
TEDÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ 
 

 

Stajın Amacı:  
Stajlar temelde eğitimin pratik ile olan ilişkisini arttırmak amacına yönelik araçlardan bir tanesidir. 

Eğitimi bütünleyen ve pekiştiren süreçler olarak değerlendirilmeli ve genel eğitim politikasının bir 

parçası olarak düşünülmelidir. Uygulama, eğitim ile; eğitim uygulama ile bütünleştirilmelidir. 

Stajlar her iki alanda da geliştirilen bilgi ve deneyimin -liderlik, etik ve mesleki değerler, iletişim 

becerileri, takım çalışması, eleştirel yaklaşım, öğrenme merakı, araştırma becerisi vb.- diğerine 

aktarıldığı ortamlardır. 

 
 

Stajın Türleri:  
ARCH 399 SUMMER PRACTICE I_CONSTRUCTION SITE (Eğitimde 4. dönemin sonunda)  

ARCH 499 SUMMER PRACTICE II_ARCHITECTURAL OFFICE (Eğitimde 6. dönemin sonunda)  

 

Stajın Süresi:  
Her bir staj için 30 iş günü olup tüm eğitim boyunca toplam 60 iş günüdür. 

 

Stajın Dönemi:  
Şantiye stajı (ARCH 399) 4. dönemin sonunda ve yaz aylarında yapılır.  
Ofis/Büro stajı (ARCH 499) 6. dönemin sonunda ve yaz aylarında yapılır.  

 

Bunun dışındaki özel koşullar bölüm staj kordinatörünün onayına bağlıdır. 

 

Stajın Ön Koşulları:  
Öğrencinin ARCH 499 stajını yapabilmesi için ARCH 399 stajını başarıyla tamamlamış 

olması gerekir.  

 

Stajın Yapılabileceği Firmalar ya da Kamu Kurumları:  
ARCH 399 için yurtdışı ve/ veya yurtiçindeki mimari ekibi olan firmalar, kurumlar.  
ARCH 499 için yurtdışı ve/ veya yurtiçindeki kayıtlı mimarlık bürolarında (Türkiye için 

Mimarlar Odasına kayıtlı bürolar-firmalar, kurumlar) 

 

 

ARCH 399 SUMMER PRACTICE I_CONSTRUCTION SITE 
 

Amaç :  

Şantiyenin fiziksel kurgusunu; şantiyenin işleyişini;  farklı iş kollarının birbirine göre örgütlenme 

biçimini; iş bölümünü; çeşitli yapı ve yapım tekniklerini ve yöntemlerini aktif bir şekilde katılarak 
deneyimlemek ve/veya uzaktan izleyerek gözlemlemek. Bu stajlar kapsamında, araştırma 

projelerinde yer alma, çalıştaylar, yaz okulları, arkeolojik kazı, vb. bölüm staj koordinatörünün 

onayı ile staj olarak değerlendirilebilir. 

 
Stajın Yürütülmesi:   
Mimarlık eğitiminde 4. dönemin sonunda yaz aylarında kesintisiz olarak 30 iş günü olarak yurtdışı 

ve/ veya yurtiçinde yapılır.  

 
Stajın Değerlendirilmesi:  
Stajın yapıldığı şantiye sorumlusu tarafından teslim edilecek olan “Stajyer Değerlendirme 
Formu”na ek olarak, öğrenciden minimum haftada 2 kere olmak üzere eş zamanlı olarak 

şantiyenin işleyişi, yapılan işleri “Staj Raporu” şeklinde bölüm tarafından belirtilen formatta 

belgelemesi beklenir. “Öğrenci Değerlendirme Formu” ve “Staj Raporu”nun en son hali belirtilen 

formatta en geç akademik takvimde ilan edilen ders ekleme/çıkarma döneminin son gününe 

kadar teslim edilir. 



 
Staj için gerekli belge ve formlar: 
Staj Raporu ve Değerlendirme Kriterleri (pdf.) 

Staj Kayıt Formu (pdf.) 

Stajyer Değerlendirme Formu (pdf.) (öğrenci staj yaptığı firmaya doldurtacaktır) 

 
ARCH 499 SUMMER PRACTICE II_ARCHITECTURAL OFFICE  
 

Amaç:  

Büro ortamında tasarımın gelişim süreçlerini deneyimlemek; farklı disiplinlerin bu süreçteki rolünü 

ve katkısını gözlemlemek; farklı ölçeklerde ve ortamlarda tasarım üretim süreçlerine aktif olarak 
katılmak; büronun işleyişini; iş akışını; organizasyonunu  izlemek.  

 
Stajın Yürütülmesi:  
ARCH 399 stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler,  6. dönemin sonunda yaz aylarında 30 iş günü 

olarak yurtdışı ve/ veya yurtiçindeki kayıtlı mimarlık bürolarında stajlarını yaparlar. İstenirse  staj 

birden fazla farklı büroda yapılabilir. 

 

Stajın Değerlendirilmesi: Stajın yapıldığı büro tarafından teslim edilecek olan “Stajyer 
Değerlendirme Formu”na ek olarak, öğrencinin büronun fiziksel ortamını ve işleyişini, staj 

süresince kendisi tarafından gerçekleştirilen çalışmaları belgeleyen “Staj Raporu”nu bölüm 
tarafından belirtilen formatta en geç akademik takvimde ilan edilen ders ekleme/çıkarma 

döneminin son gününe kadar teslim etmesi gerekir.  

 
Staj için gerekli belge ve formlar: 
Staj Raporu ve Değerlendirme Kriterleri (pdf.) 

Staj Kayıt Formu (pdf.) 

Stajyer Değerlendirme Formu (pdf.) (öğrenci staj yaptığı firmaya doldurtacaktır) 

 


