
EE400 Staj Dersi Duyurusu 

EE400 Teams ders grubu kodu: betxhzt 

Duyurular bu grup üzerinden ve/veya bölüm web sayfasından paylaşılacaktır. 

EE400 staj dersi ile alakalı sorularınızın hepsi sadece e-mail üzerinden Ar. Gör. Mehmet 

Sergen Çatal, Ar. Gör. Ceren Özkal ve Öğr. Görevlisi Mahmut Cenk Efeler’e atılacaktır. 

Teams sohbetten yazılan sorular cevaplanmayacaktır. Sorularınızı iletmeden “Elektrik 

Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi”, “Sıkça Sorulan Sorular”, “EE400 

EK4 Öğrenci Staj Raporu” ve “Common Mistakes in EE300-EE400 Reports” 

dokümanlarını dikkatle incelemeniz önem arz etmektedir. 

Staj raporu (EE400 Ek4) teslimi Teams ders grubunda oluşturulacak olan “Ödevler” aracılığı 

ile olacaktır.  Teslim tarihinden sonra gönderilen raporlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

Staj komisyonunun yapacağı değerlendirmeden sonra raporuna düzeltme istenen öğrenciler 

kendilerine yapılacak olan geri beslemeleri dikkate alarak 2 hafta içerisinde raporlarını tekrar 

yazıp teslim edebilirler. Staj komisyonunun yapacağı değerlendirmeden sonra raporu 

reddedilen öğrencilerin, bir sonraki dönem aynı dersi tekrar alıp staj raporlarını yeniden 

yazmaları gerekmektedir.  

Staj yaptığınız yerdeki danışmanınız tarafından doldurulmuş performans belgeleri (Ek3, Ek8) 

2 farklı şekilde teslim edilebilir.   

• Kapalı zarf içerisinde Neslihan Uysal’a (bölüm sekreterliği) elden teslim. Kapalı 

zarfın sizin tarafınızdan açılması kesinlikle yasaktır.   

• Bizzat staj yaptığınız yerdeki danışmanınız tarafından Ar. Gör. Mehmet Sergen Çatal, 

Ar. Gör. Ceren Özkal ve Öğr. Görevlisi Mahmut Cenk Efeler’e email aracılığı ile 

teslim.  

Not 1: Staj raporunuzu İYTE staj web sayfasında ilan edilen Ek4’te verilen taslağa ve 

kurallara ek olarak “Common Mistakes in EE300- 400 Reports” belgesinde yazılan 

maddeleri de dikkate alarak yazmanız gerekmektedir.  

Not  2: EK7 Teams’de açılacak “assignment”a yüklenmelidir.  

Önemli Tarihler: 

Staj Raporunun (EE400 Ek4)  Turnitine yüklenmesi için son tarih : 14 Nisan 2023 

Turnitin sonucunda düzenlenen Staj Raporlarının Teams’e yüklenmesi için son tarih : 21 Nisan 2023  

Staj başarı belgelerinin (Ek3, Ek7, Ek8) teslimi için son tarih : 21 Nisan 2023  

Staj Raporu değerlendirmeleri : 21 Nisan - 19 Mayıs 2023  

Düzeltme alanlar için son tarih : 2 Haziran 2023 


