
LABORATUAR RAPORU YAZIM KILAVUZU 

 
Laboratuvar dersi kapsamında yapılacak olan laboratuvar raporlarının tümü, bilimsel bir 

çalışmada elde edilen sonuçları sunmak üzere aşağıdaki kurallara uygun olarak 

hazırlanacaktır. 

 

Yazım Kuralları: 

Laboratuvar dersi kapsamında, ders sorumlularına teslim edilecek her türlü yazılı çalışma; 

beyaz A4 kağıtlarının tek yüzüne, mümkünse bilgisayar ile ya da okunaklı bir el yazısı ile 

yazılarak hazırlanacaktır. Raporlar bilimsel ve teknik bir anlatım tarzı kullanılarak Türkçe 

olarak yazılacaktır. Türkçe yazım kuralları raporun değerlendirilmesine dahildir.  

 

Hazırlanması Gereken Çalışmalar: 

1. Öğrenci deneye gelmeden deney föyünü temin etmesi ve ilan edilen tarihte ders sunumuna 

katılması zorunludur.  

2. Her deney gurubu, yapılacak olan deneyden elde ettikleri değerleri kaydedecektir. 

3.  Deney sonrası verilecek olan deney raporu, EK-1’de verilmiş olan rapor kapak örneğine 

uygun olacaktır. Bunların dışında farklı yapılarda kapaklar kullanmayınız. Deney 

raporları, deney gurubunu oluşturan her öğrencinin bizzat kendisi tarafından 

hazırlanacaktır. Kopya raporlar verilmemiş kabul edilecek ve değerlendirme dışı 

bırakılacaktır.  

4. Deney raporları bir sonraki hafta düzenlenecek olan deney öncesi lab. sorumlusuna  imza 

karşılığı teslim edilecektir. Deney raporu deney öncesi deney yöneticisine teslim edilmek 

zorundadır. Deney için hazırlanacak raporların teslim süresinin uzatılması veya 

ertelenmesi söz konusu değildir. Rapor yazımında yukarda belirtilen yazım kurallarına 

uyulması beklenmektedir. 

5. Raporlar aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır: 

 Amaç: Deneyde hangi konuların incelenmesi ve öğrenilmesi amaçlanmaktadır? 

Her deney bölümü için: 

 Sonuçlar: Deneyin her bölümü için elde edilen sonuçlar (tablo, çizim, gözlem) düzgün 

ve okunaklı bir şekilde yazılacak ve yorumlanacaktır. Deneyde teorik olarak beklenen 

değerler ile deneyde elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır.  



 Yorum ve Görüşler: Öğrenciler deneyle ilgili yorum ve görüşlerini bu bölüme 

yazacaklardır. 

 

 İmzasız raporlar değerlendirilmez.  

 Kopya deney formlarında ilgili öğrencilerin tümün değerlendirmesi dikkate alınmayacak 

ve o deneyden devamsız sayılacaklardır.  

 Her öğrenci kendi raporunu hazırlayacak, raporları birbirinin aynısı olmayacaktır. 

Sonuçları aynı bile olsa, sunuş ve tartışmanın aynı olamayacağı açıktır. 

 Deney raporu titizlikle hazırlanmalı, herhangi bir yerden, başka bir gruptan, başka bir 

şubeden alıntı veya kopya olmamalıdır. Herhangi bir kopya durumunu öğretim elemanının 

açıklanma sorumluluğu yoktur.  

 Raporunuz kendi üretiminiz olan bilgiler içermeli, başka kaynaklardan alınmış kopya 

veya alıntılar içermemelidir. 

 Raporlar sadece ders sırasında teslim edilebilir. Bunun esnasında başka bir gün veya 

deney gününün deney saati dışı başka bir zamanda getirilecek raporlar dikkate 

alınmayacaktır.  

 Yukarıdaki bilgilere uymayan durumlar için öğretim elemanı gizlilik hakkını saklı tutar.  
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GIDA ANALİZ VE TEKNOLOJİ 

LABORATUVARI-II 
DENEY RAPORU 

 

 

 
DENEY NO  :………………… 

DENEYİN ADI :………………………………………….. 

DENEY TARİHİ :……./……/20.… 

 

 

 

 

 

RAPORU HAZIRLAYAN: 

 

No  : ………………………….. 

Adı Soyadı :…………………………… 

Grubu  :…………………………… 

Rapor teslim tarihi:………/……./20…. 

 

 
Deney Sorumlusu: 

EK-1. Deney Raporu Kapağı 


