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Günümüz dünyasında pek çok şey gibi eğitim anlayışı da değişimden 
nasibini aldı. Artık eğitim, belli yaşlarda alınıp diploma ile belgelen-
dikten sonra tamamlanan bir faaliyet olmaktan çıktı. İçinde bulun-
duğumuz çağ, öğrenmeye hayat boyu devam etmeyi zorunlu kılıyor. 
Zira dünya çok hızlı değişiyor ve bireyler de bu hıza ayak uydurabil-
mek için kendilerini her an yenilemek durumunda kalıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İSMEK’in, bu çağın gereklerin-
den kopmaması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.  
Gururla ifade etmek isterim ki İSMEK,  dünyaya model bir kurum hali-
ne geldi. İki milyondan fazla İstanbullu İSMEK’ten aldığı eğitimle mes-
lek sahibi oldu,  yeteneklerini keşfetti, becerilerini geliştirdi. Hatta ba-
zıları kendi işinin patronu oldu. Her bir İSMEK’li, İstanbullunun üreten, 
ürettikçe gülen yüzü haline geldi. 

İstanbulluların çağın gereklerine uygun donanıma sahip olmasın-
da ve İstanbul’un bir odak şehir vasfı kazanmasında İSMEK’e de çok 
büyük görevler düşüyor. Zira İstanbul’un daha güçlü bir vizyona 
kavuşmasının yolu İstanbulluların vizyonlarını güçlendirmelerinden 
geçmektedir. Bu yüzden hepinizi şehrimizin dört bir yanına yayılmış 
İSMEK kurs merkezlerindeki ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerimiz-
den yararlanmaya bekliyoruz.

Eğitimle zenginleşmiş; mutlu, huzurlu ve sağlıklı yarınlar diliyorum.       
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Malzemeyi seçen, boya ve vernik araç-gereçlerini kullanan, boya ve vernik 
atan, kontrol eden ve mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri sürdüren kişilerin ye-
tiştirildiği bir programdır.

Konu Başlıkları: Boyama yüzeyi, renk numunesi, lekeleri çıkarma, yüzeyi onar-
ma, boyama yapma, boyama ve vernikleme hataları, dolgu ve son kat vernik-
leri, son katmanı parlatma.

İstihdam Alanları: Kursun gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; ahşap teknoloji-
si alanında hizmet veren atölye ve mağazalarda çalışabilir, kendi atölyelerinde 
üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 480 saat

AHŞAP BOYAMA ve 
VERNİKLEME ELEMANI

Bu programda; iş güvenliği önlemlerini alarak malzemeyi seçen, ahşaba yüzey 
oyma, tabii şekil oyma yapabilen, ahşaba kakma ve kaplamayla kakma uygu-
layabilen kişiler yetiştirilir.

Konu Başlıkları: Elde kesme, elde şekillendirme, tabii şekil oyma, yüzey oyma, 
ahşap kakma, kaplama ile kakma, yüzey kaplama ve onarma, dolgu ve son kat 
vernikleri.

İstihdam Alanları: Kursun gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; ahşap teknoloji-
si alanında hizmet veren atölye ve mağazalarda çalışabilir, kendi atölyelerinde 
üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 536 saat

AHŞAP 
ŞEKİLLENDİRMECİ



18

Pirinç, bakır, alüminyum levhalar, çıta, kontrplak ve yapıştırıcı başta olmak üze-
re, pek çok malzemenin kullanıldığı bu branşta; tekne çeşitleri, sandal, yat, ka-
yık ve yük gemisinin yanı sıra kruvazör, römorkör, tanker gibi deniz araçlarının 
maketlerinin yapımı öğretilmektedir.

Konu Başlıkları: Geometrik çizimler, görünüş çıkarma, ölçeklendirme, baş 
blok ve güverte üstü elemanları resimleri, balıkçı ve yük gemileri ve donanım-
ları, elde kesme, delik delme ve şekillendirme, dekupe, boyama, ahşap omurga 
ve posta, güverte ve tekne dış kaplaması.

İstihdam Alanları: Program, eğitim alanların hayatlarını zenginleştirmesine 
yönelik olduğu gibi, bu el sanatında kendini geliştirenler, turistik ve hediyelik 
eşya üretimi yapan işletmelerde çalışabilir ya da kendi ev ve işyerlerinde üretim 
yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 520 saat

MODEL GEMİ 
YAPIMI

Bilgisayar ve yardımcı çizim programı kullanarak proje çizimi yapabilen kişiler 
yetiştirmeye yönelik bir eğitim programıdır.
 
Konu Başlıkları: Bilgisayarla çizime hazırlık, bilgisayarla üç boyutlu çizim, bil-
gisayarla modelleme.
 
İstihdam Alanı: Kursun gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, ahşap tekno-
lojisi sektöründe; kendi işlerinde, fabrikalarda, sektördeki çeşitli çizim bürola-
rında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 160 saat

BİLGİSAYAR DESTEKLİ
PROJE ÇİZİMİ
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Bu program; arılı kovan hazırlama, ana arı, oğul arı ve arı ürünleri üretme, arı 
kolonisinin bakım ve beslenmesi, arı ürünleri hasadı, arıcılık araç-gereç ve 
ekipmanlarının bakım ve onarımı konularında bilgi ve becerileri kazandırmaya 
yöneliktir.

Konu Başlıkları: Bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım 
ve kışlatma, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı 
bitkilere uygun gezginci arıcılık, arı sağlığı. 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; sektör-
deki işletmelerde ve kendi işinde üretim ve yetiştiricilik yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 80 saat

ARI
YETİŞTİRİCİLİĞİ

Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi takip edebilen, aşıyla üretim yapabilen, bitki 
hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele yöntemlerini uygulayabilen kişilerin ye-
tiştirildiği bir eğitim programıdır.
 
Konu Başlıkları: Bitkilerde büyüme ve gelişme, bitki organları, meyvecilik, 
üretim teknikleri, aşıyla üretim, bitki hastalıkları, bitki zararlıları ve mücadele 
yöntemleri.

İstihdam Alanları: Bu programı bitirenler; kazandıkları yeterlilikler doğrul-
tusunda, sebze bahçeleri ve seralarda çalışabilirler, kendi hobi bahçelerinde 
üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 216 saat

BAHÇE
BAKIMI
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Branşın eğitimlerinde bireylere; ekim-dikim ortamı hazırlayabilme, çevre ko-
şullarını düzenleyebilme, süs bitkilerinde budama ve hastalıklarla mücadele 
edebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.
 
Konu Başlıkları: Proje koruma, toprak hazırlığı, ekim-dikim faaliyetleri, sera 
yapım tekniği, çevre koşulları, dış mekân bitkileri, çim alan tesisi, süs bitkilerin-
de budama, süs bitkileri hastalıkları ile mücadele, kültürel bakım, meyvecilik, 
toprak işleme alet ve makinelerinin ayarları ve kullanılması.
 
İstihdam Alanları: Bahçecilik alanından mezun olan veya sertifika alan öğren-
ciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; süs bitkile-
ri seraları, meyve bahçeleri, fidanlık vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 272 saat

PARK-BAHÇE ve 
KORULARIN BAKIMI
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Çalışmaya uygun hale getirilmiş ahşap zemin (tuval) üzerine kızgın metal ka-
lem ve muhtelif özellikteki uçlarla desen, motif, gravür, dekoratif yazı ve resim-
lerin tonlamalı olarak tek renk metodu kullanılarak ahşap yanığı tonları ‘sepya-
beyaz’ olarak uygulayabilen kişiler yetiştirilir. 

Konu Başlıkları: Ahşap tuval ve zemini hazırlama, ahşap yakma makinesi ve 
uçları, nokta ve çizgi, tonlama, tasarı ilkeleri, açık-koyu ve ışık-gölge, cansız mo-
deller, doku, insan figürü detayları, vernik ve cilalama. 

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliklerini kazananlar; sanat ve tasarım sektö-
ründeki işletmelerde çalışabilir, kendi ev veya işyerlerinde üretim yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 280 saat

AHŞAP YAKMA TEKNİĞİ
(PYROGRAVURE)

Alüminyum levha üzerine çizim yaparak desen oluşturabilme, değişik objeleri 
süsleyip dekoratif eşya olarak kullanıma sunma amacıyla, folyo, bakır, pirinç 
levha üzerinde çalışma tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırıl-
maktadır.

Konu Başlıkları: Açık koyu, ışık ve gölge, tasarı ilkeleri, alüminyum kabartma 
(tabak çalışması tekniği, aplike, kaplama, ev çalışması ve manzara) teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; el sanatları sektöründeki işlet-
melerde, turistik ve hediyelik eşya üreten atölyelerde çalışabilir, kendi ev ve 
işyerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 112 saat

ALÜMİNYUM
KABARTMA
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Branşın eğitiminde öğrencilere, basit nakış iğne tekniklerine uygun desen 
araştırıp hazırlayabilme ve basit nakış iğne tekniklerini uygulayabilme bilgi ve 
becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık, desen panosu, desen tasarımları, basit nakış 
temel iğne teknikleri, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknik-
leri, basit nakış iğneleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; turistik ve hediyelik eşya yapan 
işletmelerde, desen üretimi yapan ofislerde, çeyiz ürünleri, el nakışı üretimi 
yapan atölyelerde ve modaevlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 288 saat

BASİT NAKIŞ
İĞNE TEKNİKLERİ

Bebek odasına ait parçaların mesleki hesaplamalarını, süslemelerini yapabil-
me, odanın parçalarını tekniğine uygun birleştirebilme, odaya uygun aksesuar 
ve perde hazırlayabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Makinede düz dikiş, overlok dikiş, ev tekstili takımları ve de-
korasyonu, kesim, ütüleme, dekoratif perdeler, basit nakış iğne teknikleri, kur-
dela işi, bebek odası, nevresim takımları.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; ev tekstili sektöründe, çeyiz veya 
ev tekstili yapan işletmelerde ve mefruşat mağazalarında çalışabilir, evlerinde 
üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 360 saat

BEBEK ODASI
HAZIRLAMA



25

Bilimsel bitki çizimi, biyoloji, botanik, ziraat vb. bilim dallarında; daha önemli 
olanı vurgulayarak, ayıklayıp yalınlaştırarak ve gerçeklik duygusunu kaybet-
meden abartarak yapılan illüstrasyonlardır. Eğitim programında bilimsel bitki 
çizimi bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. 

Konu Başlıkları: Bilimsel illüstrasyon hakkında genel bilgi, amacı ve tarihçesi, 
klasik Türk sanatları için önemi, tanınmış bitki ressamları, bitki resim sanatının 
teknikleri, büyüteç ve mikroskop kullanarak çiçek kesitinin incelenmesi, bilim-
sel bitki resminin uygulamalı tatbiki.

İstihdam Alanları: Eğitime katılanlar; ilgili bilim dallarında yürütülen proje ça-
lışmalarına katılabilir, üniversitelerde ve botanik bahçelerinde bulunan koleksi-
yonlarda bitki örneklerinin teknik kalem çizimlerini yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 128 saat

BİLİMSEL BİTKİ
ÇİZİMİ

Bu programda öğrencilere; çeyiz ürünleri hazırlamaya ait mesleki hesaplama-
ları ve süslemeleri yapabilme, çeyiz ürünlerinde kullanılan kumaşları tanıyabil-
me, tekniğine uygun fermuar çalışabilme ve parçaları birleştirebilme bilgi ve 
becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Temel mesleki hesaplama, makinede düz dikiş, overlok dikiş, 
ev dekorasyonu ve ev tekstili ürünleri, süsleme, basit nakış temel iğne teknikle-
ri, pul ve boncuk dikişleri, kesim, ütüleme, çeyiz ürünleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; ev tekstili sektöründe; çeyiz ve 
ev tekstili yapan işletmelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, evlerinde 
üretim yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 312 saat

ÇEYİZ ÜRÜNLERİ 
HAZIRLAMA
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Bu programa devam edenler, dantel anglez tekniklerine uygun desen araştırıp 
işlemeye hazırlayabilme ve iğne tekniklerini uygulayabilme becerisi edinir.

Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık, desen panosu, şerit örme, İngiliz danteli 
(dantel anglez), işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; turistik ve hediyelik eşya ya da 
desen üretimi yapan işletmelerde, çeyiz ve el nakışı yapan atölyelerde, moda 
evlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 288 saat

DANTEL 
ANGLEZ

Bu programda modele ve tekniğe uygun davul derisini sertleştirebilme, kalıp 
hazırlayabilme, renklendirme, ütülemesini, dallamasını ve tanzimini yapabilme 
bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, kompozisyonu 
renklendirme, davul derisi üzerine çiçek desenleri yapma.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; el sanatları teknolojisi sektörün-
deki işletmelerde, ev ve giyim aksesuarı yapan atölyelerde çalışabilir, kendi ev 
ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 88 saat

DAVUL DERİSİ
ÇİÇEK YAPMA
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Programda; modele uygun hazırlık yapabilen, gerekli teknikleri uygulayıp süs-
leyerek davul derisinden pano yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Objeleri açık koyu, gölge ve ışık ile çalışma, kompozisyonu 
renklendirme, davul derisi pano yapma. 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; el sanatları teknolojisi sektörün-
deki işletmelerde, ev ve giyim aksesuarı yapan atölyelerde çalışabilir, kendi ev 
ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 112 saat

DAVUL DERİSİ 
PANO YAPMA

Ahşap malzeme bilgisine sahip, ahşap objeye uygun hazırlık yapan, ahşaba 
oyma, kakma, tornalama gibi teknikleri uygulama ve renklendirmesini yapma 
bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Objeleri açık koyu, gölge ve ışık ile çalışma, kompozisyonu 
renklendirme, desen panosu, desen çizme ve aktarma, ahşap süslemede boya-
ma, dekoratif işlemler, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; ilgili sektördeki atölye ve işlet-
melerde çalışabilir, kendi iş yerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 312 saat

DEKORATİF
AHŞAP SÜSLEME
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Dekoratif ev aksesuarlarına ait teknikleri uygulayabilme, mesleki hesaplamala-
rı ve süslemeleri yapabilme bilgi ve becerisinin eğitimi verilmektedir.

