
2016-2017 EEM208 Lab Bilgi ve Kuralları 

EEM208 Elektrik Devre Lab. dersini alan öğrencilerin dikkatine 

1. Deneyler A grubu 27.02.2017, B grubu 06.03.2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. Deneyler bir 
hafta A grubu bir hafta B grubu yapacak şekilde ilerleyecektir. 

2. Deneylerde kullanılacak olan direnç, multimetre vb. elemanların öğrencilerin getirmesi 
gerekmektedir. İlk deney için bölüm web sitesinden deney dokümanlarının getirilmesi gerekir. 

3. Tüm öğrencilerin 26.02.2017 23:59’a kadar aşağıdaki linkteki listeye ismini takım arkadaşları ile 
birlikte yazdırması zorunludur.  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YmDgu9RBsEv4YwDOD-
wf_V_5Mn97nX3llLiqsTUTvIo/edit?usp=sharing 

4. Listede mutlaka  
1) A/B grubu olduğunu  
2) 1.Ö/2.Ö olduğunu 
3) Laba giriş saati kodu (1, 2, 3, 4)   

1: 09:00-10:30 1.Ö 
2: 10:30-12:00 1.Ö 
3: 14:00-15:30 2.Ö 
4: 15:30-17:00 2.Ö 
belirtmelidir. 
 

5. Değerlendirme şöyledir: 
1) Arasınav: % 30 (Tüm rapor notlarının aritmetik ortalaması) 
2) Performans: % 20 
3) Uygulama Sınavı: % 40 
4) Rastgele Quiz: % 10 

 
• Her deney için bir sonraki deneye kadar yazılmak üzere her bir grup için bir rapor yazılmalıdır. 
• Raporlar deney sonuçları, her bir sonuç için yorumları, lab grubu içindeki herkesin deneye 

sağladığı katkıların detaylı açıklaması, iş bölümünü ve sonuç bölümünden oluşmalıdır.  
• Rapor sonuçlarının en geç 3 hafta içerisinde açıklanması öngörülmektedir. 
• Öğrencilerin deney sırasındaki performansı (teorik/pratik bilgi düzeyi ve deney sırasındaki 

düzen kurallarına uygunluğu vb. ) değerlendirme kapsamındadır. 
• Lab. sorumlusu rastgele deney başlangıçlarında en fazla 1 sorundan oluşmak üzere toplamda 

en fazla 3 adet quiz yapma hakkı vardır. 
6. Yapılacak olan deneyler: 

1) Ohm ve Kirşof Yasalarının Doğrulaması ve Düğüm Noktası Gerilimleri ve Çevre Akımları 
Yöntemlerinin Doğrulanması 

2) Tevenin ve Norton Teoremlerinin Doğrulaması ve Maksimum Güç Transfer Teoreminin 
Doğrulaması 

3) Doğru Akım Girişi için RC Devresinin Geçici Tepkisinin Ölçülmesi 
4) OPAMP Devrelerinin Kullanılması 
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7. Deneylerde uyulacak kurallar şöyledir (Tüm öğrencilerin bu formun tüm sayfaları imzalı bir 
şekilde getirmesi zorunludur): 
•  Deneylere yiyecek ve içecekle girmek yasaktır. 
• Deney süresi boyunca şakalaşmak, laboratuvar malzemelerini farklı amaçlarda kullanmak, şarj 
aleti gibi farklı cihaz ve aletler kullanmak/laboratuvara getirmek ve tehlike oluşturabilecek tüm 
davranış ve diğer cihaz kullanımları yasaktır. 
• Laboratuvardaki gerilim kaynaklarının çoğu ilk açıldığında kapatılmadan önceki gerilim değeri 
ile başlamaktadır. Bu nedenle gerilim kaynakları ile devreye enerji vermeden önce gerilim değeri 
minimum değere çekilmelidir. 
• Raporlar grup adına bir tane hazırlanacak olup, gruptaki herkes raporun hazırlanması ve 
tesliminden sorumludur. Geç getirilen raporlar değerlendirilmeyecektir. 
• Deney başlamadan önce her öğrenci yoklama listesine imza atmalıdır. Yoklamadan herhangi bir 
not değerlendirmesi yapılmayacaktır. 
• Öğrencilerin deney başlangıç saatine uymaları gerekir. Deney başlangıç saatinden sonra 10dk. 
geç kalan deneye alınmayacaktır. 
• Deney föyü önceden okunarak deneye hazırlıklı gelinmelidir. Hazırlıksız geldiği anlaşılan 
öğrenci(ler) veya tüm sınıf haber vermeksizin deney başlangıcı veya süresince yazılı ve/veya sözlü 
sınava tabii tutularak gerekli görülmesi durumunda laboratuvar işleyişinin bozulmaması için 
deneye alınmayabilir, deneyden çıkartılabilir. Deneye alınmayan veya deneyden çıkartılan 
öğrencinin ilgili deney notu sıfırdır. 
• Deney sırasında grupta en az bir tane deney föyü bulunmalıdır. Föyü bulunmayan grup deneye 
alınmayacaktır. Bu sorumluluk tüm gruba aittir. 
• Deney bitiminde her grup masasını toparlayarak masayı temiz ve düzgün bir şekilde bırakması 
gerekmektedir. 
• Tüm laboratuvar süresince öğrenciler deney sorumluların belirteceği kurallara uymak 
zorundadır. 
• Tarih ve saati sonradan belirtilecek olan telafi deneyi, deneylerin bitiminden sonra yapılacaktır. 
Telafi deneyine girebilmek için sadece yazılı mazeret geçerli olacaktır. 
• Yukarıda bahsi geçen kurallara uyulmamasından doğacak tüm maddi ve manevi zarar ve 
kayıplardan öğrenci sorumludur. 
Laboratuvardaki tüm cihazların kullanım talimatları ile yukarıda belirtilen tüm kuralları 
okudum ve anladım, 
Adı–Soyadı : 
 
Okul No : 
 …/…./ 20.. 
 İmza 
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