
ORMANCILIK BÖLÜMÜ 

Ödev konusu: Ormancılıkta kullanılan damgalar ve uygulanışları, orman ürünlerine verilecek tezkereler ve suç 

tutanakları 

1. Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar ve bu uygulamaların esasları 

2. Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden 

korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların 

meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar 

3. Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar 

4. Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik 

boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar 

5. Avlanma usulleri, av cezaları, avlanması yasak olan ve olmayan türler ile avlanma tarihleri 

 

NOT:  

a. Staj kapsamında iki adet konuya ilişkin olarak ödev hazırlamanız gerekmektedir. Birincisi üstte 

ödev konusu başlığında yer almaktadır. İkinci konu olarak yukarıdaki 5 maddeden birini seçiniz.  

b. En üstte yazan konu ve sizin seçmiş olduğunuz konu ile birlikte iki başlığa ait olarak ödev 

hazırlayınız. 

c. Hazırlanacak olana ödevler 12 punto Times New Roman yazı stiliyle yazılacak, satır araları 1,5 

olacak ve sayfa kenar boşlukları üstten, alttan ve sağ kenardan 2,5 cm olacak, sol kenar ise 4 cm olacak 

şekilde hazırlanacak, sayfa 2 yana yaslı düzende olacaktır. Ödev uzunluğu kapak, içindekiler ve kaynakça 

kısmı dahil maksimum 30 minimum 20 sayfa olacaktır. Bu şartları sağlamayan ödevler değerlendirilmeye 

alınmayacaktır. 

d. Hem Ödev konularındaki damga, tezkere ve tutanaklar ile alakalı olarak hem de sizin seçeceğiniz 

ödev konusu ile ilgili olarak görsellerden faydalanınız. 

e. Kaynakça kısmında faydalandığınız kaynakları göstermeniz gerekmektedir. Eğer orman 

işletmelerden ikili diyalog ve mülakat ile edindiğiniz bilgiler olursa kaynakçaya; 

OGM. (2020). Sözlü Mülakat ile Bilgi Edinme - Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü. Tarih: XX.XX.XXX 

şeklinde yazacaksınız (Tarih kısmında XX yazan yerlere tarihse onu, Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü 

kısmına da hangi orman işletmeden bilgi aldıysanız onu yazacaksınız). Aşağıda örnek kaynakça 

gösterimleri yer almaktadır. Kaynakça A’dan Z’ye sıralı şekilde yazılacaktır. 
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