
Staj Defterleri Teslimi Hakkında (For English version of this text, please page down)  

Staj defterleri 10 Mart – 20 Mart 2023 tarihleri arasında Bölüm sekreterliğine teslim edilecektir.  

Defter kapağı üzerine görülecek şekilde Staj I, Staj II veya Gönüllü Staj bilgisi ve hemen altına 

kaç gün staj yapıldığı bilgi (10 gün gibi) ve eğer staj ERASMUS kapsamında yapıldı ise 

ERASMUS stajı şeklinde de not edilmesi gerekir.  

Staj defteri İngilizce olması ve ayrıca tüm stajın 1 sayfayı geçmeyen Türkçe özetini de içermesi 

gerekmektedir. Staj defterinde mutlaka gerekli yerde staj yapılan kurumun resmi mühür veya 

kaşesi olması gerekmektedir (Staj defterindeki imzanın gerçekliğini ispat için bu kaşe/mühür 

gereklidir). Staj defteriyle birlikte staj yeri sorumlusunca stajyerin stajını değerlendirdiği 

anketin kapalı zarf içerinde teslimi gerekmekledir.  

Sorularınızı sadece web sayfasındaki iletişim e-maillerine gönderiniz.  

Staj Komisyonu  

About Submission of Internship Notebooks (Türkçe versiyonu için sayfanın yukarısına 

gidiniz)  

Internship notebooks will be submitted to the Department secretariat between March 10 and 20 

March, 2023. 

Please write down one of the followings on the notebook cover: Internship I, Internship II or 

Volunteer Internship, and (just below it) the number of days of internship (e.g., 10 days). If the 

internship was done within the scope of ERASMUS, also write down ERASMUS Internship 

on the cover.  

The internship book must be in English, and it must also contain a Turkish summary of the 

entire internship, not exceeding 1 page. In the internship book, there must be an official seal or 

stamp of the institution where the internship is done (This stamp/seal is required to prove the 

authenticity of the signature in the internship book). Along with the internship book, the 

questionnaire in which the trainer or the internship location manager evaluates his/her 

internship must be submitted in a closed envelope.  

Send your questions only to the contact e-mails on the web page.  

Internship Commission 


