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ORYANTASYON DERSİ UYGULAMASINA AİT GENEL KURALLAR 

Laboratuvar Saati ve Yeri 

Yapılacak deneylerin sorumlusu, saati ve yeri mühendislik panolarında ilan edilmiştir. 
Deneyler toplamda 3 saat sürecektir.  

Deneylere Hazırlık 

Herbir deneyin uygulaması lab föyünde yazılmıştır. Öğrencilerin deneye girmeden önce bu 
deney föylerini mutlaka okuması ve deneye hazırlıklı gelmesi gerekmektedir.  
Öğrenci deneye girerken yanında mutlaka ilgili deneyin föyü olmalıdır.  

Deney Raporu 

Herbir deneyden sonra öğrenciden deney föyündeki soruları cevaplaması ve deney sorumlusu 
asistana onaylatması istenilecektir. Deneyin yapılması ve soruların cevaplanması için üç saatlik 
süre yeterlidir ve deney föylerinin doldurulması bu üç saat içinde (deney sorumlusu bunu 
değiştirebilir) olacaktır.  

Deneylere Devam 

Deneylere katılım zorunludur ve %80 devam gereklidir. %20’nin üzerinde mazeretsiz 
deneylere katılmayan öğrenciler bu dersten kalacaktır.  

Dersin not değerlendirilmesi 17 deney üzerinden yapılacak ortalama ile belirlenecektir. 

Öğrenciler bütün deneylere kendi grupları içinde katılacaktır. 
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I. DENEYİN AMACI 

Bu deneyin amacı, Mühendislik Bölümlerinde kullanılan Sinyal Üreteci ve Osiloskop 
aletleri hakkında öğrencilerin temel bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. 

II. DENEYE GİRİŞ

Laboratuar ortamında çalışırken; DC (Direct Current (doğru akım)) devrelerde kaynak 
olarak “DC güç kaynağı” ve ölçü aleti olarak “multimetre” kullanılırken, AC (Alternating 
Current (Alternatif akım)) devrelerde ise kaynak olarak “sinyal üreteci” ve ölçü aleti olarak 
“osiloskop” kullanılır.  

Osiloskop 
Elektrik ölçümlerinde kullanılan temel ölçü cihazlarından en önemlisi olan osiloskop, 
ampermetre, voltmetre vs. gibi diğer ölçü cihazlarından çok daha fazla bilgiyi tek başına 
bize verir. Örneğin bir voltmetre ile ölçüm yaptığımız zaman sadece sinyal voltajının KOK 
(rms) değerini ölçebiliriz. Sinyalin frekansı, fazı, şekli, gürültü bileşeni, ac-dc bileşeni 
hakkında ayrıntılı bilgi alamayız. Ancak bir osiloskopta bu bilgileri ve daha fazlasını elde 
ederiz. Ölçü duyarlılığı, geniş frekans aralığında çalışması ve sinyalin canlı grafiğini 
göstermesi en önemli özelliği ve üstünlükleridir. Osiloskop, elektrik değişkenlerin ve 
parametrelerin fonksiyonlarını bir ekran üzerinde çizen elektronik bir aygıttır. Ekranda 
görülen şekil, gerilimin zamana göre değişim grafiğidir, yani sinyalin voltajıdır. 

Bir osiloskopla yapılan ölçümler voltaj ve periyottur. Osiloskopta en çok kullanılan 
periyodik sinyaller, sinüs dalga, üçgen dalga ve kare dalgadır. Her üç dalga şekli; tepe 
değeri (genlik), tepeden tepeye genlik ve periyot (veya frekans) parametrelerine sahiptir. 
Bu dalga şekilleri tamamen periyodik olup Şekil 1.1’de bu dalga şekilleri ve parametreleri 
gösterilmiştir. Bu parametreler dışında dalga şekilleri, KOK veya rms değerlerinde belirtilir. 
Sinüzoidal dalga için bu değer, 

𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 =
𝑉𝑉𝑇𝑇
√2

= 0.707 ∗ 𝑉𝑉𝑇𝑇 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 =
𝑉𝑉𝑇𝑇−𝑇𝑇
2√2

= 0.3535 ∗ 𝑉𝑉𝑇𝑇 

olarak bulunur. Bu ifadelerle VT voltajın tepe değeri (genliği) ve VT-T 'de tepeden tepeye 
genlik olarak kullanılmaktadır. Bazı kaynaklarda bu ifadeler Vp ve Vp-p  (p: peak) olarak da 
verilir. 

(a)    (b)    (c) 
Şekil 1.1: Periyodik dalga şekilleri a) sinüs dalga, b) üçgen dalga, c) kare dalga 



Voltaj Ölçümü: 
Şekil 1.2’de verilen sinüs dalgayı göz önüne alarak voltaj ölçümünün nasıl yapıldığına 
bakalım. Önce sinüs dalganın en büyük ve en küçük değerlerinin doldurduğu aralık sayılır. 
Sonra Volts/Div seçici düğmesinin gösterdiği rakam, bununla çarpılarak sinüs dalganın 
tepeden tepeye volt değeri bulunur. Ancak burada dikkat edilecek diğer bir husus prob 
zayıflatmasıdır. Prob zayıflatması 1 veya 10 olarak seçilebilir. Eğer zayıflatma 1 ise sonuç 
değişmez. Eğer zayıflatma 10 ise, bulunan sonuç 10 ile çarpılmalıdır. 

Şekil 1.2: Osiloskopla voltaj ve periyot ölçümü 

Frekans ve Periyot ölçümü: 

Bir sinyal tekrarlanıyorsa, bir frekansı ve bir de periyodu vardır. Frekans Hertz (Hz) 
biriminde ifade edilir ve bir saniyedeki tekrarlanan sinyal sayısına eşittir. Periyot ise 
sinyalin kendini tekrarlamaya başlamadan önce bir tam dalganın oluşması için geçen 
süredir. Periyot ve frekans birbirinin tersidir ( f =1/T).  

Periyot ölçümü, voltaj ölçümü ile hemen hemen aynı şekilde yapılır. Önce yatay eksen 
üzerinde sinyalin tam bir salınımının doldurduğu aralıklar (bölmeler) sayılır. Bu sayım 
Time/Div seçici düğmesinin gösterdiği rakamla çarpılarak sinyalin periyodu bulunur. 
Periyodun tersi alınarak frekans elde edilir (Şekil 1.2’ye bakınız). 

Sinyal Üreteci 

Sinyal üreteci, üç temel AC işareti olan sinüs dalga, kare dalga ve üçgen dalga şeklinde 
voltajı istenilen voltaj ve frekansta üreten AC güç kaynağıdır. Sinyal üreteci’nin kullanımı 
ile ilgili gerekli bilgiler deney öncesi verilecektir.  



III. DENEY PROSEDÜRÜ

Aşağıda verilen AC voltaj işaretlerini deneysel olarak sinyal üreteci ile üretiniz.  
Verilen grafiklere ürettiğiniz sinyalin osiloskop görüntüsünü çiziniz.  
Osiloskop görüntüsünde Volts/Div ve Time/div değerlerini not ediniz 
Voltajın tepe noktalarının kaç volt olduğunu ve şeklin periyodunu grafik üzerinde 
hesaplayarak not ediniz.  

1. 5 Vp-p – 500 Hz’lik sinüs dalga

2. 15 Vp-p – 5 kHz’lik kare dalga

Volts/Div = 

Time/Div = 

Volts/Div = 

Time/Div = 



3. 10 Vp-p – 2 kHz’lik üçgen dalga

IV. SORU VE CEVAPLAR

1. Laboratuardaki Sinyal üretecinden üretilebilecek maksimum Vp-p ve frekans değerlerini
sinyal üreteci üzerinde deneyerek yazınız. 

Max Vp-p: Max Frekans: 

2. Osiloskoptaki Volts/Div ve Time/Div parametreleri neyi ifade eder. Kısaca belirtiniz.

Volts/Div = 

Time/Div = 
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I. DENEYİN AMACI 

Bu deneyde, 

• Elektriksel yük akımı, elektriksel potansiyel fark ve direnç kavramlarının

tanıtılması; 

• Ohm yasasının sınanması;

• Bir elektrik devresinden geçen elektriksel akımın ve devrede herhangi iki nokta

arasındaki elektriksel potansiyel farkının ölçümünün tanıtılması; 

amaçlanmıştır. 

II. DENEYE GİRİŞ

Deneye başlamadan önce aşağıdakilere ilişkin bilgilerin öğrenilmesi yararlıdır. 

• Elektrik akımı, elektriksel potansiyel fark;

• Elektriksel iletken ve yalıtkan maddelerin genel tanımları ve bunlara ait örnekler;

• Ohm yasasının ifadesi;

• Direnç değerinin renk kodundan belirlenmesi;

Ohm Yasası 

Ohm yasası bir elektrik devresinin incelenmesinde en temel yasasıdır. 

Basit bir biçimde ifade etmek gerekirse bir direncinin uçları arasındaki elektriksel potansiyel 

farkı (V), direnç üzerinden geçen akım I ile doğru orantılıdır ve orantı sabiti direncin R 

değerini verir: 

V= IR  (1.1) 

Ohm yasasına göre direnç üzerinden geçen akım arttıkça, direncin uçları arasındaki potansiyel 

fark (ya da gerilim) direnci sabit bırakacak biçimde artar. Ohm yasasının geçerliliğinin 

sınanması için direnç üzerinden geçen akımın, direncin uçları arasındaki potasiyel farka göre 

grafiğinin çizilmesi gereklidir. Bu grafik doğrusal ise doğrunun eğimi direnci vereceğinden bu 

devre elemanı Ohm yasasına uyar. Akımgerilim grafiği doğrusal olan bu tip devre elemanları 



omik (ohmik) devre elemanları  olarak adlandırılır. Grafik doğrusal değilse devre elemanı 

omik olmayan bir devre elemanı olarak ifade edilir.  

Hesaplarda yaygın olarak SI (ulusal birim) birim sistemi kullanılır: direnç ( R ), ohm ≡ Ω; 

akım ( I ), amper ≡ A; ve gerilim ( V ), volt ≡ V basamağındadır. 

Direnç Renk Kodları: 

Elektronik renk kodları, dirençin değerini anlayabilmek amacıyla; üzerlerine çizilen 

renkli çizgilere verilen isimdir. Bu kodlar sayesinde, dirençin ohm değeri öğrenilir. 

İlk iki şerit size direnç değerinin ilk iki rakamını verir.Üçüncü şerit, bu rakamlara kaç 

tane sıfır ekle- yeceğinizi gösterir.Dördüncü şerit ise toleransı ifade eden renktir. 

Burada dikkat edeceğiniz gibi ilk iki kelimenin sessiz harfleri sırası ile renk kodlarını 
(Siyah, Kahve- rengi, Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi Mor, Gri, Beyaz ), son iki 
kelimenin baş harfleri ise Altın ve Gümüş'ü anımsatmak için kullanılmıştır. 



