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Staj yapacak tüm öğrenciler için aynı durum geçerlidir. INAR, IAR veya ICM kayıtlı olsanızda
Şantiye stajı tektir. Stajlarda ön koşul kalkmıştır, ama yine de sıralamayı takip sizin açınızdan
daha kolay olacaktır ve okuldaki eğitim ile de parallel gidecektir. Staj için bulacağınız şantiye
İNCE işler evresinde olup, temeli dökülen kaba inşaat formatında birşey olmayacaktır! Uygun
olmayan şantiye ortamında yapılan staj Kabul edilmeyecektir.
➢ Öğrenci staj yapacağı kurumu bulmakla yükümlüdür, okul bu konuda yardım edemiyor.
➢ Şantiye stajını 21 iş günü yapacaksınız, haftasonu çalışılıyorsa ona göre 21 iş gününün
tarihini belirlersiniz, sadece haftaiçi ise ona göre dikkat ediniz!
➢ Okulun Türk ve Kıbrıs uyruklu öğrencilere sigorta girişi yapabilmesi için lütfen mimarlık
fakültesi sayfasında belirtilen tarih aralığı için staj başvurularınızı gerçekleştirin. Aksi
takdirde sigortanızdan siz sorumlu olursunuz. (Sayfa güncelenecektir takipde kalın!)Haziran’da staj için bana 5 Hazirana 2022’ye kadar başvuru formunuzu yollayınız lütfen.

Staj Süreci;
•

Staj yeri bulduğunuzda (mimarlık, iç mimarlık veya inşaat ofisin bünyesinde olabilir);
öncelikle staj başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Staj yapacağınız tarih
aralığı, staj yapacağınız yerin bilgileri ve sizing kişisel bilgilerinizi içerir bu form. Bana
mail atınız. Mailinizi onayladıkdan sonra belirttiğiniz tarihde staja başlayabilirsiniz.
(Lütfen staja başlamadan 10-15 gün once başvurunuzu yapınız).

•

Stajınızı yaparken notlar alıp, şantiyeden ve yapılan işlerden bol bol fotoğraf çekmeyi
unutmayınız. Gün gün staj süresince olan çalışmaları yazılı hale getireceksiniz
unutmayınız!

•

Staj bittikden sonra staj defterini doldurunuz (Staj defterini boş olarak Mimarlık
sayfasından elde edebilirsiniz.) Staj defter tek bir örnektir, eski bir formattadır, ama
tüm stajlar için aynısı kullanılmaktadır.

•

Staj defterimnin her sayfası firma tarafından imzalanıp mühürlenecektir! Bu kısım
önemlidir, ıslak imza ve mühür şart!

•

Staj yerinden ayrılmadan staj yaptığınız firmanın doldurması için Staj Başarı Belgesi’ni
yine mimarlık sayfasından elde edebilirsiniz.

Teslim Süreci ve Takip:
▪

Uzem üstünden açılmış bir staj sayfası olacaktır (2020-21 yaz dönemindeki sayfa
öğrenciler için erişilmiyor şimdi ama güncellenecektir, takipde olunuz.) Güncellenen
veya yeni açıan uzem sayfası üzerinden teslim butonu hazırlayacağım ve ödev teslim
eder gibi hazırlamış olduğunuz Staj Defterinin scan edilip dijitalleştirilmiş halini teslim
edeceksiniz. Ağustos’dan Ekim ayına kadar teslim edilebilir şeklinde olacaktır.
(Takipde kalın)

▪

Teslim günleri bittikden sonra değerlendirilecektir ve liste halinde stajların durumu
bildirilecektir. Eksikler ve hataların düzeltilmesi için bir sure verilecektir. Verilen sure
dahilinde yapılmayan düzeltmeler stajın başarısız olmasına yol açar! Başarısız olarak
değerlnedirilen staj yanar ve akabinde tekrar yapmanız gerekir.

▪

Tüm stajların revise edilmiş halinin listesi de paylaşılır öğrenciler staj durumunu
görebilir. Aynı liste tüm İç Mimarlık bölümünde danışmanlık yapan hocalarla da
paylaşılır böylelikle staj notunuzu sisteme danışman hocanız girer.
BAŞARILAR DİLERİM ☺

Not: Mimarlık Fakültesi web sayfası adresi:
İç Mimarlık Bölümü – YDÜ, Mimarlık Fakültesi (neu.edu.tr)

GENERAL INFORMATION (ENGLISH)
The same applies to all students who will do internships. Site internship is unique whether you are
registered in INAR, IAR or ICM. The prerequisite for internships has been removed, but it will still be
easier for you to follow the sequence and it will go parallel with the education at school. The
construction site you will find for the internship is in the Interior works phase and there will be
nothing in the form of rough construction with the foundation poured! Internships performed in an
unsuitable construction site environment will not be accepted.
➢ Students are required to find their own internship place, the school cannot help the student
for this matter.
➢ Construction Intership is 21 work days! If the place you do the intership works only week day
or the Saturday also you should calculate accordingly and give the dates of your internship
thinking of that.
➢ The school does a insurance for the Turkish and Cypriot students but unfortunately not the
foregion students! This is about Yök- the government based control system for the Turkish
Universities.

INTERNSHIP PROCESS:
• When you find an internship place (architecture, interior architecture or construction
company/office); First of all, you have to fill the internship application form. This form contains the
date range you will do your internship, the information of the place where you will do the internship
and your personal information. Email me. After confirming your e-mail, you can start your internship
on the date you specify. (Please apply 10-15 days before the start of the internship).
• Do not forget to take notes and take lots of photos from the construction site and the works done
while doing your internship. Do not forget that you will write the work during the internship day by
day!
• After the internship is over, fill in the internship booklet (You can get the internship book blank
from the Architecture page.) The internship booklet is a single example, it is in an old format, but
the same is used for all internships.
• Every page of my internship book will be signed and sealed by the company! This part is
important, wet signature and seal are a must!
• You can obtain the Internship Achievement Form from the architecture page for the company you
did your internship to fill out before leaving the internship place.

EVALUATION PROCESS AND GRADING:
There will be an internship page opened over Uzem (the page in the 2020-21 summer term is
not accessible for students now, but it will be updated, stay tuned.) I will prepare a submission
button on the updated or newly opened Uzem page and submit the scanned and digitized version of
the Internship Booklet that you have prepared as if you are submitting an assignment on online
classes. The submission dates will be in the form of delivery from August to October. (Follow up)
After the deadlines are over, it will be evaluated and the status of the internships will be reported
in a list. A time will be given for the correction of deficiencies and errors. Corrections not made
within the given time will result in the internship being unsuccessful! An unsuccessful internship
burns out and you have to do it again.
The revised list of all internships is also shared. Students can see the internship status. The
same list is shared with the professors who provide consultancy in the entire Interior Architecture
department, so your consultant teacher enters your internship grade into the system.

GOOD LUCK ☺

Note: Web page of Architecture faculty:
İç Mimarlık Bölümü – YDÜ, Mimarlık Fakültesi (neu.edu.tr)

