
1 Dilan ÇALIŞ (Şantiye)

*Staj raporunun giriş bölümü yetersiz bulunmuştur.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda biçim özellikleri düzenlenerek yeniden teslim 

edilmesi gerekmektedir.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda biçim özelliklerinin; şekil numaraları, atıfları ve 

şekil tanımlarının  düzenlenerek yeniden teslim edilmesi gerekmektedir.

2 Kübra ÇEŞNİ (Şantiye)

*Staj raporunun giriş bölümü yetersiz bulunmuştur.

*Staj değerlendirme formunda fotoğraf bulunmamaktadır.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda özellikle şekil numaraları, atıfları ve şekil tanımları 

düzenlenmelidir.

3 Nedime Nur KÖSE (Şantiye)

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda belirtildiği üzere; Staj Değerlendirme Formu ile Staj Yeri Onay Formu'nu 

dolduran, tüm sayfaları paraflayan ve Sonuç bölümünde adı, mesleği, oda numarası açık bir şekilde görülen aynı 

mimar/mühendis olmalıdır.

*Staj değerlendirme formunda fotoğraf bulunmamaktadır.

*Staj raporunun giriş bölümü yetersiz bulunmuştur.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda özellikle şekil numaraları, atıfları ve şekil tanımları 

düzenlenmelidir.

4 Seben AŞKIN (Büro) *Kabul edilmiştir.

5 Rana KAMİLOĞLU (Büro) *Kabul edilmiştir.

6 Özlem AYDAR (Şantiye)

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda özellikle şekil numaraları, atıfları ve şekil tanımları 

düzenlenmelidir.

*Staj raporunun sonuç bölümü yetersizdir.

7 Merve DİNÇ (Şantiye)

*Staj raporunun giriş bölümü yetersiz bulunmuştur.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda özellikle şekil numaraları, atıfları ve şekil tanımları 

düzenlenmelidir.

*Staj raporunda gün içindeki gözlemleri aktarırken hikayelemeden kaçınılmalıdır.

8 Afra SEVİNÇ (Büro) *Kabul edilmiştir.

9 Serhat KAPLAN (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

10 Büşra Nimet ÖZEL (Büro)

*Staj raporunun giriş bölümü yetersiz ve anlatımı zayıf bulunmuştur.

*Staj raporu içeriği yetersiz bulunmuş olup, staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda raporun 

tamamının yeniden hazırlanması gerekmektedir

*Staj dosyasında kullanılan dil , bilimsel araştırma yöntemleri açısından uygun olmalıdır. Öznel 'ben' dili yerine, 

'edilgen cümle' yapısı kullanılmalıdır.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda özellikle şekil numaraları, atıfları ve şekil tanımları 

düzenlenmelidir.

11 Salih BALCI (Şantiye)

*Staj raporu içeriği yetersiz bulunmuş olup, staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda raporun 

tamamının yeniden hazırlanması gerekmektedir.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda şekil numaraları, atıfları ve şekil tanımları 

düzenlenmelidir.

12 Aşkın AYVAZ (Büro)

*Giriş bölümü içeriği yetersiz bulunmuş olup, staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda 

hazırlanmış giriş bölümü getirilmesi gerekmektedir. 

*Staj raporu içeriği yetersiz bulunmuş olup, staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda raporun 

tamamının yeniden hazırlanması gerekmektedir.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda biçim özelliklerinin; şekil numaraları, atıfları ve 

şekil tanımlarının  düzenlenerek yeniden teslim edilmesi gerekmektedir.

13 Serhat KAPLAN (Büro)

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda şekil numaraları, atıfları ve şekil tanımları 

düzenlenmelidir.

*Staj raporu görseller ile desteklenmeli, öğrenilen deneyimler detaylandırılmalı, akademik dilin dışına çıkan 

cümleler düzeltilmelidir.

