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DEAR SUPERVISOR
M.E.T.U. Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning is greatly concerned with
supporting the theoretical education with practical training.

SUMMER PRACTICE REPORT
CONFIDENTIAL
Name - Surname of Student
Class – Year
Name of Organization
Beginin - End of Training
Minimum Period of
Compulsory Training

Consequently the Summer Practice which is compulsory for the 3rd year students, plays an
important part in our undergraduate program.

:……………… ……………………………...........................................
:……………………………………………………………........................
:………….…………………………………………… ……………………….…
:………………………………………………………………………………..……

We thank you in advance on behalf of our students for your invaluable contribution.
With regards,

:……….………………………………………………………………….………….

EVALUATION OF SUMMER PRACTİCE
DEPARTMENT

PERİOD OF
PRACTİCE

INTEREST
IN JOB

ATTENDANCE

PERFORMANCE

REMARKS

Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı
YAZ STAJI İLKELERİ
ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri Şehir Planlama Lisans
derecesine hâk kazanmak için almaları gereken derslerin yanı sıra, 1. 2. ve 3. sınıfın
sonunda toplam 12 haftalık yaz stajını tamamlamak zorundadırlar.
Belirtilen yaz stajının içeriği şöyledir:

Date
Name of Supervisor
Title of Supervisor
Official Stamp and Signature

:….………………………………………................................................
:……………..…………………………………………...............................
:……………………...…………………………..………………………….…...
:…………………………………........................................................

Note: it is requested that one copy of this form be filled and sent directly to
the address below and the second copy retained in your files.

I.
1. sınıf yaz stajı bir topografya stajı olup, topografya araç ve gereçlerinin ve arazi
okuma, şekillendirme ve ölçme yöntemlerinin tanıtılmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.
II.
2. sınıf stajında öğrencilerin, daha sonraki stüdyo çalışmalarında üzerinde
çalışacakları kente ilişkin verileri derlemesi, bu verileri bilgisayar ortamına aktarması ve
değerlendirmesi amaçlanmaktadır.
III. 3. sınıf stajı bir planlama bürosunda ya da bir kamu kurumunda 4 hafta süreyle çalışmayı
gerektirmektedir. Bu staj süresince öğrencilerin, çalıştığı kurumun düzenini, proje gelişim aşamalarını,
uygulama ilişkilerini izlemeleri ve bu sürece fiilen katılmaları beklenmektedir.
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SAYIN STAJ YÖNETİCİSİ
O.D.T.Ü Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümü eğitimi uygulamalara da
önemli yer vermekte ve öğrencilerine aktardığı teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirmeyi
amaçlamaktadır.

STAJ BAŞARI BELGESİ
GİZLİDİR
Öğrencini Adı/Soyadı
:……………… ……………………………...........................................
Sınıf ve No
:……………………………………………………………........................
Kurum Adı,Adresi
:………….…………………………………………… ……………………….…
Staj Başlama ve Bitiş Tarihi :………………………………………………………………………………..……
Zorunlu Staj Süresi
:……….………………………………………………………………….………….

Bu nedenle 3. Sınıf öğrencilerine büro stajını yaz aylarında zorunlu kılmıştır.
Eğitimin önemli bir kesimini oluşturan bu yaz stajına yapacağınız katkıdan dolayı
öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,

STAJ BAŞARI DERECESİ
ÇALIŞTIĞI
BÖLÜM

ÇALIŞMA
SÜRESİ

İŞE GÖSTERDİĞİ DEVAM
BAŞARI
İLGİ
DURUMU DERECESİ

DÜŞÜNCELER

Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı
YAZ STAJI İLKELERİ
ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri Şehir Planlama Lisans
derecesine hâk kazanmak için almaları gereken derslerin yanı sıra, 1. 2. ve 3. sınıfın
sonunda toplam 12 haftalık yaz stajını tamamlamak zorundadırlar.
Belirtilen yaz stajının içeriği şöyledir:

Tarih
:….………………………………………..................................................
Yetkili Amirinm Adı/Soyadı :……………….………...…………………………..………………………….…....
Ünvanı
:…………………………………..........................................................
Mühür ve İmza
:………………………………………………………………………………………….

Note: Öğrencinin stajı bittikten sonra bu belgenin kapalı bir zarf içerisinde öğrenciye
teslim edilmesi veya posta ile tarafımıza gönderilmesini, ve bir nüshasının
kurum/kuruluşunuzda saklanmasını rica ederim.

I.
1. sınıf yaz stajı bir topografya stajı olup, topografya araç ve gereçlerinin ve arazi
okuma, şekillendirme ve ölçme yöntemlerinin tanıtılmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.
II.
2. sınıf stajında öğrencilerin, daha sonraki stüdyo çalışmalarında üzerinde
çalışacakları kente ilişkin verileri derlemesi, bu verileri bilgisayar ortamına aktarması ve
değerlendirmesi amaçlanmaktadır.
III. 3. sınıf stajı bir planlama bürosunda ya da bir kamu kurumunda 4 hafta süreyle çalışmayı
gerektirmektedir. Bu staj süresince öğrencilerin, çalıştığı kurumun düzenini, proje gelişim aşamalarını,
uygulama ilişkilerini izlemeleri ve bu sürece fiilen katılmaları beklenmektedir.

