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1. Laboratuvar uygulamaları, öğretim elemanının duyurduğu ders programında belirtilen 

tarih ve saatler arasında yapılır. 

2. Öğrenci, beceri laboratuvarında yapılan uygulamalarda beyaz önlük giymelidir. 

3. Laboratuvar uygulamalarında öğrenci öğretim elemanları ve arkadaşları ile uygun ve 

saygılı bir iletişim kurmalıdır.  

4. Öğrenciler laboratuvar uygulamalarında cep telefonunu sessize almalı ve 

kullanmamalıdır. 

5.  Uygulama laboratuvarına yiyecek ve içecek getirilmesi ve tüketilmesi yasaktır.  

6. Öğrenci, laboratuvar uygulaması için gerekli olan bilgi ve beceriye ilişkin öğretim 

elemanı tarafından talep edilen ön hazırlıkları yapmalıdır. 

7. Laboratuvardaki her türlü araç ve gerecin dikkatli bir şekilde kullanılmasına özen 

göstermelidir. 

8. Simülasyon çalışmaları sırasında kumanda odasına izinsiz girilmemelidir 

9. Laboratuvar uygulamalarında kullanılan alkol, batikon, kayganlaştırıcı jel vb. 

solüsyonlarla çalışırken eller yüze, ağıza sürülmemelidir. 

10. İğne batması vb. kaza istenmeyen durumlar oluştuğunda derhal ilgili öğretim elemanına 

bilgi verilmelidir. 

11. Uygulama kapsamı dışındaki dolap, cihaz, malzeme, çekmece, maket ve benzeri 

ekipmanlara müdahale edilmesi, uygulama alanından başka bir alana taşınması yasaktır. 

12. Öğrenci, öğretim elemanından izinsiz laboratuvardan ayrılmamalıdır. 

13. Araç-gereçlerin zarar görmesi durumunda öğrenci zararı karşılar.  

14. Laboratuvar uygulama alanlarında uygun davranış sergilemeyen öğrenciye sorumlu 

öğretim elemanı tarafından uyarıda bulunulur; öğrencinin davranışı değişmediği 

durumda uygulama alanını terk etmesi istenir ve o gün öğrenci uygulama yapmamış 

kabul edilir.  

15.  Öğrenciler laboratuvar uygulamalarında izinsiz fotoğraf çekmemeli, ses ve görüntü 

kaydı almamalıdır. 
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16.  Laboratuvar uygulamalarından önce ve sonra eller mutlaka sabun ve su ile 

yıkanmalıdır.  

17. Atıklar belirlenen kurallara uygun olarak kaynağında ayrıştırılarak atılmalıdır. 

18.  Uygulamalar sırasında laboratuvar kapıları kapalı tutulmalıdır.  

19.  Öğretim elemanları tarafından istenilen laboratuvar çalışmalarına ilişkin formlar, 

raporlar veya ödevler istenilen zamanda, eksiksiz teslim edilmelidir. 

20.  Senaryo bağlamında gerekmedikçe, laboratuvardaki yatak ve tekerlekli sandalyelere 

oturulmamalı ve yatılmamalıdır. 

21. Laboratuvar uygulamalarında diğer öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde 

davranılmalıdır. 

22. Laboratuvarlarda kullanılan eğitim materyalleri, kullanılan koltuk, sandalye ve tabure 

gibi yardımcı araç gereçler uygulama sonrasında eski düzenine tekrar getirilmelidir.   

23. Öğrencilerin bu kurallara uyması zorunludur ve öğrenci bu kuralları okuyup 

imzalayarak kabul ettiğini taahhüt eder. 

 


