İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

Genel Esaslar
MADDE 1: Amaç Staj, öğrencilerin iç mimarlık eğitimi kapsamında kurumsal ve uygulamalı
derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim
süreçlerinde pekiştirmelerini ve bu süreçlerde ortaya çıkan özgün durumlarla eğitimlerine yön
vermelerini sağlamaya yöneliktir.
MADDE 2: Staj Yapılabilecek Alanlar (Tanımlar)
Stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında şu alanlarda yapılması söz konusudur:
-İç mimarlık büroları
-Proje yönetim firmaları
-Yapı denetim firmaları
-İnşaat firmaları merkez örgütü
-İnşaat firmaları şantiyeleri
-İç mekan elemanları satış birimleri ve atölyeleri
-Fabrikalar
-Kamu kuruluşları (belediyelerin ilgili bölümleri, bakanlıkların veya bağlı generl
müdürlüklerin ilgili birimleri ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının büro hizmetleri birimleri)
-Çeşitli kuruluşların düzenledikleri atölyeler veya diğer mesleki etkinlikler, yaz okulları,
arkeolojik kazı alanlarında ve/veya tarihi sit alanlarında ve/veya tarihi yapılarda iç mekanları
belgeleme, yüzey/alan araştırmaları.
İTÜ İç Mimarlık Bölümü öğrencileri için staj yaptıkları yerlerde bir mimar ve/veya iç mimar
ile çalışma zorunluluğu aranacaktır.
Tanımlar ve Açıklamalar
İç Mimarlık Büroları: İç mimarlık büroları temelde binaların iç mekan projelendirme
(tasarım) işlerinin yapıldığı işletmelerdir. Bu işletmelerde esas olarak binaların 1/200 ölçekten
1/1 ölçeğe kadar uzanan ölçekte tasarımları yapılmakta bunun yanı sıra bu bürolarda bina iç
tasarımıyla ilgili çeşitli disiplinlerin koordinasyonu veya yönetimi yapılmaktadır (tasarım
yönetimi). Bu işletmelerde temelde iç mekanların ve fuar stantları gibi daha küçük ölçekli
birimlerin proje yönetim işleri niteliğindeü fizibilite çalışmaları, ihale çalışmaları, sözleşme
yönetimi, inşaat ve ince yapı kontrollüğü gibi temel işler de görülebilmektedir.
Proje Yönetimi Firmaları (ve/veya Kontrollük Örgütleri): Proje yönetimi firmalarının
(pratik çalışma bağlamında ele alındığında) temel işlevi, mal sahibi (proje sahibi) adına bina
üretim sürecindeki tüm faaliyetlerin planlanması ve kontrol edilmesi, bir başka deyişle mal
sahibi adına bina üretiminin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi işi olarak
anlaşılmaktadır. Bu firmalar temelde bina üretim faaliyetine katılan tüm birimlerin,
(işletmelerin) yapacakları işleri tanımlayan, bunlarla mal sahibi adına sözleşme yapan ve bu
birimlerin faaliyetlerini sözleşmelere göre kontrol eden firmalardır.

