
Elektrik Makineleri Laboratuvarı İşleyişi, Kuralları ve Taahhütnamesi 

• Deneylere yiyecek ve içecekle girmek yasaktır. 
• Deneye gelirken uzun saçlı öğrencilerin saçlarını toplaması, kolye gibi vücuttan sarkan takıların toplaması 

can güvenliği acısından gereklidir. 
• Deneyler yüksek gerilim ve akım değerlerinde yapıldığından 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.  

• Laboratuvar süresince deney sorumlusunun izni dışında deney masalarına enerji vermek 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. 

• Her deney masasının sol üst kısmında fosforlu renkle ile boyanmış Acil Durum Butonu bulunmaktadır. 
Beklenmedik bir durumda bu butona basarak deney masasındaki tüm enerjiyi kesebilirsiniz. 

• Deneyler 5’er kişilik grup halinde yapılacaktır.  Deney raporları deneyin yapıldığı haftanın sonrasında ki 
hafta deney başlangıcında toplanacaktır.  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.  

• Her bir deneyin ortalama süresi 30dk.’dır.  Bu nedenle 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, 
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