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Laboratuar Devamsızlık ve Not Uygulaması 

Laboratuarımız 5 adet deney içermekte olup devam zorunluluğu %80’dir. Dolayısıyla 

2 adet ve üzeri deneye katılmayanlar devamsız sayılır ve dönem sonu sınavına giremez. 

 

               % 80 

 

  

            Devam Mecburiyeti 

 

Her bir deney için uygulanacak not ağırlığına ilişkin bilgi aşağıda verilmiştir ve böylece yıl içi notu 

elde edilmiş olur. 

 

Dönem sonundaki not ise aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: 

 

Genel Toplam=Yıl İçi Notu*0.5+Dönem Sonu Sınavı*0.5 

 

 

 

 

Deney Öncesi(Sınav+Rapor) 

Deneydeki Etkinlik 

Deney Raporu 

%30 %30 

%40 
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Deneylere İlişkin Raporların, Tutanakların, Föylerin Edinilmesi ve Duyuruların Takibi 

 Laboratuarda yapılacak olan her bir deneye ait föy, rapor kapağı ve tutanakları, deney 

raporlarının hazırlanmasına ilişkin bilgiler ve laboratuvara ilişkin genel duyurular 

bölümümüzün web sitesinde yer almaktadır.  
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Deneye Gelmeden Önce Yapılması Gereken Hazırlıklar 

 Aşağıda belirtilen hazırlıklar bir ön koşul olup bu hazırlıkları yerine 

getirmeyenler deneye alınmayacaktır. Gerekli hazırlık kısmını gerçekleştiren öğrenciler 

ise girdikleri yazılı veya sözlü sınavdan asgari puan şartını sağladıktan sonra deneye 

başlayacaklardır. 

 

1) Deney hazırlık raporlarının aşağıda belirtilen nitelikte hazırlanması 

 

 Hazırlık raporu kapağı içermesi 

 Bilgisayar ortamında veya tükenmez kalem ile hazırlanması (Kurşun veya 

kırmızı renkli kalem kesinlikle kullanılmayacaktır) 

 Raporun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklarda (Dergi, Kitap, Yayın, 

Ders Notu, Web Sitesi vb.) referans gösterilmesi 

 

2) Deney sonu raporunda yer alan Giriş, Kuram, Deney Yöntemi kısımlarının aşağıda 

belirtilen özelliklerde hazırlanması 

Giriş: Bu kısımda yapılacak olan deney ve deneyin amacına ilişkin kısa bir 

bilgilendirme yapılmalıdır. 

 Kuram: Bu kısımda deneye ilişkin kuramsal bilgiler derinlemesine detaya inilmeden 

ve doğruluğundan emin olunan kaynaklardan araştırılarak ve öğrenilerek 

belirtilmelidir. 

 Örnek:  

 Üç fazlı yarım dalga kontrolsüz doğrultucunun ortalama çıkış gerilimi Eşitlik (1) ile 

ifade edilir. 
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           (1) 

 Doğrultucular kontrol türüne göre kontrolsüz, yarı kontrollü ve kontrollü olmak üzere 

üçe ayrılırlar [Kaynak Numarası]. 
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 Deney Yöntemi: Bu kısımda yapılacak olan deneyde takip edilecek süreç ve yöntem 

işlem sırasına göre açık bir şekilde ifade edilmelidir. Bu kısımda deneyde incelenecek 

ve ölçümleri yapılacak olan devre veya sisteme ilişkin görsel ifadeler belirtilebilir. 

 

 Örnek:  

 Deneyde kullanılan üç fazlı yarım dalga kontrolsüz doğrultucuya ait devre Şekil 1’de 

görülmektedir. 

 

                Şekil 1. Üç fazlı yarım dalga kontrolsüz doğrultucu 

 

Deneye Sonu Rapor Tutanağının Hazırlanması 

 Yukarıda belirtildiği gibi bu raporun ilk üç bölümünü oluşturan Giriş, Kuram ve 

Deney Yöntemi kısımları deneye gelmeden önce hazırlanmalıdır. Raporun geri kalan kısmı 

ise elde edilen verilerin, grafiklerin ve yapılan hesaplamaların rapor tutanağında yer alan ilgili 

kısımlarda ölçekli, okunabilir ve anlaşılabilir şekilde ifade edilmesi ve deney sonuçlarının 

değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Değerlendirme bölümünde kuramından bahsedilen 

deneye ait sonuçlar analiz edilerek karşılaştırmalı bir şekilde yorumlanmalıdır. Bu kısımda 

yapılan yorumlar ve ortaya konan düşünceler bilimsel verilere dayanmalıdır. 

Örnek:  

Yapılan deney sonunda üç fazlı tam dalga kontrolsüz doğrultucunun üç fazlı yarım dalga 

kontrolsüz doğrultucuya göre daha yüksek bir doğrultma verimi ile çalıştığı görülmektedir. 

Bunun nedeni .............dir.  

Değerlendirme bölümünde deneyin amacına ulaşılıp ulaşılamadığı, ulaşılamadıysa sebebi, 

deneyden elde edilen kazanımlar bir iki cümle ile ifade edilmelidir.  

Bu tutanak bir belge niteliği taşımakta olup hazırlanmasına özen gösterilmelidir. 


