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Ödev Konuları

1 Böcek zararları ile mücadele yöntemleri

2 Parazit bitkiler, zararları ve mücadele yöntemleri

3 Hayvan zararları

4 Nematodlar, zararları ve mücadele yöntemleri

5 Dolu ve kar zararı

6 Rüzgar, fırtına ve hortum zararı 

7 İklim değişikliğinin bitkilerde neden olduğu zararlar

8 Ülkemizde son yıllarda görülen egzotik zararlı böcekler ve zararları

Önemli Bilgilendirmeler

1) Ödev gruplarındaki konular en az 1 ve en fazla 2 öğrenci tarafından oluşan gruplar tarafından seçilebilir. Ödev konuları,

her bir ödev grubunu oluşturacak öğrenci(ler) tarafından belirlenecek grup başkanları tarafından, ödev grubunu oluşturan

öğrenci(ler) ile birlikte 131-B numaralı odada kura usulü ile belirlenecektir. 

2) Ödev konuları seçim işlemi 02.03.2020 tarihinde saat 08:30‘da başlayacak ve 03.04.2020 saat 15:00'te sona erecektir.

Ödev grubunu ve konusunu seçen öğrenciler, dersi veren öğretim üyesine öğrenci numarası, adı ve soyadı gibi bilgilerini

kayıt ettirmelidir. Ödev konusu seçimi ile ilgili belirlenen tarihlerde ödev gruplarından herhangi birisini seçmeyen

öğrenci(ler) kendileri için belirlenecek olan ödev konusunu hazırlayacaklardır. Kesinleşen ödev grup listeleri, ödev seçim

işleminin bittiği haftayı takip eden ilk haftalar içinde ders esnasında öğrencilere duyurulacak olup, bölüm internet sayfası

ve öğrenci duyuru panosunda da ayrıca ilan edilecektir.

3) Ödev raporları, 13.04.2020 saat 15:00' e kadar Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAYSAL'a (131-B numaralı oda) elden teslim

edilecektir. Ayrıca, ödev raporları ve sunumu word ve power point şeklinde GrupX (X rakamı ödev konularının karşısında

yer alan Ödev Grup No rakamıdır) konu başlığı açıklamalı ismailbaysal@duzce.edu.tr ve baysaliso666@gmail.com

adresine 13.04.2020 saat 15:00' e kadar mail yolu ile yollanacaktır. Belirtilen tarih ve saatte ödev raporunu elden teslim

etmeyen gruplar başarısız sayılacaklardır.

4) Hazırlanan ödev raporları beyaz A4 kağıdına çıktı alınmış ve zımbalanmış bir şekilde, şeffaf dosya, kapaklı dosya ya da

klasör dosya içerisine konulmadan elden teslim edilecektir.

5) Ödev raporlarının hazırlanmasında, Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi internet sayfasından ulaşılabilecek olan ödev

raporu taslağı esas alınarak ödev raporları hazırlanacaktır.

6) Ödev grupları, ödev konusu ile ilgili bir sunum hazırlayacaktır. Ödev sunumlarının yapılacağı yer ve tarih, ödev teslimi

için son tarih olan zaman aralığından sonraki izleyen tarihlerde ders esnasında sözlü olarak duyurulacak, bölüm öğrenci

duyuru panosu ve bölüm internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
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