Yapı Denetim Firmaları: Yapı denetim kuruluşları, yapım faaliyetlerinin ve bu işlerde
kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğunu denetlemek ve jeoteknik raporlar ile
uygulama projelerini kontrol etmekle yükümlüdür.
İnşaat Firmaları Merkez Örgütü: İnşaat firmaları merkez örgütü kavramı binaların yapım
işini üstlenmiş firmaların şantiye birimleri dışında genel olarak merkez adıyla nitelenen
işlevsel birimlerinin tümünü tanımlamaktadır. Bu merkez örgütünde inşaat firmaları teklif
hazırlama, ihalelere katılma, firma şantiyelerini kontrol etme, izleme, makine ve ekipman
yönetimi, malzeme temini, maliyet kontrol, kesin hesap ve benzeri bazı çalışmalar
gerçekleştirmektedir. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde doğrudan doğruya mimarlar ve iç
mimarlar görev yapabilmektedir.
İnşaat Firmaları Şantiyeleri: İnşaat firmaları şantiyeleri, inşaat firmalarının merkezi örgütü
dışında, doğrudan doğruya bina ve iç mekan üretimi faaliyetini gerçekleştiren örgütsel
birimlerdir. Şantiyelerde üretim faaliyetiyle ilgili olarak iç mimarlar tarafından yapılan çok
sayıda çalışma söz konusudur. Bunlar temelde, uygulamanın yürütülmesi ve kontrolü, kalite
kontrolü, hakediş, metraj, kesin hesap, geçici ve kesin kabul, termin ve kaynak planlaması ve
benzeri işlerdir.
İç Mekan Elemanları Satış Birimleri ve Atölyeleri: İç mekan elemanlarının (mobilya,
hareketli, sabit ve geçici iç mekan öğeleri, mutfak-banyo gibi sistemler) aydınlatma, akustik
vb. uygulamaların çözümlemelerini, tasarımını üretimini, sunumunu ve montajını yapan
kuruluşlar olarak anlaşılmalıdır. Bu işletmelerde temelde çeşitli kullanımı olan iç mekanların
projelerine ilişkin fiziksel, boyutsal, modüler, ekonomik, estetik ve sosyal açılardan uyum
sağlayan elemanların üretimi ve pazarlanması esastır. Bu kuruluşlarda iç mimarlar aktif olarak
görev alabilmektedirler.
Fabrikalar: İç mekan uygulamalarında kullanılan malzemelerin, hareketli ve sabit iç mekan
öğelerinin üretimini yapan tesisler anlaşılmalıdır. Bu işletmelerde kalite kontrol, ürün
araştırma geliştirme, tasarım, projelendirme ve piyasa araştırması yapan birimlerde görev
alabilirler.
Kamu Kuruluşları: Yerel yönetimlerin, bakanlıklara bağlı genel müdürlüklerinin ve/veya
diğer kamu kuruluşlarının ilgili birimlerinde (örneğin bakanlıklara bağlı çeşitli
müdürlüklerde) çeşitli iç mimarlık faaliyetleri yapılabilmektedir.
Atölye, Yaz Okulları: Atölyeler, yaz okulları diğer mesleki etkinlikler, arkeolojik kazı
alanlarında ve/veya tarihi sit alanlarında ve/veya tarihi yapılarda iç mekanları belgeleme,
DPT, TÜBİTAK ve Döner Sermaye projeleri.

ÖZEL ESASLAR
MADDE 3: Büro (iç mekan tasarımı) Stajı Esasları
3.1. Büro (iç mekan tasarımı) Stajının Amaçları:
Büro stajı yapacak olan öğrenciden öncelikler beklenen, Üniversite’de iç mekan tasarımı ile
ilgili derslerde aldığı bilgiler doğrultusunda beceri ve tecrübesini arttırıcı pratik yapma
olanağını bulmasıdır.
Bununla birlikte, büro stajı süresinde, gerçek hayattaki iç mekan tasarımı ve projelendirme
alanındaki uygulamaları yerinde görmek ve bir disiplinler arası faaliyette bulunmak suretiyle
yeni bilgi ve becerilerin kazanılması esastır.

Büro stajının bir diğer amacı da, iç mimarlık eğitimi sırasında almış olduğu bilgilerin ve
kazandığı becerilerin, gerçek hayattaki diğer koşullarla birlikte değerlendirildiğinde, diploma
sonrası meslek hayatında yapabileceği işler ve çalışabileceği alanlar konusunda yol gösterici
olmasını sağlamaktır.

3.2. Büro Stajı Sonunda İstenen Belgeler
Büro Günlüğü (staj defteri) ve Eki Staj Sırasında Yapılan Çizim vb. Dokümanlar
Staj defteri, büro stajı yapanlar tarafından bir tür büro günlüğü olarak algılanıp gerekli
kayıtlar yapılacaktır. Bu kayıtların içeriğinde, her gün büroda yapılan genel faaliyetler,
öğrenci tarafından bizzat yapılan tasarım, çizim, maket vb. gibi iç mimarlık ile ilgili
faaliyetler yer alacaktır.
Büro stajı yapan bir öğrenci, staj süresinin sonunda, staj defterinde yer alan sırayla, kendisinin
bizzat yaptığı her türlü çalışmaya ait belgelerin birer kopyasını bir dosya halinde
düzenleyerek teslim edecektir. Bu dosya da ayrıca, öğrencinin bizzat yaptığı işin, bürodaki
genel iş içerisindeki önemini ortaya koyacak diğer belgeler de yer alacaktır. Bu dosyada yer
alacak belgelerin başlıcalarını: iç mekan tasarım etütleri, iç mimarlık projeleri, detay
çizimleri, perspektifler, maket fotoğrafları, vb. olarak sıralamak mümkündür.

