhangi bir amaçla kopyalama hakkına sahip 

değilsiniz. Özellikle, ders materyalleri kâr amacı güden herhangi bir işletmeye verilemez veya 

satılamaz. 

  

Tarih Konu Rapor/ Quiz 

9 Ekim   

16 Ekim Derse giriş  

23 Ekim Sık Kullanılan Laboratuvar Malzemeleri  

30 Ekim Laboratuvarda Uyulması Gereken 

Kurallar 

 

6 Kasım Rapor Yazımı  

13 Kasım Saf Maddelerin Özellikleri Quiz-1 

20 Kasım Tepkime Stokiyometrisi  Quiz-2 

Rapor-1 Teslim 

23-28 Kasım Ara Sınav (Vize) Rapor-2 Teslim 

1 Aralık Gazlar Quiz-3 

8 Aralık Hess Yasası Quiz-4 

Rapor-3 Teslim 

15 Aralık Asit-Baz Titrasyonları Quiz-5 

Rapor-4 Teslim 

22 Aralık Telafi Rapor-5 Teslim 
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Tarih Konu Rapor/ Quiz 

29 Aralık  Telafi Raporları Teslim 

5 Ocak   

11-20 Ocak Final Haftası  

 

 

Sizden Beklenenler 

• Her hafta derse gelmeden önce o haftaki konu hakkında ön çalışma yapmanız.  

• Raporlarınızı vaktinde teslim etmeniz. 

• Edmodo sınıfınızı düzenli takip ederek duyuru ve ödevlerden vaktinde haberdar olmanız. 

 

Ders Değerlendirme Notları 

IMU Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre yılsonu puanlarının başarı notlarına dağılımı 

aşağıdaki gibidir: 

 

Başarı derecesi Başarı 

Notu 

Puanı Puanı 

Pekiyi AA 4,00 90-100 

İyi-pekiyi BA 3,50 85-89 

İyi BB 3,00 80-84 

Orta-iyi CB 2,50 70-79 

Orta CC 2,00 60-69 

Geçer-orta DC 1,50 55-59 

Geçer DD 1,00 50-54 

Zayıf FF 0,00 0-49 

Muaf MU - - 



 
 

Bu ders izlencesinde değişiklik  yapılabilir.  Tüm değişiklikler  derste duyurulacaktır.  
3 

 

Başarı derecesi Başarı 

Notu 

Puanı Puanı 

Sınava girmedi GR 0.00 0.00 

Devamsız DZ 0.00 0.00 

Yeterli YT - - 

Yetersiz YZ - - 

 


