
EE 400-Staj II Bahar Dersi Duyuruları ve Önemli Tarihler 

Teams sisteminde açılan EE400_2021_Spring dersi 

1. Duyurular bu grup üzerinden ve bölüm web sayfasından paylaşılacaktır. Yapılacak olan 

duyuruları takip etmek öğrencilerin sorumluluğundadır. 

2. Aşağıdaki linkte bulunan formun doldurulup, yapılacak staj ile ilgili bilgilerin doğru bir 

şekilde belirtilmesi gerektiğini unutmayınız.  

https://forms.gle/kcWhaTZfgAhML7U47  

3. Staj ile alakalı sorularınızın hepsi sadece e-mail üzerinden Ar. Gör. Simay YILMAZ ve 

Öğr. Gör. Mahmut Cenk EFELER’ e atılacaktır. Teams sohbetten yazılan sorular 

cevaplanmayacaktır. 

Staj rapor teslimi  

1. Staj raporu teslimi, Teams ders grubunda oluşturulacak olan “Ödevler” aracılığı ile 

olacaktır. 

2. Teslim tarihinden sonra gönderilen rapor ya da belgeler kesinlikle kabul 

edilmeyecektir. Bununla alakalı herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir. 

Değerlendirme 

1. Staj komisyonunun yapacağı değerlendirmeden sonra raporuna düzeltme istenen 

öğrenciler kendilerine yapılacak olan geri beslemeleri dikkate alarak 2 hafta içerisinde 

raporlarını tekrar yazıp teslim edebilirler. 

2. Düzeltme alan öğrenciler için son teslim tarihi 16 Haziran 2021 olarak belirlenmiştir. 

3. Staj komisyonunun yapacağı değerlendirmeden sonra raporu reddedilen öğrenciler bir 

sonraki dönem aynı dersi tekrar alıp yeniden yazdıkları raporları teslim edebilirler. 

Turnitin 

1. EE 400-Staj II Turnitin raporlarınızı Turnitin’de açılan sınıf adı EE400 STAJ II_2021, sınıf 

ID 28583434 ve şifresi EE400_2021 olan sınıfa 5 Mayıs 2021 tarihine kadar 

göndermeniz gerekmektedir. 

2. Turnitinden geçen raporların sahipleri raporlarını (imza kısımları dahil) 6 Mayıs 2021 

tarihine kadar Teams’de açılan EE400_REPORTS ödevi altına yükleyebilir.  

3. Turnitinden geçemeyen raporların sahipleri raporlarını tekrar düzenleyerek 14 Mayıs 

2021 tarihine kadar Turnitine yükleyebilirler. 

4. Turnitine yüklenecek raporlar için kapak sayfası hariç tutulmalı ve  “TABLE OF 

CONTENTS” den itibaren rapor yüklenmelidir. Turnitinden geçen raporların, kapak 

sayfaları dahil tam rapor daha sonra Teams’e yüklenmelidir. 

 

 

 

 

https://forms.gle/kcWhaTZfgAhML7U47


EE 400-Staj II Staj Başarı Belgesi formu teslimi 

1. Staj sorumlunuz tarafından doldurulmuş olan Staj Başarı Belgesi formu (EK-3 ve EK-8) 

bizzat staj sorumlunuz tarafından Öğr. Gör. Mahmut Cenk EFELER’ e ve Ar. Gör. Simay 

YILMAZ’ a e-mail ile teslim edilecektir.  

2. EE 400-Staj II Staj Başarı Belgesi formunun son teslim tarihi 18 Haziran 2021 olarak 

belirlenmiştir. 

Staj raporunun değerlendirilmesi 

1. Staj raporlarının değerlendirmeleri 5 Mayıs 2021 – 2 Haziran 2021 tarihleri arasında 

olacaktır. 

2. 2 Haziran haftası değerlendirme sonuçları duyurulacaktır. 

Önemli tarihler 
 

EE 400-Staj II Turnitin raporlarınızın (EE400-
EK4) son yükleme tarihi 

5 Mayıs 2021 

EE 400-Staj II Turnitinden geçen raporların 
Teams’e son yükleme tarihi 

6 Mayıs 2021 

EE 400-Staj II Turnitinden geçemeyen 
raporların son yükleme tarihi 

14 Mayıs 2021 

Staj raporu değerlendirmeleri 5 Mayıs 2021 – 2 Haziran 2021 

Sonuçların ilanı 2 Haziran haftası 

Düzeltme alanlar için son teslim tarihi 16 Haziran 2021 

Staj başarı belgeleri (EK3, EK7,EK8) son 
teslim tarihi 

18 Haziran 2021 

 

Not 1: Staj bitiş tarihi sebebiyle staj raporunu belirlenen son tarihte teslim edemeyen 

öğrencilerin e-mail üzerinden Ar. Gör. Simay YILMAZ ve Öğr. Gör. Mahmut Cenk EFELER’ e bu 

durumu bildirmeleri gerekmektedir. 

Not 2: Staj raporunuzu, İYTE staj web sayfasında ilan edilen EK 4’te verilen taslağa ve kurallara 

ek olarak “Common Mistakes in EE300-EE400 Reports” belgesinde yazılan maddeleri de 

dikkate alarak yazmanız gerekmektedir. 

Not 3: EK7 Teams’de açılacak assignmenta yüklenmelidir. 