Örnekler 

• Kırmızı - Sarı - Mavi - Gümüş** 24000000 Ω ± 10%
• 24000000 Ω /1000
• 24000 kΩ/1000
• 24 MΩ
• Kırmızı-Kırmızı-Turuncu-Altın** 22 kΩ ± 7% Sarı-Mor-Kahverengi-Altın
• 470 Ω ± 5%
• Mavi-Gri-Siyah-Altın 68 Ω ± 5%

III. DENEY PROSEDÜRÜ

1. Şekildeki devreyi boş bir kağıda çizip circuitscribe modülünü kullanarak oluşturunuz.

2. Devreye kaynak olarak 9V batarya bağlayarak switch kapalı iken Vr1, VL değerlerini

ölçünüz.

3. Devreye kaynak olarak 9V batarya bağlayarak switch açık iken Vr1, VL değerlerini

ölçünüz.

4. Güç kaynağını 12 V değerine ayarlayarak aynı işlemleri tekrarlayınız.

5. Aşağıdaki tabloda istenen ölçümleri gerçekleştirerek kaydediniz.

Tablo 1 Tablo 2 

Switch kapalı Switch açık 

Vin Vr1 VL Vin Vr1 VL 

9v 9v 

12v 12v 



IV. SORU VE CEVAPLAR

1. Switch kapalı konumdan açık konuma geçince led parlaklığında değişim

gözlemlediniz mi? Sebebiyle açıklayınız.

(Devreyi 9V ile besleyiniz)

2. Switch açık konumdayken direnç üzerinden geçen akımı hesaplayınız.

(Devreyi 9V ile besleyiniz)

3. Besleme gerilimi ile yük gerilimi arasında fark oluştu mu? Sebebiyle açıklayınız.

(Devreyi 9V ile besleyiniz)



Deney İsmi Elektroliz ile Bakır Kaplama 

Öğrenci Adı ve Soyadı 

Öğrenci Numarası 

Deney Tarihi 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  
MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ  BÖLÜMÜ 

MÜHENDİSLİK ORYANTASYONU 
DENEY RAPORU 



I.  DENEYİN AMACI 

1) Öğrencilere yüzey işlemleri ve kaplama teknolojileri hakkında genel bilgi verilmesi.

2) Bir metal parçasının bakır ile kaplanması.

3) Elektroliz olayının öğrenilmesi.

II. TEORİK BİLGİ

a) Yüzey İşlemleri ve Kaplamalar

Yüzey tekniği/teknolojisi, yüzeyin içinde veya üzerinde gerçekleşen tüm fiziksel ve 

kimyasal süreçleri kapsar. Yüzey, malzemenin dış ortamla muhatap olan kısmıdır. Aşınma, 

korozyon ve oksitlenme gibi olaylar üst yüzeyden başlar. Üst yüzey iki boyutlu bir olgudur. 

Yüzey özelliklerini dekoratif ve fonksiyonel bakımdan iyileştiren tüm modifikasyon ve 

kaplama işlemleri “yüzey işlemleri” olarak ele alınır. Kaplama kısaca malzemenin yüzeyine 

başka bir malzemenin yerleştirilerek bir katman oluşturulması işlemidir. Bir çok farklı 

kaplama ve yüzey modifikasyonu yöntemi vardır ve bu yöntemler Şekil 1’de verilmiştir. 

Şekil 1. Yüzey modifikasyonu ve kaplama yöntemleri. 
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b) Elektrolitik Metal Kaplama

Elektrolitik metal kaplama, metalik veya metalik olmayan bir malzeme yüzeyine 

elektro-kimyasal metotlarla metalik film oluşturulmasıdır. Elektrolitik kaplama, günümüzde 

birçok endüstri kolu için gerekli bir prosestir. Çünkü elektrolitik kaplama ile elde edilen 

yüzey özelliklerini başka yöntemlerle elde etmek her zaman mümkün olamamaktadır. 

Metallerin kaplanmasındaki nedenler fiziksel ve kimyasal özellikleri ile görüntüsünü korumak 

ve hatta iyileştirmek olabilir. Genel prensip parçaların üzerine belirli özelliklerde ince bir 

metalik katman oluşturmaktır. Malzemelerin çeşitli metallerle kaplanmasında pek çok neden 

söz konusu olmaktadır. Bunlar:  

• Korozyondan koruma için, bakır, nikel ve krom ile, çinko veya kadmiyum ile kaplamak.

• Güzel görüntü için yine bakır, nikel ve krom ile kaplamak.

• Daha yüksek sertlik ve daha iyi aşınma direnci için, krom veya akımsız nikel ile

kaplamak.

• Lehimlenebilme için kadmiyum ve akımsız nikel ile kaynak yapılabilme kabiliyetini

iyileştirmek için akımsız nikel ile kaplamak.

• Isıl işlemde kısa süreli duraklamaya tesir etmek için, nitrürleme (azot emdirme) için çeliği

bronz ile kaplamak.

• Diğer bitirme işlemlerinin daha iyi yapılabilmesi için, altın ya da krom - nikel kaplamak.

• Hava ortamında oksitlenmeme, mükemmel elektrik iletkenliği, dekoratif özellik ve

yağlayıcı özelliği düşük olan sıvılarda fazla yük koşullarında çalışmak gerektiğinde

gümüş ile kaplamak.

• Atmosferik ortamda ve düşük ve yüksek sıcaklıkta oksitlenmeyi, sülfürlü bileşikler, asit,

tuz ya da bazlardan yüksek sıcaklıkta dahi etkilenmeyi engellemek ve süsleme amacıyla

altın ile kaplamak olarak sıralanabilir.

c) Kaplama Kalitesini Etkileyen Faktörler

İyi bir elektrolitik kaplama için banyo terkibi, cinsi, elektrolitte kullanılan parlatıcı, 

parlak taşıyıcı ve nemlendirici gibi kimyasallar yanında kullanılacak suyun sertliğinin de 

önemi vardır. Genel anlamda parlatıcı ve katkılar, akım yoğunluğunun yüksek olduğu 

bölgelerde toplanarak kaplama oluşumunu engellemektedir. Bununla birlikte bir kaplamanın 

muntazamlığı üzerindeki en büyük etki diret olarak banyo kimyası ve parametreleri ile 

ilgilidir. 
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Bu parametreler ve etkileri aşağıda açıklanmıştır. 

• Akım Yoğunluğu: Akım yoğunluğu arttığında kristallerin oluşum hızı arttığından

dolayı ince taneli kristaller oluşur. Daha da artarsa, katot yüzeyinde deşarj olan metal iyonları 

çözelti içinden gelenlerle yeterince karşılanamadığından, katotta bir fakirleşme meydana 

gelmekte olup, bunun sonucunda homojen olmayan, siyah ve süngerimsi bir kaplama oluşur. 

• Konsantrasyon ve Karıştırma: Düşük konsantrasyonda ince taneli, yüksek

konsantrasyonda ise daha iri taneli kristaller oluşur. Katot bölgesindeki yerel fakirleşmeyi 

ortadan kaldırmak için elektrolitin veya katodun hareket ettirilmesi yararlıdır. Ancak hava ile 

de hareket ettirildiğinde dipteki tortuların parça yüzeyine yapışması söz konusu olacağından 

istenmez. Banyonun belirli aralıklarla filtre edilmesi de gereklidir. 

• Sıcaklık: Sıcaklığın iki zıt etkisi vardır. Bir taraftan difüzyonu artırarak küçük

kristallerin, diğer taraftan katot polarizasyonunu azaltarak iri kristallerin oluşumunu 

sağlayacaktır. 

• Asıl Metalin ve Elektrolitin Tabiatı: Boşluklu ve süngerimsi bir yapıdaki metal

parçasının yüzeyine yapılacak kaplamanın da kalitesi doğal olarak bozuk olacaktır. 

Dolayısıyla parçanın daha önceki üretim aşamaları da kaplama kalitesini etkiler. Kompleks 

tuzların elektroliziyle elde edilen kaplamaların normal tuzlarla elde edilenlerden daha 

üstündür. Banyoya ilave edilen parlatıcı, parlak taşıyıcı ve iletkenlik katkı maddesi gibi 

maddelerin bazılarının az miktarı da çoğu da zararlı olmaktadır. 

• pH’ın Etkisi: Elektrolitler, asidik (nikel, asitli bakır ve çinko gibi) yada alkali ve

alkali siyanür formasyonunda (siyanürlü çinko, kadmiyum, altın ve gümüş gibi) hazırlanırlar. 

Kaplamanın gerekli pH değerinin altında veya üstünde yapılması kaplama kalitesini bozar. 

• Dağıtma Gücü (kaplama iktidarı): Düzgün yüzeyli olmayan, şekillendirilmiş bir

malzeme yüzeyinde oldukça düzgün bir kaplamanın elde edilmesi için çözeltinin gösterdiği 

özelliğe dağıtma (dağılma) veya kaplama gücü (iktidarı) denir. Düzgün olmayan yüzeyli bir 

parçanın anoda yakın kısımları daha kalın bir tabaka ile kaplanır. 

4 



d) Elektroliz

Elektroliz, bir elektrolit ile temas halinde olan elektrotlara dışarıdan bir elektromotor 

kuvveti uygulayarak kimyasal bir reaksiyonun gerçekleşmesidir.   

İki veya daha fazla elektrodun bir elektrolit içinde bulunduğu sistemlere elektroliz 

hücresi adı verilir. Hücrede (+) pozitif yüklü anot ile (-) negatif yüklü katot dış akım 

kaynağı ile bağlanmıştır. Devreye akım verildiğinde metal iyonları çekim etkisiyle katota 

giderken, buna karşın negatif yüklü iyonlar anoda yönelirler. Anottan çözünen metal iyonları 

katotta redüklenir (indirgenir). Çözünmeyen anotlar kullanıldığından, anot reaksiyonu 

elektrolitte bulunan bir anyon veya molekülün oksidasyonu ile sağlanmalıdır. Oksidasyon 

işlemi, sulu çözeltilerde suyun ayrışması sonucu oluşan OH iyonunun üstlendiği bir görevdir. 

Elektrolit : İçinde serbest iyon bulunduran ortamlardır. 

Elektrot : Elektrolit içine batırılan metallerdir. 

Anot : Bir elektroliz kabında üreticinin pozitif kutbuna bağlı elektrottur. 

Katot : Bir elektroliz kabında üreticinin negatif kutbuna bağlı elektrottur.  

e) Faraday Yasaları :

Elektroliz ürünlerinin miktarı, ürünlerin meydana gelme hızı ve tabiatı, elektroliz 

şartlarına bağlıdır. Faraday elektroliz yasalarına göre;  

1- Elektrolitten elektrik akımı geçirildiği zaman serbest hale geçen veya çözünen madde 

miktarı elektrolitten geçen elektrik miktarı ile orantılıdır.  

2- Çeşitli elektrolitlerden aynı miktar elektrik akımının geçirilmesiyle ayrılan veya çözünen 

madde miktarı bu cismin kimyasal eşdeğeri ile orantılıdır.  