Konu Başlıkları: Temel mesleki hesaplama, temel dikiş teknikleri, zikzak dikişi, 
basit nakış iğneleri, kurdele işi, dekoratif yastık ve minderler, boncuk aksesuar-
lar, keçe ev aksesuarları, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Ev tekstili, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletme 
ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üre-
tim yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 328 saat

DEKORATİF EV 
AKSESUARLARI HAZIRLAMA

Bu program; dekoratif örtü ve kılıflara ait mesleki hesaplamaları, kumaş seçim-
lerini ve süslemelerini yapabilme, dekoratif örtü ve kılıf parçalarını tekniğine 
uygun birleştirebilme bilgi ve becerisi kazandırmaya yöneliktir. 

Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok dikiş, ev tekstili  ve ev dekorasyonu ürünle-
ri, ev tekstili kumaşları, dekoratif örtüler, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; çeyiz ve ev tekstili yapan işletme-
lerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, evlerinde üretim yaparak gelir elde 
edebilirler.

 Eğitim Süresi: 192 saat

DEKORATİF
ÖRTÜ DİKİMİ
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Bu branşta; tekniğe ve modele uygun deriyi sertleştiren, kalıp hazırlayan, renk-
lendiren, ütülemesini, toplamasını, dallamasını ve tanzimini yapabilme bilgi ve 
becerisinin eğitimi verilmektedir.

Konu Başlıkları: Açık, koyu, ışık ve gölge, renk, davul derisi çiçek.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; el sanatları teknolojisi sektörün-
de, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan atölye-
lerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde, modaevlerinde, kendi işyerinde ve 
evlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 120 saat

DERİ
ÇİÇEK YAPMA

Program; elde Antep işi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, 
araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve Antep işi iğne tekniklerini uygulayabil-
me bilgi ve becerisi kazandırmaya yöneliktir. 

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk işlemeleri sanatları, işlemeye hazırlık, desen 
panosu, nakış tasarımları, elde Antep işine hazırlık, elde Antep işi yapımı, işle-
melerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; el sa-
natları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya, desen üretimi yapan 
işletmelerde, çeyiz, el nakışı üretimi yapan atölyeler, modaevleri vb. yerlerde 
çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 296 saat

ELDE
ANTEP İŞİ
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Dolgu oyuncak bebekler, yumuşak kumaşlardan ve örülerek elde edilen kalıp-
lardan, içi pamuk, sünger, elyaf ya da farklı özellikleri olan malzemelerle doldu-
rulmuş bebek figürlerden hazırlanan oyuncaklardır. Bu oyuncak bebekler ço-
cukların fiziksel becerilerini geliştirir, güven kazanmalarını ve sosyalleşmelerini 
sağlar. Programda öğrencilere dolgu oyuncak bebek yapma bilgi ve becerisi 
kazandırılır.

Konu Başlıkları: Malzeme bilgisi, bebek yapım teknikleri, örnekler.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; turistik ve hediyelik eşya üreti-
mi yapan işletme ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, evlerinde 
üretim yaparak gelir elde edebilirler. 

 Eğitim Süresi: 64 saat

DOLGU OYUNCAK
BEBEK YAPIMI

Bu programda öğrencilere; tekniğe ve modele uygun deri kalıplarını hazırlama, 
astarlama yapma, deri parçalarını birleştirme ve deri tabloyu süsleyebilme bilgi 
ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Derinin yapısı, deri malzeme kontrolü, geometrik çizimler, 
tasarı ilkeleri, renk, tezgah işleri, el süslemeleri, deri tablo yapım hazırlığı, deri 
tablo yapımı.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; el sanatları teknolojisi sektörün-
deki işletmelerde, yapma çiçek üretimi ya da giyim aksesuarı yapan atölyeler-
de, modaevlerinde çalışabilir, kendi işyeri ve evlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 280 saat

DERİ 
TABLO YAPIMI
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Programın eğitimine katılanlar; elde beyaz iş tekniklerine uygun desen araştı-
rıp hazırlayabilme, araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve teknikleri uygulaya-
bilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık, desen panosu, desen tasarımları, elde be-
yaz iş, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; el sanatları 
teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, de-
sen, çeyiz ve el nakışı üretimi yapan işletmelerde, moda evleri vb. yerlerde çalı-
şabilir, evde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 224 saat

ELDE 
BEYAZ İŞ

Programda öğrencilere, elde Maraş işi tekniklerine uygun desen araştırıp hazır-
layabilme, araç-gereci işlemeye hazırlayabilmek ve Maraş işi tekniklerini uygu-
layabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.
 
Konu Başlıkları: Geleneksel Türk işleme sanatları, işlemeye hazırlık, desen pa-
nosu, desen tasarımları, elde Maraş işi, işlemlerin bakımı ve korunması, kumaş 
onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; el sa-
natları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya, desen üretimi yapan 
işletmelerde, çeyiz, el nakışı üretimi yapan atölyeler, modaevleri vb. yerlerde 
çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 296 saat

ELDE 
MARAŞ İŞİ
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Öğrencilere; elde Çin iğnesi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, 
araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve teknikleri uygulayabilme bilgi ve bece-
risinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık, desen panosu, elde Çin iğnesi, işlemelerin 
bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; el sanatları 
teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, de-
sen, çeyiz ve el nakışı üretimi yapan işletmelerde, moda evleri vb. yerlerde çalı-
şabilir, evde üretim yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 224 saat

ELDE
ÇİN İĞNESİ

Bu programda öğrencilere; elde kurdela işi tekniklerine uygun desen araştırıp 
hazırlayabilme, araç gereci işlemeye hazırlayabilme ve kurdela işi tekniklerini 
uygulayabilme becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık, desen panosu, desen tasarımları, basit na-
kış temel iğne teknikleri, basit nakış iğneleri, kurdela işi, işlemelerin bakımı ve 
korunması, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; el sanatları teknolojisi alanında; 
turistik ve hediyelik eşya, desen, çeyiz, el nakışı, makine nakışı üretimi yapan 
işletme ve atölyelerde, modaevlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 352 saat

ELDE 
KURDELA İŞİ
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Öğrencilere; tel sarma tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayıp uygulaya-
bilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık, desen panosu, desen tasarımları, elde tel 
sarma, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; el sanatları 
teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, de-
sen, çeyiz ve el nakışı üretimi yapan işletmelerde, moda evleri vb. yerlerde çalı-
şabilir, evde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 224 saat

ELDE
TEL SARMA

Bu programda eğitim alanlara; elde Türk işi tekniklerine uygun desen araştırıp 
hazırlayabilme, araç gereci işlemeye hazırlayabilme ve Türk işi tekniklerini uy-
gulayabilme becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk işleme sanatları, işlemeye hazırlık, desen 
panosu ve tasarımları, elde Türk işi, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş 
onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; el sanatları teknolojisi alanında; 
turistik ve hediyelik eşya, desen, çeyiz, el nakışı, makine nakışı üretimi yapan 
işletme ve atölyelerde, modaevlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 232 saat

ELDE 
TÜRK İŞİ
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Bu programda öğrencilere; elde Türk işlemeleri tekniklerine uygun desen araş-
tırıp, araç-gereci işlemeye hazırlayarak işleme tekniklerini uygulayabilme bilgi 
ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk işleme sanatları, işlemeye hazırlık, desen 
panosu ve tasarımları, tel kırma, hesap işi, elde Türk işi, işlemelerin bakımı ve 
korunması, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, el sanatları teknolojisi alanında; 
turistik ve hediyelik eşya, desen, çeyiz, el nakışı, makine nakışı üretimi yapan 
işletme ve atölyelerde, modaevlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 360 saat

ELDE
TÜRK İŞLEMELERİ

Öğrencilere; örtü ve mindere ait parçaların mesleki hesaplamalarını ve süsle-
melerini yapabilme, sandalye, şezlong ve koltuk örtülerinin parçalarını tekni-
ğine uygun birleştirebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim prog-
ramıdır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok, ev tekstili ve ev dekorasyonu ürünleri, ev 
tekstili kumaşları, temel dikiş teknikleri, basit nakış iğneleri, kurdele işi, elde 
aplike, ütüleme, zikzak dikişi, dekoratif örtüler dikimi, fermuar dikimi.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler ev teksti-
li sektöründe; çeyiz yapan işletmeler, mefruşat mağazaları, ev tekstili işletmele-
ri vb. yerlerde çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.  

 Eğitim Süresi: 776 saat

EV TEKSTİL
ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA
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Fadime bebek yapma temel tekniklerini kullanılarak ürün haline dönüştürebil-
me bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk giysi aksesuarları, ev tekstili kumaşları, Fadi-
me bebek yapımı.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; el sanatla-
rı alanında; turistik ve hediyelik eşya yapan atölye ve işletmelerde çalışabilir,  
kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 112 saat

FADİME
BEBEK YAPMA

Çivilerin arasından tellerin geçirilmesi ile objelere estetik bir görünüm kazandı-
rılması işlemidir. Belli örgü teknikleri kullanılarak, hat yazıları, simetrik desenler, 
amblemler, çiçekler, çizgi film karakterleri vb. görsel unsurlar panolar haline 
getirilmektedir. Programda, bu tekniği uygulayabilme bilgi ve becerisi kazan-
dırılır. 

Konu Başlıkları: Malzemelerin tanınması, filografi teknikleri, ürün çeşitleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; el sanatları teknolojisi sektörün-
deki turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletme ve atölyelerde çalışabilir, 
evlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 88 saat

FİLOGRAF
TEKNİĞİ
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Bu programda öğrencilere; ipleri boyama, dokuma araç gereçlerini kullanma, 
halı dokumaya hazırlık yapma, halı dokuma ve dokumayı bitirme işlemleri öğ-
retilir.

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk dokuma sanatları, dokuma tezgahları, kirkitli 
dokuma tezgahları, kirkitli dokumalarda çözgü, kirkitli dokumaya hazırlık, halı-
da kalite hesaplama, halı dokuma, kirkitli dokumalarda bakım ve onarım.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, dokuma fabrikalarında, dokuma 
ve boya atölyelerinde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan, el halısı doku-
yan atölye ve işletmelerde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 232 saat

HALI
DOKUMA

Program; elde hesap işi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, 
araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve teknikleri uygulayabilme bilgi ve bece-
risinin kazandırılmasına yöneliktir. 

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk işleme sanatları, işlemeye hazırlık, desen 
panosu, desen tasarımları, hesap işi, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş 
onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, el sanatları 
teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, de-
sen, çeyiz ve el nakışı üretimi yapan işletmelerde, moda evleri vb. yerlerde çalı-
şabilir, evde üretim yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 232 saat

HESAP 
İŞİ



37

Dünya literatürüne “Türk danteli” olarak giren, tekniği örgü olan bir el sanatıdır. 
Programda, öğrencilere, farklı teknikleri uygulayarak iğne oyası yapma becerisi 
kazandırılır.

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk işleme sanatları, desen tasarımları, iğne oya-
sı, ütüleme, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; turistik ve hediyelik eşya, desen, 
çeyiz, el nakışı, makine nakışı üretimi yapan işletme ve atölyelerde, modaevle-
rinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 216 saat

İĞNE
OYASI

Jel mum yapımına uygun jel mumu eritme, renklendirme ve dökme uygulama-
ları yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmaya yönelik bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Objeleri açık-koyu, gölge ve ışık, renk, jel mum yapımına ha-
zırlık, jel mum yapımı. 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; turistik 
ve hediyelik eşya yapan işletmelerde, mum üretim atölyelerinde çalışabilir, 
kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 120 saat

JEL MUM
YAPIMI
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Öğrencilere; kadife işi tekniğine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, kadife işi 
tekniğini uygulayabilme, makinenin basit arızalarını giderebilme bilgi ve bece-
risinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Makineyi hazırlama ve basit arızalar, işlemeye hazırlık, desen 
panosu, desen tasarımları, kadife işi, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş 
onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; turistik ve he-
diyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakışı üretimi 
yapan işletmelerde çalışabilir, evde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 216 saat

KADİFE
İŞİ

Birden çok katmanın üst üste özel tekniklerle bir araya getirilerek derinliği olan 
üç boyutlu tablolar oluşturulması olarak tarif edilir. Bir fotoğrafın ya da posterin 
tek tek kesilerek, en arka plandan, ön plana, çeşitli malzeme destekleriyle, tek-
rar bir araya getirilmesi işlemidir. Asıl olan orjinalliğin korunmasıdır. Ön sıraya 
ulaşmak için her kesimde bir bölüm eksiltilmelidir. Kâğıtlar esnetilerek boyut 
kazandırılır.

Konu Başlıkları: Malzeme bilgisi, tasarım, kesme, birleştirme, üretim teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; turistik ve hediyelik eşya üreti-
mi yapan işletme ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, evlerinde 
üretim yaparak gelir elde edebilirler.

 Eğitim Süresi: 120 saat

KAĞIT
RÖLYEF
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Öğrencilere, kasnak sallayarak yapılan makine nakışlarının teknik ve desenleri-
ni araştırıp hazırlayabilme, makine nakışlarını uygulayabilme, makinenin basit 
arızalarını giderebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Makineyi hazırlama ve basit arızalar, işlemeye hazırlık, desen 
tasarımları, desen panosu, kum işi, astragan ve bolonya iğnesi, kadife işi, çin 
iğnesi, aplike, beyaz iş, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım tek-
nikleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, el sanatları teknolojisi alanında; 
turistik ve hediyelik eşya, desen, çeyiz, el nakışı ve makine nakışı üretimi yapan 
işletme ve atölyelerde, modaevlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 536 saat

KASNAK SALLAYARAK 
YAPILAN MAKİNE NAKIŞLARI

Programda öğrencilere; kırkyama el sanatına ait mesleki hesaplamaları yapabil-
me, kırkyama temel tekniklerini kavrayabilme, kırkyama parçalarını tekniğine 
uygun birleştirebilme ve yorganlama yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, ev tekstili kumaşları, overlok, ütüleme, kesim, kırk-
yamaya hazırlık, kırkyamayı elde ve makinede birleştirme, basit nakış, temel 
iğne teknikleri, kenar bordürü, dekoratif kırkyama, kırkyama-aplike, yorganla-
ma.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; ev tekstili ve çeyiz ürünleri yapan 
işletme ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, evlerinde üretim 
yapabilirler.  

