İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ EK ESASLARI (İTÜ Senatosu’nun 11.06.2020 tarih, 738 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde mezuniyet aşamasında olmayan,2., 3. ve 4. Sınıflarda okumakta olan öğrencilere yöneli k yarım kalan ya
da hiç başlatılamayan stajlar)
(EK.1)

BÖLÜM

MİMARLIK
BÖLÜMÜ

STAJIN SÜRESİ

Toplam: 60 gün.
Şantiye ve Büro Stajı en
az 20’şergün, akademik
staj en az10 gün
olmalıdır

ŞEHİR VE
BÖLGE
PLANLAM
A BÖLÜMÜ

Toplam: 60 gün

ENDÜSTRİ
ÜRÜNLERİ
VE
TASARIMI
BÖLÜMÜ

Toplam: 60 gün

İÇ
MİMARLIK
BÖLÜMÜ

Toplam: 60 gün

PEYZAJ
MİMARLIĞI
BÖLÜMÜ

Büro stajı ve Kamu
Kurumu stajı zorunlu
olup en az 20’şer gün
olmalıdır.
Diğer/Akademik staj
isteğe bağlıdır

Üretici Firma/Fabrika,
Büro ve Diğer/Özel
Stajların 20 günlük üç
staj halinde
tamamlamaları tavsiye
edilir. Üretici
Firma/Fabrika ve Büro
içerikli stajlar zorunlu
stajlardır. ‘Diğer/Özel’
staj, Firma/Fabrika ya da
Büro içeriğinde de
yapılabilir.

İç Mimarlık Büroları,
Şantiye ve Diğer/Özel
Stajların 20 günlük üç
staj halinde
tamamlamaları tavsiye
edilir. Büro ve şantiye
içerikli stajlar zorunlu
stajlardır. ‘Diğer/Özel’
staj, büro ya da şantiye
içeriğinde de yapılabilir.

Toplam: 60 gün
Birinci 20 günlük dilim
Bitki Materyalinin
tanınması(FİDANLIK),

STAJIN TÜRÜ

STAJIN İÇERİĞİ

STAJIN YAPILABİLECEĞİ YERLER

1.BÜRO (“Bu kategorideki stajlar, çevrimiçi veya öğrencinin kendi
isteği doğrultusunda yüz yüze yapılabilir. Ancak, mimarlık eğitime
sağlayacağı katkı göz önüne alındığında, 2. sınıf derslerini
tamamlamamış öğrencilerin büro stajlarını çevrimiçi yapmaları
tavsiye edilmez.”)
2.ŞANTİYE (“Bu kategorideki stajlar içeriği gereği, ancak yüz
yüze yapılabilir, Bu dönemde özelikle tavsiye edilmemekle
birlikte, öğrenci kendi isteği doğrultusunda şantiye stajı yapmak
isterse izin verilebilir.”)
3.DİĞER/AKADEMİK STAJ (“Bu kategorideki stajlar, çevrimiçi
veya öğrencinin kendi isteği doğrultusunda yüz yüze yapılabilir.”)
1.ŞEHİR PLANLAMA BÜROLARI (“Çevrimiçi yapılması
uygundur; ancak staj yapılacak yerin talebi ve öğrencilerin de
kendi isteğiyle kabul etmesi durumunda, gerekli önlemleri almak
kaydıyla, stajı yüz yüze de yapabilirler.”)
2.İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI (“Çevrimiçi
yapılması uygundur; ancak staj yapılacak yerin talebi ve
öğrencilerin de kendi isteğiyle kabul etmesi durumunda, gerekli
önlemleri almak kaydıyla, stajı yüz yüze de yapabilirler.”)
3.DİĞER/AKADEMİK STAJ (“Çevrimiçi yapılması uygundur;
ancak staj yapılacak yerin talebi ve öğrencilerin de kendi isteğiyle
kabul etmesi durumunda, gerekli önlemleri almak kaydıyla, stajı
yüz yüze de yapabilirler.”)
1.ÜRETİCİ FİRMA ve FABRİKA (“Bu kategorideki stajlar çok
disiplinli süreçler olması ve üretim yöntemleri ve ar-ge
süreçlerinin yerinde incelenmesine dayanan içeriği gereği, ancak
yüz yüze yapılabilir. Bu dönemde özelikle tavsiye edilmemekle
birlikte, öğrenci kendi isteği doğrultusunda Fabrika/Üretici Firma
Stajı yapmak isterse, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydı ve
yüzyüze olmak şartı ile izin verilebilir.”)
2.BÜRO (“Bu kategorideki stajlar, çevrimiçi veya öğrencinin kendi
isteği doğrultusunda yüz yüze yapılabilir. Bu bakımdan 20192020 Yaz dönemine ait olmak üzere büro stajının esasları şu
şekilde belirlenmiştir:
- Çevrimiçi staj sadece 3. sınıf derslerini tamamlamış öğrencilere
açık olmalıdır.
- 3. sınıf derslerini tamamlamamış öğrenciler kendi istekleri
doğrultusunda ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydı ile
sadece yüz yüze staj yapabilirler.”)
3.DİĞER/ÖZEL (Sadece özel durumlarda ve Bölüm Kurulu kararı
doğrultusunda yapılan bir staj türü olduğu için zorunlu bir staj türü
değildir.)
1.İÇ MİMARLIK BÜROLARI (“Bu kategorideki stajlar, çevrimiçi
veya öğrencinin kendi isteği doğrultusunda, gerekli
tedbirler hem staj yapılacak yer/kurum, hem de öğrenci
tarafından alınmak kaydıyla, yüz yüze yapı|abilir. Ancak, iç
mimarlık eğitimine sağlayacağı katkı göz önüne alındığında, 2.
sınıf derslerini tamamlamamış öğrencilerin büro stajlarını
çevrimiçi yapmaları tavsiye edilmez.”)
2.ŞANTİYE (“Bu dönemde tavsiye edilmemekle birlikte, gerekli
tedbirler hem staj yapılacak yer/kurum, hem de öğrenci
tarafından alınmak kaydı ile öğrenciler kendi beyanları ve
istekleri doğrultusunda, yüz yüze şantiye stajı yapabilirler.”)
3.DİĞER/ÖZEL STAJ (“Bu kategorideki stajlar çevrimiçi veya
öğrencinin kendi isteği doğrultusunda gerekli tedbirler hem staj
yapılacak yer/kurum, hem de öğrenci tarafından alınmak
kaydıyla, öğrenciler kendi beyanları ve istekleri doğrultusunda,
yüz yüze yapılabilir.)