• Elekriksel yük birimi Coulomb, akım şiddeti birimi Amper, zaman birimi saniyedir.

Bir elektrik devresinden 1 mol elektron geçmesi durumunda devreden 96500 Coulomb

elektrik yükü geçmiş olur. Buna 1 faradaylık (F) yük denir.

 96500 C (Q) = 1 F = 1 mol e- 

• Kimyasal eşdeğer, bir atomun atom tartısının veya bir atom grubunun mol tartısının,

bunların dâhil olduğu bileşikteki değerliğe oranıdır (MA/TD). Bir Coulomb’luk elektrik

miktarının serbest hale geçirdiği veya çözdüğü maddenin gram miktarı, bu maddenin

elektrokimyasal eşdeğeridir.
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Faraday’ın elektroliz kanunlarına göre; 

𝐐𝐐 = 𝐈𝐈 . 𝐭𝐭             ve          𝒎𝒎 = 𝐐𝐐 .𝑴𝑴𝑨𝑨
𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 .𝑻𝑻𝑫𝑫

bağıntıları yazılabilir.  

Burada:  

m = Ayrılan veya çözünen madde miktarı (gram) 

MA = Ayrılan maddenin atom ağırlığı (gram/mol) 

TD  = Ayrılan maddenin bileşikteki değerliği (ayrışan iyon sayısı) 

Q = Elektroliz sırasında devreden geçen yük miktarı (Coulomb) 

I = Devreye uygulanan akım miktarı (Amper) 

t  = Akım uygulama süresi (saniye) 

Elektrolizin başlayabilmesi, yani elektrotlarda indirgenme ve yükseltgenme olaylarının 

başlayabilmesi elektrot potansiyeline bağlıdır. Bazen madde toplanmasının başlayabilmesi 

için teorik olarak hesaplanan potansiyel değerinden daha büyük potansiyel değerine ihtiyaç 

duyulabilir. Bu durumda aşırı potansiyel söz konusudur. Eğer toplanan veya ayrılan madde 

miktarı Faraday’ın elektroliz yasaları ile hesaplanan teorik değere eşitse akım verimi %100; 

eğer eşit değilse %100’ün altındadır. 

f) Elektrolizin uygulama alanları

Elektroliz öncelikle, elektrolizle metalürjilerde, yani metallerin hazırlanmasında 

(çözünmez anot) ya da arıtılmasında (çözünür anot) kullanılır. Ayrıca, elektrolitik 

kaplamalarda, bir elektrolitik metal birikimiyle döküm kalıbına biçim vermede, aşınmaya 

karşı korumada ve bir metal çökeltisiyle metallerin kaplanmasında (nikel kaplama, çinko 

kaplama, kadmiyum kaplama, krom kaplama, gümüş ya da altın kaplama) başvurulan bir 

yöntemdir. Arı hidrojen, özellikle, suyun elektroliziyle elde edilir. Diğer uygulamaları 

arasında, gaz üretimi (klor), metal üstünde koruyucu oksitli anot tabakalarının elde edilmesi 

(alüminyumun, alümin aracılığıyla anotlaştırılması işlemi) elektrolizle parlatma, metallerin 

katot ya da anot olarak yağlardan arındırılması sayılabilir. 
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Metallerin Ayrıştırılması: Bunun için hangi metal ayrıştırılacaksa, o metalin bir tuzunun 

çözeltisi hazırlanır. Bu yöntem en çok bakır metali için kullanılır. Çözelti içine batırılan 

elektrotlardan biri arı bakır, diğeri de arı olmayan bakırdır. Bakır iyonları (+) yüklü 

olduğundan katota gider, orada nötrleşerek arılaştırılmış olur.  

Metalle Kaplamacılık: Herhangi bir metalle kaplamak istediğimiz bir cisim elektroliz 

kabında katot olarak kullanılır. Hangi metalle kaplamak istiyorsak o da anot olarak seçilir. 

Çözelti yerine anot olarak kullanılan metalin tuzunun, sudaki çözeltisi alınır. Teknikte kromaj, 

nikelaj ve gümüşle kaplama bu metotla olur. Bir demir çatal nikelle kaplanmak isteniyorsa, 

çatal katot, nikel ise anot olarak seçilir. Çözelti olarak nikel tuzu çözeltisi kullanılır. Sulu 

çözelti içindeki nikel iyonları katota gider ve element halinde birikerek kaplama olayını 

gerçekleştirirler. Bakır kaplama hücresinin şematik gösterimi Şekil 2’de verilmiştir. 

Şekil 2. Bakır kaplama hücresinin şematik gösterimi 
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III. DENEYİN YAPILIŞI

a) Malzemeler

Doğru akım kaynağı 

Beher  

Kaplanacak metal parçası (Anahtar) 

Bakır elektrot 

Krokodil kablo 

Bakır sülfat 

Saf su 

Saç kurutma makinesi 

Hassas terazi 

b) Uygulama

• Kaplanacak olan metal parçası temizleme sıvılarıyla (etil alkol, deterjan)

temizlendikten sonra kurutulur ve tartılır.

• Beher içine bir miktar saf su konulur, suyun içine bakır sülfat (CuSO4) ekleyerek

içinde bakır serbest elektronlarının bulunduğu elektrolit elde edilir.

• Kaplanacak metal parça üretecin negatif (-) kutbuna, bakır elektrot pozitif (+) kutba

bağlanır.

• Güç kaynağının amper değeri ayarlanır ve çalıştırılır.

• Yeterli kaplama süresi geçtikten sonra güç kaynağı durdurulur.

• Kaplama sonrası metal parça üzerinde oluşan kaplamanın ağırlığı hassas terazi ile

tartılarak kaplama miktarı gram cinsinden bulunur.

• Devreden geçen yük miktarı (Q) hesaplanır.

• Teorik kaplama miktarı hesaplanır. Deneysel kaplama miktarıyla karşılaştırılarak

verim =  m(deneysel)x100/m(teorik) formülü ile hesaplanır.

• Farklı kaplama sürelerinin kaplama miktarı üzerine etkileri tartışılır.

• Kaplanan bakır kütlesi ve elektroliz süresi grafiği çizilir.
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IV. SONUÇLAR, HESAPLAMALAR VE YORUMLAMA

Metal 
Parçası 

İlk 
Kütlesi 

Son 
kütlesi 

Elektroliz 
Süresi 

Kaplama 
Miktarı 

(Deneysel) 

Kaplama 
Miktarı 
(Teorik) 

Verim 
% 

1
2
3

*Bir mol bakırın kütlesi MA(Cu)=  63,5 g
*Akım: ………….Amper

Tepkimeler : 

Katot :  ………………………………………………………….. 

Anot:…………………………………………………………….. 

Q1=    m1:               

Q2=   m2:

Q3=    m3: 

Yorumlar : 

 m (g) 

t (s) 
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Deney İsmi Çözeltiler 

Öğrenci Adı ve Soyadı 
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ÇÖZELTİLER DENEYİ 

I. DENEYİN AMACI 

1. Çözünürlüğü ve çözünürlük hızını etkileyen faktörler üzerinde çalışmak.
2. Farklı çözücüler içerisinde aynı tip çözünen maddelerin çözünürlüğü de deney kapsamında

irdelemek.

II. TEORİK BİLGİ

Çözeltiler iki veya daha fazla bileşenin homojen karışımlarıdır. Gaz, sıvı ve katı halde 
olabilirler. Gaz çözeltiler bir gazın başka bir gaz içinde çözünmesinden meydana gelir. Bütün 
gazlar her oranda karışabildikleri için gazların herhangi bir karışımı homojendir ve dolayısıyla 
bir çözeltidir. Sıvı çözeltiler gaz, sıvı veya katının bir sıvı içinde çözünmesinden meydana 
gelirler. Katı çözeltiler bir bileşenin başka bileşen içinde her yana atomik ya da moleküler 
büyüklükte dağılmasından oluşmuşlardır. Katı çözeltiler alaşım olarak bilinen bir grup 
maddelerin büyük bir kısmını teşkil ettiklerinden uygulamada çok önemlidirler. Bir alaşım 
metalik özelliklere sahip iki veya daha fazla elementin bir kombinasyonu olarak tanımlanabilir. 
Bakır ve çinkonun bir alaşımı olan pirinçte bir katı çözeltidir. Bununla beraber bütün 
alaşımların katı çözeltiler olmadıklarını belirtmekte yarar vardır. Çözeltinin bileşimini tayin 
eden maddelere çözeltinin bileşenleri denir. Bileşenlerden fazla olana çözücü az olana ise 
çözünen denir. Aşağıdaki tabloda bazı çözelti tiplerine örnekler verilmiştir. 

Tablo 1. Bazı yaygın çözelti tipleri 
Çözücü Çözünen  Çözelti Örnekler 
Gaz Gaz Gaz Hava (O2 , Ar) 
Gaz Sıvı Sıvı H2O içerisinde CO2 
Sıvı Sıvı Sıvı Sirke (Su içerisinde CH3COOH) 
Katı Sıvı Sıvı Tuzlu su 
Gaz Katı Katı Pd içerisinde H2 
Katı Katı Katı Bronz, pirinç 

Saf bir sıvı içerisine çözünen madde eklendiği zaman kaynama noktasını yükseltir. Seyreltik 
çözeltiler için, çözünenin kaynama noktası yükselmesi çözeltinin molalitesi ile doğrudan 
orantılıdır.  

∆Tb = Kb . m 
∆T; kaynama noktasındaki değişim, kaynama noktası yükselmesi, oC 
Kb; çözücünün molal kaynama noktası yükselmesi sabiti, oC/m 
m; çözeltinin toplam molalitesi 

Molalite, m, 1000 gram çözücüdeki çözünen madde miktarının mol sayısıdır. 

Molalite =  n(çözünen) / çözücü madde miktarı (kg) 
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İyonik çözeltilerde, iyonların toplam konsantrasyonu iyonik malzemenin konsantrasyonundan 
önemlidir. Dolayısıyla iyonik çözeltilerde formül; 

∆Tb = i . Kb . m 
i; iyonik maddenin ayrışmasıyla oluşan iyonların sayısı (van’t Hoff 
sabiti)  

III. DENEYİN YAPILIŞI

a) Malzemeler

• Sodyum Sülfat (Na2SO4)
• Sodyum Klorür (NaCl)
• Parafin
• İyodin (I2)
• Şeker
• Saf Su
• Alkol

b) Uygulama

b1. Çözücü ve Çözünen Cinsi 

i. Oda sıcaklığında, 5’er adet deney tüplerine 3’er ml olacak şekilde saf su ve alkol
doldurulur. Her bir çözücü için deney tüplerine şeker, sodyum sülfat, sodyum klorür,
paraffin ve iyodinden yarım bezelye miktarınca koyularak çözünürlükleri incelenir.

ii. Çözücü ve çözünen cinsine bağlı olarak şeker, sodyum sülfat, sodyum klorür,
paraffin ve iyodinin çözünürlükleri ile ilgili değerlendirme yapılır.

b2. Çözünen Madde Miktarının Çözücü Maddenin Kaynama Noktasına Etkisi 

i. Temiz bir beher içerisine 50 ml su koyulup ısıtılarak termometre yardımı ile
kaynama noktası not edilir (Tb1).

ii. Su içerisine 6 gram NaCl eklenir, tekrar ısıtılarak kaynama noktası tespit edilir (Tb2).
iii. Çözeltiye tekrar 6 gram daha NaCl eklenerek bir kez daha kaynama noktası tespiti

yapılır (Tb3).
iv. Kaynama noktası ölçümleri göz önünde bulundurularak çözünen madde miktarı ve

çözücü maddenin kaynama noktası ile ilgili değerlendirmeler yapılır.

