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Programımız Hakkında

Sanatsal, kültürel ve teknolojik olguların, gündelik hayatın içerisine entegre edildiği alanlardan biri
olan iç mekan tasarımı, insan hayatının büyük bir çoğunluğunun geçtiği mekanları, işlevsellik, estetik
ve teknolojik özellikleri açısından düzenlemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan son derece güncel bir
alandır. Günümüzde bilişim çağında iletişimin oldukça yoğun yaşanması ve tüketici ihtiyaçlarının
sürekli değişmesi sebebi ile iç mekan tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak
mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır. İç Mekan Tasarımı Programı ile öğrenciler bu
yeterlikleri kazanabilecekleri hem teorik hem de pratik eğitimi almaktadırlar.
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Tasarım Bölümünde yer alan İç mekan Tasarımı
Programı 2019 yılında açılmış olup, 2021 yılında öğrenci alımına başlanmıştır.

Genel Tanıtımımız



Amacımız; Programımız, iç mekanların düzenlenmesinde sanatsal ve teknolojik bilgisini bir araya
getirebilen, teknik çizim yapabilen, farklı iç mekanları tasarlayabilen, tasarladığı mekanların
sunumu, gerçekleştirilmesi (uygulama aşaması) aşamaları için gerekli bilgi ve teknik donanımı
uluslararası standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi
bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, iç
mekan tasarımı teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Misyonumuz; Ülkesine ve toplumsal çevresine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve iş ahlakının
gereklerini yerine getiren bunun yanı sıra teknolojiyi yakından takip edip, kendini geliştirerek ihtiyacı
olan bilgiye nereden ve nasıl ulaşacağını bilen, nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.

Amaç / Misyonumuz



Hedefimiz; kültürel değerlerini çağdaş bir anlayışla yorumlayabilen, nitelikli ve donanımlı iç mekan
tasarımı teknikerlerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Vizyonumuz; modern ve yenilikçi düşünce ile problemlere çözümler üretebilen, alanında iyi bir
uygulama bilgisine sahip, nitelikli, meslek etiği ve iş ahlakı kavramlarını özümsemiş mezunlar ile
sektörün geleceğine katkıda bulunabilen bir program olmaktır.

Hedef / Vizyonumuz



Programımızın vizyon ve misyonunu oluşturan temel amaçlarımız;

1
Teknolojik gelişmelere 
duyarlı, toplumun ve 
sektör temsilcilerinin 
beklentilerine uygun 
insan kaynağı yetiştirmek

2
Öğretim elemanları ile
uygulama ve sonuç odaklı
bir eğitim sunmak

3
Katılımcı, kendine 
güvenen bireyler 
yetiştirmek

4
Araştırmayı ve yeniliği 
kendine görev edinmiş 
bireyler yetiştirmek



Mezunlarımızın Çalışabilecekleri Sektörler

Mobilya imalatı ve iç 
mekan tasarımı ve 
uygulaması yapan 
işletmelerde tasarım ve 
uygulama elemanı 

İnşaat firmalarında 
mekan tasarım ve 
uygulama ekiplerinde

Mekan tasarım 
danışmanlığı yapan 
firma ve tasarım 
ofislerinde ara 
eleman 

Restorasyon 
firmalarında proje 
elemanı olarak 

Mimarlık ve 
mühendislik 
bürolarında çizim 
elemanı veya 
tasarımcı olarak

Maket yapım 
bürolarında vb. 



Mezunlarımızın Dikey Geçiş Yapılabilecekleri Lisans Bölümleri

El Sanatları 

Kültür 
Varlıklarını 
Koruma ve 

Onarım

Tezhip Sanatı

Mimarlık İç Mimarlık 

Geleneksel Türk 
Sanatları 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 



Mezunlarımızın Dikey Geçiş Yapılabilecekleri 
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

İşletme, 
Konaklama 
İşletmeciliği 

Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım 

Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık

Çalışma 
Ekonomisi ve 

Endüstri 
İlişkileri 

Maliye 

Uluslararası 
İlişkiler

İktisat, Kamu 
Yönetimi 

Turizm 
İşletmeciliği



Akademik Kadromuz

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Bilgin İÇEL

Dr. Öğr. Üyesi 
Akın KIRAÇ

Öğr. Gör. 
Tuncay BİLGE

Öğr. Gör. 
Oktay OKCU

Öğr. Gör. 
Gülyaz AL

Programımız Tasarım Bölümü’ne bağlıdır.

Detaylı bilgi için;
https://ctbmyo.comu.edu.tr/



• Derslerimize ilişkin genel bilgilere üniversitemiz eğitim kataloğundan 
(https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?i
d=7544&culture=tr-TR) ulaşılmaktadır.

• Ders seçme işlemleri ve dönemlik dersler ile ilgili işlemler ise Üniversite 
Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) (https://ubys.comu.edu.tr/) üzerinden 
gerçekleştirilmektedir.

Derslerimiz

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7544&culture=tr-TR


Okulumuz bünyesinde her dönem eğitim için Tasarım Bölümüne
tahsis edilen bilgisayar laboratuvarlarımız, derslikler ve çizim
atölyesi bulunmaktadır. Uygulamalı eğitimlerin verildiği Sarıcaeli
yerleşkesinde yer alan bir atölyemiz mevcuttur.

Fiziki Kapasitemiz



Bilgisayar Laboratuvarları



Çizim Atölyesi ve Tasarım 
Bilgisayar Laboratuvarı



Aktif olarak kullanılmaktadır. Yapılan işlerle ilgili 
örnekler;

Atölyemiz











CNC MAKİNASINDA 
YAPILAN DESENLİ 

PANEL TASARIMI VE 
ÜRETİMİ



Mezuniyet
İç Mekan Tasarımı Programı’ndaki tüm
derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 genel
not ortalamasına (GNO) sahip olan, 120
AKTS krediyi tamamlayan ve stajlarını
belirtilen sürede ve özellikte başarı ile
bitiren öğrencilerimiz mezun olurlar.
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