
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 

 

I.YARIYIL (GÜZ) 

 

AIITOL101 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – I 

İnkılap ve benzeri kavramlar; Osmanlı devletinde yenileşme hareketleri; Osmanlı 

devletinde hürriyetçilik hareketleri; Osmanlı Devletinin yıkılması; Birinci Dünya Savaşı 

ve Mondros Mütarekesi; İşgallere karşı tepkiler; Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ve 

Amasya Tamimi; Erzurum, Sivas ve diğer kongreler; Amasya protokolü ve Mustafa 

Kemal'in Ankara'ya gelişi; Son Osmanlı Meclisinin toplanması ve Misak-ı Milli 

kararlarının ilanı; TBMM’nin açılması ve yapısı; Kuvva-i Milliye cepheleri ve savaşları 

 

TDOL103 TÜRK DİLİ - I 

Dil nedir, Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; Dil – Kültür 

münasebeti; Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin gelişmesi ve tarihi 

devreleri; Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları; Türkçede sesler ve 

sınıflandırılması; Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgileri ile ilgili kurallar; Hece bilgisi; 

İmla kuralları ve uygulanması; İmla kuralları ve noktalama işaretleri; Türkçenin yapım 

eki ve uygulanması; Kompozisyonla ilgili genel bilgiler; Kompozisyon yazmada 

kullanılacak plan ve uygulaması. 

 

YDOL105 YABANCI DİL – I 

Introduction; simple present tense; questions; resent continuous tense; yes-no questions; 

words: What time, Which, How much, Modal can; Have got; numbers; countable, 

uncountable nouns, pseudo subject there modal, simple present tense; negative simple 

present tense; some, any; suggestion, lets questions words; present simple and position 

of time adverbs; present continuous; simple past tense; mass and unit: How much? How 

many? Some, any, a few, a little; past tense with ago and questions with "How long ago; 

adjectives and adverbs. 

 

ORU103 İSTATİSTİK ANALİZ VE KALİTE KONTROL 

Verilerin elde etme, değerlendirme ve yorumlanma; ortalama kavramı ve çeşitleri, 

varyasyon, olasılık, permütasyon, kombinasyon, bazı kuramsal dağılışları (binom ve 

normal dağılışlar), kontrol dağılışları, (T-dağılışı, Khi- Kare dağılışı),  varyans analizi, 

korelasyon ve regreasyon analizleri 



 

ORU105 ORMANCILIK BİLGİSİ 

İlgili kavramlar ve tarihçe, dünyadaki ve Türkiye’deki orman kaynakları, bunların 

korunması ve işletilmesinde teknik faaliyetler; ormancılık dalları ve diğer sektörlerle 

ilişkileri, ormancılığın ilkeleri, ormanların işlevi; ormancılık sektöründe yerel ve küresel 

faktörler, Türkiye’deki teşkilat yapısı 

 

ORU107 HARİTA BİLGİSİ 

Dünyanın biçim, ölçü birimleri, genel yatay ve düşey ölçme, orman kadastro haritaları, 

standart topoğrafik haritalar, önden ve yandan kestirme, harita becerilerini arazi 

çalışmalarına adapte etme; harita tanımı, kenar bilgileri, projeksiyonlar, koordinat 

sistemleri, ölçek, yeryüzü şekilleri, eşyükselti eğrileri, rakım bulma, arazi arızaları, 

yönler, kestirmeler, eğim, pafta bölümlemesi, meşcere paftaları 

 

ORU113 GENEL BOTANİK 

Botaniğe giriş, bitkisel hücrelerin ve dokuların yapı ve fonksiyonları, üreme sistemleri, 

bitki ekolojisi ve taksonomisi, odunsu ve otsu bitkiler, Türkiye florası hakkında bilgi 

kazandırmak ve yaban hayatı açısından önemli türlerin detaylı incelenmesi 

 

ORU115 AHŞAP MALZEME BİLGİSİ – I 

Odun oluşumu ve yapısı; odunun mikroskopik ve makroskopik özellikleri; odunun 

kimyasal ve fiziksel özellikleri; ağaç malzemenin mekanik özellikleri; odunun 

genişlemesi ve daralması; kereste biçme teknikleri; iğne ve geniş yapraklı ağaçların 