14 Hilal Büşra AYDIN (Büro) *Kabul edilmiştir.

15 Buse SARDOĞAN (Büro) *Kabul edilmiştir.

16 Ayşe Betül ŞENER (Büro) *Kabul edilmiştir.

17 Burak YILDIRIM (Büro)

*Giriş bölümü içeriği yetersiz bulunmuş olup, staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda 

hazırlanmış giriş bölümü getirilmesi gerekmektedir.

*Staj raporu içeriği yetersiz bulunmuş olup, staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda raporun 

tamamının yeniden hazırlanması gerekmektedir (Şekil isimleri, içerik, gün/tarih, öğrenilenlerin aktarılması vb).

*Staj raporunda gün içindeki gözlemleri aktarırken hikayelemeden kaçınılmalıdır.

18 Feyza KESİMOĞLU (Şantiye) *30 Ağustos resmi tatil ancak iş günü sayılmış, toplam staj günü 24 gün oluyor???

19 Mustafa KAANOĞLU (Şantiye) *Değerlendirme formu eksik teslim edilmiştir.

20 Adelya SHAMSIEVA (Şantiye)
*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda (Rapor yazımı 3. madde f. bendi)  görsellerin 

altında açıklama yoktur. Metin içinde görsellere atıf yapılarak defterin yeniden teslim edilmesi gerekmektedir. 

21 Okan ÇATALTEPE (Büro)
*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda (Rapor yazımı 3. madde f. bendi)  görsellerin 

altında açıklama yoktur. Metin içinde görsellere atıf yapılarak defterin yeniden teslim edilmesi gerekmektedir. 

22 İrem ABACI (Büro)
*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda biçim özelliklerinin; şekil numaraları, atıfları ve 

şekil tanımlarının  düzenlenerek yeniden teslim edilmesi gerekmektedir.

23
Nevşat İrem YURTTAKAL 

(Büro)

*Kapakta yazılan tarihlere göre 19 gün, rapor içeriğine göre 20 gün, değerlendirme formunda işverenin beyanına 

göre 26 gün olarak gözüküyor???

24 İbrahim Durmaz (Büro) *Kabul edilmiştir.

25 Hilal Büşra AYDIN (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

26 Oğuz ÖNEN (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

27 Onur Can CEYLAN (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

28 Sümeyye Sara DİLEK (Büro)

*Staj yeri onay formu ile staj raporu üzerindeki staj tarihleri uymamaktadır, düzeltilmesi gerekmektedir.  

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda  bir iş günü için birden fazla sayfa kullanıldıysa, 

tarih ve gün her sayfada belirtilmelidir.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda görsellerin altında açıklamaları olmalı ve her 

görsele numara verilmiş olmalıdır.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda görseller anlaşılır olmalı ve autocad çizimleri uygun 

bir yöntem kullanılarak rapora aktarılmış olmalıdır. 

* Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda metinlerde ilgili cümlelerin sonuna ilgili görselin 

atfı yapılmalıdır.

* Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda minimum kelime sayısı göz önünde 

bulundurulmalıdır.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda imla kurallarına bağlı yazım hataları düzeltilmelidir.

* Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda metnin dili gözden geçirilmelidir (Staj dosyasında 

kullanılan dil , bilimsel araştırma yöntemleri açısından uygun olmalıdır. Öznel 'ben' dili yerine, 'edilgen cümle' 

yapısı kullanılmalıdır).      
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29 Feyza KESİMOĞLU (Büro)

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusund şekiller ve yazılar “Büro Staj Raporu Şablonu” 

antetini kapatmayacak şekilde tekrar düzenlenmelidir.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda  bir iş günü için birden fazla sayfa kullanıldıysa, 

tarih ve gün her sayfada belirtilmelidir.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda sayfalarda birbirinden farklı şekil, resim ve tablolar 

ayrı ayrı numaralandırılmalı ve her birinin altına açıklamaları yazılmalıdır.

* Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda yazılmış giriş bölümü getirilmesi gerekmektedir.

30 Burcu YILMAZ (Büro)

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda hazırlanmış minimum 250 kelime içeren sonuç 

bölümü getirilmesi gerekmektedir.  