 Eğitim Süresi: 552 saat

KIRKYAMA
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Programda öğrencilere; koltuk sandalye giydirmeye ait mesleki hesaplamaları 
ve uygun kumaş seçimlerini yapabilme ve koltuk-sandalye giydirme becerise 
kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok, ev tekstili ve ev dekorasyonu ürünleri, ev 
tekstili kumaşları, temel mesleki hesaplama, kesim, dekoratif örtüler, koltuk ve 
sandalye giydirme.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar ev tekstili sek-
töründe; çeyiz yapan işletmeler, mefruşat mağazaları, ev tekstili işletmeleri vb. 
yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 192 saat

KOLTUK - SANDALYE
GİYDİRME

Bu programda öğrencilere; tekniğe ve modele uygun kalıp hazırlama, köseleyi 
tıraşlama, kalıbı uygulama, çantayı süsleyip birleştirebilme eğitimi verilir.

Konu Başlıkları: Renk bilgisi, elde birleştirme teknikleri, çanta tasarımı, kösele 
çanta yapımı, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; el sanatları sektöründeki işlet-
melerde, giyim aksesuarı, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletme ve 
atölyelerde çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 144 saat

KÖSELE 
ÇANTA YAPMA
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Bu programda öğrencilere; tekniğe ve modele uygun kalıp hazırlama, köse-
leyi tıraşlama ve kalıbı uygulama, kemeri süsleme ve birleştirme konularında 
eğitim verilir.

Konu Başlıkları: Renk bilgisi, elde birleştirme teknikleri, kemer tasarımı, kösele 
kemer yapımı, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; el sanatları sektöründeki işlet-
melerde, giyim aksesuarı, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletme ve 
atölyelerde çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 144 saat

KÖSELE KEMER 
YAPMA

Öğrencilere kum işi tekniğine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, tekniğini 
uygulayabilme, makinenin basit arızalarını giderebilme bilgi ve becerisinin ka-
zandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Makineyi hazırlama ve basit arızalar, işlemeye hazırlık, desen 
panosu, desen tasarımları, kum işi, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş 
onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; turistik ve he-
diyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakışı üretimi 
yapan işletmelerde çalışabilir, evde üretim yapabilirler.  

 Eğitim Süresi: 248 saat

KUM
İŞİ
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Yün, ipek, pamuk, keten gibi doğal ya da yapay kaynaklı ipliklerle dokunan ku-
maşların üzerini fırça ile boyayarak resimleme, desenleme bilgi ve becerisinin 
kazandırıldığı bir programdır. 

Konu Başlıkları: Objeleri açık koyu, gölge ve ışık ile çalışma, kompozisyonu 
renklendirme, tasarı ilkeleri, desen panosu, fırça teknikleri ve kumaş boyama 
teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; çeyiz ve ev tekstili yapan işlet-
me ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde 
üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 176 saat

KUMAŞ 
BOYAMA

Bu programda öğrencinin; makine nakışları tekniğine uygun desen araştırıp 
hazırlayabilme, teknikleri uygulayabilme ve makinenin basit arızalarını gidere-
bilme becerisine ulaşması hedeflenir.

Konu Başlıkları: Makineyi hazırlama ve basit arızalar, işlemeye hazırlık, makine 
nakışları, nakış tasarımları, desen panosu, kum iş, astragan ve bolonya iğnesi, 
makinede mimoza işi, çin iğnesi, aplike, kadife işi, beyaz iş, makinede Antep işi 
ve Maraş işi, işlemelerin bakımı ve kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi alanında; 
turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz, el nakışı, ma-
kine nakışı üretimi yapan atölyelerde ve modaevlerinde çalışabilir, evlerinde 
üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 920 saat

MAKİNE
NAKIŞLARI
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Programın eğitiminde öğrencilere; beyaz iş tekniğine uygun desen araştırıp 
hazırlayabilme, beyaz iş tekniğini uygulayabilme, makinenin basit arızalarını 
giderebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Makineyi hazırlama ve basit arızalar, işlemeye hazırlık, desen 
tasarımları ve panosu, beyaz iş, işlemelerin bakımı ve kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi alanında; 
turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz, el nakışı, ma-
kine nakışı üretimi yapan atölyelerde ve modaevlerinde çalışabilir, evlerinde 
üretim yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 248 saat

MAKİNEDE
BEYAZ İŞ

Öğrencilere; makinede Çin iğnesi tekniğine uygun desen araştırıp hazırlayabil-
me, teknikleri uygulayabilme, makinenin basit arızalarını giderebilme bilgi ve 
becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Makineyi hazırlama ve basit arızalar, işlemeye hazırlık, desen 
panosu, desen tasarımları, makinede Çin iğnesi, işlemelerin bakımı ve korun-
ması, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; turistik ve he-
diyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakışı üretimi 
yapan işletmelerde çalışabilir, evde üretim yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 248 saat

MAKİNEDE
ÇİN İĞNESİ
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Makinede dantel sarma ve piko yapma tekniğine uygun desen hazırlayabilme 
ve bu el sanatının tekniklerini uygulayabilme becerisine sahip kişilerin yetişti-
rildiği bir programdır. 

Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık, desen panosu hazırlama, desen tasarımları 
yapma, makineyi hazırlama ve basit arızalar, zikzak dikişi, kasnaksız makine na-
kışları, işlemelerin bakımı ve kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, çeyiz ve ev tekstili ürünleri, tu-
ristik ve hediyelik eşya yapan işletme ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında 
çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 272 saat

MAKİNEDE DANTEL SARMA 
ve PİKO YAPMA 

Bu branşta öğrencilere, geleneksel Türk işlemeleri tekniğine uygun desen araş-
tırıp hazırlayabilme, geleneksel Türk işlemeleri tekniğini makinede uygulaya-
bilme, makinenin basit arızalarını giderebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk işleme sanatları, makineyi hazırlama ve basit 
arızalar, işlemeye hazırlık, desen tasarımları ve panosu, kasnaksız makine na-
kışları, nakış tasarımları, makinede Türk işi, makinede Antep işine hazırlık, ma-
kinede Antep işi, makinede Maraş işine hazırlık, makinede Maraş işi, işlemelerin 
bakımı ve kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları:  Bu branşta eğitim alanlar; çeyiz ve ev tekstili ürünleri, tu-
ristik ve hediyelik eşya yapan işletme ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında 
çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 544 saat

MAKİNEDE GELENEKSEL 
TÜRK İŞLEMELERİ
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Öğrencilere; makinede Maraş işi tekniğine uygun desen araştırıp hazırlayabil-
me, Maraş işi tekniğini uygulayabilme, makinenin basit arızalarını giderebilme 
bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk işleme sanatları, makineyi hazırlama ve basit 
arızalar, işlemeye hazırlık, desen panosu, desen tasarımları, makinede Maraş 
işine hazırlık, makinede Maraş işi, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş ona-
rım teknikleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; turistik ve he-
diyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakışı üretimi 
yapan işletmelerde çalışabilir, evde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 320 saat

MAKİNEDE 
MARAŞ İŞİ

Bu programda öğrenciye, tel kırma tekniklerine uygun desen araştırıp hazır-
layabilme, araç gereci işlemeye hazırlayabilme ve teknikleri uygulayabilme 
becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk işleme sanatları, işlemeye hazırlık, desen pa-
nosu tel kırma, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; turistik ve hediyelik eşya, çeyiz, 
ev tekstili üretimi yapan işletme ve atölyelerde, modaevlerinde çalışabilir, ev-
lerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 232 saat

TEL
KIRMA
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Öğrencilere; makinede Türk işi tekniğine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, 
tekniği uygulayabilme ve makinenin basit arızalarını giderebilme bilgi ve bece-
risinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Makineyi hazırlama ve basit arızalar, işlemeye hazırlık, desen 
panosu, desen tasarımları, makinede Türk işi yapma, işlemelerin bakımı ve ko-
runması, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; turistik ve he-
diyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakışı üretimi 
yapan işletmelerde ve moda evlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 256 saat

MAKİNEDE 
TÜRK İŞİ

Programda öğrencilere; tekniğe ve modele uygun kalıp hazırlama, metal üze-
rine uygulayabilme, ütüleme, toplama, dallama ve tanzim yaparak metal çiçek 
yapabilme becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, metal çiçek.

İstihdam Alanları: Programdan mezun olanlar; el sanatları teknolojisi sektö-
ründe faaliyet gösteren küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, yapma çiçek 
üretimi ve ev aksesuarları yapan atölyelerle kendi iş yeri veya evinde çalışabilir.

 Eğitim Süresi: 96 saat

METAL ÇİÇEK 
YAPMA
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Bu branşta öğrencilere, nevresim takımlarına ait mesleki hesaplamaları ve süs-
lemeleri yapabilme, nevresim takımı parçalarını tekniğine uygun birleştirebil-
me bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Makinede düz dikiş, overlok dikiş, fermuar dikimi, ilik-düğme, 
nevresim takımları dikimi, ütüleme. 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; çeyiz ve ev tekstili yapan işlet-
me ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde 
üretim yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 136 saat

NEVRESİM TAKIMLARI 
DİKİMİ

Programın eğitimi; tekniğe ve modele uygun kalıp ve hamuru hazırlayabilme, 
kumaşı sertleştirme, hamuru ve kumaşı renklendirme, ütüleme, toplama, dal-
lama ve buketleme becerisi kazandırmaya yöneliktir. 

Konu Başlıkları: Tutkallı hamur çiçek, fantezi yaka çiçeği, kutlama aksesuarları.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; özel günlere ve nikahlara şeker 
vb ürünler hazırlayan işletme ve atölyelerde çalışabilir, evlerinde üretim yapa-
bilirler.

 Eğitim Süresi: 160 saat

ÖZEL GÜN ve NİKÂH 
ŞEKERİ HAZIRLAMA
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Programda; perde dikimine ait mesleki hesaplamaları yapabilme, perde çe-
şitlerini, kullanım yerlerine göre farklılıklarını ve bunlarla ilgili perde dikimi 
tekniklerini bilme ve perde dikimini gerçekleştirebilme bilgi ve becerisi kazan-
dırılır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok dikiş, ütüleme, dekoratif perdelerin hazır-
lanması ve dikimi. 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; ev 
tekstili üretimi yapan atölye ve işletmelerde, perdecilerde ve mefruşat mağa-
zalarında çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 120 saat

ÖZEL PERDELER
HAZIRLAMA

Branşın eğitimlerinde; doğru araç-gereç hazırlayıp, örgü şifresini okuyabilme, 
şiş örgü tekniklerini beş şiş ile uygulayarak ürün oluşturabilme bilgi ve becerisi 
kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Şiş örücülüğüne hazırlık, şiş örücülüğü temel teknikleri, şiş 
örücülüğünde ajurlu modeller, şifre danteline hazırlık (5 şiş), şifre danteli örme.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; küçük 
veya büyük ölçekli işletmelerde çalışabilir veya evlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 240 saat

ŞİFRE DANTELİ 
YAPMA
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Bu programda verilen eğitimlerle öğrencilere, modele uygun şiş örgü temel 
tekniklerini kullanarak, şapka örebilme konusunda bilgi ve beceri kazandırılır.

Konu Başlıkları: Şiş örücülüğüne hazırlık, şiş örücülüğünde temel teknikler, 
şekillendirme ve süsleme, şiş örgü şapka. 

İstihdam Alanları: Mesleki yeterlikleri kazananlar; el sanatları teknolojisi sek-
töründeki işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde çalışabilir veya evle-
rinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 160 saat

ŞİŞ ÖRGÜ 
ŞAPKA 

Branşın eğitimlerinde; modele uygun şiş örgü temel tekniklerini ve değişik 
teknikleri kullanarak, hırka örme ve süsleme yapabilme bilgi ve becerisi kazan-
dırılır. 

Konu Başlıkları: Şiş örücülüğüne hazırlık, şiş örücülüğü temel teknikleri, şe-
killendirme, kol kesimi, reglan kol kesimi, cep örme, yaka, şiş örücülüğünde 
karışık tekniklerden model üretme, süsleme

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; sektö-
ründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyeler-
de çalışabilir veya evlerinde üretim yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 240 saat

ŞİŞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE 
HIRKA ÖRME 
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Bu programda öğrencilere, modele uygun şiş örgü temel tekniklerini ve deği-
şik teknikleri kullanarak, şal örme ve süsleme yapma öğretilir.

Konu Başlıkları: Şiş örgücülüğüne hazırlık, şiş örücülüğünde temel teknikler 
ve şekillendirme.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; işletmelerde, giyim aksesuarı ya-
pan atölyelerde çalışabilir veya evlerinde üretim yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 160 saat

ŞİŞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE 
ŞAL ÖRME

Tabii çiçekleri ayrıntılarına inerek aynen kopya etme veya ana hatlarını muha-
faza ederek yeniden meydana getirmeye yönelik bir el sanatıdır. Branşın eği-
timinde öğrencilere, tabii kumaştan çiçek yapma bilgi ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Objeleri açık koyu, gölge ve ışık ile çalışma, kompozisyonu 
renklendirme, yapma çiçekçilikte temel teknikler, tabii kumaş çiçek yapımı. 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; el sanatları sektöründeki işlet-
melerde, yapma çiçek ve ev aksesuarı yapan atölyelerde çalışabilir veya kendi 
evlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 184 saat

TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK 
YAPMA
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Uygulanan eğitim programında, modeline uygun çeşitli teknikleri kullanarak 
tel, çivi ve misinalı, örme düğümlü takı yapabilme bilgi ve becerisi kazandırıl-
maktadır.

Konu Başlıkları: Takının gelişimi, tarihsel ve kültürel takılar, renk, takı tasarımı, 
makrame örgü ve kullanılan temel düğüm teknikleri, örme ve düğümlü takılar, 
misinalı takılar, tel ve çivi takıları.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliklerini kazananlar; el sanatları teknolojisi 
sektöründeki işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde ve takı tasarımı 
yapan firmalarda çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 232 saat

TAKILAR  
(Misinalı-Çivili-ÖrmeDüğümlü)

Branşın eğitimlerinde öğrencilere; salon takımlarına ait parçaların mesleki he-
saplamalarını ve süslemelerini yapabilme, takımın parçalarını tekniğine uygun 
birleştirebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok, ev tekstili kumaşları, temel mesleki hesap-
lama, ütüleme, basit nakış temel iğne teknikleri, tığ oyası, pul ve boncuk dikiş-
leri, dekoratif örtüler1-2.
 
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; ev teks-
tili sektöründe; çeyiz yapan işletmelerde, mefruşat mağazalarında, ev tekstili 
işletmeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 296 saat

SALON TAKIMLARI 
DİKİMİ
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Branşın eğitimlerinde; banyo takımlarına ait parçaların mesleki hesaplamaları-
nı ve süslemelerini yapabilme, takım parçalarını tekniğine uygun birleştirebil-
me bilgi ve becerisi kazandırılır.
 
Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok, ev tekstili ve ev dekorasyonu ürünleri, ev 
tekstili kumaşları, kesim, ütüleme, basit nakış temel iğne teknikleri, pul ve bon-
cuk dikişleri, kurdela işi, banyo takımları.
 
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; ev teks-
tili sektöründe; çeyiz yapan işletmelerde, mefruşat mağazalarında, ev tekstili 
işletmeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 328 saat

BANYO TAKIMLARI 
DİKİMİ

Branşın eğitimlerinde öğrencilere; modele uygun hazırlık yapan, teknikleri 
uygulayan ve süsleyerek davul derisi abajuru yapabilme bilgi ve becerisi ka-
zandırılır.
 
Konu Başlıkları: Açık-koyu ve ışık-gölge, renk, tasarı ilkeleri, davul derisi abajur.
 
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; el sa-
natları teklonojisi alanında küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, ev aksesuarı 
yapan atölyelerde, kendi işyeri veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 96 saat

DAVUL DERİSİ 
ABAJUR YAPMA
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Modele uygun hazırlık yapabilme, teknikleri uygulayabilme ve süsleyerek da-
vul derisi takı yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim progra-
mıdır.
 
Konu Başlıkları: Renk, davul derisi takı.
 
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; el sa-
natları teknolojisi alanında küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, ev aksesuarı 
yapan atölyelerde, kendi işyeri veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 64 saat

DAVUL DERİSİ
TAKI YAPMA

Kumaşlardan elde edilen kalıplardan içi pamuk, sünger, elyaf veya farklı mal-
zemelerle doldurularak oyuncak yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı 
bir eğitim programıdır.
 
Konu Başlıkları: Malzeme bilgisi, oyuncak yapım teknikleri, örnekler.
 
İstihdam Alanı: Bu branşta eğitim alanlar; turistik ve hediyelik eşya üretimi 
yapan işletme ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, evlerinde 
üretim yaparak gelir elde edilebilirler.

 Eğitim Süresi: 136 saat

KUMAŞ OYUNCAK
YAPIMI
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Branşın eğitimleri; tekniğe ve modele uygun seramik hamurunu hazırlayabi-
len, renklendiren, hamuru açan, ütülemesini, toplamasını, dallamasını ve tanzi-
mini yapabilen kişiler yetiştirmeyi hedefler.
 
Konu Başlıkları: Renk, açık-koyu ve ışık-gölge, yapma çiçekçilikte temel tek-
nikler 1-2, tutkallı hamur çiçek.
 
İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; küçük veya büyük ölçekli işlet-
melerde, yapma çiçek üretimi yapan atölyelerde, ev aksesuarı yapan atölyeler-
de, kendi işyerinde, evinde vb. yerlerde çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 216 saat

TUTKALLI HAMUR 
ÇİÇEK YAPMA

Tekniğe ve modele uygun kumaşı sertleştirme, kalıp hazırlama, renklendirme, 
ütüleme, toplama, dallama ve buketleyerek fantezi yaka çiçeği yapabilme bilgi 
ve becerisine sahip kişiler yetiştirilir.
 
Konu Başlıkları: Geleneksel Türk süsleme sanatları, renk, tasarı ilkeleri, desen 
tasarımları, işlemeye hazırlık, basit nakış temel iğne teknikleri, keçe ev akse-
suarları, keçe giyim aksesuarları, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması.
 
İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; küçük veya büyük ölçekli işlet-
melerde, yapma çiçek üretimi yapan atölyelerde, ev aksesuarı yapan atölyeler-
de, kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 320 saat

KEÇE AKSESUARLARI 
YAPIMI
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Yöresel kilim dokumalarında, dokuma araç gereçlerini kullanarak, dokumaya 
hazırlık yapabilen, dokuyabilen ve bitirme işlemlerini yapabilen kişiler yetiştir-
meyi hedefler.
 
Konu Başlıkları: Kirkitli dokuma tezgahları, kirkitli dokumalarda çözgü, kirkitli 
dokumalarda basit desen çizimi, kirkitli dokumaya hazırlık, kilim dokuma1-2, 
sarız kilimi dokuma, eşme kilimi dokumaya hazırlık, eşme kilimi dokuma, Kelkit 
kilimi dokumaya hazırlık, Kelkit kilimi dokuma.
 
İstihdam Alanları: Mesleki yeterliklerini kazananlar; el teknolojisi alanında; 
dokuma fabrikaları, dokuma atölyeleri, turistik ve hediyelik eşya yapan işlet-
meler, kendi işyerleri veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 792 saat

YÖRESEL KİLİM 
DOKUMA

Yatak örtülerinin hazırlanmasında gerekli mesleki hesaplamaları ve ürün süs-
lemelerini yapabilen, yatak örtülerinin parçalarını tekniğine uygun birleştirebi-
len kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programdır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, temel dikiş teknikleri, overlok dikiş, yatak örtüleri 
dikimi.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar ev tekstili sektöründe; çeyiz ya-
pan işletmeler, mefruşat mağazaları ve ev tekstili işletmelerinde çalışabilir, ken-
di ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 136 saat

YATAK ÖRTÜLERİ 
DİKİMİ
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Perde dikimine ait mesleki hesaplamaları yapabilme, perde çeşitlerini, kulla-
nım yerlerine göre farklılıklarını ve bunlarla ilgili perde dikimi tekniklerini kav-
rayabilme bilgi ve becerisinin eğitimi verilmektedir.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok, rulo (stor) perdeler, rustik perdeler, katla-
malı perdeler, perde aksesuarları, ütüleme.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, ev tekstili 
sektöründe; perdeciler, mefruşat mağazaları, ev tekstili işletmeleri vb. yerlerde 
çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 184 saat

TÜL STOR, RUSTİK ve 
KATLAMALI PERDE HAZIRLAMA

Yatak odasına ait ürünlerin hazırlanmasında gerekli mesleki hesaplamaları ve 
ürün süslemelerini yapabilen, kumaşları tanıyan, yatak odası ürünlerinin par-
çalarını tekniğine uygun birleştirebilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim prog-
ramıdır. 

Konu Başlıkları: Makinede düz  ve overlok dikiş, temel dikiş teknikleri, ev de-
korasyonu ve ev tekstili ürünleri, ev tekstili kumaşları, ütüleme, nevresim ta-
kımları, pikeler, yatak örtüleri, yastık ve minderler, dekoratif perdeler. 

İstihdam Alanları: Eğitim alanlar; ev tekstili ve çeyiz ürünleri yapan işletme ve 
atölyelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim 
yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 440 saat

YATAK ODASI TEKSTİLİ 
HAZIRLAMA
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Öğrencilere; zikzak makinede aplike tekniklerine uygun desen araştırıp hazır-
layabilme, teknikleri uygulayabilme, makinenin basit arızalarını giderebilme 
bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Makineyi hazırlama ve basit arızalar, kasnaksız makine nakış-
ları, işlemeye hazırlık, desen panosu, desen tasarımları, makinede aplike yap-
ma, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; turistik ve he-
diyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakışı üretimi 
yapan işletmelerde çalışabilir, evde üretim yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 280 saat

ZİKZAK MAKİNEDE 
APLİKE

Programın eğitimlerinde öğrencilere, modele uygun tığ örgü temel teknikleri-
ni ve değişik teknikleri kullanarak, örgüyü ürün haline dönüştürme ve süsleme 
yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.
 
Konu Başlıkları: Tığ örücülüğünde temel teknikler, tığ örücülüğünde temel 
kroşe çeşitlerinden farklı dokular oluşturma, tığ örgü şapka, tığ örgü çanta, tığ 
örgü para kesesi, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması.
 
 
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanat-
ları teknolojisi sektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim akse-
suarı yapan atölyeler, kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 344 saat

TIĞ
ÖRÜCÜLÜĞÜ
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Fotoğraf makinesi ayarlarını yapabilme, farklı mesafelerden fotoğraf çekebilme 
ve bilgisayarda grafik düzenlemeler yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıl-
dığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Fotoğraf makineleri, fotoğraf makinesi ayarları, fotoğrafta ışık 
ve kompozisyon, farklı mesafelerdeki konuların çekimi, temel resim işleme, 
fotoğrafta özel alan çalışmaları, bilgisayarda grafik düzenleme, fotoğraf opti-
mizasyonu ve arşivleme.

İstihdam Alanları: Eğitim alan ve kursun gerektirdiği yeterlikleri kazanan bi-
reyler; gazetecilik sektöründe, yazılı basın kuruluşlarında, medya kuruluşların-
da, haber ajanslarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 200 saat

DİJİTAL 
FOTOĞRAFÇILIK
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Bu programda öğrencilere, tüm giysi türlerinde çizim yapabilme ve drapaj uy-
gulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Giyimde ölçümlendirme, tekstil lifleri, tekstil yüzeyleri, giysi 
teknik çizimleri (1-2) model araştırmaları, artistik çizim, drapaj tekniği ile etek 
kalıpları, drapaj tekniği ile bluz kalıpları, drapaj tekniği ile elbise kalıpları (1-2), 
gelinlik dikimi (1-2).

İstihdam Alanları: Eğitim programında başarılı olanlar; giyim ve hazır giyim 
atölye ve işletmelerinde, modaevi ve butiklerde çalışabilir, evde üretim yapa-
bilirler.

 Eğitim Süresi: 368 saat

ARTİSTİK ÇİZİM ve 
DRAPAJ

Programda bireylere, tasarım öğelerini tanıma, tasarım prensiplerini, tasarlama 
yöntemlerini ve kumaş baskı yöntemlerini bilme, bilgisayarda tekniğine uygun 
kumaş ve baskı deseni tasarlayabilme ve renklendirme becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Photoshop programının kullanımının öğretilmesi, kumaş 
baskı teknikleri ve desen tasarımı eğitimi verildikten sonra desen programı ile 
bilgisayarda desen hazırlama, deseni raportlama, renk ayrımı, varyant hazırla-
ma ve çıktı alma.

İstihdam Alanları:  Programı bitirenler;  giyim ve tasarım sektöründe hizmet 
veren tekstil kuruluşlarında, nakış, kumaş ve desen baskı atölyelerinde, moda-
evlerinde çalışabilir.

 Eğitim Süresi: 120 saat

BİLGİSAYARDA KUMAŞ ve 
BASKI DESENİ TASARIMI 
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Bu program öğrencilere, modelistlikte kullanılan GERBER bilgisayar programını 
başarı ile kullanabilme ve program ile model çizimi yapabilme becerisi kazan-
dırmaktadır. 

Konu Başlıkları: Pastala hazırlık dosyaları, model dosyası, pastal hazırlama iş-
lemi, pastal programı, parça menüsü, bandıl menüsü, pastal menüsü, plotter 
bir çizim gönderilmesi, parça çizimi, pastal çizimi, terimler.

İstihdam Alanları: Bu programı bitirenler; giyim üretim sektöründe hizmet ve-
ren tekstil kuruluşlarında, üretim atölyelerinde ve modaevlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 128 saat

BİLGİSAYARLI MODELİSTLİK 
(GERBER)

Bu program öğrencilere, modelistlikte kullanılan STYLECAD bilgisayar progra-
mını başarı ile kullanabilme ve program ile model çizimi yapabilme becerisi 
kazandırmaktadır. 

Konu Başlıkları: Pastala hazırlık dosyaları, model dosyası, pastal hazırlama iş-
lemi, pastal programı, parça menüsü, bandıl menüsü, pastal menüsü, plotter 
bir çizim gönderilmesi, parça çizimi, pastal çizimi, terimler.

İstihdam Alanları: Bu programı bitirenler; giyim üretim sektöründe hizmet ve-
ren tekstil kuruluşlarında, üretim atölyelerinde ve modaevlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 128 saat

BİLGİSAYARLI MODELİSTLİK 
(STYLECAD) 
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Tasarım özelliklerini tanıma, tasarım prensiplerini, tasarlama yöntemlerini, ar-
tistik çizim ilkelerini bilme ve bunları stilistlik programları vasıtasıyla bilgisayar 
ortamında yapabilme becerisinin kazandırıldığı bir programdır.

Konu Başlıkları: Programın tanıtımı ve kullanımının öğretilmesi, estetik ve 
teknik çizimler, kumaş örneklerinin scanner yardımıyla taranması, çizimlerin 
üzerine kumaş desenlerinin yerleştirilmesi.

İstihdam Alanları: Bu programı bitirenler; giyim ve tasarım sektöründe hizmet 
veren tekstil kuruluşlarında, üretim atölyelerinde, modaevlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 80 saat

BİLGİSAYARLI 
STİLİSTLİK

Tasarım öğelerini tanıyan, tasarlama prensip, yöntem ve ilkelerini bilen, çanta 
ve ayakkabı çizimi yapıp yeni modeller tasarlayabilecek kişilerin yetiştirildiği 
bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Objeleri açık koyu, gölge ve ışık ile çalışma, kompozisyonu 
renklendirme, giyimde ölçümlendirme, model araştırmaları, temel erkek ve ka-
dın ayakkabı kalıpları, temel çanta kalıpları, ayakkabı ve çanta çizimleri

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazananlar; deri giyim 
sektöründe; üretim ve tasarım yapan işletme ve atölyelerde istihdam imkanı 
bulabilir, kendi ev ve işyerlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 120 saat

ÇANTA ve AYAKKABI 
ÇİZİMİ
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Programda; çocuk giyimine ait temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri 
ve pastal planını hazırlayabilme, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune 
dikiminin yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. 

Konu Başlıkları: Makinede düz dikiş overlok, ütüleme, kesim, yastık dikimi, 
düz dar etek dikimi, tişört dikimi, boxer dikimi, 2-6 yaş elbise dikimi, giyim-
de ölçülendirme, düz dar etek kalıbı, tişört kalıbı, atlet kalıpları, erkek gömleği 
kalıbı, 2-6 yaş elbise kalıbı, tekstil lifleri, tekstil yüzeyleri, mesleki hesaplama.

İstihdam Alanları: Eğitimini tamamlayarak mesleğin gerektirdiği yeterlikleri 
kazananlar, giyim ve hazır giyim sektörlerinde atölyeler, hazır giyim işletmele-
ri, modaevleri, butikler ve benzeri yerlerde çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde 
üretim yapabilirler.  

