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DENEY PROBLEMİ TANIMI VE TEORİSİ

Tanımlanan problemin teorik çözümünü, her bir öğrenci ayrı ayrı 

yaparak teslim edecek.
12

PROBLEMİN DENEYSEL OLARAK TASARIMI

Problemin tanımına uygun olarak deney numunesinin tasarımı; Deneyin

özelliğine göre malzemelerin cinsi, boyutları ve teknik özelliklerinin

belirlenmesi.

7 10

Problemin çözümü için deneyde elde edilecek ölçüm parametrelerinin

belirlenmesi (sıcaklık, yer değiştirme, malzeme sabiti, .. v.b.). 
7 10

Ölçüm parametrelerini elde edebileceği deney yöntemi/düzeneğinin

tasarlanması.
7 10

Deney düzeneği bir çizimle şematik olarak gösterilmeli. 7 10

DENEY DÜZENEĞİNİN HAZIRLANMASI, DENEYİN YAPILMASI VE 

VERİLERİN ALINMASI

Tasarlanan deney düzeneği için gerekli olan malzemeler temin edilerek

deney düzeneğinin hazırlanması 
20 20

Deneyde her bir öğrenciye ayrı parametre tanımlanarak, deney 3 defa 

tekrarlanarak verilerin alınması.
20 20

DENEY SONUÇ RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Her bir öğrenci kendi almış olduğu deneysel verilere göre; Hesaplama,

grafik, tablo, yorum yaparak deneyden elde edilmesi gereken sonuçlara

ulaşması.

10 10

Teorik hesaplar ile elde ettiği sonuçlar ile deneysel yöntemle elde ettiği 

sonuçları karşılaştırarak yorumlamalı. Sonuçlar farklı ise bunun 

sebebini ve buna etkili olan parametreleri açıklamalı.

10 10

100 100

Açıklamalar   :

6. Final süresine kadar yetiştirilemeyen rapor notu final için sıfır, vize için finale kadar yapılan çalışmaların değerlendirmesi ile 

belirlenecektir.

1.  Belirlenen rapor teslim zamanı belirtilen haftanın Cuma günü saat 17:00'ye kadardır.

2. Her öğrencinin yapacağı 2 deneyin her biri 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, dönem sonunda her iki deneyin 

ortalaması alınarak, vize ve final notu olarak belirlenecektir.

3. Öğretim elemanları ve öğrencilerin birlikte yapacağı görüşme veya çalışmalar ders proğramında tanımlanan gün ve saatte 

deney sorumlusunun odasında yapılacaktır.

4. Ders programında tanımlanan gün ve saatte  resmi izinli/görevli olan deney sorumlusu anılan haftada yapamadığı 

görüşme/çalışmanın telafi gün ve saatini ilan edecektir.

5. Öğrenciler tarafından teslim edilen raporlar sınav evrağı niteliğinde olup, deney sorumlusu tarafından muhafaza edilmeli ve 

gerektiğinde kanıt olarak gösterilecektir.

6.hafta 

sonuna

4.hafta 

sonuna

11.hafta 

sonuna

13.hafta 

sonuna
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