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MİMARLIK VE TASARIM 

FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 

2020 PANDEMİ DÖNEMİ STAJ YÖNERGESİ 
 

Covid-19 Pandemi Dönemi süresince Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın aldığı kararlar 

göz önüne alınarak 2020 Pandemi Döneminde staj yapacak öğrencilerimize kolaylık sağlamak 

amacı ile diğer üniversitelerde yapılan/yapılması önerilen uygulamalar ve olası staj yerlerinin 

(mimarlık büroları ile şantiyeler) pandemi dönemindeki işleyişleri incelenmiştir. 2020 

Pandemi Dönemi stajları için Mimarlık Bölümü Staj Komisyonunca alınan kararlar aşağıda 

yer almaktadır. 

 

2020 Pandemi Döneminde gerçekleştirilecek stajlar için; 
 

1. Staj süreleri, 2020 Pandemi Döneminde hem Büro Stajı hem de Şantiye Stajı için 20’şer 

iş günüdür.  

2. Başvuru belgelerinin teslimi dâhil tüm duyurular ve yazışmalar dijital ortamda Mimarlık 

Bölümü Staj Komisyonu web sitesi, e-posta adresi (mimarlikstaj@ktun.edu.tr ) ve 

Google Classroom uygulaması üzerinden yapılacaktır. 

3. Staj Kabul Formu, Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri İç Kapak Sayfasında fakülte 

onayı/mührü şartı aranmayacaktır. 

4. Staj defterleri dijital ortamda, öğrencinin staj bitiş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Google Classroom uygulamasında açılacak ilgili teslim dosyasına yükleme yapılarak 

teslim edilecektir. 

5. Staj başvurularının yapılması ve staj tarihlerinin düzenlenmesi, yönergenin sonunda yer 

alan 2020 Pandemi Dönemi Staj Takvimine uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

6. Bu yönergede yer alan yöntemler yalnızca 2020 Yaz Dönemi ve 2020-2021 Ara Tatil 

dönemi için geçerli olacaktır. Pandemi döneminin devam etmesi durumunda yönergedeki 

kararların uygulanma süresi Staj Komisyonunca uzatılabilir. 

7. Şantiye Stajı, Büro Stajı ve ayrıca mezun durumundaki öğrencilerimiz ile ilgili öneriler 

aşağıdaki gibidir: 

 

Şantiye Stajı (Staj-I): 
 

a. Pandemi döneminde şantiyelerdeki yapım süreçlerinin mümkün olduğunca sürdüğü 

gözlemlendiği için, 2020 Pandemi Döneminde Şantiye Stajı yapacak 

öğrencilerimizden stajını yapmak isteyenler, uygun bir staj yeri belirlemeleri 

durumunda başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. 

b. 2020 Pandemi Döneminde Şantiye Stajını yapmamayı tercih eden öğrencilerimiz 

2021 Yaz Döneminde hem Şantiye hem de Büro stajlarını yapabileceklerdir. 

Büro Stajı (Staj-II): 
 

a. 2020 Pandemi Döneminde Büro Stajı yapacak öğrencilerimizden staj yapmak 

isteyenler, uygun bir staj yeri belirlemeleri durumunda başvurularını yukarıda 

belirlenen tarihlerde gerçekleştirebileceklerdir. 
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b. Staj defterinde uygun bir raporlanma sağlanmasının mümkün olduğu durumlarda ve 

iş yerinin uygunluğunu Staj Komisyonuna onaylatmak kaydı ile pandemi döneminde 

her çalışanın haftada 2-3 gün olmak üzere belirli günlerde büroda bulunduğu yarı 

zamanlı biçimde veya home-office şeklinde çalışan iş yerlerinde staj yapılması 

yalnızca 2020 Pandemi Dönemi ve 2020-2021 Ara Tatil dönemi için geçerlidir. 

Pandemi döneminin devam etmesi durumunda bu uygulamanın süresi Staj 

Komisyonunca uzatılabilir. 

c. 2020 Pandemi Döneminde Büro Stajlarını yapmamayı tercih eden öğrencilerimiz 

2020-2021 Ara Tatil dönemi veya 2021 Yaz Döneminde stajlarını yapabilecekleridir. 

d. 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen ulusal veya uluslararası mimari tasarım 

yarışmalarına katılım sağlayan öğrencilerimizin, katıldıkları yarışmanın 

uygunluğunu Staj Komisyonuna onaylatmak kaydı ile yarışmaya katılımlarını 

belgeleyip deneyimledikleri tasarım sürecini raporlayarak yapacakları teslimler de 

