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ORMANCILIK UYGULAMALARI-II DERSİ KURALLARI  

 

1) Uygulamaya katılan bütün lisans öğrencileri, almış oldukları Ormancılık Uygulamaları-II dersinin gereği, 

uygulamaya katılmayı kendi hür iradeleriyle kabul etmiştir. Uygulama, resmi ders faaliyeti olarak 
yapıldığından bir bütündür ve öğrencilere mücbir haller dışında kesinlikle izin verilmez. 

 

2) Uygulama süresince yapılacak bütün faaliyetler dağıtılmış olan “Uygulama Programı”na göre olacaktır. 
Uygulamaya katılan öğrencilerin, program dışı ziyaret önerisi getirmesi yasaktır. 

 

3) Yolculuk ve ziyaretler esnasında; öğrenciler, öğretim elemanlarının bütün uyarı ve talimatlarına harfiyen 

uymakla yükümlüdürler. 
 

4) Yolculuk ve ziyaretler sırasında;  üniversitemiz, fakültemiz ve bölümümüzün birer temsilcisi olmak sıfatıyla, 

bu sıfatın gerektirdiği vakara yakışır tutum ve davranışlar içinde olunacak, söz konusun temsil ruhuna uygun 
hareket edilecektir. 

 

5) Yolculukta araç içerisinde oturulacak yerlerin planlanması öğrencilere ait olup, herkes bu konuda birbirine 
saygılı ve anlayışlı davranacaktır. 

 

6) Konaklamalarda öğretim elemanlarınca yapılacak düzenlemeye göre oda dağılımı yapılacaktır. 

 
7) Uygulama boyunca, hiçbir öğrenci birbirine kaba ve saygısız davranmayacak, başkalarını rahatsız edici 

biçimde yüksek sesle konuşmayacak ve bütün öğrenciler bulundukları ortamı daima temiz tutacaktır. 

 
8) Konaklamayı ebeveyn veya yakın akraba yanında yapmak isteyen öğrenciler, bu konuda oluşturulacak özel 

koşulları yerine getirmeleri ve arazi uygulama programını aksatmamaları şartıyla izinli sayılabileceklerdir. 

Öğretim elemanlarının uygun görmediği izin talepleri kabul edilmeyecektir. 

 
9) Anlatımlar esnasında yiyecek, içecek, sigara vb. maddelerin tüketilmesi ve cep telefonu ile konuşulması 

kesinlikle yasaktır. 

 
10) Uygulama süresince, öğretim elemanları tarafından verilecek “serbest zaman” dilimlerinde; öğrenciler hür 

iradeleri ve tamamen kendi kararlarıyla hareket etmiş sayılacağından, söz konusu serbest zamanlarda 

başlarına gelebilecek olaylardan bütünüyle kendileri sorumlu olacaklardır. Bu konuda kişisel anlamda 
öğretim elemanlarına ve kurumsal anlamda bölüme/fakülteye herhangi bir sorumluluk isnat edilemez. 

Öğrenciler bu kuralın bilinciyle hareket etmek zorundadırlar. 

 

11) Yukarıdaki maddelerde yer almayan bütün hususlarda son kararı verme yetkisi öğretim elemanlarındadır. 
Öğrenciler öğretim elemanlarınca alınan bütün kararlara uymak zorundadırlar. 

 

12) Öğretim elemanlarından birisi “gezi baş sorumlusu” olarak ilan edilecek ve bütün durumlarda “son karar 
verme yetkisi” kendisinde olacaktır. 

 

13) İşbu kurallara uymayan öğrenciler hakkında tutanak hazırlanarak, uygulama dönüşünde haklarında 
soruşturma açılacak ve KTÜ Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca haklarında işlem 

yapılacaktır.  

Yukarıda maddeler halinde verilen “Ormancılık Uygulamaları-II Dersi Kuralları”nı okudum, anladım ve 

kabul ettim. Bu uygulamaya kendi hür irademle katıldığımı ve bütün kurallara harfiyen uyacağı beyan ederim.                                  
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