Y.T.Ü. Mekatronik Müh. Böl. İmalat Atölyesi Çalışma Kuralları

Genel Kurallar
1. Atölyede çalışmayı talep eden her öğrenci veya öğrenci grubu “Y.T.Ü. Mekatronik Müh. Böl. İmalat
Atölyesi Çalışma Formu” isimli formu doldurup, çıktısını alıp, gerekli imzaların atılmasını sağladıktan sonra, bu
formu çalışmak istediği gün ve saat için görevli olan araştırma görevlisine teslim etmelidir.
2. Atölyede aynı anda en fazla 5 öğrenci çalışacağından, çalışacak öğrenciler başvuru tarihine göre
sıralanacaktır. Çalışma formunu önceden teslim edip randevu olanlara öncelik tanınacaktır.
3. Atölyede çalışmak isteyen öğrencilerin teslim ettiği formda ismi ve imzası bulunan tüm öğrenciler,
atölye çalışma kurallarına uymak zorundadır. Forma imza atan tüm öğrenciler, atölyede çalışırken, uygulama
hatası, kural ihlali, dikkatsizlik vb. sair sebeplerden ötürü gerçekleşebilecek herhangi bir kazadan Yıldız Teknik
Üniversitesini ve Mekatronik Mühendisliği Bölümünü sorumlu tutamaz ve sorumluluğun kendisinde olduğunu
kabul etmiştir.

Teknik Kurallar
1. Öğrenciler çalışırken kullanacakları tüm sarf malzemeleri (örneğin; lehim teli, matkap ucu, kablo, bant,
tahta veya metal plakalar, cıvata, somun, pul, vida, vb…) kendileri temin etmelidir.
2. Atölyede bulunan elektriksiz el aletlerinin tümü (pense, tornavida, anahtarlar, mengeneler, vb…) ile
sütun matkaplar (masa üstü küçük ve büyük sütun matkaplar) öğrencilerin kullanımına açıktır. Bunu dışındaki tüm
elektrikli cihazların (örneğin; taşlama cihazı, daire testere, torna, freze, caka, vb…) kullanımı kesinlikle yasaktır.
3. Sütun matkapların kullanımında öğrenciler, görevlinin nezdinde ve gözlüklü olarak çalışmalıdır.
Matkap uçlarını öğrenciler getirmelidir.
4. El aletlerinin kullanımında gözlük ve eldiven takılmalıdır.
5. Öğrenciler, görevlilerin tüm ikaz ve uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler öğrencilerin işleri
yapmakla sorumlu değildir, sadece öğrencilerin başında durmakla mükelleftir. Atölyede bulunan diğer (yasak olan)
cihazlara ihtiyaç duyan öğrenciler, bu tip ihtiyaçlarını görevli asistanlardan talep edebilirler. Eğer görevli gönüllü
olur ise, kendi sorumluluğunda öğrencilere yardım edebilir. Bunun için gönüllülük ve liyakat esastır. Öğrenciler
hiçbir şekilde yasak olan cihazları kullanamazlar.
6. Her öğrenci çalışma ortamını temiz ve düzenli bırakmalıdır. Çalışması sonrası, atölyenin düzenini
bozduğu ve/veya çalışma ortamını temiz bırakmadığı gözlenen öğrencilerin, bir sonraki atölye kullanımları bölüm
onayına tabiidir.. Görevli asistan, atölyeyi devraldığı düzen ve temizlikte devretmelidir. Görevli asistan bunu
sağlamak adına, çalışan öğrencileri uyarmalı, ikaz etmelidir.
7. Öğrenciler, atölyeye çalışmak üzere kendilerine ait ve elektrikle çalışmayan küçük el aletlerini
getirebilirler. Elektrikli, kesici veya delici, vb. cihazların dışarıdan atölyeye sokulması kesinlikle yasaktır.
8. Öğrenciler kendilerine ait olmayan hiçbir şeyi atölyeden dışarıya çıkaramazlar. Bunu görevlilere
teklif dahi edemezler.
9. Atölyeye dışarıdan yiyecek veya içecek getirilmesi veya atölyede yemek/içmek yasaktır.