özellikleri ve kullanım imkanları 

 

ORU117 GENEL ZOOLOJİ 

Omurgasız ve omurgalı türler hakkında genel bilgi, hayvansal hücre ve dokuların yapı 

ve fonksiyonları, organ sistemleri ve birbirleri ile olan ilişkileri, balık, amfibi, sürüngen, 

kuş ve memelilerin anatomi, fizyoloji, davranış ve evrimi; hayvan ekolojisi ve 

taksonomisi 

 

ORU119 TOPRAK İLMİ 

Toprağın oluşumu, yapısı ve bileşimi, özellikleri; toprakta bitki besin maddeleri; toprak 

genetiği, sınıflandırılması; Türkiye topraklarının genetik sınıflaması 

 

 



 

II. YARIYIL (BAHAR) 

 

AIITOL102 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – II 

TBMM açılışı, İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz savaşları; Lozan, siyasal alanda 

yapılan İnkılaplar saltanatın ve Halifeliğin kaldırılması; çok partili hayat denemeleri; 

takrir-i sükun; eğitim, kültür, hukuk ve sosyal inkılaplar; Atatürk ilkeleri, 

Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık; Atatürk ve 

devlet ve fikir hayatı; Atatürk ve kadın ve insan hakları; Din ve Laiklik; Atatürk dönemi 

sonrası siyasi gelişmeler 

 

TDOL104 TÜRK DİLİ – II 

Yazılı ve sözlü anlatım sorunları ve çözüm yolları; okumanın yeri ve önemi; okuma 

becerileri ve teknikleri; yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları; yazılı anlatımda 

planlama; Türkçede genel anlatım bozuklukları; cümle bozuklukları; yazılı 

kompozisyon türleri; bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar; dinleme 

ve konuşma; Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar; topluluk karşısında 

konuşma; tartışmalı konuşmalar 

 

YDOL106 YABANCI DİL – II 

Simple present tense; revision test; what are they doing? present continuous tense; 

colours, future, be going to/will revision test; in a hurry, much-many-a little-a lot, a few 

few, a lot of, a lot, where were you last week? past tense, waswere-did-didn't; a letter 

from a pen; simple future-will, shopping, I'd like a pair of etc., revision test; present 

perfect tense 

 

ORU106 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 

Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, 

WINDOWS işletim sistemi, kelime işleme, veri tabanı kullanımı, sunuş hazırlama, 

tablolama ve grafik uygulamaları, İnternet ve elektronik posta uygulamaları 

 

ORU108 KAĞIT VE KARTON ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 

Kağıt ve kağıt sınıfları; kağıttan üretilen malzemeler ve özellikleri; kağıt üretimi; kağıt 

üretimindeki hesaplamalar ve laboratuvarda kağıt yapımı; laboratuvar koşullarında 

üretilen kağıtların testleri yapılarak kağıt testleri hakkında bilgi verilmesi; kağıt 

sektörünün mevcut durumu hakkında tartışma 

 



ORU110 ODUN ANATOMİSİ 

Odunun anatomisinin tanımı ve biyoloji bilimleri içerisindeki yeri; primer ve sekonder 

büyüme; odunun makroskobik yapısı ve özellikleri; hücre çeperi ve yapısı; odunun 

mikroskobik ve ultramikroskobik özellikleri; odun yapısında meydana gelen 

değişiklikler; odunda büyüme ile ilgili kusurlar; mikroskop ve çalışma tekniği; ağaç 

türlerinin teşhisi ve tanıtımı 

 

ORU114 ORMAN EKOLOJİSİ 

Ekoloji bilimine ait temel kavramlar ve sınıflandırılması; orman ekolojisi; orman 

ekosistemlerini oluşturan etmenlerin tanıtımı ve karşılıklı ilişkileri; fizyografik faktörler 

ve diğer etmenlerle ilişkileri 

 

ORU126 AHŞAP MALZEME BİLGİSİ – II 

Odun oluşumu ve yapısı; odunun mikroskobik ve makroskobik özellikleri; odunun 

kimyasal ve fiziksel özellikleri; ağaç malzemenin mekanik özellikleri; odunun 

genişlemesi ve daralması; kereste biçme teknikleri; iğne ve geniş yapraklı ağaçların 