 Eğitim Süresi: 240 saat

ÇOCUK GİYİM 
MODELİSTİ

Bu programda öğrencilere; çocuk giysilerinin kalıp, kesim ve dikim öncesi iş-
lemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Makinede düz dikiş, overlok dikiş, giyimde ölçümlendirme, 
kesim, şal-etol, giyimde süsleme, ütüleme, 6-12 yaş etek, elbise, pantolon, 
gömlek ve çocuk giysileri kalıpları, reçme, ilik düğme otomatı, 2-6 yaş etek ve 
pantolon üretimi, 6-12 yaş elbise üretimi.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; çocuk giysileri 
üreten işletme ve atölyelerde, modaevi ve butiklerde çalışabilir, kendi ev ve 
işyerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 368 saat

ÇOCUK GÖSTERİ 
GİYSİLERİ DİKİMİ
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Programda öğrenciler, düz deri dikiş makinesi ile uygun dikiş tekniklerini kulla-
narak giysi üretimi yapma becerisi kazanırlar.

Konu Başlıkları: Makinede deri dikişi, deride fermuar, cep, kapama payı, yaka 
ve yırtmaç dikimleri, deride bel temizleme ve kol takma, giysilik deriler, mesleki 
hesaplama.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; deri giyim sektöründe üretim 
yapan işletme ve atölyelerde istihdam imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 328 saat

DERİ DÜZ DİKİŞ 
MAKİNECİ

Modelist tarafından verilen dikim talimatı doğrultusunda ve model özelliğine 
göre, dokuma kumaştan kadın, erkek ve çocuk giyimi dikebilen kişilerin yetişti-
rilmesini hedefleyen bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Makinede düz dikiş, overlok, ütüleme, kesim, yastık dikimi, 
düz dar etek dikimi, boxer dikimi, 2-6 yaş elbise dikimi, tekstil lif ve yüzeyleri, 
temel mesleki hesaplama, ileri dikim teknikleri, ilik-düğme, reçme, bluz üreti-
mi, ponteriz, erkek pantolon, jean pantolon ve yelek üretimi, çift iğne, zikzak 
dikişleri, makinede lastik ve zincir dikişleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; giyim sektöründeki işletme ve 
atölyelerde, modaevi ve butiklerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 512 saat

DOKUMA KONFEKSİYON 
MAKİNECİ
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Öğrencilere; drapaj tekniğiyle kadın elbisesinin kalıp, kesim ve dikim öncesi 
işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Giyimde ölçülendirme, düz dikiş, overlok, giyimde süsleme, 
ütüleme, kesim, ilik-düğme, drapaj tekniğiyle elbise kalıpları- 1, drapaj tekni-
ğiyle elbise kalıpları- 2, elbise dikimi.

İstihdam Alanları: Programdan başarı ile mezun olanlar; küçük veya büyük 
ölçekli işletmelerde, moda evleri ve butiklerde, kendi işyeri veya evinde çalı-
şabilir. 

 Eğitim Süresi: 224 saat

DRAPAJ TEKNİĞİYLE 
KADIN ELBİSE DİKİMİ

Düz sanayi dikiş makinesi ile uygun dikiş tekniklerini kullanarak giysi üretimi 
yapma bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği programdır.

Konu Başlıkları: Makinede düz dikiş, fermuar dikimi, bel temizleme, cep di-
kimi, kapama payı dikimi, kol takma, yaka ve yırtmaç dikimi, tekstil lifleri ve 
yüzeyleri, temel mesleki hesaplama.

İstihdam Alanları: Programı tamamlayıp mesleki yeterliliklerini kazananlar; 
atölyeler, hazır giyim işletmeleri, modaevleri ve butiklerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 336 saat

DÜZ DİKİŞ 
MAKİNECİ
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Kadın üst giysilerinden sadece elbisenin kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemleri-
ni hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı kısa süreli 
bir eğitim programıdır. Bu eğitime katılacaklarda temel giyim bilgisi aranmak-
tadır.

Konu Başlıkları: Kumaş bilgisi, ölçü alma, hazır kalıp kullanma, bluz kesme, 
bluz dikme.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin dikiş bilgi ve becerilerinin geliştiril-
mesine katkı sağlamaktadır.

 Eğitim Süresi: 16 saat

ELBİSE 
DİKİMİ

Erkek giyimine ait temel model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını 
hazırlayabilme ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikimini yapabil-
me bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Giyimde ölçülendirme, temel mesleki hesaplama, erkek pan-
tolon kalıbı, erkek safari pantolon kalıbı, erkek gömleği kalıbı, model uygula-
malı erkek gömleği kalıbı, erkek safari gömlek kalıbı, erkek yelek kalıbı.

İstihdam Alanları: Eğitimini tamamlayarak mesleğin gerektirdiği yeterlikleri 
kazananlar; giyim ve hazır giyim sektörlerinde atölyeler, hazır giyim işletmele-
ri, modaevleri, butikler ve benzeri yerlerde çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde 
üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 200 saat

ERKEK GİYSİLERİ 
KALIP HAZIRLAMA
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Öğrenciler; erkek üst giysilerinin (erkek ceket-pantolon-yelek-frak) kalıp, kesim 
ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisinin 
kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Makinede düz dikiş, overlok, giyimde ölçülendirme, kesim, 
giyimde süsleme, ütüleme.

İstihdam Alanları: Eğitimini tamamlayarak mesleğin gerektirdiği yeterlikleri 
kazananlar; sektördeki küçük ve büyük ölçekli işletmelerde, moda evleri ve bu-
tiklerde çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 536 saat

ERKEK ÜST GİYSİLERİ 
DİKİMİ 

Kadın üst giysilerinden sadece eteğin kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini 
hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı kısa süreli 
bir eğitim programıdır. Bu eğitime katılacaklarda temel giyim bilgisi aranmak-
tadır.

Konu Başlıkları: Kumaş bilgisi, ölçü alma, hazır etek kalıplarını vücut ölçüleri-
ne göre hazırlama, etek kesme, etek dikme.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin dikiş bilgi ve becerilerinin geliştiril-
mesine katkı sağlamaktadır. 

 Eğitim Süresi: 16 saat

ETEK 
DİKİMİ
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Öğrencilere, giyim aksesuarlarının (şal-etol, şapka ve çanta), kesim ve dikim 
öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisinin kazan-
dırıldığı bir branştır. 

Konu Başlıkları: Makinede düz dikiş, overlok, giyimde ölçümlendirme, kesim, 
şal-etol, giyimde süsleme, ütüleme, şapka ve çanta dikimleri. 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, giyim ve giyim aksesuarı sektö-
ründeki işletme ve atölyelerde, modaevi ve butiklerde çalışabilir, kendi ev ve 
işyerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 208 saat

GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ 
(ŞAL-ETOL-ŞAPKA-ÇANTA)

Bu programda öğrencilere, kadın dış giysilerinin (ceket, yelek, manto, kaban) 
kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi 
ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Ön koşul modülleri, kadın ceket modülleri, kadın yelek mo-
dülleri, manto-kaban modülleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; sektördeki küçük-büyük ölçek-
li işletmelerde, modaevleri-butiklerde çalışabilir, kendi işyerinde veya evinde 
üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 400 saat

KADIN DIŞ GİYSİLERİ 
DİKİMİ 
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Bu programda öğrencilere; kadın üst giysilerinin (fantezi elbise-tuvalet) kalıp, 
kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve be-
cerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Fantezi giyimin önem ve anlamı, kalıp çıkarma, model uy-
gulama, kumaş çeşitleri, kesimi ve provası, dikimde dikkat edilecek noktalar, 
süsleme teknikleri, aksesuarlar, bitmiş ütüsü.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar sektörde; küçük-büyük ölçekli 
işletmelerde, modaevleri-butiklerde çalışabilir, kendi işyerinde veya evinde 
üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 304 saat

KADIN FANTEZİ 
ELBİSE DİKİMİ 

Bu programda öğrencilere, moda ile ilgili bilgileri; erkek giysileri modası alanın-
da yorumlayabilme, kumaş, renk ve silüetleri bir araya getirerek erkek giysileri 
tasarımı yapabilme, kişisel koleksiyon hazırlama ve sunma bilgi ve becerileri 
kazandırılır.

Konu Başlıkları: Erkek moda silüeti oluşturma, kumaş ve lifler, tasarım araştır-
ma ve geliştirme renk, boyama teknikleri, erkek giyiminde moda  illüstrasyonu, 
teknik çizim ve teknik föy hazırlama, stiller ve trendler trendlerin oluşumu ve 
trend tahminleri, koleksiyon planlama, tasarım portfolyosu hazırlama, kapsül 
koleksiyon, final projesi.
 
İstihdam Alanı: Programı tamamlayanlar; erkek giyim sektöründe atilist, stilist 
asistanı, modelist asistanları, teknik çizim elemanı, planlamacı olarak çalışabi-
lirler.

 Eğitim Süresi: 120 saat

ERKEK GİYSİLERİ 
TASARIM
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Bu programda, kadın giyimine dair temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, 
seri ve pastal planının hazırlanmasını yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Tekstil lifleri, tekstil yüzeyleri, giysi teknik çizimleri, temel 
mesleki hesaplama, giyimde ölçülendirme, giysi teknik çizimleri, artistik çizim, 
makinede düz dikiş, kesim, elbise üretimi, temel kadın beden kalıpları.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar sektörde; küçük-büyük ölçekli 
işletmelerde, modaevleri-butiklerde çalışabilir, kendi işyerinde veya evinde 
üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 584 saat

KADIN GİYİM MODELİST 
YARDIMCILIĞI

Bu programda tasarım özelliklerini tanıyan, tasarım prensiplerini, tasarlama 
yöntemlerini, artistik çizim ilkelerini bilen ve siluete giysiyi giydirip renklendir-
me yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Giyimde ölçülendirme, giysi teknik çizimleri, düz dar etek 
kalıbı, temel kadın beden kalıpları, tekstil lifleri, tekstil yüzeyleri, giysi teknik 
çizimleri, model araştırmaları, artistik çizim.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; tekstil sektöründe atölyeler, hazır 
giyim işletmeleri, modaevleri ve butiklerde ve kendi iş yerlerinde çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 288 saat

KADIN GİYSİLERİ 
ARTİSTİK ÇİZİM
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Çantanın kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme 
bilgi ve becerisine sahip bireylerin yetiştirildiği eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok, ütüleme, kesim, giyimde süsleme, çanta.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler sektör-
de; küçük ve büyük ölçekli işletmelerde, modaevleri ve butiklerde, kendi işye-
rinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 136 saat

ÇANTA 
DİKİMİ

Serim katlarının en üstüne serilen ve en iyi tasarrufu sağlayacak şekilde en ve-
rimli pastal planının hazırlanması, verimlilik esaslarını ve droplandırma işlemini 
gerçekleştirmeyi sağlayan, bilgisayarlı modelistlik eğitimi almış öğrenciler için 
tamamlayıcı bir eğitim programdır.

Konu Başlıkları: Kalıp çalışma fonksiyonları ve pastala hazırlık özellikleri, ke-
sim planı hazırlama, hafızaya kaydetme, isim değiştirme, silme ve kopyalama 
işlemleri yönsüz-yönlü kumaşlarda verimlilik ilkelerine uygun olarak pastal pla-
nı, tek katlı-çift katlı kumaşlarda verimlilik ilkelerine uygun olarak pastal planı 
hazırlayabilmek, giysi kalıbının farklı vücut tiplerine uygunluğunu sağlamak, 
drop çeşitleri ve kalıpların droplandırılması işlemleri.

İstihdam Alanları: Bu programı bitirenler;  orta veya büyük ölçekli  tekstil ku-
ruluşlarında, kalıp bürolarında  veya kendi atölyelerinde  istihdam edilebilirler.

 Eğitim Süresi: 48 saat

DROPLANDIRMA ve 
PASTAL RESMİ HAZIRLAMA
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Bu programda; deri kesmi aletlerini kullanarak tekniğe uygun deri kesimi yap-
ma bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirilir.

Konu Başlıkları: Giyimde ölçülendirme, temel mesleki hesaplama, düz dar 
etek kalıbı, kadın pantolan kalıbı, derinin yapısı, giysilik deriler, deri kesimi.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; sektör-
de; küçük ve büyük ölçekli işletmelerde, modaevleri ve butiklerde, kendi işye-
rinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.  

 Eğitim Süresi: 176 saat

DERİ
KESİMCİ

Gelinliğin kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapa-
bilme bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirilir.

Konu Başlıkları: Giyimde ölçülendirme, düz dikiş, overlok, giyimde süsleme, 
ütüleme, kesim, temel kadın beden kalıpları1-2-3, abiye elbise kalıbı, gelinlik 
dikimi1-2.

İstihdam Alanı: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler sektörde; 
küçük ve büyük ölçekli işletmelerde, modaevleri ve butiklerde, kendi işyerinde 
veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 312 saat

GELİNLİK 
DİKİMİ
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Perakende sektöründe güçlü bir teorik alt yapı sağlayan program; merchan-
dising ve moda perakendeciliği alanında uluslararası ve güncel uygulamalar 
hakkında bilgi ve becerilere sahip kişiler yetiştirmeyi hedefler.

Konu Başlıkları: Moda perakendesi, planlama ve ürün tedariği, ürün yönetimi.

İstihdam Alanı: Programı tamamlayan öğrenciler; moda ve hazır giyim pe-
rakendeciliği sektöründe ürün yöneticisi, koleksiyon planlamacısı, pazarlama 
elemanı olarak çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 72 saat

MODA 
PERAKENDECİLİĞİ

Program; still life çekim tekniklerini, model, çekim ekibi ve yaratıcı (kreatif ) 
ekiple çalışma prensibini öğretmeye yöneliktir. Farklı ürün çekimi tekniklerini 
uygulayabilecek, kampanya çekimi yapabilme bilgi ve becerilerine sahip kişiler 
yetiştirir. (Temel fotografçığlık eğitimi almış olma şartı aranır.)

Konu Başlıkları: Moda fotoğrafçılığına giriş, stüdyo ve dış mekan fotoğrafçılı-
ğı, moda fotoğrafında konsept ve styling.

İstihdam alanı: Bu branşta eğitim alanlar; reklam ajanslarında, dergilerde, on-
line alışveriş sitelerinde, backstagelerde, tekstil ve katalog çekimlerinde moda 
fotoğrafçısı pozisyonunda çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 84 saat

MODA 
FOTOĞRAFÇILIĞI
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Bu programda öğrencilere; kendi stilini oluşturabilme, moda  tasarım, görsel 
iletişim ya da yönetim alanlarında styling ve stil danışmanlığı yapabilme bilgi 
ve becerileri kazandırılır.

