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sUTqUI,nR PRoF.DR. HASAN cUngUz MESLEK yUTsnToKULU
AVCILIK VE YABAN HAYATI PROGRAMI STAJ T.q,ALiYBT KONULARI

' Staj yapiprruzyerin krsaca faaliyet konusu, amacl ve tarihgesi hakkrnda bilgi verilmesio Yaban Hayatr Envanteri
o Av Turizmi
o Av Hayvam Uretimi
o Korunan Do$al Alanlar (Milli Parklar, Tabiatr Koruma Alanlan, Tabiat parklarr vb.)o Orman igi Sular
o Av ve Yaban Hayatr Mevzuatr
o Yaban Hayvam Tahniti ve Miize ydnetimi
o Avcrhk ite itgiti Faaliyetler

ORMANCILIK BOLUM
BA$KANLIGI



T.C
SULEYMAN DEMIREL CNivensirgsi

SUTqUTER PROF. DR. HASAN CUN-BUZ MESLEK YUTSETOKULU
ORMANCILIK VE ORMAN UNIiI.ITPRI PROGRAMI STAJ TReTiypT KONULARI

Ormancrhk ve Orman Urtinleri mezunlan, dzellikle odun drgr onnan iiriinlerinin iqlendili
ve ticaretinin yaprldrlr ozel veya kamu sektdrii igletmelerinde, T.C Orman ve Su iqleri
Bakanhlr'mn, Dola Koruma ve Milli Parklar Genel MUdtirliigii ile Orman Genel Miidiirltilii niin
merkez ve tagra birimlerinde, teknik eleman olarak gahgabilirler. Aynca, potansiyel bitkisel
kaynaklanmrzrn siirdiirebilir ydnetimi konusunda hazrrlanacak projelerde, <izeilikle arazi
agamalannr olugturan etiit ve envanter gahgmalannr iistlenebilirler.

Bu ba[lamda <ilrencilerimizin 30 iq gtinltik staj uygulama faaliyetlerini agalrdaki konular
tizerine yapmasl uygun gciriilmiiqtiir.

t Staj yapfilnrz yerin krsaca faaliyet konusu, amacr ve tarihgesi hakkrnda bilgi verilmesio Ormanlanmz planlamasr, bakrmr
o Ormanlarda odun iiretimi ve pazarlamasr
o Odun dtgt orman iirtinlerinin iiretimi, yetigtirilmesi ve pazarlanmasr
o Odun drgr orman tirtinlerinin envanteri
o Orman Koruma Faaliyetleri
o Orman iqletmeleri Uretim Faaliyetleri
o Orman Depolannrn Faaliyetleri
o AEaglandrmaFaaliyetleri

ORMANCILIK BOLUM
BA$KANLIGI



T.C.
SULEYMAN DEMIREL IINIVERSiTESI

SUTqULER MESLEK YUKSEK OKULU tvtUOUnrUcU
MOBILYA VE DEKORASYON PROGRAMI STAJ FAALIYET KoNULARI

O[rencilerin tekniker olarak gdrev yapacaklarr ig yerlerindeki, yapacapr igleri i99i igveren
iligkilerini, organizasyon tiretim ve iq giivenlili, mevcut teknolojiyi tammlamalarr

Laboratuar atdlye ve ig uygulamasmda edinilen beceri ve kabiliyetlerin neler oldu[u,
Okulda tilrenilen teorik bilgi ve yeteneklerin uygulama sahasrna aktanlmasr.
Uretimin nasrl gergeklegtirildiginin adrm, adrm-izlenmesi mezuniyetten sonra ig bulmayr

kolaylagtrracak ve iqe uyumu saplayacaktrr.
i9 yerlerindeki agaErdaki konular yakrndan incelenerek teknik gizimlerin bir dosya halinde

sunulmasr
Bu konular ig yerlerindeki iiretilen iirtin iqin;
Perspektif
Uretim resimleri
ig akrglan
Levha kesim listesi ve planlan
Masif kesim listesi
Kaplama kesim listesi
Kullanrlan levhalar, boyut ve <jzellikleri
iq yerindeki kullamlan makineler ve iglevleri

BIQME $EKILLERI

Tomruklarrn depolanmasl ve tomruk tahribatrna kargr ahnacak 6nlemler
Kereste tiretiminde ig akrgrmn takibi ve kullamlan makine ve teghizat
Kerestelerin kurutulmasl ve istiflenmesi
Bileme ve bakrm planlanmasr
Ust yiizey iqlemleri
Ambalajlama, depolama ve montaj
igletmenin Urtin gegitleri ve pazarlanmasr

