GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ’NÜN COVİD -19
SALGINI NEDENİYLE 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE
GEÇERLİ ZORUNLU STAJ ESASLARI

Madde 1 – Mücbir sebepler nedeniyle yapılan değişiklikler ve gerekçe açıklamaları
COVİD-19 salgını nedeniyle YÖK’ün 9 Nisan 2020 tarihinde yayınladığı uygulamalı eğitim
gören öğrencilere staj kolaylığı başlıklı bildirisinde (https://covid19.yok.gov.tr/Documents/alinankararlar/07-uygulamali-egitimde-ogrencilere-telafi-sansi.pdf)
“...mağduriyet yaşamamaları ve
mezuniyet durumunda olan öğrencilerin sene kaybına uğramamaları için” eksik kalan
eğitimlerin farklı telafi eğitimi yöntemleriyle yapılabileceği konusunda yükseköğretim
kurumlarına yetki verilmiştir...” ifadesine dayanarak 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı yaz
döneminde GTU Mimarlık bölümünde staj yapacak olan öğrenciler için zorunlu staj
uygulamalarının sadece bu seneyle kısıtlı kalmak şartıyla içeriği değiştirilmiştir.
Bu değişiklik gereği 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı yaz döneminde sadece 2020-2021
Eğitim-Öğretim Yılı yaz döneminde mezun olması mümkün öğrenciler Madde 3’deki şartlara
uygun staj yapabileceklerdir. Diğer öğrenciler Madde 2’ye göre stajlarını yapabilirler veya
staj uygulamaları için ilerleyen dönemleri bekleyebilirler. Salgın koşulları göz önüne alınarak
Staj Komisyonu tarafından çözümler geliştirilecek ve açıklanacaktır.

