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DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU 

 

Deney raporu nedir ve neden haz rlan r?  

Laboratuvar dersleri, test ve ölçüm düzenekleri konusunda temel bilgileri ve deneyimleri 

olu turmak ve teorik bilgileri desteklemek bak ndan mühendislik e itiminin anahtar 

dersleridir. 

da Mühendisli i Bölümü tüm laboratuvar uygulamalar  kapsam nda yaz lacak olan 

raporlar n tümü, bilimsel bir çal mada elde edilen sonuçlar  sunmak üzere a daki kurallara 

uygun olarak haz rlanacakt r. 

Haz rlanmas  Gereken Çal malar: 

1. renci deneye gelmeden deney föyünü temin etmesi ve ilan edilen tarihte derse kat lmas  

zorunludur.  

2. Her deney gurubu/ki i, yap lacak olan deneyden elde edilen de erleri kaydedecektir. 

3.  Deney sonras  verilecek olan deney raporu, EK 1’de verilen kurallara uygun olarak 

haz rlanacakt r. Deney raporlar , her ö rencinin bizzat kendisi taraf ndan haz rlanacakt r. 

Kopya raporlar verilmemi  kabul edilecek ve de erlendirme d  b rak lacakt r.  

4. Deney raporlar  bir sonraki hafta düzenlenecek olan deney öncesi ilgili deney yöneticisine 

teslim edilecektir. Deney için haz rlanacak raporlar n teslim süresinin uzat lmas  veya 

ertelenmesi söz konusu de ildir. Raporlar n geciktirilmesi halinde her gün için 5 puan 

lacakt r.  

 

 



5. Raporlar a daki bölümlerden olu acakt r: 

1. KAPAK 

2. NDEK LER 

3. DENEY N AMACI 

4. TEOR K B LG LER 

5. DENEY N GEREKL  MALZEMELER 

6. DENEY N YAPILI I 

7. VER LER ve HESAPLAMALAR 

8. DE ERLEND RME ve YORUM 

9. KAYNAKLAR 

 

Yaz m Kurallar : 

Laboratuar dersi kapsam nda, ders sorumlular na teslim edilecek her türlü yaz  çal ma; 

beyaz A4 ka n tek yüzüne, okunakl  bir el yaz  ile yaz larak haz rlanacakt r. Çizimler 

bilgisayar ya da cetvel kullanarak mühendislik çizim özelliklerine uygun olarak yap lacakt r. 

Raporlar bilimsel ve teknik bir anlat m tarz  kullan larak Türkçe olarak yaz lacakt r. Türkçe 

yaz m kurallar  raporun de erlendirilmesine dahildir.  
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1. KAPAK 

T.C.  

S 7 ARALIK ÜN VERS TES  

MÜHEND SL K-M MARLIK FAKÜLTES  

GIDA MÜHEND SL  BÖLÜMÜ 

 

 
DERS N KODU ve ADI :…………………………………………… 

DENEY N ADI  :…………………………………………… 

DENEY TAR   :……./……/20.… 

 

 

RAPORU HAZIRLAYAN: 

 

Numaras   :.………………………….. 

Ad  Soyad   :…………………………… 

Rapor teslim tarihi :………/……./20…. 

 

 

Deneyi yapt ran ö retim eleman n ad -soyad  :……………………………… 

 

 

 
S 

YIL 
 



2. NDEK LER 

çindekiler listesi okuyucunun raporda hangi konular n i lendi ini görmesini sa layan ve 

hangi konular n hangi sayfalarda yer ald  gösteren bir bölümdür. Bu bölümde ana 

ba klar büyük harflerle, alt ba klar küçük harflerle birbirinden ay lmal r. Rapordaki 

bölümlerin ba klar  ve tüm alt ba klar bölüm numaralar  ile içindekiler bölümünde 

verilmelidir. 

3. DENEY N AMACI 

Bu ba k alt nda k sa, sade ve net bir biçimde deneyin amac  yaz r. 

4. TEOR K B LG LER 

Bu bölümde deneyin yürütülmesinde kullan lan teknik ve/veya metodu anlayabilmek için 

bilinmesi gerekli olan ve hesaplamalar n yürütülmesine yard mc  olabilecek ön bilgi k saca 

teorik olarak verilmelidir (ilgili kaynaklara at f yap larak). Bu bölüme yaz lanlar konunun 

temelini te kil etmeli, fazla, gereksiz ve tekrar bilgilerden kaç lmal , sade ve net bir ekilde 

yaz lmal r.  

5. DENEY N GEREKL  MALZEMELER 

Deneyde kullan lan aletlerin isimleri yaz r. Var ise deney düzene inin ekli bu k mda 

verilir. Deneyde kullan lan kimyasal maddeler kimyasal formülleri ile birlikte verilir. 

6. DENEY N YAPILI I 

Deneyin yap  düz metin eklinde gerekirse maddeler halinde yaz labilir veya ematik 

olarak gösterilebilir. Cümlelerin yaz nda geni  zaman kipi kullan lmal r. 

