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Prof. Dr. İsmail YÜKSEK

Başlangıç

Öğrenci staj yapacağı 

kurum veya firmayı 

belirler

Öğrenci fakülte web sitesinden 

staj ile ilgili gerekli 

dokümanları temin eder ve IFS 

sistemini (https://

ifs.antalya.edu.tr/) öğrenir

Bitiş

Söz konusu firmada staj yapma 

isteğini en az iki hafta 

öncesinde staj komisyonunda 

görüşülmesi için danışmanına 

dilekçe ile verir. 

Öğrenci stajdan 

başarısız sayılır ve 

harf notu  U  olarak 

belirlenir

Öğrenciye rapordaki 

eksik/hata düzeltmeleri 

için bir haftalık ek süre 

verilir

Öğrenci rapordaki eksik/

hataları verilen sürede düzeltip 

teslim etti mi?

Öğrencinin İlk zorunlu 

stajı mi?

Öğrenci (düzensiz 

öğrenci) en az beş 

(dört) yarıyıl eğitim 

gördü mü?

Öğrenci (düzensiz 

öğrenci) en az dört (üç) 

yarıyıl eğitim gördü 

mü?

Staj yerinin 

uygunluğu bölüm 

staj komisyonu 

tarafından 

değerlendirilir

Karar

Uygun

 Öğrenci IFS 

sistemi için gerekli 

olan staj bilgilerini 

içeren Staj Bilgi 

Formu nu staj 

başlamadan en az 

1 hafta önce 

bölüm staj 

komisyonuna iletir 

(posta, kargo ya 

da email yoluyla) 

Öğrenci raporunu 

günlük ve haftalık 

olarak IFS ye girer. 

(https://

ifs.antalya.edu.tr/ 

SBS_Kullanim_Kilav

uzu_Ogr_01.pdf

Staj yeri sorumlusu 

öğrencinin 

raporunu kontrol 

eder ve onaylar. 

(https://

ifs.antalya.edu.tr/ 

SBS_Kullanim_Kilav

uzu_Kurum_01.pdf

)

Staj yapılan 

zamanı takip eden 

yarıyıl eğitim 

döneminin en geç 

ikinci haftasının 

sonuna kadar, staj 

raporu öğrenci 

tarafından IFS 

sistemine yüklenir 

ve iş yeri 

danışmanı 

tarafından 

onaylanır

Öğrenci rapor işlemlerini 

zamanında gerçekleştirdi mi ?

Evet 

Staj raporu bölüm 

staj komisyonu 

tarafından 

değerlendirilir

Karar

Başarılı

Öğrenci stajdan 

başarılı sayılır ve 

harf notu `S` 

olarak belirlenir 

Sonuçlar ilgili 

dönemin sonuna 

kadar ilan edilir

EvetHayır

Evet Evet

Öğrenci staj 

önkoşullarını 

sağlayamadığı için 

zorunlu stajına 

başlayamaz.

Hayır

Başarısız

Öğrenci stajını 

yaptığı zaman 

dilimini takip eden 

eğitim yarı yılı ders 

kayıt dönemi 

EE291 ya da EE391 

dersini seçer

Dersin alınması

Dersi almadı

Öğrencinin yapmış 

olduğu staj 

geçersizdir. 

Öğrencinin 

yeniden staj 

yapması gereklidir.

Dersi aldı

Hayır

Hayır

Uygun değil

Hayır

Öğrenci stajına 

başlar

Evet
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