ANKARA ÜNIVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ
Peyzaj Mimarlığı öğrencileri 2. Sınıfta (4. Yy sonu) fidanlık, 3. Sınıfta (6.
Yy sonunda) büro stajı yapmak zorundadırlar. Stajyer öğrenciler
Ankara
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
Staj
İlkelerine
uymak
zorundadırlar.(Bakınız: http://agri.ankara.edu.tr/yonergeler-ve-ilkeler/)
Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Staj İlkelerine ek olarak
Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerinin Staj yeri seçimi ve staj süresince
stajyer öğrenciden beklenen bilgi, birikim ve becerilerin kazanılması
için gereken kuralların açıklanması amacı ile hazırlanmıştır.

A.

Staj yeri seçimi ile ilgili kurallar

1. “Fidanlık stajı” özel ya da resmi kurum, kuruluş ya da işyerlerinde
yapılabilir. Ancak staj yapılan yer “fidanlık stajı” gerekleri olarak
belirlenen aşağıdaki konularda faaliyet gösteren ve stajyer
öğrencinin bu konularda bilgi, birikim ve beceri kazanacağı bir
kurum olmalıdır.
a. Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında değerlendirilen (doğa
onarımı, karayolu, şev muhakameti, erozyon engelleme ya da
peyzaj tasarımında kullanılacak süs bitkilerini (yerli ya da
egzotik) tanıma, öğrenme vb.
b. Bitki üretimi ve yetiştirmeye yönelik (çelik alma, tohum
toplama, repikaj, şaşırtma, aşı vb )
c. Fidanlık kurma, tesis işletme vb. çalışmalar ile çeşitli bitki
çoğaltma, yetiştirme, üretimi, tanıma, etiketleme,fidan dikimi,
pasaport vb.

2. “Büro stajı” Peyzaj Mimarlığı eğitiminin ilk üç yılında edinilen
temel bilgi ve teorilerin Peyzaj tasarımı ya da planlaması
kapsamındaki bir projenin gerçekleşmesine katkı sağlayacak
deneyimin kazanılması amacı ile yapılmalıdır. Bu amaçla büro
stajı yapılan kurum, bünyesinde Peyzaj Mimarı ve ilgili diğer
disiplinlerle (Şehir Plancısı, Mimar, iç Mimar vb.)
birlikte
çalışılabilecek bir kurum olmalıdır. Büro stajında aşağıdaki
konularda bilgi, deneyim ve beceri kazanmasına katkı
sağlayacak bir kurum seçilmelidir. Bunlar;
a. Peyzaj Mimarlığı tasarım ya da planlama çalışmaları,
b. Farklı planlama hiyerarjisi içerisinde peyzaj planlama (korunan
alanlar yönetim planı, çevre düzeni planı, imar planı vb.)
ölçeklerde çalışmalar,
c. Peyzaj tasarımında farklı ölçeklerde (sörvey, analiz, kesin proje,
uygulama projeleri, detaylar vb.) ve kapsamda konut
bahçesi, çocuk oyun alanı, mahallle parkı, yol ve meydan
düzenlenmeleri, tatil köyleri, otel, eğitim ya da sağlık kuruluşları
bahçeleri gibi peyzaj tasarımı ve uygulama ve/veya keşif,
metraj, ihale dosyası hazırlama gibi çalışmalar,

B. Staj süresince yapılacak çalışmalara ilişkin
kurallar
Stajyer öğrenci her iki staj kapsamında A.Ü. Ziraat Fakültesi Staj
Yönergesinde de belirtildiği gibi staj defteri tutmakla yükümlüdür. Bu
defter staj süresince yapılan işlerin günlük olarak değerlendirildiği,
çalışılan konuların ve uygulamaların işlendiği kapsamlı bir biçimde
tutulmalıdır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri bu defteri, metin ile
birlikte, çizim, şekil, fotoğraf, grafikler gibi görsel açıklayıcılarla
hazırlamalıdırlar. Öğrenci staj süresince yaptığı çalışmaları anlatan,
değerlendiren gerektiğinde kişisel yorumları ve sorgulamalarını da
içeren notlarla açıklamalı olarak hazırlamalıdır.