özellikleri ve kullanım imkanları 

 

ORU128 ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ 

Ergonomi; insan ve iş; ormancılıkta çalışma çevresi; ormancılıkta sağlık ve güvenlik; iş 

etüdü; orman işçileri ve çalışma koşulları, ücret; orman işleri ve özellikleri 

 

ORU130 ORMAN BOTANİĞİ 

Gymnospermae ve Angiospermaelerin özellikleri ve farkları; Türkiye’deki doğal 

odunsu bitki familya, cins ve türlerinin isimlendirilmesi ve botanik özellikleri; doğal 

yayılış gösteren ve önemli egzotik Açık Tohumlu ve Kapalı Tohumlu türlerin habitus 

özellikleri, vejetatif ve generatif organları, yayılış alanları, odun özellikleri ve kullanım 

alanları ile ekolojik istekleri 

 

ORU132 ORMAN AMENAJMANI ESASLARI 

Tanımı; ormancılık amaçları; ormancılıkta planlama çeşitleri ve genel planlama ilkeleri 

(Ulusal ormancılık planları, Bölgesel ormancılık planları, Amenajman planları, 

Silvikültür planları); orman amenajmanında genel ilkeler ve planlama kriterleri 

 

 

 



ORU134 TEKNİK RESİM 

Genel bilgiler ve teknik resim malzemelerinin tanıtımı; T cetveli ve pergel gibi araç 

gereçlerin kullanımı; çizim teknikleri, ölçülendirme, ölçekler, kesit alma; cisimlerin üç 

görünüşünü çizmek 

 

ORU136 KLAVYE 

Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları; hatasız ve seri yazma; belli 

kriterlere bağlı kalarak yapılan uygulamalar 

 

ORU138 ORMAN FİTOPATOLOJİSİ 

Ormanlarda hastalık oluşturan etmenler ve oluşturdukları hastalıklar; mantar 

hastalıkları; mantarlarda üreme; odunda mavileşme ve ardaklanma oluşturan mantarlar; 

beyaz çürüklük; esmer çürüklük ve çeşitli çürüklük tipleri 

 

ORU140 ORMAN REKREASYONU VE DOĞA BİLİMLERİ 

Rekreasyon kavramı ve özellikleri, sınıflandırılması, taşıma kapasiteleri, planlama 

ilkeleri; Rekreasyon-turizm ilişkisi ve çevreye etkileri; ekoturizm; sürdürülebilir turizm 

ve doğa turizmi; doğa turizmi uygulamaları ve rehberlik; orman rekreasyonel alanların 

tarihsel gelişimi ve yasal durumu; “Milli Park”, “Tabiat Parkları”, “Orman İçi Dinlenme 

Yerleri (OİDY)” tanımları, özellikleri ve planlaması; rekreasyon potansiyelini saptama 

yöntemleri 

 

ORU142 DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 

Doğa ve insan ilişkilerinin tarihsel süreci; doğa koruma gerekçeleri; milli parklar; doğa 

koruma alanları; doğa parkları; peyzaj koruma alanları; doğal abideler; fauna ve flora 

koruma alanları ve nesli tükenen türler; geniş kapsamlı doğa koruma ve milli parkların 

planlanması ve tesisi; doğa koruma ve rekreasyon; doğa koruma yasaları ve doğa 

korumaya ilişkin çalışmalar; çevre kirlenmesi ve çevre koruma önlemleri 

 

III. YARIYIL (GÜZ) 

 

ORU201 ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ 

Türkiye’deki başlıca odun dışı orman ürünlerinin (reçine, kabuk, sığla yağı, mazı, 

palamut, defneyaprağı, çam fıstığı, harnup, sumak, cehri, kestane, ıhlamur, mahlep, 

kitre, salep, meyan kökü, ardıç kozalağı) tanınması, elde edilmesi, saklanması ve 

transport edilmesi 



 

