
 

 

OM471 Yangın Amenajmanı Dersi (2019-2020 Bahar Dönemi) ödevine ilişkin bilgilendirme 

1) Ödev konusu sadece 1 öğrenci tarafından alınabilir. 

2) Ödev konuları, dersi alan öğrenciler tarafından, 131-B numaralı odada veya ders saatinde, her bir 

öğrenci için kura usulü ile belirlenecektir.  

3) Ödev konuları seçim işlemi 02.11.2019 tarihinde saat 15:00’de sona erecektir.  

4) Öğrenciler, numarası, adı ve soyadı gibi bilgileri kayıt ettirme ve ödev rapor konusunu seçme  

mecburiyetindedir. 

5) Ödev konusu seçimi ile ilgili belirlenen tarihlerde ödev gruplarından herhangi birisine dahil olmayan 

öğrenci(ler), kendileri için belirlenecek olan ödev konusunu hazırlayacaklardır. 

6) Ödev raporları, 13.12.2019 saat 17:00' e kadar Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAYSAL (131-B numaralı 

oda) tarafından elden teslim alınacaktır. Söz konusu tarih ve saatte ödevini teslim etmeyenler 

başarısız sayılacaklardır. 

7) Ödev raporları, Bölüm internet sayfasından indirilebilecek olan ödev raporu taslak şablonu ve 

içindeki açıklamalar dikkate alınarak hazırlanacaktır.  

8) Ödev değerlendirmede; raporların ödev yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılmış olması, güzel 

bir raporlama dili ve tekniğinin kullanılmış olması, elden ve mail adresine zamanında teslim gibi 

hususlar dikkate alınacaktır. 

9) Ödev raporlarının hazırlanmasına ilişkin yazım kurallarına Orman Fakültesi internet sayfasından ve 

Orman Mühendisliği Bölümü öğrenci duyuru panolarından ulaşılabilir. 

10) Hazırlanan ödev raporları A4 kağıdına çıktı alınmış ve zımbalanmış bir şekilde, şeffaf dosya, kapaklı 

dosya ya da klasör dosya içerisine konulmadan teslim edilecektir. 

11) Ödev raporları word belgesi olarak GrupX (X grup numarası olup, ödev konularının belirlenmesi 

sırasında verilecektir) konu başlığı şeklinde ismailbaysal@duzce.edu.tr ve 

baysaliso666@gmail.com adreslerine 13.12.2019 saat 17:00' e kadar mail ile ulaştırılmalıdır.  

12) Her bir öğrenci, ödev konusu ile ilgili bir sunum hazırlayacaktır. Ödev sunumlarının yapılacağı yer 

ve tarih, ödev teslimi için son tarih olan zaman aralığından sonraki izleyen haftalarda, ders 

saatlerinde öğrencilere sözlü olarak duyurulacaktır. Ayrıca, yazılı ve internet ortamında da gerekli 

duyurular yapılacaktır. 

13) Hazırlanan ödev raporları beyaz A4 kâğıdına çıktı alınmış ve zımbalanmış bir şekilde, şeffaf dosya, 

kapaklı dosya ya da klasör dosya içerisine konulmadan elden teslim edilecektir. 24.10.2019 

 

 

 

 

 Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAYSAL 

Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü 

 Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı  

Grup no OM471 Yangın Amenajmanı dersi (2019-2020 Güz Dönemi) Ödev Konuları 

1 Ormancılıkta yanıcı madde yönetimi  

2 Orman-ziraat-yerleşim arakesitlerinde yangınlar, mücadelesi ve korunma yöntemleri  

3 Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında kullanılan personel koruyucu kıyafet ve ekipmanlar 

4 Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında kullanılan el araçları 

5 Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında kullanılan motorlu kara araçları 

6 Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında kullanılan motorlu hava araçları 

7 Büyük orman yangınları, organisazyonu ve mücadelesi 

8 Yanıcı madde haritalaması  

9 Türkiye’de orman yangınları konusunda yapılan bilimsel çalışmalar 

10 Orman yangınlarıyla mücadele eylem planı  

11* Maki tipi yanıcılarda yanıcı madde miktarının belirlenmesi: Akçakesme 

12* Maki tipi yanıcılarda yanıcı madde miktarının belirlenmesi: Kocayemiş 

13* Maki tipi yanıcılarda yanıcı madde miktarının belirlenmesi: Funda 
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