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda  bir iş günü için birden fazla sayfa kullanıldıysa, 

tarih ve gün her sayfada belirtilmelidir.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda her sayfada en fazla 1 iş gününe ait rapor 

yazılmalıdır.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda görsellerin altında açıklamaları olmalıdır.

31 Fatih ÖZ (Büro)

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda hazırlanmış minimum 250 kelime içeren sonuç 

bölümü getirilmesi gerekmektedir.  

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda görsellerin altında açıklamaları olmalıdır.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda yazım hataları düzeltilmelidir.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda metnin dili gözden geçirilmelidir (Staj dosyasında 

kullanılan dil , bilimsel araştırma yöntemleri açısından uygun olmalıdır. Öznel 'ben' dili yerine, 'edilgen cümle' 

yapısı kullanılmalıdır).    

32 Mustafa KAANOĞLU (Büro)

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda görsellerin altında açıklamaları ve numaraları 

olmalıdır.

* Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda metinlerde ilgili cümlelerin sonuna ilgili görselin 

atfı yapılmalıdır.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda hazırlanmış sicil numarası ve mühür içeren sonuç 

bölümü getirilmesi gerekmektedir.  

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda görseller anlaşılır olmalı ve autocad çizimleri uygun 

bir yöntem kullanılarak rapora aktarılmış olmalıdır. 

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda ek sayfaları paraflanmış olmalıdır.

33 Kübra GÜNGÖR (Büro ) * Kabul edilmiştir.                                                                                                                                 

34 Esra Arzum ÇETİN ( Büro )

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda ek sayfaları paraflanmış olmalıdır. Ek sayfalarının 

numaraları gözden geçirilmelidir.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda görsellerin altında açıklamaları olmalıdır.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda yazılmış giriş bölümü getirilmesi gerekmektedir. 

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda staj değerlendirme formu 1 adet vesikalık fotograf 

içermelidir.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda her sayfada iş günü belirtilmelidir.

35 Osman TOLLU ( Büro )

* Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda görseller çoğaltılmalıdır. 

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda ek sayfaları numaralandırılmalı ve metinlerde ilgili 

cümlelerin sonunda bu ek sayfalarına atıf yapılmalıdır. 

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda yazım hataları düzeltilmelidir.

36 Sedef ŞENGÜN (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

37 Burak DANACIOĞLU (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

38 Araf Öykü TÜRKEN (Şantiye )

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda öğrencinin staj yerinde her üç günde bir çekilmiş 

kişisel fotoğrafı olmalıdır. 

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda ek sayfaları numaralandırılmalıdır.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda görsellerin altında açıklamaları olmalıdır.

* Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda metinlerde ilgili cümlelerin sonuna ilgili görselin 

atfı yapılmalıdır.

39 Buse GÜRCAN (Büro )

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda hazırlanmış her rapor sayfası minimum 100 

kelimeden oluşmalı ve stajda yapılanlarla ilgili daha fazla açıklama içermelidir.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda tüm görsellerin altında açıklamaları olmalıdır.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda hazırlanmış sonuç bölümü  oda sicil numarası 

içermelidir.

40 Mustafa ER ( Şantiye )

*Staj yeri onay formu ile staj raporu üzerindeki staj tarihleri uymamaktadır, düzeltilmesi gerekmektedir.  

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda tüm görsellerin altında açıklamaları olmalıdır.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda hazırlanmış sonuç bölümü oda sicil numarası 

içermelidir.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda öğrencinin staj yerinde her üç günde bir çekilmiş 

kişisel fotoğrafı olmalıdır. 

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda yazım hataları düzeltilmelidir.

* Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda metnin dili gözden geçirilmelidir (Staj dosyasında 

kullanılan dil , bilimsel araştırma yöntemleri açısından uygun olmalıdır. Öznel 'ben' dili yerine, 'edilgen cümle' 

yapısı kullanılmalıdır).      

* Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda rapor “Şantiye Staj Raporu Şablonu”na uygun 

biçimde oluşturulmalıdır.

41 ÖzgeAYKOL
*Staj raporu içeriği yetersiz bulunmuş olup, staj yönergesinde istenenler doğrultusunda raporun yeniden 

hazırlanması gerekmektedir. 

42 Ayşe NEHİR

*Staj yönergesinde istenenler doğrultusunda yazılmış giriş bölümü getirilmesi gerekmektedir.

*Staj yönergesinde istenenler doğrultusunda hazırlanmış sicil numarasını da içeren sonuç bölümü getirilmesi 

gerekmektedir. 

43 Pınar KALAYCI *Kabul edilmiştir.

44 Okan OKYAR *Kabul edilmiştir.

45 Pınar SİLAH

*Staj yönergesinde istenenler doğrultusunda yazılmış giriş bölümü getirilmesi gerekmektedir.

*Staj yönergesinde istenenler doğrultusunda görsellerin altında açıklama olmalı ve metin içinde görsellere atıf 

yapılmalıdır.

*1. günün staj yönergesinde istenenler doğrultusunda revize edilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Yapılan ve 

incelenen işler raporda daha detaylı sunulmalıdır.

*Staj yönergesinde istenenler doğrultusunda edilgen bir dille yazılmış sonuç bölümü getirilmesi gerekmektedir.

46 Selimhan SALDAMLI

*Staj yönergesinde istenenler doğrultusunda yazılmış giriş bölümü getirilmesi gerekmektedir.

*Staj yönergesinde istenenler doğrultusunda edilgen dille yazılmış sicil numarasını da içeren sonuç bölümü 

getirilmesi gerekmektedir.

**Staj yönergesinde istenenler doğrultusunda değerlendirme formu düzenlenmelidir.
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47 Tuğba YILDIZ *Fotoğraf getirilmesi gerekmektedir.

48 Emine YILDIRIM

*Staj yönergesinde istenenler doğrultusunda görsellerin altında açıklama olmalı ve metin içinde görsellere atıf 

yapılmalıdır.

*6,7,16,18,25. günlerde yapılan işe ait görsel eksiktir, tamamlanmalıdır.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda staj yerinde kişisel fotoğrafı eksiktir, 

tamamlanmalıdır. 

49 Derya KURT

*Staj yönergesinde istenenler doğrultusunda yazılmış giriş bölümü getirilmesi gerekmektedir.

*Staj yönergesinde istenenler doğrultusunda görsellerin altında açıklama olmalı ve metin içinde görsellere atıf 

yapılmalıdır.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda staj yerinde kişisel fotoğrafı eksiktir, 

tamamlanmalıdır. 

*Staj yönergesinde istenenler doğrultusunda edilgen bir dille yazılmış sonuç bölümü getirilmesi gerekmektedir.

50 Akif Çağatay GENÇ

*Staj yönergesinde istenenler doğrultusunda yazılmış giriş bölümü getirilmesi gerekmektedir.

*Staj yönergesinde istenenler doğrultusunda görsellerin altında açıklama olmalı ve metin içinde görsellere atıf 

yapılmalıdır.

51 Hümeyra DAMACIER (Büro) *Kabul edilmiştir.
52 Faruk FAYDALI (Büro) *Kabul edilmiştir.
53 Gizem GÜLLÜ (Büro) *Kabul edilmiştir.
54 Aslı BEKTAŞ (Büro) *Kabul edilmiştir.

55
Semiha Tuğçe DOĞRUER 

(Şantiye)
*Kabul edilmiştir.

56 Fatih Özgür ALABAY (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

57 Dilara TAM (Büro)
* Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda (Rapor yazımı 3. madde f. bendi)  görsellerin 

altında açıklama yoktur. Metin içinde görsellere atıf yapılarak defterin yeniden teslim edilmesi gerekmektedir.