7. VER LER ve HESAPLAMALAR 

Bu bölümde gerekirse deney s ras nda elde edilen veriler ve yap lmas na ihtiyaç duyulan 

hesaplamalar yap r. Gerekli oldu unda grafikler ve tablolarla desteklenebilir. Bu bölüm bir 

raporun kalbidir. Burada DENEY N AMACI bölümünde belirtti iniz ifadelerin hepsi gerekli 

hesaplamalar yaparak ispatlanmal r. zlenmesi gereken yol a daki gibi olmal r. 

 

 



• Hesap nas l yap r: 

lk olarak hesaplar yaparken kulland z formül ve ba nt lar n yaz lmas  (düzenli olmas  

isteniyorsa hesaplar n ba ndan itibaren numaralanmal r) gerekmektedir. Sonra 

hesaplamalara ba lanmal r. Daha sonras nda hesaplanm  de erlerin birimleri yaz lmal r. 

Birimler belirtilmemi  ise bunlarda gerekli formüller kullan larak türetilmelidir. Ve sonunda 

buldu unuz de eri bir “MÜHEND S” gözüyle standart birim sistemine ilgili yere yazman z 

gerekmektedir. 

• Grafik nas l çizilir: 

Hangi eksene hangi de kenin yaz lmas  gerekti ine karar verilmelidir. Genel bir kural 

olarak, ba  de keni x-eksenine ba  de kenle de en fonksiyonu y-eksenine 

yerle tirmek gerekir. Ek olarak eksenlerin ölçekleri de ayarlanmal r. 

Ölçeklerin ayarlanmas nda en büyük veriden (data) en küçük veri (data) ç kar r ve eksenin 

uzunlu una bölünür. EN MANTIKLI ÖLÇE  SEÇMEY  UNUTMAYINIZ. Gerekiyorsa 

grafi in e imini ve denklemi tan mlayan e itli i hesaplayabilirsiniz. Son olarak, 

EKSENLERE B M YAZMAYI UNUTMAYINIZ. 

8. DE ERLEND RME ve YORUM 

Yap lan hesaplamalar n beklenen sonuçlarla uyu up uyu mad n, uyu muyor ise 

nedenlerinin yorumland  bölümdür. Ayr ca yap lmas  gerekenlerle ilgili tavsiyeler de bu 

bölümde verilmelidir. Deney s ras nda yap lan gözlemler neden sonuç ili kisi içerisinde 

anlat labilir. Deney yap rken kafalarda olu an sorular n cevaplar  aran r ve yaz r. Ayr ca 

kar la lan hatalar n da yaz lmas  gerekmektedir. Deney yap  daha önce yaz ld  için bu 

bölümde deney basamaklar  tekrar yaz lmamal r.  

9. KAYNAKLAR 

Rapor içinde at fta bulunulan referanslar, (YAZAR SOYADI, y l) eklinde yaz lmal r. 

Raporda belirtilen kaynaklar “Kaynaklar” bölümünde ise a da gösterilen örneklere uygun 

biçimde yaz lmal r.  

 

 

 



Kitap için: 

Yazarlar n ad  (k salt larak) ve Yazarlar n soyad , Yay n y . “Eser ad ”, bask  numaras , 

Yay nevi, Yay n Yeri, Sayfa No.  

Örnek: 

Tunail N. 2009. Mikrobiyoloji. Pelin Ofset Tipo Matbaac k, Ankara, Türkiye, 434s. 

Makale için: 

Yazarlar n ad  (k salt larak) ve Yazarlar n soyad , y . “Eser ad ”, Dergi ad , cilt num., sayfa 

numaras .  

Örnek 

Ahn C, Collins-Thompson D, Duncan C, Stiles ME. 1992. Mobilization and location of the 

genetic determinant of chloramphenicol resistance from Lactobacillus plantarum caTC2R. 

Plasmid, 27, 169-176. 

nternet veya uygulama notlar  için: 

Haz rlayan kurumun veya biliniyorsa haz rlayan ki inin ad , “döküman n ad ”, al nd  

internet kayna n adresi, Eri im Tarihi. 

Örnek: 

http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul., Eri im Tarihi: 04.02.2015. 

 

 

 

 

 

 

 



DENEY RAPORUNUN DE ERLEND LMES  

 

HESAPLAMA VARSA; 

 Puan 

Kapak 5 

Teorik bilgi 25 

Deneyin Yap  / Veriler 30 

Hesaplama 15 

De erlendirme ve Yorum 20 

Kaynaklar 5 

TOPLAM 100 

 

HESAPLAMA YOKSA; 

 Puan 

Kapak 5 

Teorik bilgi 25 

Deneyin Yap  / Veriler 30 

De erlendirme ve Yorum 35 

Kaynaklar 5 

TOPLAM 100 

 