İTÜ Staj Genel Esasları
ve Mimarlık Bölümü Staj
Ek Esasları
çerçevesinde Mimarlık
Bölüm Staj komisyonu
tarafından
değerlendirilecektir

1.BÜRO: mimarlık büroları, mimari tasarım, yapım, yönetim, üretim gibi
konularda etkinlik gösteren firma kuruluş veya organizasyonlar
2.ŞANTİYE: kamu ya da özel şantiyeler
3.DİĞER/AKADEMİK: çeşitli kuruluşların ve İTÜ’nün düzenledikleri
atölyeler veya mesleki etkinlikler, yaz okulları, arkeolojik kazı alanları
veya tarihi kazı alanları, tarihi yapılarda yapılacak çeşitli çalışmalar,
danışman öğretim üyesinin döner sermaye projesinde çalışmak,
TÜBİTAK vb. Araştırma projelerinde çalışmak, arkeolojik kazı, TMMOB
vb. kurumların dergilerinde çalışmak, ulusal ve uluslararası üniversitenin
müfredat dışı yaz okulu, Çalıştay vb. Etkinliklerde rol almak.

İTÜ Staj Genel Esasları
ve Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü Staj
Ek Esasları
çerçevesinde Şehir ve
Bölge Planlaması Bölüm
Staj komisyonu
tarafından
değerlendirilecektir.

1.ŞEHİR PLANLAMA BÜROLARI: bünyesinde planlama çalışmalarına
ilişkin araştırma raporları, alan araştırma çalışmaları, analizler ve/veya
değişik ölçeklerde her türlü fiziki planlama çalışmalarının yapıldığı
meslek odaları tarafından tescili yapılmış özel ya da tüzel kuruluşlar,
2.İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI: merkezi yönetimin merkez
ve taşra örgütleri ile yerel yönetimler içerisinde ilgili yasalar çerçevesinde
doğrudan planlama ve ilgili görev ve yetkileri bulunan kuruluşlar
3.DİĞER/AKADEMİK: İTÜ bünyesinde yürütülen araştırma projeleri,
döner sermaye projeleri ar-ge teknokent projeleri, atölye niteliğindeki yaz
okulları, meslek odaları kapsamında vb. çalışmalar

Öğrencinin staj
yapabilmesi için en az 60
kredilik dersi almış
olması şartı aranı

İTÜ Staj Genel Esasları
ve Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü Staj Ek
Esasları çerçevesinde
Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü Staj
komisyonu tarafından
değerlendirilecektir.

1.ÜRETİCİ FİRMA: Ürünün üretildiği, ürünün hammaddesinin işlenişi,
araştırma-geliştirme çalışmaları, tasarımı, çeşitli işlemlerden sonra sonuç
ürüne dönüştürülmesi, pazarlanması yapılan firmalar
2.FABRİKA: Ürünün hammaddeden mamul hale seri üretimle
dönüştürüldüğü kuruluşlardır
3.BÜRO: Endüstriye ürün tasarımı konusunda hizmet veren bürolarda,
Pazar araştırması, ürün tasarımı, sunum teknikleri (3 boyutlu çizim
yazılımları, modelleme) yapılmakta olan yerlerdir
4.DİĞER/ÖZEL: Yurtiçi veya yurtdışı üniversitelerin iş birliği içinde
düzenledikleri özel yaz okulları, Endüstri destekli ya da tasarımcı grupları
tarafından oluşturulmuş atölyelerde yapılan çalışmalar, Eğitim amaçlı
olarak yapılmış olan atölye çalışmaları, Üniversitelerde öğretim üyeleri
tarafından yapılan tasarım çalışmalarında bulunma

Öğrencinin staj
yapabilmesi için en az 60
kredilik dersi almış
olması şartı aranır

İTÜ Staj Genel Esasları
ve İç Mimarlık Bölümü
Staj Ek Esasları
çerçevesinde İç Mimarlık
Bölüm Staj komisyonu
tarafından
değerlendirilecektir.