IV. SONUÇLAR, HESAPLAMALAR VE YORUMLAMA
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1. Çözücü ve çözünenin cinsine bağlı olarak çözünürlükleri incelenen maddeler ile ilgili
aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 - Çözünür
X-   Çözünmez Çözünürlük 

Şeker Na2SO4 NaCl Parafin I2 

Su 

Alkol 

2. Çözünen madde miktarının çözücü maddenin kaynama noktasına etkisi deneyi için
aşağıdaki hesaplamaları yaparak tabloyu doldurunuz.
a. İlk 6 gram NaCl eklenmesi ile elde edilen değerler ile suyun kaynama noktası

yükselmesi sabitini (Kb1) hesaplayınız.
b. Son 6 gram NaCl eklenmesi ile elde edilen değerler ile suyun kaynama noktası

yükselmesi sabitini (Kb2) hesaplayınız.
c. Suyun ortalama kaynama noktası yükselmesi sabitini (Kb(ort)) hesaplayınız.

(NaCl = 58 g/mol)
Formül = (∆Tb = i . Kb . m) 

Kb1 Kb2 Kb(ort) 

Değerler 
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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

 MÜHENDİSLİK ORYANTASYONU 
DENEY RAPORU 

Deney İsmi TEMEL C PROGRAMLAMA 

Ögrenci Adı ve Soyadı 

Ögrenci Numarası 

Deney Tarihi 



I. DENEYİN AMACI 
Bu deneyin amacı, öğrencilere her mühendisin ihtiyacı olan temel programlama becerisini 
kazandırmaktır. 

II. DENEYE GİRİŞ
Bir kişinin programlamayı öğrenebilmesi için, öncelikle algoritma kurmayı öğrenmesi gereklidir.

Programlama bilmeyen bir kişi için genel olarak C programlama dili tercih edilir. Şimdi C dili ve 
programlama ile ilgili temel bilgileri vermeye çalışacağız. 

Program nedir, neden kullanılır? 
Program, bilgisayar bünyesinde çalışan ve kendisine verilen girdileri geliştiricisinin kendisine 
tanımladığı görevlere göre işleyerek çıktıya dönüştüren yapılardır. 
Programları kullanma amacımız, günlük hayatımızda kendi elimizle yapmamızın imkansız olduğu 
veya çok uzun süreceği çıktı veya ürünleri oluşturup kolayca kullanabilmektir. 

C Programlama Dilinin Temel Yapısı 
//Kütüphaneler 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
//Ana program 
int main() 
{ 
//Programın işlevine göre yazılacak kodlar 
return 0; 
} 

Yukarıdaki görünüm, C dilinin temel yapısını ifade eder. "Kütüphaneler" olarak belirtilen 
kısımda #include ifadesi ile programda kullanılacak kütüphaneler çağırılır. Çağırılan kütüphanelerin 
içeriğinde programda işe yarayacak fonksiyonlar bulunmaktadır. Yapılacak işe göre istenen 
kütüphaneler çağrılabilir. 

"Ana program" olarak belirtilen kısım ise C programına yapacağı işi tanımladığımız kısımdır. 
Bu kısım main fonksiyonu olup, program çalıştırılırken main fonksiyonundan sonraki küme 
parantezleri arasına yazılan kodlara bakarak çıktı üretir. 

Veri Tipleri, Değişkenler ve Operatörler 
Veri tipleri; bir programlama dilinde kullanacağımız girdi ve çıktılara göre kullandığımız 

yapılardır. Örneğin; yazacağımız programda girdi olarak bir tamsayı kullanmak istiyorsak  "int" veri 

tipini kullanırız. 
Değişkenler; bir programlama dilinde kesinlikle kullanılması gereken en temel elemanlardır. 

Çünkü, bir programlama diline girdiyi göndermek ve programlama dilinden çıktıyı almak için mutlaka 
değişkenlere ihtiyacımız vardır. C dilinde bir değişken tanımladığımız zaman, o değişken için ram'de 
bir yer ayrılır ve bu sayede çeşitli işlemler yardımıyla o değişkene girdi gönderebilir ve istenen 
işlemleri yaptıktan sonra çıktı alabiliriz.Örneğin; 

int a; 



ifadesini kullandığımız zaman a ismiyle bir tamsayı değişkeni tanımlamış ve onun için hafızada bir 
yer ayırmış oluruz. Ve bu a değişkenine int veri tipinin alt ve üst sınırı arasından bir sayıyı atayabiliriz. 
Önemli Not: Noktalı virgül(;), C dilinde yaptığımız her tanımlama ve işlemden sonra kullanılmalıdır, 
yoksa programımız hata verir 

Operatörler; bir programlama dilinde değişkenler ile işlem yapabildiğimiz ve değişkenlere 
atama yapabildiğimiz elemanlardır. Çeşitli görevleri olan operatörler vardır.En temel olanlardan 
bahsedelim: 
Atama operatörü(=): Atama operatörü, bir değişkene değer atamamıza yarar.  
Örnek: int a=5; şeklinde yaptığımız tanımlamada tamsayı olarak tanımladığımız a değişkenine 5 
değerini atamış olduk. 
Örnek: int b; 
b=2; 
b=b+4; 
Bu örnekte ise öncelikle tamsayı olarak bir b değişkeni tanımladık. Bu değişkene 2 değerini atadıktan 
sonra, o anki değerine 4 ekleyip yeniden kendisine atadık. Ve son değeri 6 oldu. 
Dört işlem operatörleri(+,-,*,/): Tıpkı matematikteki gibi dört işlem yapmamıza yarar. 
Örnek: int a=5,b=2; 
a=a*b; 
Bu örneğe göre a'nın son değeri 10 oldu. 
Arttırma ve azaltma operatörleri(++,--): Değişkenlerin değerlerini 1 arttırmamıza ve 1 azaltmamıza 
yarar. 
Örnek: int c,d; 
c=d=3; 
c++; d--; 
Bu örnekte, c'nin değeri 4 olurken, d'nin değeri 3 oldu. 
Mod alma operatörü(%): Bir sayının diğer bir sayıya göre modunu alan operatördür. 
Örnek: int a=25,b; 
b=a%2; 
Bu örneğe göre b'nin değeri 1 oldu. 
Şart operatörleri(==,!=,<,>,<=,>=): Bu operatörler ile yapmamız gereken işleri şarta bağlamamız 
sağlanır. 
[==(Eşittir), !=(Eşit değildir), <(Küçüktür), >(Büyüktür),<=(Küçük eşittir),>=(Büyük eşittir)] 
Örnek: Eğer a değişkeni b değişkeninden küçük veya eşitse a'yı 1 arttır demek istiyorsak şu yapıyı 
kullanırız: 
if(a<=b)  a++; 
Mantıksal Operatörler(&&,||,~): Bu operatörler ile koyduğumuz şartları birbirine bağlayarak daha 
geniş kapsamlı şartlar oluşturmamız sağlanır.[&&(ve), ||(veya), ~(değil)] 
Örnek: if(a>0 && a<10) b=b+2; ifadesiyle a değişkeni 0 ile 10 arasında ise b değişkeninin değerini 2 
arttırmış oluruz. 

Ekrana Çıktı Yazdırma, Klavyeden Girdi Alma ve Yüzde Formatları 
C dilinde, ekrana çıktı yazdırmak için kullanılan en temel fonksiyon, printf fonksiyonudur. Kullanımı 
farklı şekillerde olabilir: 
Örnek: 
printf("Merhaba Dünya!\n"); 
ifadesi siyah ekrana Merhaba Dünya yazdıracak ve \n (new line) karakteri ile bir alt satıra geçecektir. 
printf fonksiyonunda mutlaka öncelikle yanına parantez açılmalı, daha sonra içine çift tırnak içerisinde 
yazılmak istenen metin girilmelidir. 
Örnek: 
printf() fonksiyonu kullanılırken eğer daha önceden tanımlamış olduğumuz bir a tamsayı değişkenini 
ekrana yazdırmak istiyorsak 
printf("%d", a) ifadesini kullanabiliriz. 
Bu örnekte kullanılan %d ifadesi sayesinde tırnağı kapattıktan sonra belirttiğimiz a değişkenini 



yazdırabiliyoruz. Bu ifade yüzde formatıdır ve aşağıda veri tipleri için kullanılan yüzde formatlarını 
görmekteyiz: 

Örneğin; bir tamsayı(int) değişkenini yazdıracaksak %d formatını,  ondalıklı bir sayıyı(float) 
yazdıracaksak %f formatını kullanmalıyız. 
Örnek: Birden fazla değişken için de tek bir printf fonksiyonu ile içerikleri yazdırabiliriz. 
printf("%d %d\n",a,b); ifadesi sırasıyla a ve b değişkenlerinin içeriklerini yazdırıp alt satıra geçecektir. 
Klavyeden girdi almak içinse scanf() fonksiyonu kullanılır. Temel kullanımı şu şekildedir: 
scanf("%d%d",&a,&b); 
Hangi veri tipine ait değişken için klavyeden girdi alınacaksa, sayısına göre o kadar yüzde formatı 
uygun şekilde tırnak içinde kullanılır ve tırnak kapatıldıktan sonra, adres operatörü (&) ile beraber 
değişken isimleri sırasıyla aralarında virgülle belirtilir. Bu örnekte sırasıyla a ve b değişkenlerine 
klavyeden değer alınmaktadır. 

Karar Yapıları 
Karar yapıları, programlama dillerinde yapacağımız işleri şarta bağlamamızı sağlayan yapılardır. C 
dilinde bu yapılar if, if-else, if-else if-...-else şeklinde kullanılır. 
if yapısı: 
if(a<8) 
{ 
//a değişkeni 8'den küçükse bu işlemler yapılır 
} 

Yukarıdaki if yapısında eğer a değişkeni 8'den küçükse sonrasında açılan küme parantezleri arasında 
tanımlayacağımız işlemler yapılacaktır.If yapısı, sonrasında gelen parantezler içerisinde 
tanımladığımız şart ve yanında küme parantezleri içerisinde tanımlayacağımız işlemlerden oluşur. 
if-else yapısı: 
if(a>5 && a<10) 
{ 
//a değişkeni 5 ile 10 arasındaysa bu işlemler 
} 
else 
{ 
//değilse bu işlemler yapılır. 
} 

If-else yapısının if yapısından tek farkı, belirttiğimiz bir şartın gerçekleşmemesi halinde else bloğunun 
çalışmasıdır. 
if-else if-...-else yapısı: 
if(a<0) 
{ 
//a değişkeni 0'dan küçükse bu işlemler 
} 
else if(a>0) 
{ 
//büyükse bu işlemler 
} 
else 
{ 
//eşitse bu işlemler yapılır. 
} 

Bu yapıda ise istediğimiz kadar şartı art arda ortaya koyabilir, buna göre işlem yapılmasını 
sağlayabiliriz. Buna göre programda bütün blokların şartları sırasıyla kontrol edilir, hangisi doğru ise o 
şartın bloğu içerisine girilip, o işlemler yapılır. Şartların hiçbiri doğru değilse, en sondaki else bloğu 
çalıştırılır. Duruma göre else if'lerin sayısı istendiği kadar uzatılabilir. 



