
Pandemi Dönemi Uzaktan Staj Programı Kılavuzlarının Belirlenmesi Hakkında 
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 
PANDEMİ DÖNEMİ STAJ İLKELERİ 

 
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Pandemi Dönemi Staj Kapsamı: 

 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 

mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler (4. sınıf öğrencileri) Pandemi Sürecini kapsayan 2019-2020 Yaz 
Dönemi’nde yapacakları zorunlu stajları için aşağıda yer alan seçenekten birisini tercih etmek zorundadırlar. 
Sadece Pandemi Dönemine mahsus olarak sunulan bu seçeneklerden aşağıda yer almaktadır. Öğrenciler; 

1. Staj yeri bulmaları durumunda mevcut staj ilkelerine göre, yasal sorumlulukları kendilerine ait 
olmak kaydıyla stajlarını yapabilirler. 

2. “Pandemi Dönemi Uzaktan Staj Programı” yöntemi ile Uzaktan Staj Programı Uygulama ve 
Değerlendirme Esaslarına uymak koşuluyla stajlarını yapabilirler. Bu staj uygulamasından 4. Sınıf 
öğrencileri ve mezun konumdaki öğrenciler faydalanabilirler. 

3. Stajlarını daha sonra uygun olan bir dönemde yapabilirler. 

 
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Pandemi Dönemi Staj Uygulama Esasları: 

 
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Staj 

Komisyonu tarafından 14.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda “Pandemi Dönemi Uzaktan Staj 
Programı” ile ilgili aşağıda yer alan kararlar alınmıştır. 

• Öğrenciler stajlarını üniversitemiz akademik takviminde belirtilen 2019-2020 Bahar Dönemi 
Bütünleme Sınavlarının not girişlerinin gerçekleştirileceği son tarih göz önünde bulundurularak; 20 
Temmuz 2020 tarihinden henüz belli olmayan 2020-2021 Güz Dönemi Başlangıç tarihi arasında 
gerçekleştirmek zorundadırlar. 

• Pandemi Dönemi Staj süresi 30 (otuz) iş günü olarak yapılmak zorundadır.  
• Pandemi Dönemi Stajı çalışma günleri olan hafta içi günler dikkate alınarak 5 (beş) gün olarak 

gerçekleştirilecektir. Hafta sonu günleri öğrencilerin tatil süreci olarak değerlendirilecektir. 
• Pandemi Dönemi Stajı süresince milli ve dini bayramlara denk gelen günler resmi tatil olarak 

göz önünde bulundurulmalıdır. 
• Pandemi Dönemi Staj süresince staj yapmak isteyen öğrenciler fakültemiz web sitesinde yer alan ve 

ayrıca tüm öğrencilere e-posta olarak gönderilecek olan EK-1 “Pandemi Dönemi Staj Tercih 
Beyannamesi” ve EK-2 “Pandemi Dönemi Staj Tercih Dilekçesi” öğrenci tarafından imzalanıp 
hem PDF formatında kenansaatcioglu@sdu.edu.tr e-posta adresine gönderilecek, hem de kargo 
aracılığıyla Dr. Öğr. Üyesi Kenan Saatçıoğlu adına “SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda 
Tasarımı Bölümü Ertokuş Bey Derslikleri İçi, Doğu Yerleşkesi, Çünür/Isparta” adresine 
kargolanacaktır. 

• Pandemi Dönemi Staj süresince Staj Komisyonu tarafından belirlenen video, görsel, kaynak not vb. 
materyaller Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Staj Komisyonu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan 
Saatçıoğlu tarafından wetransfer aracılığıyla Staj Tercih Dilekçesi’nde öğrenci tarafından beyan 
edilen e-posta adresine gönderilecektir. 

• Öğrencilerimiz Dokuma, Örme, Baskı ve Giysi Tasarımı ve Tekniklerine yönelik olarak gönderilen 
bu staj materyallerinden edinmiş oldukları bilgileri staj süresince gün gün staj defterlerine 
işleyeceklerdir. 

• Staj defterlerine işlenen bu bilgiler staj süresinin sonunda öğrenci tarafından imzalanıp hem PDF 
formatında kenansaatcioglu@sdu.edu.tr e-posta adresine gönderilecek, hem de kargo aracılığıyla Dr. 



