
İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Rehberi 

 

İnşaat Mühendisliği Müfredatında 20 iş günü şantiye ve 20 iş günü ofis olmak üzere toplamda 40 iş gününü 
kapsayan iki adet staj dersi vardır. Öğrencilerin ilk stajı olan şantiye stajına başvurabilmesi için 4 yarıyıl; 
ikinci stajı olan ofis stajına başvurabilmesi için ise 5 yarıyıl eğitim görmüş olması gerekir. Irregular durumda 
olan öğrenciler için ise bu şartlar sırasıyla 3 ve 4 yarıyıldır. Aşağıda belirtilen adımlar Antalya Bilim 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde staj işleyişini göstermektedir. Lütfen staj başvurunuz ve 
sonrasındaki süreçlerde bu adımları izleyin. 

1- Öğrenciler staj yapmak istedikleri firmayla anlaşırlar ve ifs.antalya.edu.tr adresindeki staj bilgi 
sistemi giriş formundaki bilgileri firmadan temin ederler (Lütfen staj tarihlerini tatilleri çıkartarak 
20 iş gününü kapsayacak şekilde belirleyin. Başvurularda öğrencinin sağladığı bilgi esas 
alınmaktadır ve sorumluluk öğrencinin kendisine aittir). Bu bilgiler e-mail yoluyla bölüm staj 
sorumlusuna aktarılarak staj başvurusu yapılır. (Staj başvurusu, staj başlangıç tarihi olarak formda 
belirlenen tarihten en geç 1 hafta öncesinde yapılabilir.) Aksi belirtilmedikçe staj başvuruları 
dönem içerisini veya dönem derslerini kapsayacak tarihler olamaz. 

2- Bölüm staj sorumlusu öğrencinin başvurusunu kontrol ederek onaylar veya reddeder. Başvurunun 
reddedilmesi durumunda bölüm staj sorumlusu başvuru sahibiyle irtibata geçer. 

3- Staj başlangıcından sonra staj süresi içerisinde öğrenciler staj raporlarını ifs.antalya.edu.tr 
adresindeki kullanım kılavuzlarına uygun şekilde sisteme girerler. 

4- Öğrenciler stajlarının bitimini takip eden 1 hafta içerisinde ifs.antalya.edu.tr adresinde raporlarını 
tamamlamış ve firmadaki supervisorları tarafından raporları onaylanmış olması gerekir. (Rapor 
yazımınız bitiğinde supervisorınızla iletişime geçip kendisine mail yoluyla iletilen kişisel hesabını 
kullanarak raporunuzu onaylamasını hatırlatın.) 

5- Öğrencilerin stajlarını tamamlamalarını takip eden yarıyılda yaptıkları staja karşılık gelen Yaz stajı 
1 veya Yaz stajı 2 dersinden birine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Öğrenciler stajlarının başarılı 
olması durumunda dönem sonunda Yaz stajı 1 veya Yaz stajı 2 dersinden “S”; başarısız olmaları 
durumunda ise “U” notunu alırlar. 

 

Sıkça sorulan sorular: 

- Aynı firmadan hem şantiye hemde ofis stajımı yapabilir miyim? 
Evet. 

- Her iki stajımıda bir yaz dönemi içerisinde yapabilir miyim? 
Staj başvuru şartlarını sağlıyorsanız ve bir sonraki dönem başlangıcına kadar yeterli süre varsa 
tabiki. 

- Şantiye stajımı nasıl bir firmada yapmalıyım? 
Aktif kaba inşaatı devam eden bir firmada. 
 
 
Staj konusunda rehberde ve ifs.antalya.edu.tr adresinde cevaplanmamış başka sorularınız var ise 
ozgun.akdegirmen@antalya.edu.tr adresinden yardım alabilirsiniz. 


