NOTES REGARDIND THE USE OF THE SUMMARY FORM
1) “Summary Form” is just an aid for you to write your summer practice report. So
this is not a formal report.
2) Formal summer practice report will be written depending on this form.
3) The “Summary Form” must be filled everyday according to the work done that
day while you are making your summer practice.
4) A “sample copy” of this form is given to you. Adequate number of copies of
this form should be made for the desired number of working days. (Summer
practice consist of at least 20 and 30 working days for CE300 and CE400
respectively.)
5) Everyday work must be checked and signed by the supervisor.
6) Related figures and drawings may be put on the respective “summary of work
done” sheet.
7) These forms must be submitted attached to the summer practice report.
8) “Cover page” given to you in the summer practice guide must also be attached
to the summer practice report by filling it properly.

SUMMER PRACTICE REPORTS WITHOUT FILLED AND APPROVED
SUMMARY FORMS FOR EACH DAY OF THE SUMMER PRACTICE
WILL NOT BE ACCEPTED.
ÖZET FORMUNUN KULLANIMI
1) “Özet Formu” resmi bir rapor değildir, sadece staj raporunun yazımında
yardımcı olması için hazırlanmıştır.
2) Resmi staj raporu bu forma bağlı kalarak yazılacaktır.
3) “Özet Formu” staj boyunca hergün, o gün yapılan işe uygun olarak
doldurulacaktır.
4) Bu formun “Örnek Kopyası” size verilmiştir. Formun, istenilen iş gününe
yetecek sayıda çoğaltılması gerekmektedir. (CE300 yaz stajı 20 ve CE400 yaz
stajı 30 iş günüdür.)
5) Her Günün sayfası yetkili kişi tarafından kontrol edilip onaylanacaktır.
6) İlgili resim ve şekiller o günün iş özeti tablosuna konabilir.
7) Formlar, resmi staj raporu ile beraber teslim edilecektir.
8) Staj rehberi ile size verilen kapak sayfası eksiksiz olarak doldurulup staj
raporunuzun önüne eklenmelidir.

YAZ STAJININ HER GÜNÜ İÇİN DOLDURULMUŞ VE İMZALANMIŞ
ÖZET FORMLARI OLMADAN VERİLEN STAJ RAPORLARI KABUL
EDİLMEYECEKTİR.