Konulanm staj siiresi igerisinde inceleyerek yakrndan takip etmeleri

MALZEME VE MALZ. igr. rEr.
eorur\4 BA$KANLTGT



TC
St]LEYMAN DEMinnl Univrnsirnsi

SUTqUInR PRoF. DR. HASAN cUnnUZ MESLET yUxsnKoKULU
i$qi s,lGlrGr vn i$ cuvnNliGi pnocRAMr srAJ reer,iynr KoNuLART

. Staj yaprpnrz iqyerinin faaliyet konusu, amacr tarihgesi hakkrnda bilgi verilmesi. isyeri makine yerleqim planlan, iqgi salh[r igin uygun yerlegtirilmig mi?. i$yerinde iggilerin gtivenlik <inlemleri

. isyerinde gahqma saatleri

. i$yeri zemin, tavan, pencereler ve aydrnlanlmasr
o Giri$ grkrg giivenlik cinlemleri
. Yangm ve acil grkrg kaprlan
. i$ kazasr anmda tutulacak tutanaklar. formlar
o ilkyardrm imkdnlan
. i$ginin sosyal haklan
. ilyerinde kullamlan malzemeleri tamma
o Hammadde depolan ig ttizii[tine uygun mu?
o Uyan ve ikaz igaretleri uygun mu?
. i$gilerin giivenlik elbiseleri var mr?
o Her makine igin kullanrm talimatlan hazulanmasr.
o Katlar arasr merdivenler uygun mu?

MULKIYET KORUMA VE CUVNNTIT
BOLUM BA$KANLIGI



T.C.
SULEYMAN DEMIREL tNivensirnsi

sUrqUrrR MESLEK yUrsEr OKULU rvrUpUnrucu
MUHASEBE VE VENCI UYGULAMALARI PROGRAMI STAJ TReTiypT KoNULARI

l-Staj yapirprnrz yerin krsaca faaliyet konusu, amacl ve tarihgesi hakkrnda bilgi verilmesi.

2-Her tiirlti ticari faaliyetlerin Tek diizen muhasebe sistemine gore muhasebeleqtirilmesi ve mali
tablolann diizenlenmesi.

3-Her ttirlti ticari belgelerin dtizenlenmesi ve bunlann muhasebede kayrtlarrnda kullanrlmasr.

4-Sosyal sigorta mevzuatr, i;e girigten emeklilipe kadar olan iglemlerle ilgili belge diizenlemeleri
ve muhasebelegtirmesi.

5-Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, katma deler vergisi ve vergi usul kanunu mevzuatrna iligkin
uygulamalann yaprlmasr.

6-Adi ve ticaret qirketlerde kuruluq, galtgma, sona enne birlegme karl zarar dalrtrmr ve sermaye
deligiklikleri iglemlerinin hukuki agrdan incelenmesi ve muhasebelegtirilmesi.

7-Maliyet muhasebesinde, mal ve hizmet maliyetlerinin, de[iqik usullere g6re hesaplanmasr,

8-inqaat ve konaklama igletmelerinin muhasebesinin incelenmesi.

9-Muhasebe hatalan ve hileleri bunlann ortaya grkanlmasr ve dtizeltilmesi hesaplann ayn ayrr
denetimi, kaydi durum ile fiili durum arasrndaki farklann ortadan kaldrnlmasrna iligkin uygulama
yaprlmasr.

lO-Her tiirlti banka iglemlerinin muhasebelegtirilmesi mevduat hizmet, kredi igleri, yabancr paralar
ile ilgili her ttirlti iqlemlerinin incelenmesi

1l-igletmelerin finansal yaprsrmn incelenmesi, Mali Analiz Tekniklerinin uygulanmasr oranlaryolu ile inceleme, para akrgr, mali planlama, para bulma, bilango kelimelerinin ayrr ayrr
incelenmesi, igletmenin ti.imtiniin delerlendirilmesi.

12-istatistikle ilgili verilerin toplanmasr, mod, meydan ve grafiklerle ilgili uygulamalar.

13-iqletmenin pazarlama faaliyetleri ili ilgili metotlann ve dalrtrm kanalla'nrn incelenmesi.

14-Her ttirlti ticari faaliyetlerde Ticari ve Mali hesaplamalarrn yaprlmasr.

l5-Bilgisayar kullammr yazr$ma gekilleri her ttirlti muhasebe igleminin bilgisayar paket program
kullanrmrnda yaprlmasrna iligkin uygulamasr.

16-Drg Ticaret iglemleri muhasebesi ve muhasebe uygulamalanrun yaprlmasr.

MUHASEBE VE VERGI
BOLUM BA$KANLIGI



T.C.
surgyvaN pErrninpr tnqivpnsirp si

surqureR MESLEK yUrser oKULU vrupunruGu
ueriyE PRoGRAMI STAJ r.ealiypT KONULARI

1-Staj yaptrfrnrz yerin krsaca faaliyet konusu, amacl ve tarihgesi hakkrnda bilgi verilmesi.