Döngüler 
Döngüler, birden fazla kez yaptırmak istediğimiz bir işi sürekli yazarak zaman kaybetmek yerine onu 
tekrarlayarak bizlere kolaylık sağlayan yapılardır. Örneğin; biz ekrana 10 kere ismimizi yazdırmak 
istiyorsak, 10 kere printf kullanmak yerine 1 kere döngü içerisinde kullanıp 10 sefer işleyecek şekilde 
ayarlayabiliriz. for,while ve do-while olmak üzere 3 farklı döngü yapısı vardır. 
for döngüsü: 
Bu döngü yapısı aşağıdaki şekildedir: 
for(i=0;i<10;i++) 
{ 
//Yaptırılacak işlem 
}

for döngüsü kullanımında parantezden sonra döngü şartında kullanılacak değişkene ilk ataması yapılır. 
ilk noktalı virgülden sonra şart ifadesi, 2.noktalı virgülden sonra ise döngüyü sonlandıracak arttırma 
işlemi yapılır. Buna göre i değişkeni 0'dan başlayarak küme parantezleri içerisi her çalıştırıldığında 1 
artacak ve sonunda i, 10'a eşit olduğunda döngü sonlandırılacaktır. 
while döngüsü: 
i=0; 
while(i<10) 
{ 
//Yaptırılacak işlem 
i++; 
} 

Yapısı yukarıdaki gibi olan bu döngünün for döngüsünden tek farkı, atama işleminin döngüden önce, 
arttırma işleminin de döngü bloğu içerisinde yapılıyor olmasıdır. 
do-while döngüsü: 
i=0; 
{ 
//Yaptırılacak işlem 
i++; 
}while(i<10); 

Yapısı yukarıdaki gibi olan bu döngünün while döngüsünden tek farkı, şart ifadesi sonda bulunduğu 
için blok içerisindeki ifadelerin en az bir kere çalıştırılıyor olmasıdır. 

III.DENEY PROSEDÜRÜ
Deney prosedürüne göre, sizlere derste anlatılan konular ve verilen bilgiler ışığında derste sorulacak 3 
adet sorudan birini koda dökmeniz ve asistan hocanıza göndermeniz istenecektir. 

IV.SORU VE CEVAPLAR 
1-Sizlere derste sorulan 3 adet sorudan birini c programlama dilinde yazınız. 
2-Yazmış olduğunuz kodu; bir klasör içerisine atıp, klasörü 
OgrenciAdiSoyadi_Numarasi_SoruNumarasi.rar veya OgrenciAdiSoyadi_Numarasi.zip isim 
formatında sıkıştırarak  mcgencer@gmail.com mail adresine gönderiniz. 
Önemli Notlar:  
1-Süreniz ders günü saat 12:00'ye kadar olup, daha sonra gönderilen çözümler kabul edilmeyecektir. 
2-Kaçıncı soruyu çözdüyseniz isim formatında SoruNumarasi olarak belirtilen kısma yazmanız 
gerekmektedir. Aksi takdirde çözümünüz geçersiz sayılacaktır. Örnek: AhmetGursoy_1111111_3.rar 



        MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  
      BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  BÖLÜMÜ 

MÜHENDİSLİK ORYANTASYONU 
DENEY RAPORU 

Deney İsmi Bilişim Güvenliği 

Öğrenci Adı ve Soyadı 

Öğrenci Numarası 

Deney Tarihi 



I. DENEYİN AMACI 

 Bilişim güvenliği hakkında genel bilgilerin öğrenilmesi. Kullanıcı ve sistem güvenliği 
konularının açıklanması. Virüs, solucan, truva atı gibi zararlı yazılımlar ve Hacker 
kavramlarının aydınlatılması. Kriptografi uygulama örneklerinin öğretilmesi ve öğrenilen 
uygulamalardan bazılarının uygulanması. 

II. DENEYE GİRİŞ

İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte Bilişim Sistemlerindeki güvenlik 
olayları da artmaya başlamıştır. Bilişim sistemlerindeki gizlilik, bütünlük ve sürekliliğin 
sağlanması için birçok güvenlik ürünü ve projesi geliştirilmiştir ve hala geliştirilmektedir. Bu 
makalede son zamanlarda bilgi güvenliği araştırmalarında ön plana çıkmış olan iç tehditler, 
kişisel gizlilik, güvenli yazılım geliştirme, web uygulamaları güvenliği, kablosuz mobil sensör 
ağ güvenliği, RFID güvenliği, siber güvenlik, endüstriyel sistemlerin BT güvenliği konuları 
ele alınmıştır. 

Bilgisayar ağlarının yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte bilgisayar güvenlik 
olayları da yaşanmaya başlanmıştır. Bilgisayar olaylarının kısmına bilinçsiz kullanıcıların 
neden olmasına karşın bir kısmına da bilerek sisteme zarar vermek isteyen kötü niyetli kişiler 
neden olmaktadır.  1980’li yıllarda bilgisayar haberleşmelerinde TCP/IP protokol ailesi dünya 
çapında kabul görmüş ve internet bu protokolü aracılığı ile yaygınlaşmıştır. İnternetin 
yaygınlaşması ile bilgisayar haberleşmelerindeki atakların sayısı ve çeşidi de artmıştır [1]. Bu 
ataklar karşısında kimlik doğrulama, yetkilendirme, antivirüs programları gibi güvenlik 
çözümleri geliştirilmeye çalışılmıştır. İlk çıkan ataklar daha çok basit kod yürütme, parola 
tahminleri gibi etkisi ve olasılığı düşük ataklar olmasın karşın süreç içerisinde atakların 
karmaşıklığı ve etkileri artmıştır. Buna karşın bu atakları kullanabilmek için gereken bilgi 
düzeyi düşmüştür. Çünkü bu bilgiler çoğunlukla internet üzerinden kontrolsüz olarak 
yayılmıştır. Şekil 1’de atakların zaman göre değişimleri, etkileri ve onları kullanabilmek için 
gerekli bilgi düzeyi görülmektedir .   

Şekil 1 Atakların gelişimi 



İnternet ortamında bilişim sistemlerine ilk büyük zararı Robert Morris tarafından yazılmış 
olan internet kurtçuğu (worm) vermiştir. 1988 yılında ortaya çıkan ve bilgisayar başına 200-
5300$ arasında zarar veren internet kurtçuğu internete olan güveni sarsmış ve interneti 
kullanan ve kullanmayı düşünenler üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır [1,2]. İnternet 
kurtçuğunun çok büyük zararlar vermesi sonucu bilgisayar olaylarına müdahale etmek, 
bilgisayar olayları ve onların etkileri konusunda kullanıcıları bilinçlendirmek için Bilgisayar 
Olaylarına Müdahale Takımı (Compute Emergency Response Team - CERT) kurulmuştur[9]. 
Bu tür önleyici ve kısa zamanda müdahale etmeyi sağlayan mekanizmalar geliştirilmesine 
karşın atak yapanlar hala bilgi sistemlerine ciddi zararlar vermektedir. 

Bilgisayar zararlı yazılım ve ataklarına karşı proaktif önlemler alınması ve bu sistemlerde 
güvenliğin sağlanması için birçok kuruluş ve ülke tarafından çok sayıda araştırma geliştirme 
projesi yapılmış ve hala yapılmaktadır. Bu projeler sonucunda bilgisayar sistemlerinde 
kullanılan antivirüs yazılımları, güvenlik duvarları, VPN yazılım/donanımları, saldırı tespit ve 
önleme sistemleri, içerik kontrolcüler, merkezi yönetim yazılımları geliştirmiştir. Geliştirilen 
bu teknik çözümlere paralel olarak bilişim sistemlerinin güvenli olarak tasarlanmasını ve 
yönetilmesini sağlayacak standartlar ve çerçeveler de geliştirmeye çalışılmıştır [4,5]. 

Günümüzde BT güvenliği araştırma geliştirme projelerine hem çok büyük bütçeler hem de 
büyük iş gücü ayrılmaktadır. Çok büyük bütçe ve insan kaynağı ayrılmasının başlıca nedenleri 
internetin insan hayatında vazgeçilmez bir araç olması, e-devlet, e-ticaret, e-sağlık, e-eğitim, 
askeri, iletişim, araştırma, eğlence gibi birçok uygulama için çok etkin ve ekonomik çözümler 
sunmasıdır. Ülkeler ve şirketler bilgisayar güvenliği alanlarındaki uygulamaları kendi 
ülkelerinde kullanmanın yanında diğer ülkelere satarak hem teknolojik hem de ekonomik 
olarak pazarda öne geçmek istemektedirler. Avrupa birliği 2007-2013 yılları arasında 
desteklenecek olan 7. Çerçeve programları kapsamında 32365 milyon Euro olan toplam 
bütçenin %32’sini güvenlik ve bilgi iletişim teknolojileri alanlarındaki araştırma geliştirme 
projelerini desteklemek için ayırmıştır[6].      

Son yıllarda bilişim güvenliği ve bilgi iletişim teknolojileri alanında çok sayıda araştırma 
geliştirme projeleri yapılmasına karşın bu makalede, bunlar içerisinde ön plana çıkmış olan iç 
tehdit, kişisel gizlilik, güvenli yazılım geliştirme, web uygulamaları güvenliği, kablosuz mobil 
sensör ağlar ve RFID güvenliği, siber güvenlik, endüstriyel sistemler BT güvenliği konuları 
ele alınmış ve söz konusu araştırmaların gelecekteki yönü ile ilgili değerlendirmelere yer 
verilmiştir. 
Referans : http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/guvenlik-teknolojileri/bilisim-sistemleri-
guvenligi-arastirmalarinin-yonu.html 

III. DENEY PROSEDÜRÜ

1. Genel Bilgilerin Öğrenilmesi
2. Güvenlik Hakkında tartışma
3. Kriptografi ile güvenlik sağlamanın uygulanması

http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/guvenlik-teknolojileri/bilisim-sistemleri-guvenligi-arastirmalarinin-yonu.html
http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/guvenlik-teknolojileri/bilisim-sistemleri-guvenligi-arastirmalarinin-yonu.html


IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Deney sonrası uygulamalı sınav ile öğrencilerin konuyu ne kadar öğrendiklerinin ölçümü ve 
Ve sonuçlar üzerinden yapılacak genel bilişim güvenliği tartışmaları 

V. SORU VE CEVAPLAR 

1. Ne öğrenildi?
2. Öğrenilenlerin günlük hayata etkileri
3. Daha güvenilir bilişim ve iletişim için neler yapabiliriz?
4. Kendinizi bilişim dünyasında ne kadar güvende hissediyorsunuz?



MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  BÖLÜMÜ 

MÜHENDİSLİK ORYANTASYONU 
DENEY RAPORU 

Deney İsmi Çelik Donatı Çekme Deneyi 

Öğrenci Adı ve Soyadı 

Öğrenci Numarası 

Deney Tarihi 



I. DENEYİN AMACI 

Yapı sektöründe kullanılan malzemeleri rijit olmadığından kuvvet altında deforme olup, şekil 
ve boyut değişiklikleri gösterirler. Kullanılan malzemelerin özelliklerini anlamak üzere 
mekanik testler tabi tutulur. Bunlardan en önemlisi “çekme deneyi”dir. Çekme deneyinin 
amacı; malzemelerin statik yük altındaki elastik ve plastik davranışlarını belirlemektir. Bunun 
için boyutları standartlara uygun daire veya dikdörtgen kesitli deney parçası; çekme cihazına 
bağlanarak, eksenel ve değişken kuvvetler uygulanır. 

II. DENEYEDE KULLANILAN ALETLER

Şekil 1. Donatı çekme cihazı 

III. DENEY PROSEDÜRÜ

Çekme deneyi için önce test edilecek malzemeden standartlara uygun bir çekme numunesi 
hazırlanır. Çekme deney makinesinin çeneleri arasına düzgün ve ortalayacak bir şekilde 
sıkıştırılan bu numune gittikçe artan bir yükle kopuncaya kadar çekilir. Bu esnada uygulanan 
F yükü ile buna karşı malzemenin gösterdiği uzamalar (ΔL) cihaz ile ölçülür. Deney sonucu 
elde edilen yük ( F ) ve uzama (ΔL) değerlerinden yararlanarak (F – ΔL) diyagramı elde 
edilir. Bu diyagrama çekme diyagramı da denir.  



IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Gerilme (σ): Birim alana etkiyen yük anlamına gelir ve aşağıdaki formülle hesaplanır. 
σ = P / A0

Birim Şekil Değiştirme (ε): Malzemeye kuvvet uygulandığı zaman oluşan boy değişiminin 
kuvvet uygulanmadan önceki ilk boya oranı. 
ε = ∆L / L0 
Elastisite Modülü (E): Malzemenin dayanımının (mukavemetinin) ölçüsüdür. Birim uzama 
ile normal gerilme (çekme ya da basma gerilmesi) arasındaki doğrusal ilişkinin bir sonucu 
olup birim uzama başına gerilme olarak tanımlanır. Birim uzama ile normal gerilme (çekme 
ya da basma gerilmesi) arasındaki doğrusal ilişki şöyle tanımlanabilir: 
E = σ / ε 
Malzemeye kuvvet uygulandığında, malzemede meydana gelen uzamalar elastik sınırlar 
icinde gerilmelerle orantılıdır. Buna “Hooke Kanunu” adı verilmektedir. Elastisite modulu 
malzemeye ait karakteristik bir ozelliktir. 

Akma dayanımı (σa): Uygulanan çekme kuvvetinin yaklaşık olarak sabit kalmasına karşın,
plastik şekil değiştirmenin önemli ölçüde arttığı ve çekme diyagramının düzgünsüzlük 
gösterdiği kısma karşı gelen gerilme değeridir, Şekil 2. 
σa = Pa / A0 

Çekme dayanımı (σç): Bir malzemenin kopuncaya veya kırılıncaya kadar dayanabileceği en
yüksek çekme gerilmesi olarak tanımlanır. Bu gerilme, çekme diyagramındaki en yüksek 
gerilme değeri olup, aşağıdaki formül ile bulunur. 
σç = Pmaks / A0

Kopma Gerilmesi (σK): Numunenin koptuğu andaki gerilme değeridir. 

σk = Pk / A0 

Şekil 2. Gerilme deformasyon eğrisi 



V. SORU VE CEVAPLAR 

1. 

2. 

3. 

4.



MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  BÖLÜMÜ 

MÜHENDİSLİK ORYANTASYONU 
DENEY RAPORU 

Deney İsmi  Beton Basınç Deneyi 

Öğrenci Adı ve Soyadı 

Öğrenci Numarası 

Deney Tarihi 



I. DENEYİN AMACI 
Inşaat sektöründe kullanılan betonun sınıfını (basınç dayanımını) belirlemek için yapılan bir 
deneydir. Betonun basınç dayanımı, eksenel basınç yükü etkisi altındaki betonun kırılmamak 
için gösterebileceği direnme kabiliyetidir.   

II. DENEYEDE KULLANILAN ALETLER
• Deney press makinesi (Şekil 1)
• Başlıklama düzeneği (silindirler için)
• Terazi
• Cetvel veya kumpas

Şekil 1. Beton Press Makinesi 

III. DENEY PROSEDÜRÜ
• İnşaatlardan kurallarına uygun olarak alınan numuneler ertesi gün laboratuvara getirilir. Plastik

kalıplardan ters çevrilerek basınçlı su veya hava ile çıkartılır, numara verilir. Kür havuzuna
konur ve 21–25°C suyun içerisinde 7 ve 28 gün bekletilir.

• Deney numunelerini kür odasından çıkartıp üzerindeki suları bir bez veya havlu ile alarak
doygun kuru yüzey durumuna getiriniz.

• Boyutları 1 mm duyarlıklı ölçünüz.
• Numuneyi tartınız (Resim 22). Numune ağırlığının, ölçülen numune hacmine bölerek yaklaşık

birim hacim ağırlığını belirleyiniz.
Birim hacim ağırlığı = W/V (kg / m³, gr / cm³)
W: Numunenin ağırlığı (kg, gr)
V: Numunenin hacmi (m³, cm³)

• Numunelerin dikliği kontrol ediniz.
• Not: Numunelerin boy farkını, kaba çıkıntıları ve pürüzleri gerekli görüldüğünde kesme veya

aşındırma ile uygun hale getiriniz.



• Deney presinin numune ile temas eden başlık yüzeylerini iyice temizleyip, silindir deney
numunelerinin alt yüzünü, dökme yönüne dik olarak yerleştiriniz.

• Küp numuneleri, yük uygulama yönü beton döküm yönüne dik olacak şekilde yavaş yavaş
oynatılarak makinenin alt yükleme başlığı üzerine merkezleyerek yerleştiriniz.

• Yükleme hızı ve darbe etkisi yapmayacak şekilde, 0,2 MPa/s (N/mm².s) - 1 MPa/s (N/mm².s)
üniforum gerilme artışı sağlayacak şekilde uygulayınız.

• Deney numunesinin kırıldığı andaki pres ibresinin gösterdiği en yüksek yük (F) okuyunuz ve
kaydediniz.

• Basınç dayanımını ( N ) aşağıdaki bağıntıya göre ve tam sayıya yuvarlatılarak bulunuz: fc = ( F
/ Ac) ( N/mm²)

fc: Beton deney numunesi basınç dayanımı 0,5 (N/mm²) yuvarlatılarak verilmelidir 
F: Kırılma yükü ( N ) 
Ac: Deney yükü, uygulama yönüne dik deney numunesi kesit ortalama alanı (mm²) 
• Beton basınç dayanımı deney raporunu hazırlayınız.

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Deney yapıldıktan sonra öğrencilere verilecektir. 

V. SORU VE CEVAPLAR 

1. 

2. 

3. 

4.



MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

 MÜHENDİSLİK ORYANTASYONU 
DENEY RAPORU 

Deney İsmi Makine Mühendisliği Ölçme Deneyi 

Öğrenci Adı ve Soyadı 

Öğrenci Numarası 

Deney Tarihi 



I. DENEYİN AMACI 

Mühendislik mekanik ölçümlerinde uzunluk ölçmek için kullanılan mekanik kumpas ve 
mikrometre kullanımını öğrenmek, yeterli sayıdaki numunenin ölçümlerinden elde edilen 
verileri yorumlamaktır.   

II. DENEYE GİRİŞ

İmalat sektöründe üretilen parçaların doğruluğunu kontrol etmek kritik öneme sahiptir. 
Parçaların ölçüleri çeşitli mekanik ölçü aletleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu ölçü 
aletlerinin en başında ise uzunluk ölçümünde kullanılan kumpaslar ve mikrometreler 
gelmektedir. Kumpaslar, ayarlanablir ölçü aletleridir. Kumpaslarda ölçülen ölçü, verniye 
mekanizmaları, kadranlı göstergeler ve sayısal görüntüleme mekanizmaları ile mm cinsinden 
değerlendirilir. Kumpaslar, kullanım yerlerine veya ölçülen ölçünün tipine göre 
sınıflandırılabilir. Aşağıda bir verniyeli kumpas örneği görülmektedir. 

Şekil 1. Verniyeli kumpas 

Mikrometreler, sahip oldukları kullanım kolaylıkları ve yüksek hassasiyetleri ile imalat ve 
kontrol alanında vazgeçilmez bir ölçü aleti olarak kullanılmaya devam etmektedir. 
Mikrometre esasen iki çene arasında ölçme yapan bir ölçüm aletidir, çenelerden birisi sabit ve 
diğeri ise hassas işlenmiş bir vida boyunca dönerek hareket eder. Hareketli çene mikrometre 
ayar somununa rijit olarak bağlanmıştır. Mikrometrede somunun bir turuna karşılık hareketli 
çene tam olarak vida adımı kadar ilerler. Genellikler mikrometrelerde ölçme aralığı 25 mm ile 
sınırlandırılmıştır. Aşağıda bir verniyeli kumpas örneği görülmektedir. 

Şekil 2. Mikrometre 



Deneyde, teknik resimleri verilen parçaların belirtilen ölçüleri, kumpas ve mikrometre 
yardımı ile ölçülecek ve ilgili yerlere not edilecektir. 

III. DENEY PROSEDÜRÜ

1. Kumpas ve mikrometre kullanımı öğrenilecektir.
2. Kumpas ve mikrometre yardımı ile parçaların belirtilen ölçüleri ölçülecek ve ilgili

yerlere not edilecektir.
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I. DENEYİN AMACI 
 
Akış debisinin ve hızının basınç kullanılarak ölçülmesi, Bernoulli ve süreklilik denklemlerinin 
doğrulanması. 
 
II. DENEYE GİRİŞ  

 
Bir akım çizgisi boyunca daimi, sürtünmesiz, sıkıştırılamaz akış için Bernoulli denklemi 
aşağıdaki gibidir. Bernoulli denklemi sürtünmesiz akışlarda, hız, basınç ve elevasyon (düşü) 
arasındaki ilişkiyi verir. 
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yazılabilir.  Burada Pst statik basıncı ve Pdin dinamik basıncı ifade etmektedir. O halde bir akış 
ortamında statik ve dinamik basınçların toplamı akış boyunca sabittir. 
 
