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Laboratuvara yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.
Öğrenciler laboratuvarı ve deney masalarını terk ederken temiz ve dikkatli şekilde
bırakacaklardır. Hiçbir şekilde laboratuvarda çöp unutulmayacak ve sandalyeler yerlerine
yerleştirilmeden çıkılmayacaktır.
Laboratuvarda sessizliğe özen göstermeyen kişiler (ders esnasında olmasa bile)
çıkarılacaktır.
Laboratuvar cihazlarının dikkatsiz ve yanlış kullanılması durumunda oluşacak hasar
öğrencinin sorumluluğundadır.
Deney esnasında laboratuvardan aldıkları cihazları ve kablolarını dönem başında
gösterildiği gibi uygun şekilde yerine bırakacaklardır.
İş güvenliğini ve laboratuvar emniyetini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınılacaktır;
cihaz kullanımı ve ölçüm esnasında yetkili amire (ilgili hoca, araştırma görevlileri,
teknisyen) haber verilmeden işe başlanmayacaktır.
Laboratuvar kurallarına uymak koşulu ile tüm öğrencilerimiz laboratuvarın boş
saatlerinde gelip çalışabilirler.

ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI GRUPLARINA İSİM
YAZMAK İÇİN DUYURU
Daha önceki senelerde laboratuvar dersini almış ve devam etmiş olanlar yıl içi çalışmalara
katılmayacaklardır. Fakat dersi öğrenme adına ders esnasında laboratuvara gelip
izleyebilirler. Bu öğrenciler için ayrıca masa ve cihaz verilmeyecektir.
Derse devam zorunluluğu olan öğrenciler E-10 204’ün kapısında asılı olan listelere gruplar
halinde isimlerini yazacaktır.
Öğrenciler OBS sisteminde ismini yazdıkları şubeye atanacaklarından, diğer dersleri ile
çakışmayan şubelere isimlerini yazmalıdırlar.
Listelere isim yazma I. Öğretim 26.09.2017 saat 10:00’da, II. Öğretim 26.09.2017 saat
16:30’da başlayacak, 28.09.2017 saat 16.30’da sona erecektir. Devam zorunluluğu olduğu
halde ismini listeye yazmayan öğrenciler rastgele boş olan gruplara yerleştirilecektir. Bu
konuda sorumluluk öğrencilere aittir.
Herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda Arş. Gör. ÖMER KASAR ve Arş. Gör
MUSTAFA GEÇİN ile irtibata geçebilirsiniz.
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ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DERSİ HAKKINDA
BİLGİLENDİRME
1.Toplam 8 deney mevcuttur. Deneylere gelmek zorunludur. 3 deneye mazeretsiz gelmeyen
öğrenci, bu dersin devamından kalır ve Final sınavına giremez. Mazeret bildiren öğrenciler
bu mazeretleri belgelendirmek kaydıyla telafi dersinde gelemediği haftanın deneyi yapabilir.
Deneyleri yarım bırakıp mazeret bildirmeksizin dersten ayrılan öğrenciler de o ders için yok
yazılacaktır.
2. Dersin başlama saatinden itibaren 5 dakikadan fazla gecikenler derse alınmayacaktır ve
yok yazılacaktır.
3. Tüm gruplar deneye (listesi deney föyünde olan) malzemeleri ve el aletlerini eksiksiz
getireceklerdir. Deney malzemeleri toplu bir şekilde alınabileceği gibi ayrı ayrı da temin
edilebilir. Deney malzemelerinin deney esnasında kaybolacağı veya zarar görebileceği göz
önünde bulundurularak yedekleri getirilmesi gerekmektedir.
4. Ön hazırlık çalışmalarını her birey ayrı ayrı yapacaktır. Ön hazırlık çalışmaları toplanacak
ve bunlar dönem sonu değerlendirme notuna etki edecektir.
5. Ön hazırlık çalışmalarını yapmayan öğrenciler derse alınmayacak ve yok yazılacaktır.
Kısa ve yetersiz olarak yapan öğrencilerin ön hazırlık çalışmaları kabul edilmeyecektir. Ön
hazırlık çalışmalarını başka gruplardan aldığı tespit edilen ve birbirinin aynısı olan ön hazırlık
çalışmalarını teslim eden öğrenciler laboratuvar dersine alınmayacaktır.
6. Deney bittikten sonra bir sonraki hafta yapılacak deneye getirilecek rapor çalışmaları grup
olarak yapılacaktır. Yani her grubun bir deney için bir raporu olacaktır.
7. Deney esnasında gruplar arasında araç-gereç/bilgi alışverişi kesinlikle yasaktır. Her grup
ders boyunca kendi çalışması ile ilgilenecektir.
9. İlgili deneye katılmayan öğrencinin ön hazırlık ve rapor puanları sıfır olarak
değerlendirilecektir.
10. Yıl içi vize ve final notlarının değerlendirilmesi ve bunların yıl sonu notuna etkisi
ilerleyen günlerde ilan edilecektir.
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