Konu Başlıkları: Moda genel kültürü, stil danışmanlığı, kurumsal danışmanlık.

İstihdam Alanları: Programı tamamlayanlar; stil danışmanı, kişisel alışveriş da-
nışmanı, imaj danışmanı, renk danışmanı olarak çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 48 saat

STİL DANIŞMANLIĞI 
(STYLING)

Bu programda bireylere; giysi teknik çizimlerini tekniğe uygun olarak yapabil-
me, çizgi çeşitlerini doğru olarak çizebilme, teknik föy hazırlayabilme bilgi ve 
becerisi kazandırılır.
 
Konu Başlıkları: Giysi detayları teknik çizimleri, fermuar, yaka, cep, kol teknik 
çizimleri, model ayrıntıları teknik çizimleri, büzgü, volan, fırfır, drape, pili, kup, 
giysi teknik çizimleri, model uygulamalı etek, model uygulamalı pantolon, 
model uygulamalı gömlek, model uygulamalı elbise, model uygulamalı ceket, 
model uygulamalı kaban çizimleri, model uygulamalı çocuk elbisesi çizimleri.
 
İstihdam Alanı: Programı tamamlayanlar; stilist asistanı, modelist asistanları, 
teknik çizim elemanı olarak çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 72 saat

GİYSİ TEKNİK 
ÇİZİMLERİ
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Öğrencilere bu eğitim programında, kadın üst giysilerinin (drapaj tekniğiyle 
etek-bluz-elbise vs.) kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak diki-
mini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Kadın pantolon modülleri, düz dar etek, temel etek modülle-
ri, fantezi elbise modülleri, tuvalet modülleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar sektörde; küçük-büyük ölçekli 
işletmelerde, modaevleri-butiklerde çalışabilir, kendi işyerinde veya evinde 
üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 512 saat

KADIN GİYSİLERİ 
DİKİMİ

Branşın eğitimleri; kadın giyimine ait temel kalıp, şablon, seri ve pastal planını 
hazırlama, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikimini yapabilme 
bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedefler. 

Konu Başlıkları: Giyimde ölçülendirme, temel mesleki hesaplama, düz-dar 
etek kalıbı, temel kadın beden kalıpları, bluz kalıbı, elbise kalıbı, kadın pan-
tolon kalıbı.

İstihdam Alanları: Eğitim alanlar; atölyeler, hazır giyim işletmeleri, modaevi-
butiklerde, kendi işyerlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 248 saat

KADIN GİYSİLERİ KALIP 
HAZIRLAMA
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Bu programda öğrencilere; kadın giysileri dikmek için müşteriyi model ve 
malzeme seçimi konusunda yönlendirebilme, provalı giysi dikimi yapabilme, 
moda ve güncel akımları takip edebilme bilgi ve becerisi kazandırılır. Eğitim 4. 
seviye olup, eğitim almak isteyenlerde, “Kadın Giysileri Dikimi” programından 
sertifika alma şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Makinede düz dikiş, overlok, ütüleme, kesim, yastık dikimi, 
düz dar etek dikimi 1-2, tişört dikimi, boxer dikimi, 2- 6 yaş elbise dikimi, giyim-
de ölçülendirme, düz dar etek kalıbı, tişört kalıbı, atlet kalıpları, erkek gömleği 
kalıbı, 2-6 yaş elbise kalıbı, giysi teknik çizimleri 1-2, malzeme kontrolü, üretim 
kontrolü gibi eğitimlerde verilmektedir.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar sektörde; küçük-büyük ölçekli 
işletmelerde, modaevi-butiklerde çalışabilir, kendi işyerlerinde veya evlerinde 
üretim yapabilirler.  

 Eğitim Süresi: 1776  saat

KADIN
TERZİSİ

Bu program; katılımcılara, modelistlikte kullanılan WEARCAD  bilgisayar prog-
ramını kullanabilme ve program ile kalıp hazırlama becerisi kazandırmaya yö-
neliktir.

Konu Başlıkları: Programın tanıtımı, ölçüye göre kalıp hazırlama, kalıp düzelt-
meleri ve model uygulamaları, serileme teknikleri, pastal yerleşimi hazırlama, 
Intelli-Di ile fotoğraf çekerek Digit kullanımı teknikleri.

İstihdam Alanları:  Bu programı bitirenler; orta veya büyük ölçekli  tekstil ku-
ruluşlarında,  kalıp bürolarında  veya kendi atölyelerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 48  saat

WEARCAD BİLGİSAYARLI 
KALIP HAZIRLAMA PROGRAMI
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Bu programda öğrencilere; kadın üst giysilerinin (Drapaj tekniğiyle etek-bluz-
elbise) kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme 
bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Ön koşul modülleri, drapaj tekniği ile etek modülleri, drapaj 
tekniği ile bluz modelleri, drapaj tekniği ile elbise modülleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar sektörde; küçük-büyük ölçekli 
işletmelerde, modaevleri-butiklerde çalışabilir, kendi işyerinde veya evinde 
üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 384 saat

KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ 
(Drapaj Tekniğiyle Etek-Bluz-Elbise)

Bu programda; moda ile ilgili bilgileri; abiye giyim ve gelinlik modası alanında 
yorumlayabilme, kumaş, renk ve silüetleri bir araya getirerek gelinlik ve abiye 
giyim tasarımı yapabilme, kişisel koleksiyon hazırlama ve sunma becerileri ka-
zanmış kişiler yetiştirilir. Temel stilistlik eğitimi almış olma şartı aranır.

Konu Başlıkları: Çizim teknikleri, tasarım ve tasarım fikri geliştirme, kumaş ve 
lifler, modada tarihsel ve kültürel çalışmalar  ve modernizasyon, renk, boyama 
teknikleri, doku moda illüstrasyonu, stiller ve trendler, trendlerin oluşumu ve 
trend tahminleri, koleksiyon planlama, abiye giyim projesi gelinlik projesi, ta-
sarım portfolyosu hazırlama.
 
 İstihdam Alanı: Programı tamamlayanlar; gelinlik ve abiye sektöründe, mo-
daevlerinde ve gelinlikçiler de stilist, stilist asistanı, modelist asistanı olarak 
çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 80 saat

ABİYE ve GELİNLİK 
TASARIMI
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Bireylere, portfolyo hazırlama bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim 
programıdır. Eğitime katılacaklarda, bu alanda bilgisayar destekli eğitim almış 
olma şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Çizim teknikleri, çizim teknikleri, renk teorisi, malzeme bilgisi, 
sketchbook hazırlama, portfolyo hazırlık.

İstihdam Alanları: Eğitimini tamamlayarak mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri 
kazananlar; giyim ve hazır giyim sektöründe hizmet veren moda ve tekstil fir-
malarında çalışma imkânı bulabilir.  

 Eğitim Süresi: 150 saat

MODA PORTFOLYOSU 
HAZIRLAMA 

Bireylere, tasarım özelliklerini tanıma, tasarım prensiplerini, tasarlama yöntem-
lerini, artistik çizim ilkelerini bilme ve bunları illüstratör programı vasıtasıyla 
bilgisayar ortamında yapabilme becerisinin kazandırıldığı bir programdır.

Konu Başlıkları: İllüstratör programının tanıtımı ve kullanımının öğretilmesi, 
artistik  ve teknik çizimler, kumaş örneklerinin scanner yardımıyla taranması, 
çizimlerin üzerine kumaş desenlerinin yerleştirilmesi, dijital portfolio oluştu-
rulması. 

İstihdam Alanları: Programı başarı ile bitirenler; giyim ve tasarım sektöründe 
hizmet veren tekstil kuruluşlarında, nakış ve desen baskı atölyelerinde, moda 
evlerinde çalışabilir.

 Eğitim Süresi: 48 saat

MODA TASARIMI 
İLLÜSTRATÖR
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Kadın üst giysilerinden sadece pantolonun kalıp, kesim ve dikim öncesi işlem-
lerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı kısa 
süreli bir eğitim programıdır. Bu eğitime katılacaklarda temel giyim bilgisi 
aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Kumaş bilgisi, ölçü alma, hazır kalıp kullanma, pantolon kes-
me, pantolon dikme.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin dikiş bilgi ve becerilerinin geliştiril-
mesine katkı sağlamaktadır.

 Eğitim Süresi: 16 saat

PANTOLON 
DİKİMİ

Kadın dış giysilerinden sadece pardösü- trençkotun kalıp, kesim ve dikim önce-
si işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı 
kısa süreli bir eğitim programıdır. Bu eğitime katılacaklarda temel giyim bilgisi 
aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, giyimde ölçülendirme, kesim, süsleme ve ütüleme.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin dikiş bilgi ve becerilerinin geliştiril-
mesine katkı sağlamaktadır.

 Eğitim Süresi: 48 saat

PARDESÜ TRENÇKOT 
DİKİMİ
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Kadın dış giysilerinden sadece manto-kabanın kalıp, kesim ve dikim öncesi 
işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı 
kısa süreli bir eğitim programıdır. Bu eğitime katılacaklarda temel giyim bilgisi 
aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, giyimde ölçülendirme, kesim, süsleme ve ütüleme.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin dikiş bilgi ve becerilerinin geliştiril-
mesine katkı sağlamaktadır.

 Eğitim Süresi: 32 saat

MANTO KABAN
DİKİMİ

Modelist tarafından verilen dikim talimatı doğrultusunda model özelliğine 
göre yuvarlak örme kumaştan kadın, erkek ve çocuk giyimi dikebilen nitelikli 
kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok, reçme, ponteriz, zikzak dikişi, makinede 
lastik dikimi, ilik-düğme, ütüleme, kesim, tekstil lifleri, tesktil yüzeyleri, tişört 
ve boxer dikimi, tayt-badi, kadın eşofman dikimi, erkek eşofman dikimi, kadın 
atlet üretimi, kadın badi üretimi, bebek tulumu üretimi, bebek badisi üretimi.   

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; sektör-
deki atölyelerde, hazır giyim işletmelerinde, modaevleri ve butiklerde, kendi 
işyerleri vb. yerlerde çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 424 saat

YUVARLAK ÖRME 
KONFEKSİYON MAKİNECİ
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Görevdeyken gelen telefonları doğru cevaplayabilme, kurumdan hizmet alan-
ları en kısa sürede doğru yerlere yönlendirme, faks ve e-postaları cevaplayabil-
me bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Telefonla iletişim, iletişim süreci ve türleri, beden dili, inter-
net, müşteri istekleri, kitle ve grup iletişimi, araştırma teknikleri, bilgisayar 
kullanma, planlı ve etkili yazma, yazı biçimleme, kelime işlemci, doküman ha-
zırlama, iş planı, problem çözme, belge akışı, bilgisayarla iletişim, dosyalama 
sistemi, dosyalama hareketleri, reklam ve tanıtım hizmetleri.

İstihdam Alanları: Mezun olanlar; şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, 
müşteri ilişkileri ve tanıtım bölümlerinde, halkla ilişkiler ve tanıtım ajansların-
da, çağrı merkezleri, organizasyon, fuar ve turizm şirketlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 544 saat

ÇAĞRI MERKEZİ 
ELEMANI

Şirketlerin müşteri ilişkilerinde aracı rol üstlenerek, müşteri ihtiyaçlarına cevap 
veren, sorunları çözümleme süreçlerini yönlendirme bilgi ve becerisine sahip 
kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Halkla ilişkiler kavramı, iletişim süreci ve türleri, telefonla ile-
tişim, diksiyon, bilgisayar kullanma, toplumsal düzen, müşteri memnuniyeti, 
müşteri ile iletişim, etkin iletişim.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; halkla 
ilişkiler ve tanıtım ajansları, medya kuruluşları, reklam ajansları, çağrı merkez-
leri, şirketlerin müşteri ilişkileri birimleri, organizasyon ve turizm şirketleri vb. 
yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 232 saat

MÜŞTERİ
ASİSTANI
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Bilgisayar destekli harita çiziminde kroki çizimleri, cad ortamında hesap işlem-
leri, imar uygulamaları yapma ve proje oluşturma bilgi ve becerisi kazandırılan 
eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Harita temel bilgileri, trigonometrik fonksiyonlar, geometrik 
hesaplamalar, koordinat sistemleri, alan hesapları, çizim hazırlığı, kroki, kelime 
işlemci programı, elektronik tablolama, sunu hazırlama, internet ve e-posta yö-
netimi , cad menüleri, hesap işlemleri, imar uygulaması, proje oluşturma.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; harita 
tapu kadastro sektöründe resmi ve özel kurumlarda çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 352 saat

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 
HARİTA ÇİZİMİ
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Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş-çıkış işlemlerini, has-
tanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini 
evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alarak  arşivleyebilme bilgi ve beceri-
sinin kazandırıldığı eğitim programdır.

Konu Başlıkları: Bilgisayar kullanma, doküman hazırlama, sosyal hayatta ile-
tişim, iş hayatında iletişim, randevu ve konuk kabulü, problem çözme, hasta 
hizmetleri, tedavi hizmetleri, tıbbi arşivleme.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; hastanelerde, sağlık ocaklarında, 
polikliniklerde, tıbbi laboratuarlarda, tıp merkezleri vb. kurum ve kuruluşların 
hasta kabul birimlerinde istihdam imkanı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 280 saat

HASTA KABUL 
İŞLEMLERİ

Ev ve kurumlarda kendi sorumlulukları altındaki hasta ve yaşlı bireylerin gün-
lük ihtiyaçlarını, sağlıklarını koruyarak karşılayabilme bilgi ve becerisinin ka-
zandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, sanitasyon, ilaçları takip etme, günlük bakım, 
hastalık çeşitleri, hasta bakım hizmetlerinde iletişim, hastalıklara göre beslen-
me.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; hasta ve yaşlı hizmetlerinde; özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bakımevleri, evde bakım, hastaneler, ge-
ronto-psikiyatri klinikleri ve huzurevlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 560 saat

HASTA ve YAŞLI 
REFAKATÇİSİ
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Katılımcılara; ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; engelli 
bireylerin günlük ihtiyaçlarını koruyarak karşılayabilme, engelli kişilere sportif 
faaliyetleri ve etkinlikleri yaptırabilme bilgi ve becerisi kazandırmaya yönelik 
bir programdır.
 
