
2020-2021 Eğitim_Öğretim Yılı Salgın Süreci için geçerli staj esaslarının görüşülmesi 

Karar 1. Mimarlık Bölümü tarafından duyurulmuş olan 08.06.2020 tarihli “Gebze Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü’nün Covid -19 Salgını Nedeniyle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde 
Geçerli Zorunlu Staj Esasları” yürürlükten kaldırılacaktır.  

Karar 2. 2020-2021 Eğitim_Öğretim Yılı Salgın Süreci için geçerli staj esaslarına göre stajlar 
01.01.2021 tarihinden itibaren Mimarlık Bölümü Staj Yönetmeliği ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın 19/11/2020 Tarihli Yazısına İstinaden 
2021 yılında  tüm  kamu  kurum  ve  kuruluşlarında  üniversite  öğrencilerine  staj imkânları sağlayan 
Staj Seferberliği Projesi kapsamında yürütülecektir. 

Karar 3. 2020-2021 Eğitim_Öğretim Yılında salgın nedeniyle ara dönem de staj yapılabilecektir. Ara 
dönemde yapılacak staj başvuru koşulları, staj uygulamasının tarih aralığı, staj uygulamalarına Yönelik 
İstenen Belge – Döküman ve Teslim Koşulları karar 4 te ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ara dönemde 
yapılacak şantiye stajları için hafta sonu günleri staj süresinden sayılabilecektir. 

Karar 4. Staj Başvuru Koşulları:  

2020-2021 yaz döneminde staj yapmak isteyen tüm öğrenciler koruyucu önlemleri aldığını bildiren 
işyerlerinde stajlarını yapabileceklerdir. Buna göre stajın 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.   

Staj başvuru işlemlerinin Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan yapılmasına devam edilecektir. Staj 
başvurusunda ıslak imza, elden teslim vb. işler sanal ortama taşınmış olup, başvuru ve staj defteri 
tesliminde istenen evraklarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.   

Staj Uygulamalarının Tarih Aralığı:  

2020-2021 ara döneminde staj yapmak isteyen öğrencilerin staj yönerge ve staj raporu hazırlama genel 
şartlarında belirtilen adımları takip ederek staj başvuru işlemlerini en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar 
tamamlamaları gerekmektedir.   

Staj tarihleri 1 Şubat – 1 Mart 2021 arasında başlayacak ve tamamlanacak şekilde planlanmalıdır.  Ara 
dönemde yapılacak şantiye stajları için salgının getirdiği özel koşullar nedeniyle hafta sonu günleri staj 
süresinden sayılabilecektir. 

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 Mimarlık Bölüm Staj yönergesine göre en az 15 
işgünü olması gereklidir.  

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 iki 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.  



Staj Uygulamalarına Yönelik İstenen Belge – Döküman ve Teslim Koşulları:  

- 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.   

- Staj Değerlendirme Anketi, Stajyerin Kurumu Değerlendirme Anketi staj yapan öğrenciler tarafından 
teslim edilecektir.  

-  Gerekli diğer tüm duyurular Mimarlık Bölüm sayfasında Staj Komisyonu tarafından ilan edilecektir.  

 

 