Öğr. Üyesi Kenan Saatçıoğlu adına “SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı 
Bölümü Ertokuş Bey Derslikleri İçi, Doğu Yerleşkesi, Çünür/Isparta” adresine kargolanacaktır. 

• Bölümümüze ıslak imzalı bir şekilde ulaşan staj defterleri Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Staj 
Komisyonu tarafından değerlendirilip, SDÜ Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden notlandırılacaktır. 

 
 
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ  

Pandemi Dönemi 

Uzaktan Staj Programı ve Değerlendirme Esasları 

      
 Yasal olarak Salgın (Pandemi) Dönemi olarak belirlenmiş/belirlenecek süreler içinde 4.sınıf ve 
mezuniyet sürecinde olan GSF. Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri için yerine getirilmesi istenen staj 
koşulları, aşağıda belirlenen başlıklar altında uygulanacaktır. 

 

 Pandemi Dönemi Uzaktan Staj Programı Uygulama Esasları: 

 

 1. Öğrencilerin mezuniyetini engellememesi için mevcut örgün eğitimdeki staj ile aynı kredi ve AKTS’ye 
sahiptir. 

 2. Staj uygulamaları, mevcut staj kriterlerindeki öğrenciye eğitim katkısı sunan ana esaslara aykırılık 
taşımayacaktır. 

 3. Staj konumunda olup talepte bulunan öğrenci, Ek-A matbu talep formuna uygun olarak başvuruda 
bulunacaktır. (Pandemi takvimine uygun olarak elektronik ortamda ya da normal yollarla) 

 4. Yine Ek-B’ deki “Staj Tercih Beyannamesi’ matbu örneğinde olduğu gibi aşağıdaki seçeneklerinden 
birini tercih ederek beyannameyi imzalayacaklardır. 

  
 Staj Tercihleri: 
 a) Öğrenciler, staj yerini kendileri bulmaları durumunda mevcut staj ilkelerine göre, yasal 
sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere stajlarını yapabilirler. 
 b) “Pandemi Dönemi Uzaktan Staj Programı” yöntemi ile uzaktan staj  uygulama ve 
değerlendirme esaslarına uymak koşuluyla stajlarını yapabilirler. (Uzaktan staj için sosyal medya ya 
da diğer elektronik ortam imkanlarına sahip işletme ve kurumlar için) 
 c) Stajlarını daha uygun olan bir dönemde yapabilirler. 
 

 5. Staj hariç, mezuniyet için ilgili program kapsamında tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş ve 
Pandemi dönemine yönelik olarak 13/03/2020 tarihi itibariyle alınan kararlar nedeniyle stajı 
yarım kalan mezun durumundaki öğrencilerin; 13/03/2020 tarihine kadar yapmış oldukları staj 
süresini gösterir belgeyi ve staj defterini e-posta ile bölüm staj komisyonuna ulaştırmaları ve 
sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 Staj Değerlendirmeleri: 
 
 Staj değerlendirmeleri, uygulamalı eğitim kapsamındaki staja ilişkin mevcut mevzuat 
doğrultusunda yapılacaktır.          
 
 
 
 
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ  

Pandemi Dönemi Uzaktan Staj Programı Uygulama ve Değerlendirme Esasları 

Öğrenciler staj başvurusunu dilekçe (EK 1) ile kayıtlı olduğu program kapsamında yükümlü olduğu 
staj dersi ile ilgili tercihini gösterir beyan formunu (EK 2) doldurarak e-posta yoluyla 
yapacaklardır.  
Uzaktan Staj Programı Uygulama ve Değerlendirme Esaslarına uymak koşuluyla geleneksel Türk 
Sanatları 4. Sınıf öğrencileri ve mezun konumdaki öğrenciler bu staj uygulamasından 
faydalanabilir.  

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü anasanat dallarında Pandemi Dönemi Uzaktan Staj Programı ile 
yapılacak staj, mevcut örgün eğitimdeki staj ile aynı kredi ve AKTS’ye sahiptir. 

Uzaktan Staj programının süresi, örgün staj süresiyle aynıdır. (30 iş günü) Pandemi Dönemi 
Uzaktan Staj Programı 20 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başlayacaktır. 