Madde 2 – Başvuru Koşulları
2019-2020 yaz döneminde staj yapmak isteyen tüm öğrenciler koruyucu önlemleri aldığını
bildiren işyerlerinde stajlarını yapabileceklerdir. Buna göre yaz stajının yapılacağı
işyerinden bu durumu belgeleyen imzalı ve kaşeli bir belge ve zorunlu staj formu ile
birlikte staj başvurusunda bulunabilecektir.
İlgili belgede, “Bu iş yerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun hükümlerine
göre COVİD-19’a yönelik olarak gerekli risk değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu çerçevede,
Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın önerileri göz önünde bulundurarak, iş yerinde
sağlık ve güvenlik tedbirleri açısından gereken önlemler alınmıştır.” ifadesi yer almalıdır.
Yaz stajı başvuru işlemlerinin Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan yapılmasına karar
verilmiştir. Yaz staj başvurusunda ıslak imza, elden teslim vb. işler sanal ortama taşınmış
olup, başvuru ve staj defteri tesliminde istenen evraklarda -bu maddeye tabii öğrenciler içinherhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Bu yaz döneminde staj yapmak isteyen öğrencilerin staj yönerge ve staj raporu hazırlama
genel şartlarında belirtilen adımları takip ederek staj başvuru işlemlerini en geç 3 Ağustos
2020 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Yaz stajı tarihleri 05 Eylül 2020’den
önce tamamlanacak şekilde planlanmalıdır.
Sigorta giriş işlemleri yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle sigorta işlemlerinin zamanında
yapılabilmesi için belirtilen tarihlere uyulması önem taşımaktadır. Sigorta girişinin
yapılabilmesi için staja başlama tarihi ile staj başvurusunun yapıldığı tarih arasında
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yönergemizde 15 gün olarak belirtilen sürenin yaşadığımız olağandışı koşullar nedeniyle
yalnız bu yıla mahsus olarak en az 5 işgünü olması kabul edilecektir.
Başvuruların Staj Komisyonu tarafından değerlendirilmesi için Zorunlu Staj Formu ve staj
yapılacak işyerinden alınan işyerinin koruyucu önlemleri aldığını bildiren imzalı ve kaşeli
belge pdf formatında ve 2 adet ayrı dosya olacak şekilde GTU Microsoft Teams ortamında
açılacak Resmi ekibe yüklenecektir.
Staj Komisyonu, başvuruları inceleyerek, öğrencilerin “....@gtu.edu.tr” uzantılı e-posta
adreslerine olumlu/olumsuz her iki durum için en geç 3 işgünü içinde bilgilendirme
yapacaktır.
Staj defterlerinin teslimi sırasında öğrencilerin Zorunlu Staj formu ile birlikte söz konusu
yazışmanın çıktısını teslim etmeleri isteneceği için e-postanın silinmemesi önem
taşımaktadır.
Bu madde kapsamındaki öğrenciler için bu metindeki Madde 3 geçerli değildir.
Madde 3 – 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı yaz dönemi Zorunlu Staj Özel Koşulları
(1) Yüzyüze staj olanağı bulamayan ve sadece aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler 2019-2020
Eğitim-Öğretim Yılı yaz döneminde Madde 3’e uygun olarak staj yapabilirler;
a. MİM 421 Mimari Proje VII alacak ve ilgili yönetmelik ve yönergelere göre 2020-2021
Eğitim-Öğretim Yılında mezun olmasının mümkün olduğunu danışmanından aldığı
onay belgesi ve not dökümüyle kanıtlayarak Staj Komisyonu’na başvuru yapan
öğrenciler,
b. MİM 495 Mimari Proje VIII alacak ve ilgili yönetmelik ve yönergelere göre 20202021 Eğitim-Öğretim Yılında mezun olmasının mümkün olduğunu danışmanından
aldığı onay belgesi ve not dökümüyle kanıtlayarak Staj Komisyonu’na başvuru yapan
öğrenciler.
(2) Özel Koşullara bağlı Zorunlu Staj Uygulamalarının İçeriği
Madde 3 (1)’deki koşulları sağlayan ve Staj Komisyonu tarafından başvuruları onaylanan
öğrenciler stajlarını sadece aşağıda belirtildiği şekliyle gerçekleştirilebileceklerdir.
Büro stajı: Öğrenciler önceden belirledikleri ve staj komisyonuna onaylattıkları ulusal veya
uluslararası bir yarışmaya katılım süreçlerini en az zorunlu staj gün sayısına uyacak şekilde
Büro stajı yerine saydıracaklardır. Bu süreçte öğrenci Mimari Tasarım sürecinin tamamını
grafik anlatımlarla desteklenecek şekilde staj defteri olarak, var olan staj defteri kurallarına
uygun bir biçimde belgeleyecektir. Yarışma paftaları staj defterinin arkasına ek olarak
konulmalıdır.
Şantiye stajı: Öğrenciler önceden belirledikleri tasarım ve alanı belli projelerini staj
komisyonuna onaylatarak önce yapı uygulama projesini çizecek daha sonra bu yapının inşa
edilme sürecini araştırmalar ve çizimlerle destekleyerek tasarlayacaklardır. Bu süreçte öğrenci
en az zorunlu staj gün sayısına uyacak şekilde her gün yaptığı işleri bir staj defteri üretecek
şekilde belgelemelidir. Ayrıca sonuç ürün staj defterinin ekler bölümüne konulmalıdır.
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Madde 4- Zorunlu Staj Uygulamalarına Yönelik İstenen Belge – Döküman ve Teslim
Koşulları
1. Staj başvuru belgeleri, Staj rapor ve günlükleri vb. belgeler Mimarlık Bölümü için
belirtilen şablona uygun olarak doldurulup GTU Microsoft Teams ortamında açılacak
Resmi ekibe “Staj Belgeleri-Öğrenci No- Adınız Soyadınız” konusu ile pdf olarak
yüklenecektir.
2. Staj online başvuru formatı, staj başvuru formu ve diğer gerekli tüm duyurular
Mimarlık Bölüm sayfasında Staj Komisyonu tarafından ilan edilecektir.
3. Staj Değerlendirme Anketi, Stajyerin Kurumu Değerlendirme Anketi sadece Madde 2
ye göre staj yapan öğrenciler tarafından teslim edilecektir.
Madde 5 - Zorunlu Staj Uygulamalarının Tarih Aralığı
Zorunlu Staj Başvuru işlemlerinin en son güncellenen Akademik takvim esas alınarak en geç
3 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir. Stajlar 05 Eylül 2020’den önce tamamlanacak şekilde
planlanmaktadır.

Madde 6 – Yürütme
Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanlığınca Yürütülür.
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