
FORM 403

Department of Mechanical Engineering
YEDITEPE UNIVERSITY

Makine Mühendisliği Bölümü
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

MACHINE SHOP PRACTICE FORM/ ATELYE STAJI FORMU


APPLICATION AND APPROVAL / BAŞVURU VE ONAY

To be filled by the student and approved by the academic advisor (Instructions are given in the following page)
Öğrenci tarafından doldurulacak ve akademik danışman tarafından onaylanacak (İkinci sayfadaki açıklamaları okuyunuz)

Student: _______________________________
                    ID: _________________________
 ME 182 Grade: ______

Advisor: _______________________________
Approved/Uygundur

Date: ___/___/_______  Signature:


MACHINE SHOP DIARY / ATELYE GÜNLÜĞÜ

To be filled by the student / Öğrenci tarafından doldurulacak

DAY 1 (1. GÜN)   Date: ___/___/_______
Day of the week: ____________________

Give a concise summary of the day. Explain the tools, machineries, 
processes, and techniques you learned about.

DAY 2 (2. GÜN)   Date: ___/___/_______
Day of the week: ____________________

Give a concise summary of the day. Explain the tools, machineries, 
processes, and techniques you learned about.

DAY 3 (3. GÜN)   Date: ___/___/_______
Day of the week: ____________________

Give a concise summary of the day. Explain the tools, machineries, 
processes, and techniques you learned about.


EVALUATION / DEĞERLENDİRME

To be filled by the machine shop supervisor / Atelye sorumlusu tarafından doldurulacaktır
WHEN FILLED THIS DOCUMENT BECOMES CONFIDENTIAL

DOLDURULDUĞUNDA BU BELGE GİZLİ SAYILMALIDIR

Supervisor’s Comments / Atelye Sorumlusu Yorumları:

Supervisor / Sorumlu Date and Signature / Tarih ve İmza

Bu belge öğrenciye verilmeyip doğrudan bölüm sekreterliğine iletilecektir.



MEKANİK ATELYE STAJI

Mekanik  atelye  stajı,  birinci  sınıfı  bitiren  Makine  Mühendisliği  Bölümü 
öğrencilerine  verilmektedir.  Staja  katılabilmek  için  yeterlilik  koşulu  ME  182 
Mühendislik Çizimi ve Katı Modelleme dersinden geçer not almış olmaktır.  Staj 
aşağıdaki üç bölümden oluşmaktadır.

• Ölçme ve kontrol aletlerinin kullanımı

• El Aletlerinin kullanımı

• Tezgahların kullanımı

Açıklamalar

Stajın  süresi  üç  gündür.  Öğrenciler  üçerlik  gruplar  halinde  atölyede 
bulunacaklardır.  Staj  dönemleri,  öğrenime  ara  verilen  yaz  ve  kış  tatillerinde 
olacaktır.

Staja  başvurmak  isteyen  öğrenciler,  öncelikle  bölüm  sekreterlüğüne  isim 
yazdıracakladır.  Öğrenciler  bölüm  web  sitesinde  bulunan  ATELYE  STAJI 
FORMU'nu  (FORM 403)  da  doldurarak,  danışmanlarına  imzalatacaklardır.  Staj 
başlangıcında bu formu Atölye Şefi'ne gösterecekler, stajın bitmesini takiben de, 
formda gerekli olan kısımları doldurarak yine Atölye Şefi'ne teslim edeceklerdir.

Staj  süresince  öğrenci  tarafından  kullanılacak  olan  bazı  aletlerin,  staja 
başlamadan önce öğrenci tarafından temin edilmesi gereklidir. Bunlar:

• Atölye önlüğü

• 1/20 lik (0.05 mm hassasiyetli) kumpas (çok kaliteli olması gerekli değildir)

• Tesviyeci Eğesi. 25 cm boyunda (10 parmak)