Staj yapan öğrenciler Geleneksel Türk Sanatları Bölümü anasanat dallarınca belirlemiş olan 
videolar veya video linkleri ve yazılı kaynakları izlemek ve okumakla yükümlüdürler. Bu izlenen ve 
okunan kaynaklardan edinilen bilgilerin staj defterlerine işlenmesi gerekmektedir. Öğrenciler 
stajları esnasında edindikleri bilgileri ve yaptıkları uygulamalar varsa, günlük olarak düzgün bir 
şekilde staj defterlerine yazmalıdırlar. Ayrıca yaptıkları çizimler, fotoğraflar gibi görseller de staj 
defterinde yer alabilir. 

Öğrenciler staj sürecinde paylaşılan video ve yazılı dokümanları günlük iş tanımı olarak, staj 
raporlarına işlemekle yükümlüdürler. 

Staj süresince Staj Günlük İŞ ve İşlemleri Takip Formu (EK 3) Öğrenciler tarafından 
doldurulacaktır. Staj sonunda bu form öğrenciler tarafından bölüme uzaktan eğitim sürecinde e-
posta yoluyla iletilecektir.  
Staj sonunda ilgili öğrenciler bölümlerine uzaktan eğitim sürecinde e-posta yoluyla staj defteri 
(raporu) hazırlayarak göndereceklerdir. Ancak bu defterin ıslak imzalı hali örgün eğitime 
geçildikten sonra bölüm sekreterliklerine elden teslim edilecektir. 
 

Stajın değerlendirmesi, ilgili bölüm staj komisyonlarınca staj defteri üzerinden yapılacaktır. 
 

 
 



Ek 1 

T.C. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

 

……………………………………..……… BÖLÜM BAŞKANLIĞI’NA 

 

ISPARTA 

 

 

Bölümümüzde kayıtlı olduğum program kapsamında yükümlü olduğum staj dersi ile ilgili 
tercihimi gösterir beyan formu ve diğer gerekli evraklar ekte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

 

 

Adı- Soyadı: 

Öğrenci Numarası: 

Tel: 

İmza: 

 

 

EKLER: 

Beyanname - 1 adet ıslak imzalı 

Staj kabul belgesi – 1 adet güncel tarihli ve ıslak imzalı (gerekli olması durumunda) 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
Ek 2 

T.C. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

 

PANDEMİ DÖNEMİ  

Staj Tercih Beyannamesi 

 

Ad  

Vesikalık  

fotoğraf 

Soyad  

Öğrenci No  

Bölüm  

Öğretim �   I. Öğretim                              

Staj Durumu 

  �   1. Yeni staj   �   2.   13/03/2020 tarihi itibariyle alınan tedbirler kapsamında yarım 
kalan staj 

Stajın Başlangıç Tarihi  … /… 
/…… 

Stajın Yapıldığı Kurum Adı:  

Tamamlanan Gün Sayısı …… 
gün 

 

Tercih Edilen Staj Uygulama Yöntemi 

(Lütfen ilgili kutucuğu işaretleyiniz) 

 

  �   Staj yeri bulmaları durumunda mevcut staj ilkelerine göre, yasal sorumlulukları 
kendilerine ait olmak kaydıyla stajlarını yapabilirler.  

  �   “Pandemi Dönemi Uzaktan Staj Programı” yöntemi ile Uzaktan Staj Uygulama ve 
Değerlendirme Esaslarına uymak koşuluyla stajlarını yapabilirler. Bu staj 
uygulamasından 4. Sınıf öğrencileri ve mezun konumdaki öğrenciler faydalanabilir. 

�  Stajlarını daha sonra uygun olan bir dönemde yapabilirler. 



Yukarıda tercih ettiğim staj sürecinde oluşabilecek her türlü risklerde sorumluluk 
tarafıma ait olup, süreçlerle ilgili hiçbir konuda Süleyman Demirel Üniversitesi’nin 
hiçbir birimi ve/veya çalışanı mesul değildir. Tarafıma ileride oluşabilecek tüm 
hukuki konularda ve muhtemel mağduriyetler hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

 

Ad-Soyad : 

İmza          : 

Tarih         :  .… /.… /……  

 

 

Ek 3 

GTS BÖLÜMÜ STAJ GÜNLÜK İŞ VE İŞLEMLERİ TAKİP FORMU 

 

ÖĞRENCİNİN: 

Adı: 

Soyadı: 

Numarası: 

Bölüm ve Anasanat Dalı: 

Tarih   Yapılan İş ve İşlemler Başlangıç Saati Bitiş Saati 

    

    

    

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  


