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Elektrik Motorları Laboratuvarı’nda; Elektronik ve Otomasyon 

Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerimiz çeşitli dersler 

kapsamında uygulama yapabilmektedir. Laboratuvarımızda PLC 

eğitim ve elektrik motorları eğitim seti bulunmaktadır. Mevcut 

laboratuvarda öğrenciler otomasyon sistemlerinin tasarımını ve 

uygulamasını gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca; DC ve AC gerilim 

kaynakları ile çalışabilen elektrik motorlarının uygulamasını da 

yapabilmektedir.



WW

Kahramankazan Meslek Yüksekokulu 
Laboratuvarları
Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu’nda 2 
adet Teknik Resim Atölyesi, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 1 adet 
Elektronik Laboratuvarı, 1 adet Elektrik Motorları Laboratuvarı 
ve 1 adet Makine Laboratuvarı 1 adet Gıda Analiz Laboratuvarı 
bulunmaktadır. Teknik Resim Atölyesi’nin kapasitesi 42 öğrenci, 
Bilgisayar Laboratuvarı’nın kapasitesi 33 öğrenci, Elektronik 
Laboratuvarı’nın kapasitesi 24 öğrenci, Elektrik Motorları 
Laboratuvarı’nın kapasitesi 15 öğrenci, Makine Laboratuvarı’nın 
ve Gıda Analiz Laboratuvarı’nın kapasitesi 30 öğrenci olarak 
belirlenmiştir.

Makine Laboratuvarı’nda; Motorlu Araçlar ve Ulaştırma 
Teknolojileri Bölümü’nde, Makine ve Metal Teknolojileri 
Bölümü’nde ve Mekatronik Programı’nda öğrenim gören 
öğrenciler teorik olarak aldıkları dersler kapsamında uygulama 
yapabilmektedir. Laboratuvarımızda çeşitli test cihazları, CNC ve 
torna gibi imalat tezgahlarının yanı sıra Otomotiv Teknolojileri
Programı öğrencilerimizin uygulama eğitimi yapabildikleri 
benzinli ve dizel motorlar, şanzıman ve marş motoru 
bulunmaktadır. Akademik yıl içerisinde mevcut laboratuvarlarda 
verilen uygulamalı dersler ile nitelikli teknik eleman adayları
yetiştirmek amaçlanmaktadır. 
Bilgisayar Laboratuvarı’nda bulunan tüm bilgisayarlarda internet 
erişimi mevcut olup Microsoft Office, SPSS, AutoCAD ve benzeri 
paket programlar kullanıma hazır bulunmaktadır. Bunun yanında; 
Dış Ticaret ve Lojistik Programı öğrencilerimiz sektöre yönelik 
paket programı eğitimlerini bu laboratuvarda alabilmektedir. 
Teknik Resim Atölyesinde, tüm teknik programlardaki 
öğrencilerimiz temel çizim kurallarını öğrenmek üzere teknik 
resim dersini görmektedir.

Elektronik Laboratuvarı’nda Elektronik ve Otomasyon 
Bölümünde öğrenim gören tüm öğrencilerimiz teorik olarak 
aldıkları dersler kapsamında uygulama yapabilmektedir. 
Elektronik Laboratuvarı’nda, elektrik devrelerini kurma, 
analiz etme gibi temel elektrik ve elektronik uygulamalarının 
yapılabildiği cihazlar bulunmaktadır. Öğrenim süresi içerisinde 
Elektronik Laboratuvarı’nda görmüş oldukları uygulamalı 
dersler doğrultusunda öğrencilerimizin yatkın oldukları alanda 
uzmanlaşmaları amaçlanmaktadır.

Gıda İşleme Bölümüne ait Gıda Analiz Laboratuvarı 30 öğrenci 
kapasiteli olup, bölümde hem teorik hem uygulamalı olarak 
verilen Genel Mikrobiyoloji, Genel Kimya, Gıda Mikrobiyolojisi, 
Gıda Analizleri gibi dersler için gerekli donanıma sahiptir. 
Laboratuvarımızda bulunan stomacher cihazı ile öğrenciler 
gıdaların kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri öncesi hazırlık 
aşamasını gerçekleştirebilmektedirler. Biyogüvenlik kabini ile 
Genel Mikrobiyoloji ve Gıda Mikrobiyolojisi derslerinde steril 
çalışma tekniklerini öğrenirken refraktometre cihazı ile bal, meyve 
suyu gibi gıdalarda şeker tayini analizini görebilmektedirler. Her 
türlü analiz uygulamalarını destekleyen cihazları ve ekipmanları 
sayesinde laboratuvarımız, öğrencilerin gıda ile ilgili herhangi bir 
laboratuvarda rahatlıkla ve kendilerine güvenerek çalışabilmelerini 
sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, öğretim elemanları tarafından tüm 
uygulamaları bire bir yapmaları konusunda teşvik edilmekte, 
böylece mezun olduklarında daha donanımlı olarak meslek 
hayatına atılmaktadırlar.