ORU203 ORMAN ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANMA 

Orman kaynakları; Dünyada ve Türkiye’de odun üretimi; ağaç malzemenin müşterek 

özellikleri; odunun anatomik, morfolojik, fiziksel ve mekanik, özelliklerinin kullanış 

yerlerine etkileri; ham odun özelliklerinin kullanış yerlerine etkileri; odunun yuvarlak, 

yarı işlenmiş, işlenmiş haldeki kullanış yerleri; odunun kullanış yerleri; odunun 

kimyasal yapısı; orman yan ürünlerinin üretim teknolojileri ve standartları 

 

ORU209 ORMANCILIK HUKUKU 

Ormanların kamu malları arasındaki yeri; orman tanımı ve kapsamı; ormanların vasıf ve 

mülkiyet bakımından ayrımı; ormanlarda zilyetlik ve tapu sicil ilişkileri; Türkiye’de 

ormanlardan yararlanmanın yasal esasları 

 

ORU211 ORMAN KORUMA 

Biyotik zararlılar (insanlar, memeli hayvanlar, kuşlar, bitkilerin yaptığı zararlar), 

abiyotik zararlılar (fırtına, kar, don, yüksek sıcaklık, dolu, yıldırım, ışık vb. iklim 

faktörlerinin ve toprak faktörlerinin zararları) 

 

ORU213 BİYOENERJİ ÜRETİMİ 

Biyoenerji kaynaklarının sınıflandırılması ve özellikleri; atıkların enerji içerikleri; 

yüksek fotosentez verimine sahip enerji bitkileri; biyokütle biriktirilmesi; biyogaz 

enerjisi üretimi ve kullanımı; piroliz teknolojisi; biyokütle enerjili güç santralleri; 

biyoetanol ve biyomotorin üretimi 

 

ORU223 TOHUM TEKNOLOJİSİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ 

Tohum kaynakları; tohumun elde edilmesi; tohum bahçeleri ve meşcereleri; tohumun 

saklanması; soğuk hava depoları; tohum test yöntemleri; fidan yetiştirme teknikleri; 

ekim, repikaj, sökme, tüplü fidan üretimi; serada üretim; fidan transportu; dikime 

hazırlama; fidanlıkta otla mücadele; mekanik ve kimyasal mücadele 

 

ORU227 ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ – I 

Transport kavramı; ormanların işletmeye açılması; işletmeye açma ile transport 

arasındaki ilişkiler; işletmeye açmada orman yolları; sürütme şeritleri ve yolları; orman 

yol ağlarının planlanması; transport planlarının düzenlenmesi; yol ve araç ilişkileri; 

transportta eğimin etkisi 

 

 



ORU229 HALKLA İLİŞKİLER 

Halkla ilişkilerin niteliği ve tarihsel gelişimi; halkla ilişkilere benzer etkinlikler; halkla 

ilişkiler sürecinin evreleri; halkla ilişkilerin tekniği; halkla ilişkilerin etkinliğinin 

örgütlenmesi; ormancılık yönetiminde ve örgütündeki halkla ilişkilerin gereği; önemi 

ve etkinliğinin arttırılması; meslek etiği 

 

ORU231 ORMANCILIKTA YABAN HAYATI 

Yaban hayatı ekolojisi genel bilgi; Türkiye faunasında yer alan büyük memeli türleri ve 

ekolojik özellikleri; yaban hayatı- ormancılık ilişkilerine genel bakış ve yaban hayatına 

göre orman işletme esasları, ormancılık faaliyetleri ve politikasının yaban hayatına 

etkileri; orman amenajmanı-yaban hayatı ilişkileri; orman bakımı (ayıklama, aralama ve 

budama)-yaban hayatı ilişkileri; meşcere tekstürü ve strüktürünün etkileri; orman 

koruma-yaban hayatı ilişkileri; orman yollarının yaban hayatına etkileri ve yol 

yapımında yaban hayatını koruyucu tedbirler 

 

ORU233 SEMİNER 

Belirlenen bilimsel başlıklar altında gerekli literatür araştırmasının yapılması, elde 

edilen verilerin derlenerek uygun sunum yöntemi ile sınıfta sunulması; gerçekleştirilen 

sunumlardaki bilgilerin takip edilmesi; konular üzerinde soru-cevap ve tartışma 

gerçekleştirilmesi 

 