1.İÇ MİMARLIK BÜROLARI: iç mimarlık büroları, iç mekân elemanları
satış birimleri ve atölyeleri, fabrikalar
2.ŞANTİYE: inşaat firmaları şantiyeleri
3.DİĞER/ÖZEL STAJ: proje yönetim firmaları, yapı denetim firmaları,
inşaat firmaları merkez örgütü, kamu kuruluşları (belediyelerin ilgili
bölümleri, bakanlıkların veya bağlı genel müdürlüklerin ilgili diğer kamu
kuruluşlarının büro hizmetleri birimleri, çeşitli kuruluşların düzenledikleri
atölyeler ve/veya diğer mesleki etkinlikler, yaz okulları arkeolojik kazı
alanlarında ve/veya tarihi sit alanlarında ve/veya tarihi yapılarda iç
mekânları belgeleme, yüzey/alan araştırmaları, DPT, TÜBİTAK vb.
Araştırma projeleri.

Öğrencinin staj
yapabilmesi için en az 60
kredilik dersi almış
olması şartı aranır

1.FİDANLIK (“Sektör şartları ve öğrencinin öğrenim çıktıları
düşünüldüğünde fidanlık stajlarının çevrimiçi platformlar
üzerinden yapılması mümkün görünmemektedir.

İTÜ Staj Genel Esasları
ve Peyzaj Mimarlığı Staj
Ek Esasları
çerçevesinde Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Staj

1.FİDANLIK: Fidanlık İşletmeleri
2.BÜRO: Peyzaj Mimarlığı Büroları, Peyzaj Mimarlığı İle İlgili Çalışma
Alanı Bulunan Mimarlık ve Kentsel Tasarım Büroları, İlgili Kamu
Kuruluşları, İ.T.Ü. bünyesinde yürütülen Döner Sermaye Projeleri, Ar-Ge
işletmelerindeki projeler

MESLEKİ
ZORUNLULUKLARDAN
DOĞAN ÖZEL
ŞARTLAR (VARSA)
Öğrencinin staj
yapabilmesi için en az 60
kredilik dersi almış
olması şartı aranır

Staj yapılan yerlerde bir
mimar ve/veya iç mimar
ile çalışma zorunluluğu
aranacaktır.
Staj raporları, staj
yapılan firma tarafından
Mimar ya da İç Mimar
unvanına sahip kişiler
tarafından
onaylanmalıdır.
Öğrencilerin staja
başlayabilmeleri için en
az 60 kredilik dersi
tamamlamış olmaları
gerekmektedir.

İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ EK ESASLARI (İTÜ Senatosu’nun 11.06.2020 tarih, 738 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde mezuniyet aşamasında olmayan,2., 3. ve 4. Sınıflarda okumakta olan öğrencilere yöneli k yarım kalan ya
da hiç başlatılamayan stajlar)
(EK.1)

İkinci 20 günlük dilim
Peyzaj Tasarımı ve
Projelendirme (BÜRO)
konularını ve Üçüncü 20
günlük dilim Peyzaj
Tasarımı ve Uygulaması
(ŞANTİYE) konularını
kapsar

Hastalık riskinin tamamen ortadan kalkmamış olması
sebebiyle bu dönemde özellikle önerilmemekle birlikte,
öğrencinin kendi isteği ve sorumluluğunda olmak şartıyla
fidanlık stajları yüz yüze yapılabilecektir.”)
2.BÜRO (“Büro stajları staj içeriğinin önceden staj
komisyonuna sunulması şartı ile çevrimiçi olarak, ya da
öğrencinin kendi isteği ve sorumluluğuyla yüz yüze
yapılabilecektir. Çevrimiçi olan stajların da yine yüz yüze
stajlar gibi 20 çalışma günü yapılması gerekmektedir.”)
3.ŞANTİYE (“Sektör şartları ve öğrencinin öğrenim çıktıları
düşünüldüğünde şantiye stajlarının çevrimiçi platformlar
üzerinden yapılması mümkün görünmemektedir.
Hastalık riskinin tamamen ortadan kalkmamış olması
sebebiyle bu dönemde özellikle önerilmemekle birlikte,
öğrencinin kendi isteği ve sorumluluğunda olmak şartıyla
şantiye stajları yüz yüze yapılabilecektir.”)

komisyonu tarafından
değerlendirilecekti

3.ŞANTİYE: Peyzaj Mimarlığı İle İlgili Çalışma Alanı Bulunan İnşaat
Firmaları

Öğrencilerin fidanlık
stajını yapabilmeleri için
Plant Material 1 veya
Plant Material 2
derslerinden en az birini
tamamlamış olmaları
gerekmektedir