Venturimetre: 
Venturimetre, Şekil 1 de görüldüğü gibi, daralan ve genişleyen akış bölgesine sahip boru ve 
kanallarda akış hızını ölçerek akışın hacimsel debisini belirleyen bir ölçüm cihazıdır.  
Venturimetre bir boru devresine bağlanmıştır.  
 
 

 
                                     1. Durum, A1        2. Durum, A2 

 

 
                                      Şekil 1. Venturimetre 

 
Sürtünmeyi gözönüne alırsak ve statik basınçları statik basma yüksekliklerine çevirirsek;,  
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Bernoulli denklemi   
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halini alır. Bu denklemlerde 
 
p1 : A1 kesit alanındaki basınç değeri (Pa)              p2: A2 kesit alanındaki basınç değeri (Pa) 
h1 : A1 kesit alanındaki  basınç(basma                    h2:A2 kesit alanındaki basınç(basma  
        yüksekliği) (m.s.s)                                                  yüksekliği )(m.s.s) 
V1: A1 kesit alanındaki hız değeri (m/s)            V2: A2 kesit alanındaki hız değeri (m/s) 
 
ρ: Suyun yoğunluğu(özkütlesi) (kg/m3), sıkıştırılamaz akışkanlar için sabittir. 
hsürtünme: Enerji kaybı(Basma yüksekliği kaybı) (m.s.s) 
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mm                    Ventüri Tüpü Boyunca Basınç Ölçüm Noktaları için Çaplar ve Alanlar 
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sabitQVAVA  2211  
Q: hacimsal debi. 
 
DENEY DÜZENEĞİ 
 

 

i Di (mm) A (m2 *10-4) 
1 28,40 6,33 
2 22,50 3,97 
3 14,00 1,54 
4 17,20 2,32 
5 24,20 4,60 
6 28,40 6,33 
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         Şekil 2. Deney Standı 
 

1- Montaj paneli. 
2- Toplam basıncı ölçmek için boru tipi basınç ölçer. 
3- Boşaltma borusu. 
4- Boşaltma vanası. 
5- 6 ölçüm noktalı venturi tüp. 
6- Sıkıştırma salmastrası. 
7- Toplam basıncı ölçme mili (yatay hareket edebilir). 
8- Su kaynağına hortum bağlantısı. 
9- Su giriş vanası. 
10- 6 adet, ventüri tüp boyunca statik basıncı ölçmek için boru tipi manometre. 

 
Ventüri tüp üzerinde bulunan 6 noktadan boru tipi manometreler yardımıyla statik basınç 
ölçümü yapılabilir. Şekilde 7 numara ile gösterilen milin uç kısmı istenilen noktaya kaydırılarak 
o noktadaki toplam basınç ölçülebilir.    
 
III. DENEY PROSEDÜRÜ 
 
Deney düzeneğini hidrolik tezgahın üzerine yerleştiriniz. Hidrolik tezgah ve deney düzeneği 
arasındaki hortum bağlantısını yapınız. Su giriş ve boşaltma vanalarını açınız. Pompayı 
çalıştırınız ve hidrolik tezgahın giriş vanasını yavaş bir şekilde açınız. Boru tipi basınç ölçerler 
üzerindeki havalandırma vanalarını açınız ve boşaltma vanasını bütün basınç ölçerlerin su ile 
dolması için kapatınız. 1 nolu vanayı kullanarak sistemdeki havayı tahliye ediniz. Giriş ve çıkış 
vanalarını basınç ölçerlerdeki su yüksekliğini izlenebilir seviyelerde tutmak için eş zamanlı 
olarak ayarlayınız. Bütün noktalardaki statik basınç ve mili hareket ettirerek toplam basınç 
değerlerini okuyunuz ve not ediniz. Hacimsel su debisini ölçmek için hidrolik tezgahın 
boşaltma vanasını kapatınız ve 10 lt suyun dolma süresini kronometre ile ölçerek elde ediniz. 
 
HESAPLAMALAR 
 

i h1(mmSS) h2(mmSS) h3(mmSS) h4(mmSS) h5(mmSS) h6(mmSS) t (s) 
.

V (lt/s) 

hstatik-1      

hstatik-2      

hstatik-3      

      

 
1- Ayarlanan hacimsel debi için ventüri tüpü boyunca 6 nokta için statik basınç değerlerini 

boru tipi  basınç ölçerlerden okuyunuz ve tabloya not ediniz.  
 

2- Hidrolik tezgahı kullanarak suyun hacimsel debisini kronometre yardımıyla 
hesaplayınız ve bulduğunuz hacimsel debi için ventüri tüpü boyunca 6 noktadaki hızları 
hesaplayınız. 
 
 



5 
 

3- Ventüri tüp üzerinde bulunan 1.ve 6. ölçüm noktaları için Bernoulli denkleminin 
doğruluğunu aşağıda anlatıldığı gibi gösteriniz (Akışın sürtünmesiz olduğu kabul 
edilmiştir). 

 

            sabit
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Basınç değerlerini boru tipi basınç ölçerleri kullanarak ölçünüz. 1. bölgedeki hızı 

hacimsel debi yardımıyla hesaplayınız ve 6. noktadaki hızı Bernoulli denklemi kullanarak 
bulunuz. Hata oranı hakkında yorum yapınız. 
 
Not: Boru içinde “h” yüksekliğine sahip bir akışkanın sahip olduğu hidrostatik basınç aşağıdaki 
formülle bulunur. 
 
 p = ρgh 
 
p : Akışkan hidrostatik basıncı (Pa) 
ρ : Akışkan özkütlesi (kg/m3) (Su için g = 1000 kg/m3) 
g : Yerçekimi ivmesi (m/s2) 
h : Sıvının boru içindeki yüksekliği (m) 
  
 

4- Ventüri tüp üzerinde bulunan 1. ve 6. ölçüm noktaları için süreklilik denkleminin 
doğruluğunu gösteriniz. 

 
 
Not: Laboratuara gelirken aşağıdaki malzemeleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. 
 
1-Hesap makinası. 
2-Deney föyü. 
 
 
 
 
IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Bu bölüme deney sırasında ölçülen sayısal ifadeleri yazmak için bıraklımıştır. 
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V. SORU VE CEVAPLAR 
 
1- 3 farklı akım için hacimsel debinin bulunması. 
 
 

 1. 
 

 2. 
 

 3. 
 
 
 
 
2- Hacimsel debinin hesaplanması ve ölçüm noktalarının alanlarını kullanarak bu noktalarda ki 
hızların hesaplanması.  
 
 

 1. 
 

 2. 
 

 3. 
 
 
 
 
3- Bernoulli Denkleminin doğrulanması. 
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4- Süreklilik denkleminin doğrulanması. 
 
𝑄 𝑉 𝑥𝐴 𝑉 𝑥𝐴  
 
 



MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

 MÜHENDİSLİK ORYANTASYONU 
DENEY RAPORU 

Deney İsmi Hidrolik ve Pnömatik Sistemler Eğitim Deneyi 

Öğrenci Adı ve Soyadı 

Öğrenci Numarası 

Deney Tarihi 



I. DENEYİN AMACI 

Bu deneyin amacı temel ilkelerden hareket ederek, hidrolik ve pnömatik sistemleri anlama, 
sistemde kullanılan elemanların çalışma ilkeleri ve  devre kavramlarının öğretilmesidir. 

II. DENEYE GİRİŞ

Hidrolik sıvı akışkanların, pnömatik ise atmosferdeki havanın mekanik özelliklerinden 
yararlanılmasını inceleyen bilim dallarıdır. Latince’de su anlamına gelen hydor ile boru 
anlamına gelen oulis kelimeleri birleştirilerek hidrolik, nefes anlamına gelen pneuma 
kelimesinden pnömatik türetilmiştir. Hidrolik ve pnömatik enerji fiziksel özelliklerine uygun 
olan sistemlerinde kullanılmaktadırlar. Akışkanların sıkıştırıldıklarında yükselen basınç 
değerleri ile çeşitli hareket ve kuvvetlerin üretildiği sistemlere hidrolik ve pnömatik sistemler 
denir. Hayatın devamlılığı sırasında kullanılan pek çok ürünün imalatını yapan tezgâhların 
çalışma tekniklerinde hidrolik ve pnömatik sistem vardır. 

Hidroliğin Kullanım Alanları: 
Hidrolik direksiyonun araç kullanımını ne kadar kolaylaştırdığını, uçaklarda hidrolik iniş 
takımlarının hayati değer taşıdığını veya insan gücüyle günlerce sürecek bir toprak kazma 
işleminin bir kepçe kısa süre de yapıldığını düşündüğümüzde, geniş bir uygulama alanı olan 
hidroliğin önemi daha kolay kavranabilir. Hidrolik, sabit ve hareketli sistemler olmak üzere 
farklı iki alanda kullanılır. Sabit sistemler, hareket etmeyen, yer değiştirmeyen bir blok 
üzerine monte edilmiş sistemlerdir. Enjeksiyon makineleri, presler, tornalar, frezeler, 
vargeller, taşlama tezgâhları, CNC tezgâhlar gibi birçok üretim tezgâhlarında, hidrolik 
sistemlerin tercih edilmesine sebep olmuştur. Hareketli sistemler, çoğunlukla araçların 
üzerinde bulunan sistemlerdir. Bunlar, başta inşaat makineleri olmak üzere kamyonların 
damperlerinde, kepçelerin tutma ve yükleme tertibatlarında, kaldırma ve iletme 
makinelerinde, tarım makinelerinde yaygın olarak kullanılır. 

Pnömatiğin Kullanım Alanları 
Minibüse ve metroya binerken açılıp kapanan kapılarda, yediğimiz makarna ve pirinçlerin 
paketlemelerinde pnömatik vardır. Tarım ve hayvancılıkta, otomasyon sistemlerinde, robot 
teknolojisinde elektronik ve madencilik sanayinde, ağaç işleri endüstrisinde, gıda, kimya ve 
ilaç sanayinde, kimya ve tekstil sanayinde, boya ve vernik işlemlerinde, nükleer santrallerin 
kontrolünde, taşımacılık işlemlerinde, otomatik dolum ünitelerinde kullanılır. 

Çevremizde gördüğümüz bir tezgâh ya da mekanizmanın hidrolik sistemle mi pnömatik 
sistem sistemler arasındaki farklar bilinmelidir. Hidrolik sistemler ile pnömatik sistemlerin 
karşılaştırılmaları: 

• Hidrolikte akışkan sıvıdır. Pnömatikte akışkan havadır.
• Hidrolik sistemler kapalı sistemlerdir. Pnömatik sistemler açık sistemlerdir.
• Hidrolik sistemlerde büyük kuvvetler üretilir. Pnömatik sistemlerde küçük kuvvetler

üretilir.



