
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA ESASLARI 

 
STJ100 Yaz Stajı I (Üretim) 

 
Staj defteri aşağıdaki ana başlıklara göre hazırlanır. 
 
Her ana başlıkta a), b), … diye maddeler halinde belirtilen hususlara ait bilgiler alt başlıklar 
halinde yazılır. 
 
I. GENEL BİLGİLER  
 

a) İşletme hakkında genel bilgileri verilir. Bu bağlamda işletmenin tam adı, adresi, kuruluş 
tarihi, faaliyet gösterdiği sektör, ana ürünleri veya sağladığı hizmetler, yıllık satış 
rakamları, cirosu, çalışan sayısı ve vasıfları (mavi yaka, beyaz yaka), çalışma saatleri ve 
vardiya durumu, yerleşim planı bilgileri yazılır. 
 

b) İşletmenin organizasyon şemasını çizerek kısaca görevlerini yazınız. İşletmede Makine 
mühendislerinin hangi alan veya süreçlerde çalıştığını, görev ve sorumluluklarını 
belirtiniz.  
 

c) İşletmede hammadde veya yarı mamul olarak geri dönüşüm ürünü malzemeler 
kullanılmakta mıdır? İşletmeden çıkan sanayi atıklarının arıtılması, arıtma tesislerine 
gönderilmesi ya da geri dönüşümü ile ilgili uygulamalar varsa kısaca tanıtınız. Yoksa söz 
konusu atıkların nasıl yönetilebileceğini araştırınız. 

 
d) İşletmede kullanılan ürün standartları, kalite politikası ve kalite yönetim standartlarını 

(kaizen, toplam kalite yönetimi, 6 sigma, ISO 9000:2000 KYS, vs) belirtiniz. 
 

e) İşletmede hangi bölümlerde, hangi amaçlarla bilgisayar kullanılmaktadır? Üretimle ilgili 
olarak kullanılan yazılımlar/paket programlar nelerdir? Bunlarla ilgili bilgi veriniz. 
 
 

II. İMALAT İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 

a) Döküm, talaşsız şekillendirme, talaşlı imalat ve kaynak bölümlerinin en az ikisinde 
üretilen en az 2 adet parçanın adını, fonksiyonunu, kullanım yerini ve malzemesini 
(malzemenin seçim gerekçesiyle beraber) belirtiniz. 
 

b) Bu parçaların teknik resimlerini, TS 88-24 ISO 128-24 standardına uygun olarak çiziniz 
ve ölçülendiriniz. Teknik resimler, A3 veya A4 boyutundaki antetli teknik resim 
kağıtlarına ayrı ayrı çizilerek, antetler doldurulmalıdır. 
 

c) Her bir parçanın imalatını, hazırlık aşamalarından başlayarak son aşamaya gelinceye 
kadar geçirdiği tüm safhaları adımlar halinde, defter sayfalarına çizerek ve açıklayıcı 
şematik şekillerden de (iş akış şemaları) faydalanarak anlatınız. 
 



d) Bu parçaların imalat süreçlerindeki tezgâhları /cihazları tanıtarak bu makinelerin 
seçiminde kullanılan kriterleri açıklayınız. Bu tezgâhların işletilmesinde kullanılan 
parametrelerin (güç, hız, kapasite vs) sayısal değerlerini veriniz. İşlem için en önemli 3 
parametreyi (frezeleme ve tornalama için paso, ilerleme, devir vs; ekstrüzyon için 
ekstrüzyon sıcaklığı, oranı, hızı vs; sıcak işlemler için sıcaklıklar, süreler, tutma ortamları 
vs; kaynak için kaynak akımı, kaynak hızı vs; ölçme ve gözlem işlemleri için hazırlama, 
ölçüm değerleri, toleranslar vs) sebepleriyle belirtiniz. 

 
e) Bu parçaların imalatında her bir kademede kullanılan takım ve iş parçası bağlama 

yöntemlerini, ölçme, gözlem ve kontrolleri anlatınız. 
 

f) Bu parçaların imalatında çıkan sorunların sebeplerini ve geliştirilen çözümleri açıklayınız. 


