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                                              İş Akışı (Work Flow) Zaman (Time) 
Staj defterlerinin Öğretim Görevlisi Elif AKGÜL’e teslim edilmesi duyurusunun yapılması  
(Bölüm web sayfasında ve öğrenci panolarında) 
 
Announcement of the submission of internship notebooks and reports to Lecturer Elif AKGÜL 
(On the departmental web page and student boards) 

03/10/2022 

Staj defterlerinin Öğretim Görevlisi Elif AKGÜL’e son teslim zamanı 
 

The deadline for the submission of internship notebooks and reports to Lecturer Elif AKGÜL (no extension) 
10/10/2022 

Staj defterlerinin ve raporların bölüm öğretim elemanları tarafından değerlendirilmesi ve düzeltilmesi gereken 
defter ve raporların öğrencilere geri verilmesi için son tarih  
 
The deadline for the evaluation of the internship notebooks and reports by the faculty members, and the return of them to 
the students for the corrections recommended 

19/10/2022 

Staj defterlerinin öğrenciler tarafından düzeltilmesi ve öğretim elemanlarına geri verilmesi için son tarih 
 
The deadline for the correction and return of the internship notebooks and reports back to the faculty members 

26/10/2022 

 

Poster sunumu yapacak öğrencilerin belirlenmesi ve ilan edilmesi 
Determination and announcement of the students who will perform the poster presentation 

Öğrenciler posterlerini, staj raporlarını kontrol eden öğretim elemanlarına kontrol ettirip onay alacaklar ve buna 
göre poster sunacak öğrenciler belirlenecek.  
Posterleri düzeltme için öğrencilere kesinlikle ek süre verilmeyecektir. 
 
Students will have the approval from the faculty member who has assessed the relevant internship notebooks and reports.  
Accordingly, the students, who will present the posters, will be determined. 

No extension will be given to the students for additional corrections to the poster.  
Defter ve rapor kontrolü yapan öğretim elemanları, baskı öncesi (dijital dosya üzerinden) ve baskı sonrası 
olmak üzere, staj posterinin dil, bilimsellik ve teknik olarak sunuma uygun olup olmadığına karar verecek ve 
uygun ise öğrenci tarafından poster baskısı yaptırılacak.  
 
The faculty members, who have assessed the internship notebooks and reports, will decide whether the internship poster 
is suitable for presentation in terms of language, scientific and technical reasons, before (digital file will be emailed to the 
respective faculty member) and after printing. If the poster is appropriate, it will have to be printed by the student. 

31/10/2022 

Yalnızca sunuma uygun bulunan posterler için Poster sunum tarihi ilan edilecek  
(Bölüm web sayfasında ve öğrenci panolarında) 
 
Poster presentation date will be announced only for the posters suitable for presentation 
(On the web page and student boards) 

11/11/2022 
(14:00-17:00) 

 
 