MADDE 4: Şantiye Stajı Esasları
4.1. Şantiye Stajının Amacı
Şantiyede staj yapan öğrenci, staj yaptığı şantiyede bina iç mekanlarının gerçekleştirilmesi ya
da onarımı için var olan tüm maddi ve insan gücü potansiyelini, bu potansiyelin unsurlarını,
bunların arasındaki ilişkiyi tanımış olmalı ve şantiyede sistemin nasıl işlediğini öğrenmelidir.
Öte yandan şantiyedeki üretimin gerçekleşmesini sağlayan, çok sayıda birbirinden farklı
nitelikte iş yapılmaktadır. Öğrenci şantiyedeki çalışma sırasında, o şantiyede gerçekleştirilen
işlerden en az birini ayrıntılı bir şekilde öğrenmeli, bunun için de o şantiyede böyle bir işin
bizzat içinde olmalıdır.
4.2. Şantiye Stajı Sonunda İstenen Belgeler:
Şantiye Günlüğü (staj defteri): Şantiye defteri, şantiye stajı yapanlar tarafından bir tür
şantiye günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Şantiye günlüğüne her gün
şantiyede meydana gelen önemli olaylar ve öğrencinin bizzat çalıştığı işler ilgili gelişmeleri
fotoğraf ve çizim destekli olarak kaydedecektir.
MADDE 5: Büro (İç Mekan Tasarımı) ve Şantiye Dışı Alanlarda Yapılacak Özel Stajın
Esasları
5.1. Özel Stajın Amacı
Büro ve şantiye stajları dışında, iç mimarlık mesleğinin disiplinler arası ilişkilerini tanıtıcı ve
kavratıcı farklı alanlarda deneyim kazanmak amacıyla, aşağıda belirtilen gruplardan birinde
staj yapabilecektir.

a. Proje yönetim firmaları, yapı denetim firmaları, müşavirlik firmaları, inşaat firmaları
merkez ofisleri ve kamu kuruluşlarının ilgili birimleri,
b. DPT, TÜBİTAK, Döner Sermaye vb. araştırma projeleri,
c. Yaz okulları, atölyeler, diğer mesleki etkinlikler, arkeolojik kazı alanlarında ve/veya
tarihi sit alanlarında ve/veya tarihi yapılarda iç mekanları belgeleme ve alan
araştırmaları.
Başarı Belgesi: Yaz okulları, atölyeler sonunda öğrencinin çalışmasının başarılı olduğunu
gösteren belgenin kopyası staj zarfının içine konulacaktır.
MADDE 6
İTÜ Staj Genel Esasları Madde 5’e göre, öğrencinin staj yapabilmek için minimum 35 krediyi
tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrencilerin staja başlayabilecekleri dönemler veya ön
şartlar Bölümlerin Staj Esasları’nda belirlenmektedir.
İTÜ İç Mimarlık Bölümü’nde öğrencilerin üçüncü dönemini tamamlamış olması
gerekmektedir.

MADDE 7
İTÜ Staj Genel Esasları Madde 8’e göre, öğrenciler pratik bilgi ve becerilerini arttırmak
amacı ile ilgili kamu ve özel kurum veya kuruluşlarında toplamda en az 30, en fazla 45 iş
günü olmak kaydı ile süreleri bölümler tarafından belirlenen staj yapmak zorundadır. Staj
süreleri, istenen staj tiplerini/alanlarını sağlamak şartı ile her defasında, en fazla 30, en az 10
günlük olmalıdır. Mezun olabilmek için bu sürenin tamamlanmış olması zorunludur.
İTÜ İç Mimarlık Bölümü öğrencileri, kamu ve özel kurum veya kuruluşlarında, toplamda en
az 60 iş günü staj yapmak zorundadır. Bu stajları 20 günlük üç staj halinde tamamlamaları
tavsiye edilir. Büro ve şantiye içerikli stajlar zorunlu stajlardır. Özel staj, büro ya da şantiye
içeriğinde de yapılabilir.