Konu Başlıkları: Engellilerin toplumsal yaşamı, görme engelliler, işitme engel-
liler, dil ve konuşma güçlüğü, bedensel ve süreğen hastalıklar, üstün zekâlılar 
ve özel yetenekliler, zihinsel engelliler, öğrenme güçlüğü, uyum güçlüğü gös-
teren çocuklar.
 
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler sektör-
de; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, iş ve uygulama okulları, bakım 
evleri, evde bakım, hastaneler, geronto-psikiyatri klinikler, huzurevlerinde ça-
lışabilirler.

 Eğitim Süresi: 192 saat

ÖZEL EĞİTİMLİ 
BİREYLERE YAKLAŞIM
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Sokak hayvanları için barınaklar kurabilen, hayvanların bakım ve beslenmesini 
bilen, hijyen kuralları, hayvan hastalıkları ve hastalıklardan korunma tedbirleri 
konularında bilgi ve yeterlilik sahibi kişileri yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim 
programıdır.

Konu Başlıkları: Branşın eğitimlerinde hayvanların tanıtılması, hayvan hakları 
ve hayvanları koruma konusundaki yasal mevzuat, ev ve bahçede barındırma, 
geçici hayvan barınakları, şehir insanı ve hayvan ilişkileri, hayvan bakımında te-
mizlik ve dezenfeksiyon, beslenme, hayvan eğitimi ve hayvan hastalıkları gibi 
konular işlenmektedir. 

İstihdam Alanları: Öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; kendi 
evcil hayvanlarına nitelikli bir bakım sağlama imkânına kavuşmalarının yanı 
sıra, evcil hayvan bakımında eğitimli çalışan arayan kurumlarda da istihdam 
edilebilirler. 

 Eğitim Süresi: 64 saat

PET 
HAYVANLARI
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Programın eğitimleri; hukuk terminolojisi, dosyalama sistemi, dava hizmetle-
ri, anayasal hak ve sorumluluklar konularında bilgi ve beceriler kazandırmaya 
yöneliktir. 

Konu Başlıkları: Hukuk terminolojisi, hukuk dosyalama sistemi, dava hizmet-
leri, anayasal hak ve sorumluluklar.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; avukatlık ofis-
lerinde, hukuk şirket ve kuruluşların dosyalama ve yazışma departmanlarında 
çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 120 saat

ADLİ KALEM 
İŞLERİ 

Adli makamlarda bir avukatın sorumluluğu altında hukuki süreçleri takip ede-
bilme, makamlarda başlatılan işlemlerin sonuçlanması için, büro içi işlemleri 
yürütme, ödeme ve tahsilat işlemlerini iletişim araçları ile yapabilme bilgi ve 
becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: F klavye kullanımı, kelime işlemci programını kullanma, 
yazı biçimleme, elektronik tablolama programı, telefonla iletişim, Türk Ticaret 
Kanunu’nda yer alan belgeler, hukuk dosyalama sistemi, belge akışı, noter iş-
lemleri, müşteri ilişkileri. 

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayıp mesleğin gerektirdiği ye-
terlikleri kazananlar; hukuk bürolarında ve hukuk danışmanlık şirketlerinde 
çalışabilirler.  

 Eğitim Süresi: 400 saat

ADLİ TAKİP 
ELEMANI
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Öğrencilere; bilgisayar ortamında üç boyutlu model, katı yüzey modelleme 
görsellik işlemleri, modellerden görünüş çıkarıp hesaplama, tasarım, animas-
yon ve montaj yapma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir programdır.

Konu Başlıkları: Geometrik çizimler, görünüş çıkarma, ölçülendirme ve yüzey 
işlemleri, üç boyutlu model oluşturma ve düzenleme, katı-yüzey modelleme 
ve görsellik hesaplama, sorgulama ve boyut geçişleri, tasarım ve animasyon, 
katı modeli teknik resme aktarmak.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; talaşlı imalat, 
endüstriyel kalıpçılık, makine tasarım ve çizim, makine bakım ve onarım, mer-
mercilik, endüstriyel modelleme sektörü vb. yerlerde çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 232 saat

ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM
- SOLIDWORKS

Bilgisayarda AutoCAD programını kullanarak 3 boyutlu modelleme yapan, tek-
nik resim standartlarına ve kurallarına uygun olarak imalat/yapım ve perspektif 
resmi çizme yeterliklerine sahip kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: AutoCAD ile katı modelleme ve görselleştirme, AutoCAD ile 
yüzey ve ağ modelleme.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; bilgi-
sayarlı destekli tasarım sektöründe; işletmelerin tasarım ve proje departman-
larında, mimarlık ve mühendislik bürolarında, inşaat ve mobilya sektörünün 
teknik departmanlarında, makine ve kalıpçılık yapan şirketlerin teknik depart-
manlarında, fabrika ve işyerlerinde tasarım ve projelendirme alanında çizim ve 
tasarım elemanı olarak çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 40 saat

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM 

Autocad Geliştirme ve Uyum Eğitimi
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Bilgisayarda Solidworks programını kullanarak 3 boyutlu modelleme yapan, 
teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun olarak imalat/yapım ve pers-
pektif resmi çizme yeterliklerine sahip nitelikli kişilerin yetiştirildiği bir eğitim 
programıdır.

Konu Başlıkları: Solidworks ile taslak modelleme, solidworks ile montaj mo-
delleme, solidworks ile kaynaklı montaj oluşturma, solidworks ile teknik resim 
oluşturma, solidworks ile sac parça oluşturma, solidworks ile sunum dosyaları 
oluşturma.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler bilgi-
sayarlı destekli tasarım sektöründe; işletmelerin tasarım ve proje departman-
larında, mimarlık ve mühendislik bürolarında, inşaat ve mobilya sektörünün 
teknik departmanlarında, makine ve kalıpçılık yapan şirketlerin teknik depart-
manlarında, fabrika ve işyerlerinde tasarım ve projelendirme alanında çizim ve 
tasarım elemanı olarak çalışmaları mümkündür.

 Eğitim Süresi: 72 saat

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM 

Solidworks Geliştirme ve Uyum Eğitimi
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Bu eğitim programı ile okuryazar olmayan bireyler; okuma-yazma becerisi-
nin yanı sıra matematik ve temel yaşam becerisinin de kazandırılır. İlköğretim 
programlarına devam edip ve daha sonra da paralel olarak gelecekte eğitim 
yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere, ihtiyaç duyacakları bilgileri ve 
becerileri kazandırmayı hedefler.

Konu Başlıkları: Okuma-yazma, yaşam becerisi, matematik.

Programın Kazanımları:  Bu programla günümüzde istihdam için en öncelikli 
ve temel becerilerden olan okuma-yazma becerisi kazandırılmaktadır.

 Eğitim Süresi: 120 saat

OKUMA-YAZMA 
1. KADEME
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Bireylere, karakalem tekniğiyle çizilen zemine çakıl taşlarını tutkal yardımıyla 
yapıştırıp özgün resimler oluşturabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir 
eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Resim teknikleri, renk bilgisi, karakalem çalışmalar, kompo-
zisyon.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliklerini kazananlar; sanat ve tasarım alanın-
daki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde, kendi ev ve işyerle-
rinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 160 saat

ÇAKIL TAŞLARIYLA 
RESİM

Temel tasarım ve resim bilgilerini kullanarak desen tasarlayabilme bilgi ve be-
cerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Nokta, leke, doku, ışık-gölge, renk, kompozisyon, denge bil-
gileri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; kazandıkları yeterlikler doğrultu-
sunda, ev aksesuarlarından mimariye pek çok alanda hizmet veren işletme ve 
atölyelerde istihdam edilebilirler. 

 Eğitim Süresi: 160 saat

DESEN 
TASARIMI
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Öğrencilere; çizgi ile başlayarak, renk konularının aktarıldığı ve doğanın geo-
metrik formlarla çözümlenmesinin öğretildiği 1. seviye resim eğitimi progra-
mıdır.

Konu Başlıkları: Üç bölümden oluşan eğitimimizde birinci bölümde; çizgi, 
oran-orantı, ışık- gölge, açık-koyu, perspektif konularından, ikinci bölümde; 
renk ve boya konuları yer almaktadır. İkinci bölümde guaj boya veya akrilik 
boya tekniği gösterilmekte, üçüncü bölüm olan uygulama bölümünde ise yağ-
lı boya tekniği ile çalışmalar yapılmaktadır.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, bir uğraş alanı edinmenin yanı 
sıra kendilerini geliştirip sanat ve tasarım sektöründe üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 272 saat

GUAJ BOYA RESİM 
(1. SEVİYE)

Nesih, sülüs, talik ve divanî gibi İslam yazılarından birini veya birkaçını meşk 
usulü ile öğrenme ve bu yazıları temel seviyede güzel yazma bilgi ve becerisi-
nin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Hat sanatı tarihi ve hüsn-i hat kavramı, hat yazı çeşitleri, meş-
hur Türk hattatları, hüsn-i hat terimleri ve işaretleri, yazıya hazırlık, sülüs meşk-
leri, nesih meşkleri.

İstihdam Alanları: Kursa katılanlar; başlangıç düzeyinde olan bu programla 
yetinmeyip eğitimlerini tamamladıklarında, sanat ve tasarım sektöründe çalı-
şabilir veya evlerinde üretim yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 264 saat

HÜSN-İ HAT 
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Öğrencilere; kitre ile yoğunluğu artırılmış su üzerine özel fırçalarla, özel olarak 
hazırlanmış boyaları serpebilme, teknede meydana gelen damlacıkları şekil-
lendirerek desen oluşturabilme ve bunu kâğıda aktarabilme bilgi ve becerisi-
nin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk süsleme sanatları, renk, ebru yapmaya hazır-
lık, ebru boyama.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliklerini kazananlar; sanat ve tasarım sektö-
ründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde, matbaacılık ve 
ciltçilik yapan işletmelerde çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabi-
lirler.

 Eğitim Süresi: 168 saat

EBRU
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Öğrencilere; deri veya kâğıt üzerindeki bir desen ya da yazıyı keserek veya içini 
oyarak bir zemine yapıştırma ve kompozisyon uygulamalarını yapabilme bilgi 
ve becerisinin kazandırıldığı bir programdır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, ge-
nel tasarı ilkeleri, renk, kâtı’ tekniğine hazırlık, uygulamalı kâtı’ tekniği.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliklerini kazananlar; sanat ve tasarım sektö-
ründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışabilir, kendi 
ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 248 saat

KÂTI’

Geleneksel desenleri çizebilen, desenlerle kompozisyonlar oluşturup süsleme-
ler yaparak minyatür sanatını temel seviyede uygulayabilme bilgi ve becerisi-
nin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Doku, nokta ve çizgi, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile 
çalışma,renk, tasarı ilkeleri, geleneksel desen, basit motif çizimleri, kır çiçekleri, 
ağaç, hayvan, bitki ve insan motifleri, bulut ve basit geometrik motifler. 

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliklerini kazananlar, sanat ve tasarım sektö-
ründeki işletmelerde, müzelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalı-
şabilir, geleneksel el sanatlarını onarma projelerinde görev alabilir, kendi ev ve 
işyerlerinde üretim yapabilirler. 

 Eğitim Süresi: 784 saat

MİNYATÜR
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Mimaride iç dekoru tamamlayan geleneksel süsleme sanatı olan kalem işinin 
uygulama bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kalem işinin tanımı ve önemi, tarihi süreç, malzemeler, tek-
nikler, uygulamalı olarak tatbiki.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alarak mesleki yeterliklerini kazananlar; 
sanat ve tasarım sektöründe üretimde bulunabilir ve özellikle mimari eserler-
deki iç süslemelerinin restorasyonunda çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 200 saat

KALEM İŞİ

Öğrencilerle çizgi ile başlayan resimsel süreçte doğa gözlemlerinin çizginin 
imkanlarıyla resimsel düzleme aktarılması ve karakalem tekniğiyle portre-figür 
çalışmalarının yapıldığı 1. seviye resim eğitim programıdır.

Konu Başlıkları:  Çizgi, geometrik formlar, oran-orantı, hacim-espas, doku, 
ışık-gölge, perspektif, anatomi, kompozisyon, özgün karakalem çalışmaları.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliklerini kazanan öğrenciler; kendilerini geliş-
tirdikleri takdirde sanat ve tasarım alanında üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 80 saat

KARAKALEM
(1. SEVİYE)
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Farklı renklerde kesilmiş düz taşları sert bir yüzeye yapıştırarak gerçekleştirilen 
mozaik tekniğini ileri düzeyde uygulama bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir 
eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kompozisyon, mimari yüzeylerde, donatı yüzeylerinde ve de-
koratif ürünlerde mozaik, cam kesimi.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliklerini kazananlar; sanat ve tasarım sektö-
ründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışabilir, kendi 
ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 512  saat

SANATSAL MOZAİK
2. SEVİYE

İstiridye türünden kurumuş deniz kabukları olan sedefin ahşap üzerine açılan 
çukur veya oymalara yerleştirilmesi ile gerçekleştirilen bir süsleme sanatıdır. Bu 
eğitim programında, öğrencilerin sedef kakma sanatını uygulayabilecek bilgi 
ve beceriye sahip olması hedeflenir.

Konu Başlıkları: Sedefin tanımı ve önemi, tarihi süreç, malzemelerin tanınma-
sı, sedef kakma tekniklerin uygulamalı olarak öğretilmesi.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; el sanatları teknolojisi üreten, 
alanında, atölyelerde, mağazalarda vb. yerlerde kendi iş yerlerinde çalışabilir, 
gelir elde edebilirler.