Büro Stajı olarak değerlendirmeye alınacaktır. Stajını bu şekilde gerçekleştirmek 

isteyen öğrenciler 2020 Pandemi Dönemi Staj Takvimindeki başvuru tarihi ve staj 

dönemlerinden sorumlu değildir. Öğrenci, yarışmanın uygunluğunu yarışmanın son 

başvuru tarihinden en az 7 gün önce Staj Komisyonuna onaylatmak zorundadır. 

e. Mimarlık alanı ile ilgili olmak ve uygunluğunu Staj Komisyonuna onaylatmak kaydı 

ile 2020 yılı içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar (bakanlıklar, belediyeler, meslek 

odaları, üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri… vb.) tarafından gerçekleştirilen 

bir veya birden fazla sertifikalı online eğitim seminerine toplamda 60 saat olmak 

üzere katılım sağlayan öğrencilerimizin sertifikalarını belgeleyerek ve eğitim 

sürecini raporlayarak yapacakları teslimler de Büro Stajı olarak değerlendirmeye 

alınacaktır. Stajını bu şekilde gerçekleştirmek isteyen öğrenciler 2020 Pandemi 

Dönemi Staj Takvimindeki başvuru tarihi ve staj dönemlerinden sorumlu değildir. 

Öğrenci, eğitim seminerinin uygunluğunu seminerin son başvuru tarihinden en az 7 

gün önce Staj Komisyonuna onaylatmak zorundadır. 

f. Mimari tasarım yarışması veya sertifikalı online eğitim semineri katılımı ile Büro 

Stajını gerçekleştirme uygulamaları yalnızca 2020 Pandemi Dönemi ve 2020-2021 

Ara Tatil dönemi için geçerlidir. Pandemi döneminin devam etmesi durumunda bu 

uygulamaların süresi Staj Komisyonunca uzatılabilir. 

Mezun Durumundaki Öğrenciler: 

 

 Bu kısımda belirtilen uygulamalar, 2019-2020 Bahar Döneminde “Stüdyo VIII 

(Mimarlık Uygulamaları)” dersini alan ve zorunlu stajını tamamlaması ve stajının kabul 

edilmesi durumunda mezun olabilecek öğrenciler ile 2019-2020 Bahar Döneminde 

“Stüdyo VII” dersini alan öğrenciler için geçerlidir. 

a. Daha önceki stajları eksik olarak kabul edilen ve Tamamlama Stajı yapması gereken 

öğrencilerimizden 20 iş günü eksiği bulunanlar için, 2020 Pandemi Döneminde staj 

süresi 10 iş gününe düşürülmüştür. 

b. Daha önceki stajları eksik olarak kabul edilen ve Tamamlama Stajı yapması gereken 

öğrencilerimizden 10 iş günü eksiği bulunanlar muaf sayılacaklardır. 

c. Daha önceki dönemlerde hiç staj defteri teslimi yapmamış veya stajları tamamen 

reddedilmiş öğrencilerimiz, 2020 Pandemi Döneminde Şantiye ve Büro Stajları için 

yukarıda belirtilen maddelere tabidir. 

d. Mezun durumundaki öğrenciler, pandemi dönemi nedeniyle yukarıda belirtilen 

yöntemlerden hiçbirine ulaşamamış olması durumunda Staj Komisyonu veya bölüm 

öğretim üyelerince belirlenecek ödev ve/veya projeleri tamamlayarak ve 20 günlük 

sürede yapmış oldukları çalışmaları rapor ederek staj yükümlülüklerini yerine 



getirebileceklerdir. Bu yöntem yalnızca 2020 Pandemi Dönemi ve 2020-2021 Ara 

Tatil dönemi için geçerlidir. Stajını bu şekilde gerçekleştirmek isteyen öğrenciler 

2020 Pandemi Dönemi Staj Takvimindeki staj dönemlerinden sorumlu değildir, 

ancak başvurularını takvimdeki tarihe uygun olarak yapmak zorundadırlar. 

Verilecek ödev ve/veya projelerin tamamlanma ve staj için rapor edilme süresi, 

öğrencinin sorumlu olacağı öğretim üyesinin önereceği takvime bağlı olarak Staj 

Komisyonu onayı ile belirlenecektir. 

 

2020 Pandemi Dönemi Başvuru Takvimi 

 

2020 Pandemi döneminde staj yapacak öğrenciler, KTÜN Senatosunun almış olduğu karar 

doğrultusunda 10.08.2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilir. Ancak gerekli 

kontrol, onay ve sigorta işlemlerinin başlatılabilmesi için öğrencinin ilgili evrakları staja 

başlamadan en az 7 gün önce Mimarlık Staj Komisyonun mimarlikstaj@ktun.edu.tr adresine 

iletmesi zorunludur.  
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