58 Tuğçe KÖPRÜLÜ (Büro) *Kabul edilmiştir.

59 Damla Su ÖZ (Büro) *Kabul edilmiştir.

60 Tuğba ATSIZ (Büro) *Kabul edilmiştir.

61 Tuğba CERAV (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

62 Muhammed AKGÜLER (Büro) *Kabul edilmiştir.

63 Muhammed AKGÜLER (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

64 Ahmet Berat YILDIZ (Büro) *Kabul edilmiştir.

65 Mehmet ÇİMENER (Büro)

* Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda (Rapor yazımı 3. madde f. bendi)  görsellerin 

altında açıklama yoktur. Metin içinde görsellere atıf yapılarak defterin yeniden teslim edilmesi gerekmektedir. 

Minimum kelime sayısına dikakt edilmeli, yapılan ve incelenen işler raporda daha detaylı sunulmalıdır. 

66 SedatYILMAZ (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

67 Fuat ASLAN (Şantiye)

*Fotoğraf getirilmesi gerekmektedir.

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda raporun tamamının yeniden hazırlanması 

gerekmektedir. (Staj dosyasında kullanılan dil , bilimsel araştırma yöntemleri açısından uygun olmalıdır. Öznel 'ben' 

dili yerine, 'edilgen cümle' yapısı kullanılmalıdır. Tarih biçimi hatalıdır).

*Staj raporları ile ilgili genel şartlarda istenenler doğrultusunda (en az 3 günde 1) staj yerinde kişisel fotoğrafı 

bulunmamaktadır.  

68 F. Fatih HELVACI (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

69 Kübra KARACA (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

70 Hatice DURSUN (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

71
Rumeysa Zeynep KURTULUŞ 

(Şantiye)
*Kabul edilmiştir.

72 Çiğdem SEVİNİR (Büro) *Kabul edilmiştir.

73 Çiğdem SEVİNİR (Şantiye)
Zamanda sorun var. Onaylanan beyan 8.8-9.9 arası 25 gün ama arada çalışılmayıp staj 8.8-12.9 olarak yapılmış 

Fakat 12.9 da resmi tatil günü . O bakımdan 24 gün oluyor

74 Hasan Enes MERİÇ (Büro)

1. Sonuç kısmı ve değerlendirme formunda mimar adı, sicil no açıkça yazılı değil

2. Rapordaki paraflarla değerlendirmedeki imza aynı kişinin mi belli değil

3. Raporda çalışılan proje(ler)in ne olduğu, künyesi açık ve net yazılmamış.

75 Ahsen YÜKSEL (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

76 Çağla ÇAKIR (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

77 Şükriye ÖZKAN (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

78 Özlem ŞAHİN (Şantiye)
Zamanda sorun var. Onaylanan beyan 1.8-6.9 arası 25 gün ama  staj 1.8-2.9 olarak yapılmış Arada da 30.8 resmi 

tatil günü çalışılmış görünüyor. O bakımdan 25 gün etmiyor

79 Cansu YILDIRIM (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

80 Enver ALTER (Şantiye) *Kabul edilmiştir.

81 Yunus TAŞ (Büro) *Kabul edilmiştir.

82 Rabia DERE (Büro)

1. Staj 6.6-31.6 arası yapılmış görünüyor. Ama 31.6 diye bir tarih yok. Zaten onay formu tarihleri de böyle değil. 

Raporda da, değerlendirme formunda hatalı olarak 31.6 ibaresi var.

2. Raporda çalışılan proje(ler)in ne olduğu, künyeleri yeterince açıklanammış.

3. Çalışılan işyerinin faaliyeti yeterince tanıtılmamış.

4. Raporda paraflanmamış sayfa var (24.sayfa).

LİSTEDE ADI BULUNMAYAN ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANMAMIŞTIR.

DÜZELTMELERİ 10 OCAK SALI GÜNÜ, SAAT 11.00-12.00 ARASINDA N BLOK 1-08 NUMARALI ODA İLE 

14.00-15.00 ARASINDA N BLOK 1-06 NUMARALI ODAYA GETİRMENİZ GEREKMEKTEDİR.


