
YÜZ-YÜZE STAJ-BAŞLANGIÇ 
Staj Onay Belgesini (EK-1a) aşağıdaki hocalara imzalatabilirsiniz. 

FACE TO FACE INTERNSHIP-START 
Internship-approval form EK-1a can be signed by 
 
Doç.Dr.    Metin YAZGI    3103  yazgim@itu.edu.tr  

Öğrenci No (Student No) 
Son Rakam  (Last  Number) 

Araş. Gör. Muhammed Yasin ADIYAMAN  1111  adiyamanmu     0 

Araş. Gör. Elif Ecem AKBABA   3101  akbabael     1 

Araş. Gör. Berk AS    3101  as19      2 

Araş. Gör. Güliz SİLİ    1209  dumangul     3 

Araş. Gör. Serdar DURAN   1111  duranser     4 
Araş. Gör. Ahmet KAPLAN   3209  kaplanah     5 

Araş. Gör. Emre ALTUNER   3107  altuner16     6 

Araş. Gör. Özge SAĞLIYAN   1103  ozgesagliyan     7 

Araş. Gör. Furkan ŞAHİN   1105  sahinfurk     8 

Araş. Gör. Faik YAMAN    1103  yamanfai     9 
 

NOT1: Staj Sözleşmesi (komisyon imzasından sonra) Dekan Yardımcısı 
tarafından ( eefozelkalem@itu.edu.tr) imzalanmaktadır. 
NOTE1: The internship-agreement (Staj Sözleşmesi) is signed by the  
Vice Dean (eefozelkalem@itu.edu.tr) after the signature of the Internship-
approval form EK-1a. 
 
NOT2: Üniversite laboratuarlarında maksimum 15 gün staj yapabilirsiniz. 
NOTE2:You can do internship in a university lab for 15 days (maximum). 
*************************************************************************** 

YÜZ-YÜZE STAJ-BİTİŞ 
Staj raporu (orijinal + orijinalin fotokopisi) ve bütün formların asılları 
Metin YAZGI’ya teslim edilecektir. 

FACE TO FACE INTERNSHIP-FINISH 
Internship reports (one original + one photocopy of the original) and all 
internship forms (originals) should be submitted to Metin YAZGI. 
 

NOT3: Rapor teslimlerinizde kapalı zarf içerisinde verilmesi gereken 

PRATİK ÇALIŞMA BELGESİNİ unutmayınız (aşağıdaki resimlere 
bakınız). Pratik Çalışma belgesi formunu Metin YAZGI’nın bölüm 
web sayfasından elde edebilirsiniz 
(http://web.itu.edu.tr/yazgim/EHMB_staj_PCB.pdf). 

mailto:eefozelkalem@itu.edu.tr
http://web.itu.edu.tr/yazgim/EHMB_staj_PCB.pdf


NOTE3: Do not forget to submit the form “Internship Practice Form” 

which should be given in a closed envelope (see the pictures below). You 
can obtain this form at the department web-page of Metin YAZGI 
(http://web.itu.edu.tr/yazgim/EHMB_internship_IPF.pdf). 

Kapalı zarf için örnekler (Examples for the closed envelope) 

 

******************************************************************* 

************************************************************ 

Yabancı bir ülkede Staj  
Internship in a different country 
 
STAJ-BAŞLANGICI aynıdır (veya kabul yazısı da kullanılabilir). 
INTERNSHIP-START is the same (or a letter of acceptance is enough). 

 
STAJ-BİTİŞ 
Staj bittikten sonra üç şey Metin YAZGI’ya teslim edilmelidir;  
1-Staj Raporu (mümkünse her sayfası imzalı),  
2-Referans mektubu (öğrencinin staj performansı değerlendirilmeli ve kapalı zarfta 
verilmeli),  
3-Staj boyunca sigortalı olduğuna dair bir belge. 
 
INTERNSHIP-FINISH 
After finishing the internship, three things should be submitted to Metin YAZGI; 
1- Internship report (all pages are signed, if possible) 
2- A reference letter (should include the intern performance and should be given in 
a closed envelope)  
3- An insurance form (should show that the intern has been insured during the 
internship). 
 
********************************************************************************************* 

http://web.itu.edu.tr/yazgim/EHMB_internship_IPF.pdf