• Hidrolik sistemlerde üretilen iş yavaştır. Pnömatik sistemlerde üretilen iş hızlıdır.
• Hidrolik sistem elemanları büyük boyutlarda iken pnömatik sistem elemanları küçük

boyutlardadır.
• Hidrolik sistemler can güvenliği tehdidi taşıyan sistemlerdir. Pnömatik sistemlerde ise

can tehdidi çok daha azdır.
• Hidrolik sistemler kirli çalışan sitemlerdir. Pnömatik sistemler temiz çalışan

sistemlerdir.

III. DENEY PROSEDÜRÜ

1. Hidrolik şemaya göre sistem oluşturulacak
2. Hidrolik pompa çıkışı 50 bar’a ayarlanacak.
3. Silindir herhangi bir orta konumda hareketi kısıtlanacaktır. Bu andaki başınç

değerleri tabloya yazılacak. 
4. Aşağıda verilen aktarım oranları hesaplanacak.

ip = Pe3/Pe2=………….. 
iA = A1/A2 (piston area / annulus area)=……………

Silindir 
Pozisyonu 

Pe1 

bar 
Pe2

bar 
Pe3

bar 

Orta Konum 

Piston Çapı= 25 mm 
Piston Mil Çapı = 16 mm 



IV. SORU VE CEVAPLAR

1. Deneyde hidrolik sistemde kullanılan valfi ve silindiri şekil çizerek açıklayınız.

     Şekiller buraya çizdirilecektir. 
Hidrolik Valf: 

Hidrolik ………. etkili silindir: 

2. Deneyde basınç farkı neden oluşmuştur? Kısaca açıklayınız.

3. Kaç tip hidrolik pompa vardır? İsimlerini yazarak kullanım alanlarına birer örnek
veriniz.



Hidrolik Şema 



MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

MÜHENDİSLİK ORYANTASYONU 
DENEY RAPORU 

Deney İsmi SENSÖR EĞİTİM SETİ 

Öğrenci Adı ve Soyadı 

Öğrenci Numarası 

Deney Tarihi 



A. OPTİK SENSÖRLER - PIR SENSÖR ( PASSIVE INFRA RED SENSOR) UYGULAMASI 

I. DENEYİN AMACI 

1. PIR sensörlerin çalışma mantığının anlaşılması
2. PIR sensörlerinin uygulamalarının öğrenilmesi

II. DENEYE GİRİŞ

Hareket sensörleri; içerisinde “Dual Passive Infrared Dedector (PIR)” ismi verilen 
komponentin yardımıyla insan hareketlerini algılamak ve bu bilgiler doğrultusunda çeşitli 
kontroller yapmak amacıyla üretilmiş ürünlerdir. 

Çalışma Prensibi: İnsanlar hareket ettiklerinde ortamda bir sıcaklık farkı oluştururlar ve etrafa 
kızılötesi ışınlar yayarlar. Bu ışınlar belli mesafelere kadar güçlü bir şekilde ilerleyebilmekte 
ve algılama alanı içerisinde olanlar ürün üzerindeki Fresnel Lens sayesinde PIR dedektöre 
odaklandırılmaktadır. Bu ışınlar PIR dedektör tarafından tespit edilip değerlendirilmektedir. Bu 
değerlendirme sonucunda alınan sinyal gerçekten bir insanın hareketi ise hareket sensörü 
çıkışına bağlı olan lambaları yakmaktadır. 

Algılama Mesafesi: Hareket sensörlerinde algılama mesafesi PIR dedektörle hareket yönü 
arasındaki açıya, sıcaklığa (armatür içerisinde kullanılan lambaların gücü bu sıcaklığı 
değiştirmektedir), montaj şekline ve montaj yerine bağımlıdır. 



Yüksek Algılama ve Düşük Algılama: Şekilden anlaşılacağı gibi hareket sensöründe 
maksimum algılama sadece ürüne teğet yürüyüşlerde gerçekleşir. Ürüne dik olarak 
yüründüğünde dikey çizgileri tam olarak kesemediğimiz için sensör hareketi algılamada 
zorlanacak, algılama mesafesi düşük olacaktır. Bütün elektronik cihazlarda olduğu gibi hareket 
sensörlerinde de sıcaklık çok önemlidir. 

III. DENEY PROSEDÜRÜ

1. SN02-M2 modülünü ana üniteye yerleştirilerek C bloğunu bulun.

2. +5V bağlantısını yaparak hareket etmediğinizde D1 ledinin durumunu gözlemleyin.

3. Hareket ettiğinizde D1 ledinin durumunu gözlemleyin.

4. Dedektörün farklı açılarda algılama yapmasını sağlayarak 180 derecelik algılama
yaptığını gözlemleyin.

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

PIR DEDEKTOR LED 

HAREKET VAR 
HAREKET YOK 

V. SORU VE CEVAPLAR 

1. PIR sensörün kullanım alanlarını yazınız.

2. Deney amacı nedir ? kısaca açıklayınız



B. EĞİM SENSÖRLERİ - MERCURY ANAHTAR (CİVALI KONTAK) UYGULAMASI 

I. DENEYİN AMACI 

1. Civalı Kontak’ın çalışma mantığının anlaşılması
2. Civalı Kontakların uygulamalarının öğrenilmesi

II. DENEYE GİRİŞ

Civalı sensör veya civalı anahtar, kapalı bir cam tüp, bir miktar civa ve iki metal bağlantıdan oluşan 
basit bir sensördür. Sensörün açısına göre cam tüp içerisinde civanın yeri değişir. Civanın yeri, iki 
bacağı arasındaki bağlantının açık devre veya kısa devre olmasını belirler. 

Soldaki fotoğrafta, civa iki bacağın arasında elektrik bağlantısını sağlamakta ve bu bacakları kısa 
devre yapmaktadır. Sağdakinde ise, civa bir bağlantı sağlamadığı için bacaklar arasında açık devre 
oluşmaktadır. 

III. DENEY PROSEDÜRÜ

1. SN02-M2 modülünü ana üniteye yerlestirin ve E blogunu bulun.

2. +12V baglantısını yaparak devreye enerji verin.

3. Civanın kontaklara temas etmesini saglayacak sekilde deney düzenegini düz tutarak
devrenin tamamlandıgını ve D1 ledinin yandıgını gözlemleyin.

4. Civanın kontaklardan uzaklasmasını saglayacak sekilde deney düzenegini egik tutarak
devrenin açıldıgını ve D1 ledinin söndügünü gözlemleyin.

UYARI: Civa zehirli bir madde olduğundan kesinlikle Mercury anahtarı açmaya ve ya 
kırmaya çalışmayınız, kazayla kırılması durumunda hızla bulunduğunuz ortamın 
boşaltılmasını sağlayınız ve ilgili kişilere haber veriniz. 



IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Civanın Kontaklarla Teması     Kontakların Durumu        LED 

YOK 

VAR 

YOK 

V. SORU VE CEVAPLAR 

1. Civalı Kontak sensörünün kullanım alanlarını yazınız.

2. Deneyin amacı nedir ? Kısaca açıklayınız



Endüstri Mühendisliği Oryantasyon Dersi Deney Föyü 

2017-2018 Güz Dönemi 

Tarih: Grup No: Öğrenci Adı:
Bölümü: Numarası:           

1. Yapılan sunumda, dikkatinizi çeken ve hafızanızda yer edinen 10 kritik kelimeyi,
terimi veya söylemi yazınız.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2. Endüstri Mühendisliğini tek cümle ile özetleyiniz.

3. Endüstri Mühendisliğinin planlama açısından 5 önemli cephesini belirtiniz.

• 
• 
• 
• 
• 

4. Abraham Maslow’a ait olan, “Enstrüman Yasası”, “Maslow’un Çekici” veya “Altın
Çekiç” isimleriyle de bilinen,   "Elindeki tek problem çözme enstrümanı çekiç olan 
kişiler, tüm sorunları çivi olarak algılar.”   Sözünü, kısaca yorumlayınız. 

5. Endüstri Mühendisliği konusunda, zihninizde netleşmemiş olan 3 maddeyi yazınız.
•



6. Üretim ve hizmet sistemlerinin modellenmesinde kullanılan enstrümanlar nelerdir?

7. Sınırlı kaynaklarda, belirli amaçları gerçekleştirmek için kullanılan enstrümanlar
nelerdir?

8. Hizmet ve üretim planlamasında öngörülen faktörler nelerdir?

9. Yatırım analizlerinde seçenekleri amaca uygun olarak değerlendirirken hangi araç
kullanılır?

10. Endüstri mühendisliğinin geleceğe bakış açısı nedir?

11. Ücret değerlendirme sistemlerinin oluşturulmasında dikkate alınan unsurlar nelerdir?

YUKARIDAKİ 11 SORUDAN 10 TANESİNİ CEVAPLAYINIZ. 



Endüstri Mühendisliği Oryantasyon Dersi Deney Föyü 

Grup No: Tarih:      /    /20.. 
Bölümü: 

Öğrenci Adı:  
Numarası: 

1-)Günümüzde neden sezgilere dayalı yöntemler yerine bilimsel yöntemler kullanmak gerekir? 

2-)Günlük hayatınızda Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerini hangi seçimleri yapmak için kullanabilirsiniz? 

3-)Çok Kriterli Karar Verme ile ilgili beş adet terimi yaznız. 

• 
• 
• 
• 

4-)Aşağıdaki örnekte hangi alternatifin seçilmesi gerektiğini Basit Toplamlı Ağırlıklandırma Yöntemi ile bulunuz. 

Alternatifler 
Ölçütler Ağırlık A1 A2 A3 A4 A5 İdeal 

Mekanik güç 
Maksimum hız(mach) 20 2,00 2,00 2,50 2,00 1,80 2,50 
Yükseklik(1000ft) 4 60,00 50,00 60,00 50,00 50,00 60,00 
Azami yük(1000pound) 4 23,00 20,00 18,00 20,00 21,00 23,00 
Menzil(NM) 12 1900,00 2000,00 3500,00 2400,00 2300,00 3500,00 

Kullanma kalitesi 
Manevra* 9 7,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 
Tamir edilebilirlik* 21 8,00 9,00 7,00 8,00 8,00 9,00 

Hizmet 
Güvenilirlik* 12 8,00 7,00 9,00 8,00 8,00 9,00 
Korunma* 8 9,00 7,00 8,00 7,00 7,00 9,00 

Ekonomik değer(MIN) 
Satın alma maliyeti($m/ea) 6 4,50 5,00 6,50 5,50 5,00 4,50 
İşletme maliyeti($1000/yıl) 4 90,00 90,00 100,00 80,00 70,00 70,00 

*:değerler 1-10 ölçüsüne göre verilmiştir (1:en kötü 10:en iyi) 


	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
	C Programlama Dilinin Temel Yapısı
	Veri Tipleri, Değişkenler ve Operatörler
	Ekrana Çıktı Yazdırma, Klavyeden Girdi Alma ve Yüzde Formatları
	Karar Yapıları
	Döngüler