ORU235 ODUN ZARARLILARI 

Bakteriler ve mantarlar, mantarların morfolojisi ve fizyolojisi; renklenmeler ve 

çürüklükler; odun çürüklüklerine ilişkin Türk standartları; fungisitler ve uygulamaları; 

mikolojik testler; kesimden sonra ağaç malzemede görülen mantar zararlıları ve önleme 

olanakları; böcekler, yumuşakçalar ve morfolojileri; entomolojik testler; kesim sonrası 

ağaç malzemelerde böcek zararlıları ve önleme olanakları; böcek zararlılarına ilişkin 

Türk standartları 

 

ORU237 ODUN KORUMA TEKNOLOJİSİ 

Emprenye maddeleri, emprenye uygulama metotları ve emprenye edilmiş ağaç 

malzemenin özellikleri; odun korumanın temel esaslarını; emprenyeden önce ağaç 

malzemenin hazırlanmasına ait işlemler; klasik ve yeni odun koruma maddeleri, 

metotları ve test yöntemleri 

 

 

 



ORU239 TARIMSAL ORMANCILIK 

Tarımsal ormancılığın ortaya çıkış nedenleri, tanımı, kapsamı ve kullanılan türler; 

tarımsal ormancılık üretim sistemleri ve üretim teknikleri; agrisilvikültür sistemler; 

Silvopastoral Sistemler; Agrosilvopastoral sistemler; kırsal ev bahçeleri; Taungya; 

dönüşümlü kültür; Alley ürün yetiştirme tekniği; tarımsal ormancılıkta ekonomik 

analizler ve araştırma teknikleri 

 

ORU241 ODUN FİZİĞİ 

Odun fiziksel özellikleri, bu özellikler üzerine etkili faktörlere genel bakış ve odunun 

fiziksel özelliklerin belirlenmesi 

 

ORU243 SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Süs bitkileri üretiminin sosyo-ekonomik önemi ve tarihi gelişimi; salon ve bahçe süs 

bitkilerinin tanımı; botanik özellikleri; ekolojik istekleri; yetiştirme ve çoğaltma 

teknikleri; yetiştirme ortamları ve süs bitkilerinin pazarlanması; seralarda kesme çiçek 

yetiştiriciliği 

 

IV. YARIYIL (BAHAR) 

 

ORU206 SİLVİKÜLTÜR TEKNİĞİ 

Silvikültürün tanımı ve prensipleri; orman ekosisteminde üretim; gelişme (süksesyon); 

stabilite ve vitalite kavramları; orman içi yapı (meşcere, karışım, kapalılık, sıklık vb); 

silvikültür- yetişme ortamı ilişkileri; orman çeşitleri; önemli orman ağacı türlerimizin 

yayılış ve silvikültürel özellikleri 

 

ORU208 ORMAN ENTOMOLOJİSİ 

Böceklerin biyolojisi ve sistematiği; böceklerin tabii ve ekonomik alandaki önlemleri; 

böceklerin zararları; zararlı böceklerle savaş; böceklerin sınıflandırılması; Türkiye 

ormanlarındaki zararlı ve yararlı böceklerin sistematiği; orman sağlığına zararlı böcek 

türleri 

 

ORU218 ORMAN BAKIMI 

Kavramlar; meşcere gelişme çağları, gençlik ve kültür bakımı; sıklık bakımı; aralama 

ve kullanılan gövde sınıflamaları; aralama biçimleri; aralama kesimlerinin etkileri; asli 

ağaç türlerinin saf meşcerelerinde aralama uygulamaları; ışıklandırma; alt tesis; 

budama; baltalık ormanlarında bakım 



 

ORU220 AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ 

Kavramlar; ağaçlandırma çalışmalarının uygulama öncesi çalışmaları; ağaçlandırma 

alanlarının ekim ve dikim için hazırlanması; ekim ve dikim yoluyla ağaçlandırma; 

ağaçlandırma alanlarının korunması ve bakımı; ağaçlandırma çalışmalarının 

planlanması 

 