2-Her ttirlii ticari faaliyetlerin Tek Dtizen Muhasebe Sistemine g6re muhasebeleqtirilmesi ve mali
tablolann dtizenlenmesi.

3-Her tiirlii ticari belgelerin diizenlenmesi ve bunlann muhasebede kayrtlalnda kullanrlmasr.

4-Sosyal Sigorta Mevzuafi, ige girigten emeklilige kadar olan iqlemlerle ilgili belge dtizenlemeleri
ve muhasebelegtirmesi.

5- Kamu Maliyesi politikalarrrun ve btitge uygulamalarlrun yaganrlan d6nemde ekonomiye
etkilerinin araqtrrlmasr.

6- vergi Miikellefiyeti, vergi sug ve ceza uygulamalannm ara.qtrnlmasr.

7-Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Katma deler vergisi ve vergi usul kanunu mevzuatrna iligkin
uygulamalann yaprlmasr.

8-Adi ve ticaret girketlerde kurulug, galtqma, sona errne birlegme karl zanr dalrtrmr ve sermaye
de[igiklikleri iglemlerinin hukuki agrdan incelenmesi ve muhasebelegtirilmesi.

9-Maliyet muhasebesinde, mal ve hizmet maliyetlerinin, depiqik usullere g6re hesaplanmasr,

I 0-ingaat ve konaklama i gletmelerinin muhasebesinin incelenmesi.

ll-Muhasebe hatalan ve hileleri bunlann ortaya grkanlmasr ve duzeltilmesi hesaplann ayrr ayrr
denetimi, kaydi durum ile fiili durum arasrndaki farklann ortadan kaldrnlmasrna iliqkin uygulama
yaprlmasr.

l2-igletmelerin finansal yaprsmtn incelenmesi, Mali Analiz Tekniklerinin uygulanmasr oranlaryolu ile inceleme, para akrgr, mali planlama, para bulma, bilango kelimelerinin ayn ay.
incelenmesi, i gletmenin tiimtiniin delerlendirilmesi.

13-istatistikle ilgili verilerin toplanmasro mod, meydan ve grafiklerle ilgili uygulamalar.

l4-Her tiirlii ticari faaliyetlerde Ticari ve Mali hesaplamalann yaprlmasr.

15-Bilgisayar kullanrmr yazryma gekilleri her ttirlti muhasebe igleminin bilgisayar paket programrn
kullanrmrnda yaprlmasrnrn uygulanmasl.

l6-Drq Ticaret iglemleri muhasebesi ve muhasebe uygulamalanmn yaprlmasr.

FINANS -BANKACILIK VE SIGORTACILIK
eoruN4 BA$KANLTGT



T.C.
SULEYMAN DEMIREL tn.Iivpnsirps i

SUTqUTER PROF.DR. HASAN CUNBUZ MESLEK YUTSET OKULU UUOUNTUGU
I$LETME yONpriui PRoGRAMI STAJ paaliypT KoNULARI

l-ptaj yaptr[rmz yerin krsaca faaliyet konusu, amacl ve tarihgesi hakkrnda bilgi verilmesi.
2-igletmelerin kuruluq yeri agrsrndan incelenmesi.
3-iqletmelerin amaglan agrsmdan incelenmesi.
4-igletmelerin ycinetim fonksiyonlan agrsmdan incelenmesi.
5-Her ttirlti ticari faaliyetlerin Tek diizen muhasebe sistemine g6re muhasebelegtirilmesi ve mali
tablolann diizenlenmesi.
6-Her tiirlii ticari belgelerin dtizenlenmesi ve bunlann muhasebede kayrtlalnda kullamlmasr.
7-Sosyal sigorta mevzuafio ige giriqten emeklili[e kadar olan igleml.it. itgiti belge dtizenlemeleri
ve muhasebeleqtirmesi
8-Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, katma deler vergisi ve vergi usul kanunu mevzuatrna iliqkin
uygulamalann yaprlmasr.
9-Adi ve ticaret girketlerde kurulug, gahgma, sona erne birlegme karl zanr daprtrmr ve sermaye
deliqiklikleri iglemlerinin hukuki agrdan incelenmesi ve muhasebelegtirilmesi.
10-Maliyet muhasebesi, mal ve hizmet maliyetlerinin deligik usullerl g6re hesaplanmasr.
ll-Muhasebe hatalan ve hileleri bunlann ortaya grkanlmasr ve dtizeltilmesi hesaplann ayn, ayn
denetimi kaydi durum ile fiili durum arasrndaki farklann ortadan kaldrn^lmasrna- iiiqtcin
uygulamalann yaprlmasr.
l2-Her ttirlil banka iglemlerinin muhasebelegtirilmesi mevduat hizmet, kredi iqleri, yabancr paralar
ile ilgili her ttirlii iqlemlerinin incelenmesi.
l3-Iqletmelerde finansal yaptsrrun incelenmesinde, Mali AnalizTekniklerinin uygulanmasr, oranlaryolu ile inceleme, para akrqr, mali planlama, para bulma, bilango kalemlerinin ayn, ayrr
incelenmesi, igletmenin tiimtintin degerlendirilmesi.
l4-istatistikle ilgili verilerin toplanmasr, mod, meydan ve grafiklerle ilgili uygulamalar.
l5-igletmelerin satrg gabalan ile ilgili metotlann ve dalrtrri kanallannrn incelenmesi.
16-Her ttirlii ticari faaliyetlerde, ticari ve mali hesaplamalara iligkin uygulamalar.
l7-Bilgisayar kullammr yazrgma qekilleri her tiirlti muhasebe iqteminln bilgisayar paket program
kullammrnda yaprlmasrna iliqkin uygulamalar.
l8-Drg ticaret iqlemleri ve Muhasebe Uygulamalanrun yaprlmasr.
l9-iqletmelerde stok kontrolti ve iiretirnycinetimi tetnitcteiinin incelenmesi.

