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İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE 

STAJ DUYURUSU 

 

2019 Yaz Stajları ders kayıt günleri olan 18-19-20 Eylül tarihlerinde aşağıda belirtilen öğretim 

elemanlarına teslim edilecektir. 

 

ICM 299 Staj I (Şantiye): Staj Raporları Araştırma Görevlileri Gizem Sazan ve Simay Özkan’a, 

ICM 399 Staj II (Atölye): Staj Raporları Araştırma Görevlileri Gökçe Aykaç ve Selcan 

Cihangiroğlu’na, 

ICM 499 Staj III (Büro): Staj Raporları Araştırma Görevlisi Dilşa Günaydın Temel’e teslim 

edilecektir. 

 

Önemli Notlar:  

 Teslim edilecek staj raporlarının staj yazım kılavuzunda belirtilenlere göre hazırlanmış 

olması, formata bağlı kalınarak düzenlenmesi gerekmektedir. Staj değerlendirme 

formunun kapalı ve imzalı zarf içerisinde; tüm raporun tek bir Word dosyası olarak 

hazırlanarak, kullanılan görseller ve eklenen projelerin de kaydedildiği CD ile birlikte 

staj raporunun arka cildinin iç tarafına bantlanarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

 Staj raporları, öğrencinin kendisi tarafından imza karşılığı teslim edilmelidir.  

 Stajlarını aynı firmada yapmış olan öğrencilerin staj raporlarında bulunan bilgilerin –

firma ile ilgili bilgiler dışında- aynı olmaması gerekmektedir. Aynı yerde staj yapılmış 

olması, edinilen deneyim ve kazanımların da birebir aynı olması anlamına 

gelmemektedir. Aynı olan raporlar kopya olarak kabul edilecek ve notu “U-Başarısız” 

olarak değerlendirilecektir. 

 Staj raporunda bulunan hiçbir bilgi, internetten kopyalanmamalıdır. Bilgiler gerekli 

görülüyor ise, muhakkak internet sitesi kaynak gösterilmeli ve kaynakça bölümü 

oluşturulup bilgileri verilmelidir.  İnternet gibi herhangi bir kaynaktan edinilen her türlü 

bilginin (firma bilgileri, tanımlar, vb.) nereden edinildiği ilgili yazının sonuna kaynak 



bilgisi olarak eklenmelidir. Aksi takdirde intihal dolayısıyla komisyon stajı başarısız (U) 

olarak kabul etme hakkına sahiptir. 

 Staj raporu, Staj Raporu Hazırlama Kılavuzunda verilen başlıkları takip eder içerikte 

hazırlanmalıdır.  Kılavuzdaki her madde bir başlıktır (bölüm). Bu başlıkların altına 

istenilen bilgiler eklenmelidir. Raporlar bölüm eksiği olmadan hazırlanarak teslim 

edilmelidir. 

 2018-2019 yaz döneminde yapılan stajın, 2019-2020 Güz Dönemi ders kayıt işlemleri 

sırasında alınan derslerden biri olarak ATACS sistemine girilmesi gerekmektedir.  Staj 

dosyası teslim edilmeyecek dahi olsa, staj için başvuru yapan her öğrenci ders 

seçimlerine başvuru yaptığı stajı ekleyecektir. 

 