ORU226 ORMAN HASILAT BİLGİSİ 

Tanımı ve önemi; büyüme ve artım kavramları; meşcere sıklığı ve ölçütleri; yetişme 

ortamı verim gücünün belirlenmesi yöntemleri; biyoms kavramı ve tahmin yöntemleri; 

tek ağaçlarda ve meşcerede büyüme ve etkileyen faktörler; gövde analizi; orman 

üretiminin tahmin edilmesi yöntemleri 

 

ORU228 GİRİŞİMCİLİK 

Girişimcilik ile ilgili kavramlar; girişimciliğin önemi ve gelişimi; girişimcilerdeki 

özellikler; iç ve dış girişimcilik; girişimcilikte motivasyon; girişimcilikte yaratıcılık ve 

yenilikçilik; buluş, marka ve tasarımların korunması; girişimcilikte iş fikirleri; iş planı 

hazırlama ve doküman haline getirilmesi; iş planı içinde yönetim, pazarlama, finans ve 

üretim planları; girişimcilik öyküleri; girişimcilikte örnek olay incelemeleri 

 

ORU230 ORMAN ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI 

Pazarlama kavramı; tarihsel gelişim süreci tanımı, sınıflandırılmaları; pazar yönetimi ve 

stratejik yönetim süreci ile ilişkisi; pazarlama karması ve karar verme süreci; tüketici ve 

endüstriyel pazarlama; pazarlama karmasının mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtım 

unsuru ve ormancılık sektörü açısından planlama esasları; pazarlama karmalarının 

pazarlama stratejilerine dönüştürülmesi ve alternatif stratejiler; uluslararası pazarlama, 

hizmet pazarlaması 

 

ORU232 PROJE UYGULAMA 

Ormancılık ve Orman Ürünleri konusunda öğrencilerin mesleki anlamda üretken 

olabilmelerinin sağlanabilmesi ve disiplinli çalışmanın aktarılması; öğrenci projeleri 

gerçekleştirilmesi veya yürütülmekte olan bilimsel projelere katılımın sağlanması 

 

ORU234 AHŞAP YAPI BİLGİSİ 

Ahşap yapılarla ilgili kavramlar, önemi ve kullanılacağı yörelere ait genel kriterler; 

ahşap yapılara ait istatistikler; ahşap yapıların özellikleri; ahşap yapı elde etmek için 

kullanılacak ağaç malzemenin özellikleri; ahşap yapılarda kullanılacak ağaç malzemede 

emniyet gerilmeleri 



 

ORU236 ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ – II 

Minimal kurp yarıçapının hesabı; bölmeden çıkarma ve esasları; üretim metotları; 

ormanın yapısı ve işletme özellikleri; birim maliyetin tespiti; insan gücü, hayvan gücü, 

mekanik üretim makineleri ve kablo hatlar yardımı ile bölmeden çıkarma, uzak nakliyat; 

yükleme ve boşaltma; transport planları 

 

ORU238 ODUN ESASLI LEVHA ENDÜSTRİSİ 

Endüstriyel anlamda odun esaslı levhalar hakkında genel bilgi; levha üretimlerinin 

gerçekleştirilme teknikleri; özellikle lif ve yonga levha endüstrileri hakkında bilgi; odun 

esaslı kompozitleri ve çeşitleri 

 

ORU240 MOBİLYA VE AĞAÇ KOSTRÜKSİYONLARI 

Mobilya endüstrisi makineleri; mobilya endüstrisinde model üretme ve geliştirme; 

konstrüksiyon tipleri; mobilya parçaları ve birleştirme opsiyonları; mobilya endüstrisi 

malzemeleri; mobilya dizaynı; kapı ve pencere dizaynı 

 

ORU242 ORMAN KADASTRO BİLGİSİ 

Tarihsel gelişim süreci, mevzuat ve ilgili kanunlar; iş akışı; kadastro komisyonları; 

ölçme teknikleri; GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) kullanımı; aplikasyon; büro 

çalışmaları; coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı, güncel sorunlar ve çözüm önerileri 

 

ORU244 EROZYON VE ÇÖLLEŞME 

Erozyon tanımı, sebepleri, nasıl önlenebileceği, çölleşmeye etkisi; çölleşmenin tanımı, 

nasıl önlenebileceği, sebepleri, ormancılık uygulamalarının erozyon ve çölleşme ile 

ilgisi 

 