YONETIM VE ORGANIZESYON
BOLUM BA$KANLIGI



7.C.

SULEyMAN DEMiREL UNivnnsirnsi

StiTqUUN PROF.DR. HASAN CUNNUz MESLEK yUxsrxoxul,u IuUnUnIUGU

Io.risrix PRoGRAMI STAJ rI.uiyBT KoNULARI

l-Staj yapttStruz yerin krsaca faaliyet konusu, amacl ve tarihgesi hakkrnda bilgi verilmesi.

2-igletmelerin kurulug yeri agrsmdan incelenmesi.

3 -i gletmelerin amaglan agrsmdan incelenmesi.

4-igletmelerin y0netim fonksiyonlan agnurdan incelenmesi.

5- igletmelerin organizasyon yaprlanmn incelenmesi.

6- Lojistik sistemlerinin incelenmesi.

7- Tesisler ve ulagrm hizmetlerinin incelenmesi.

8- Tesislerin konumu ve diizeninin, malzeme ta$lma sistemlerinin incelenmesi.

9- Ydnetim bilgi sistemleri, veri y0netim sistemleri, kullanrcr denetleme sistemlerinin ve malivetlerinin
incelenmesi.

lO-Her tiirlii ticari faaliyetlerin Tek diizen muhasebe sistemine gore muhasebelegtirilmesi ve mali tablola'n
diizenlenmesi.

I l-Her tiirlii ticari belgelerin diizenlenmesi ve bunlarrn muhasebede kayrtlalnda kullanrlmasr.

l2-Sosyal sigorta mevzuatr, ige girigten emeklilige kadar olan iglemlerle ilgili belge diizenlemeleri ve
muhasebelegtirmesi

l3-Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, katma de$er vergisi ve vergi usul kanunu mevzuatlna iligkin uygulamalann
yaprlmasr.

l4-Adi ve ticaret girketlerde kurulug, galtgma, sona erme birlegme kar/ zarar da$rtrmr ve sennaye de[igiklikleri
iglemlerinin hukuki agrdan incelenmesi ve muhasebelegtirilmesi.

l5-Maliyet muhasebesi, mal ve hizmet maliyetlerinin depigik usullere gore hesaplanmasr.

l6-Muhasebe hatalan ve hileleri bunlarrn ortaya gftanlmasl ve diizeltilmesi hesaplann ayn, ayn denetimi kaydi
durum ile fiili durum arasmdaki farklann ortadan kaldrrlmasrna iligkin uygulamalann yaprlmasr.

l7-igletmelerde finansal yaprsmln incelenmesinde, Mali Analiz Tekniklerinin uygulanmasr, oranlar yolu ile
inceleme, para akrgt, mali planlama,parabulma, bilango kalemlerinin ayn, ayn incelenmesi, igletmenin tiimunun
deterlendirilmesi.

l8-istatistikle ilgili verilerin toplanmasr, mod, meydan ve grafiklerle ilgili uygulamalar.

l9-igletmelerin satrg gabalan ile ilgili metotlann ve da$rtrm kanallarurrn incelenmesi.

20-Her tiirlii ticari faaliyetlerde, ticari ve mali hesaplamalara iligkin uygulamalar.

2l -Bilgisayar kullanrmr yaz gma gekilleri her tiirlii muhasebe igleminin bilgisayar paket program kullammrnda
yaprlmasrna iligkin uygulamalar.

22-Drg ticaret iglemleri ve Muhasebe Uygulamalarmm yaprlmast.

23-igletmelerde stok kontrolii ve iiretim ydnetimi tekniklerinin incelenmesi.

YoNETiM VE oRGANizesyoN

BOLUM BA$KANLIGI