 Eğitim Süresi: 272 saat

SEDEF 
KAKMA
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Bu programda obje kompozisyondan oluşan çizim sınavı ile öğrenci alınmak-
tadır. Öğrencilere; obje kompozisyonların desen ve akrilik/yağlı boya teknik-
leriyle çözümlenmesiyle başlayan eğitim sürecinde, figüratif resmin özellikleri 
aktarılmaktadır. Özgün kompozisyonlardan oluşan resim çalışmalarını içeren 3. 
seviye resim eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Çizgi, geometrik formlar, oran-orantı, hacim-espas, doku, ışık-
gölge, perspektif, rengin fiziksel özellikleri, boyaların kimyasal yapıları, portre,  
anatomi, kompozisyon, özgün yağlıboya çalışmaları.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliklerini kazananlar, kendilerini geliştirdikleri 
takdirde sanat ve tasarım alanında üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 368 saat

RESİM SANAT EĞİTİMİ 
(3. Seviye) 

Bu programda öğrencilere; mozaik öncesi işlemleri hazırlama, farklı renklerde 
kesilmiş düz taşları sert bir yüzeye yapıştırarak, mozaik tekniğini uygulama bil-
gi ve becerileri kazandırılır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, 
genel tasarı ilkeleri, renk, doku, strüktür, perspektif, mozaik analizleri, kompo-
zisyon, mimari yüzeylerde, donatı yüzeylerinde ve dekoratif ürünlerde mozaik, 
cam kesimi.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliklerini kazananlar; sanat ve tasarım sektö-
ründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışabilir, kendi 
ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 408 saat

SANATSAL 
MOZAİK
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Desene uygun hazırlık yapan, teknikleri kullanarak uygulayan, renklendirerek 
üç boyutlu dekoratif uygulama yapabilen kişilerin yetiştirildiği eğitim progra-
mıdır.

Konu Başlıkları: Renk, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, tasarı ilke-
leri, desen panosu, bitkisel rölyef, geometrik rölyef ve klasik rölyef, kalıplama. 

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliklerini kazananlar; sanat ve tasarım sektö-
ründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışabilir, kendi 
ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 280  saat

ÜÇ BOYUTLU 
ŞEKİLLENDİRME 

Yağlı boya resim öncesi işlemlerini hazırlama, resmi tuvale aktarma ve yağlı 
boya tekniğini uygulama bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, ge-
nel tasarı ilkeleri, renk, doku, strüktür, perspektif, yağlı boya resim.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; sanat ve ta-
sarım alanında, özel kurs ve galeri mekânlarında, kendi ev ve işyerinde üretim 
yapabilir bu üretimlerinden kazanç elde edebilirler.

 Eğitim Süresi: 368 saat

YAĞLI BOYA
RESİM
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Latin harfleriyle, süsleyerek yazı yazma sanatıdır. Programda öğrencilerin süsle-
me tekniklerini kullanarak yazı yazmayı öğrenmesi hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları: Kaligrafinin tanımı ve önemi, tarihi süreç, malzemeler, teknik-
ler ve uygulama.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliklerini kazananlar; sanat ve tasarım sektö-
ründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışabilir, kendi 
ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 120 saat

KALİGRAFİ
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Bireylere; karakalem resim öncesi gerekli malzeme hazırlıklarını yapma, kağıda 
resmi aktarma, karakalem resim tekniğini uygulama bilgi ve becerisinin kazan-
dırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açıklık ve koyuluk, ışık ve gölge temel bilgileri, 
genel tasarı ilkeleri, renk doku, strüktür, perspektif ve karakalem resim teknik-
leri.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliklerini kazananlar, kendilerini geliştirdikleri 
takdirde sanat ve tasarım alanında üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 128  saat

TEMEL SANAT 
EĞİTİMİ 

El yazması eserleri, hüsn-i hat levha ve albümlerini altın yaldız ve boya ile süs-
leyerek bu sanatı temel seviyede başarı ile uygulayabilme bilgi ve becerisinin 
kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Geleneksel desen, basit tırnaklı ve gelişmiş yaprak motifleri, 
kır çiçekleri motifleri, hatayi motifler, ağaç ve hayvan motifleri, bitki motifleri, 
rumî motifler, bulut ve basit geometrik motifler, hayvansal motif ve figürler.

İstihdam Alanları: Bu programı tamamlayanlar; geleneksel el sanatları üretim 
ve satışı yapan atölye ve işletmelerde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 640 saat

TEZHİP
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Bu programda öğrencilere, uygun ortam alet ve malzeme ile tekniğine uygun 
organik tarım yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Organik tarımın temel ilkeleri, organik tarımda bitki besleme, 
organik tarımda bitki koruma yöntemleri, topraksız tarım.

İstihdam Alanları:  Programdan mezun olan bireyler; tarımsal amaçlı koope-
ratif ve üretici birliklerinde, üniversitelere bağlı üretme çiftliklerinde, bağcılık 
işletmelerinde, üretim seralarında ve özel tarım işletmelerinde çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 88 saat

ORGANİK
TARIM
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Öğrenciler bu eğitimle; trikotaj alanıyla ilgili üretim sistemini kapsayan maki-
nelerin kullanım, bakım, onarım ve ayarını yapma, farklı türdeki triko makinele-
rini kullanma bilgi ve becerisine sahip olmaktadırlar.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok, reçme, ilik-düğme, remayöz, ütüleme, düz 
örmede kesim, düz örme etek dikimi, düz örme kazak dikimi, süveter, kazak, 
şapka, atkı, şal dikimi.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; tekstil alanında iş bulabilir, 
kendileri üretim yaparak gelir elde edebilirler.

 Eğitim Süresi: 680 saat

TRİKOTAJ
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Bu program ile temel seviyede bilgisayar kullanımı ve uygulamalarını gerçek-
leştirebilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Kelime işlem programı, elektronik tablolama programı, sunu 
hazırlama yazılımı.

İstihdam Alanları: Eğitim programı, öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkı-
da bulunmakta ve alanlarında istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır. 

 Eğitim Süresi: 32 saat

BİLGİSAYARDA DOKÜMAN 
HAZIRLAMA

Bilgisayar sistemlerinde her türlü donanım, yazılım ve ağ arızalarını tespit ede-
rek onarımlarını yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Bakım onarım (1 ve 2), arıza giderme (1, 2, 3 ve 4).

İstihdam Alanları: Bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yöne-
timi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren, web 
ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç 
duyan firma, kurum ve kuruluşlar.

 Eğitim Süresi: 144 saat

BİLGİSAYAR SİSTEM 
BAKIM ONARIM
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Ev veya ofiste temel ağ ortamları kurabilen ve sistem üzerinde güvenlik tedbir-
leri alabilen kişilerin yetiştirilmesini hedefleyen bir programdır.

Konu Başlıkları: Ağ temelleri, bakır kablolar, LAN kablolama, optik kablolama, 
wan kablolama, kablosuz ortam, TCP/IP ve IP adresleme. 

İstihdam Alanları: Bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yöne-
timi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web 
ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç 
duyan firma, kurum ve kuruluşlar.      

 Eğitim Süresi: 176 saat

AĞ
TEMELLERİ

Bu program ile ağ veri tabanı kurulumu ve yönetimi bilgi ve becerisi kazandı-
rılmaktadır.

Konu Başlıkları: Ağ veri tabanı kurulumu, ağ veri tabanı planlama, T-SQL, veri 
bütünlüğü, veri tabanı yönetimi, veri tabanı yardımcı işlemleri.

İstihdam Alanları: Ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanı-
mı ve yönetimi gibi hizmetler veren,  web ortamında etkileşimli programlar 
hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlar.

 Eğitim Süresi: 192 saat

AĞ
VERİ TABANI
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Görme engellilerin, bilgisayar kullanımı ile ilgili bir meslek sahibi olmalarını he-
defleyen ve gelir elde etmelerine imkan sağlayan bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: F Klavye-1, F Klavye-2, ekran okuyucu programı, bilgisayar 
kullanma, kelime işlemci programı, elektronik tablolama programı, internet ve 
e-posta yönetimi, yazı biçimleme, dosyalama sistemi.

Programın Kazanımları: Bu program ile görme engelli öğrencilerimiz bilgisa-
yar kullanmayı öğrenerek hayatları zenginleşmekte, iş ve sosyal hayata katılım-
ları kolaylaşmakta ve istihdam edilebilirlikleri artmaktadır.

 Eğitim Süresi: 368 saat

GÖRME ENGELLİLER İÇİN 
BİLGİSAYAR KULLANIMI

Görsel programlama dilinin kurulumu ve ara yüz oluşumunu, kodları kullana-
rak programlama, veritabanı ve internet uygulamalarını yapabilme bilgi ve be-
cerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Görsel programlama kurulumu, görsel programlamada ara 
yüz, kod parçaları, komutlar ve yardımcı kodlar, hata giderme, veri tabanı ve 
internet uygulamaları. 

İstihdam Alanları: Web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı prog-
ramları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli 
programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum 
ve kuruluşlar.

 Eğitim Süresi: 256 saat

GÖRSEL
PROGRAMLAMA



117

Programa katılanlar öğrenciler; bilgisayarda yazı yazmaktan başlayıp grafik 
çizimi, programlama, sunum ve internet işlemlerini öğrenmekte ve bilgisayar 
temel becerisi kazanarak istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır.

Konu Başlıkları: Bilgisayar kullanma, işletim sistemleri temeller, işletim sis-
temleri gelişmiş özellikler, kelime işlemci programı, elektronik tablolama, sunu 
hazırlama, internet ve e-posta yönetimi. 

İstihdam Alanları: Bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yöne-
timi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web 
ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç 
duyan firma, kurum ve kuruluşlar.

 Eğitim Süresi: 160 saat

BİLGİSAYAR 
KULLANIMI 

Bilgisayar programlamanın mantığını kurabilen, algoritma ve akış şemalarını 
oluşturabilen kişilerin yetiştirilmesinin hedeflendiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Programlama temelleri, akış diyagramları, yapısal programla-
ma temelleri, veri yapıları, temel algoritmalar.

İstihdam Alanları: Bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yöne-
timi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web 
ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç 
duyan firma, kurum ve kuruluşlar.

 Eğitim Süresi: 128 saat

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 
TEKNİKLERİ
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Gelişmiş ağ işletim sistemi kurabilen, ağ sunucu işletim sistemini yönetebilen 
kişilerin yetiştirildiği eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Sunucu işletim sistemleri, sunucu rolleri, sunucu servisleri, su-
nucu ağ mimarisi, sunucu active directory yapısı, sunucu güvenliği, ileri düzey 
sunucu yönetimi.

İstihdam Alanları: Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmala-
rında, ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan 
firma, kamu kurum ve kuruluşları, kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri 
tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren, web tasarımı hizmeti 
veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şir-
ketleri ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlar.

 Eğitim Süresi: 216 saat

SUNUCU İŞLETİM 
SİSTEMİ

Bu eğitim programı, etkili video ve sunumlar oluşturabilecek kişiler yetiştirme-
yi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Sunum hazırlama teknikleri, powerpoint ile gelişmiş uygula-
malar, prezi ile etkileyici sunumlar hazırlamak, video hazırlama teknikleri, pro 
show gold ile video klip hazırlama, premier pro ile hızlı ve pratik video kurgu, 
youtube kullanımı.

İstihdam Alanları: Reklam ajanslarında, web tasarım stüdyolarında, şirketlerin 
insan kaynakları ve halkla ilişkiler departmanlarında, şirketlerin e-learning bö-
lümlerinde, medya kuruluşlarında, multimedya şirketlerinde, pazarlama ajansı 
firmalarda, yazılım ve teknoloji firmalarında istihdam edilebilirler, ayrıca ser-
best olarak da (freelance) çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 96 saat

VİDEO ve SUNUM 
HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
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Programda öğrencilere; web sitelerinin en önemli ziyaretçi kaynağı olan Goog-
le arama motorunda bir web sitesinin nasıl ön plana çıkarılıp rekabet şansının 
daha yüksek bir seviyeye getirilebileceği konusunda bilgi ve beceri kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Arama motoru optimizasyonu (SEO), internet reklamcılığı 
(Adwords).

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliliklerini kazananlar, web tasarımı hizmeti 
veren veya web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketle-
rinde, işletmelerin reklam ve halkla ilişkiler departmanlarında istihdam imkanı 
bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 40 saat

GOOGLE SEO 
ADWORDS

Eğitim programı, e-posta sunucu programı kurulumunu ve yönetimini yapabi-
len kişiler yetiştirmeyi hedefler.

Konu Başlıkları: E-posta sunucu kurulumu, e-posta sunucu uygulamaları, 
e-posta sunucu yönetimi, e-posta sunucu yedekleme, e-posta sunucu prob-
lemleri.

İstihdam Alanları: Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmala-
rında, ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan 
firma, kamu kurum ve kuruluşları, kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri 
tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihti-
yaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşları, web tasarımı hizmeti veren veya 
web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketleri ya da 
bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlar.

 Eğitim Süresi: 120 saat

E-POSTA 
SUNUCU 
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Günümüzde çok yaygın kullanılan akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerde;  Go-
ogle ve Yandex uygulamalarını etkin kullanabilecek bireyler yetiştirmeyi hedef-
leyen bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Google uygulamaları, Yandex uygulamaları.

İstihdam Alanları: Eğitim programı, katılımcıların bireysel gelişimlerine katkı-
da bulunarak iş hayatlarında kolaylıklar sağlayacaktır.

 Eğitim Süresi: 32 saat

GOOGLE ve YANDEX 
UYGULAMALARININ KULLANIMI

Katılımcılarına; günümüzde hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medya 
araçlarını; kişisel ve iş dünyasına yönelik etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik 
bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Facebook, Twitter, Instagram, Google +, Youtube, LinkEdln.

İstihdam Alanları: Programı tamamlayanlar; şirketlerin e-learning bölümleri, 
medya kuruluşlarında, multimedya şirketlerinde, digital pazarlama ajansı fir-
malarda, reklam ajanslarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 32 saat

ETKİLİ SOSYAL MEDYA 
KULLANIMI
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Programın eğitimleri; hazır açık kaynak içerik yönetim sistemlerinden biri olan 
OpenCart ile satışa hazır hale getirebilecekleri e-ticaret sitesi tasarlayabilecek 
kişiler yetiştirmeye yöneliktir.

Konu Başlıkları: OpenCart kurulumu, ürün girişi, opencart eklentileri ve tema-
ları, teknik entegrasyonlar, opencart ile e-ticaret sitesi yapımı.

İstihdam Alanları: Programı tamamlayanlar; e-ticaret firmalarında, reklam 
ajansları, web tasarım stüdyoları, şirketlerin insan kaynakları ve halkla ilişkiler 
departmanları, serbest çalışma (freelance), şirketlerin e-learning bölümleri, 
medya kuruluşlarında, multimedya şirketlerinde, pazarlama ajansı firmalarda, 
yazılım ve teknoloji firmalarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 72 saat

OPENCART E-TİCARET 
EĞİTİMİ 

Günümüzdeki en popüler yazılım programlama dillerinden biri olan ve yazılım 
sektöründe büyük kabul gören java programı ile uygulamalar hazırlayabilme 
bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Java diline giriş, nesneye dayalı programlama collection fra-
mework, input-output, threadler, veritabanı işemleri, haberleşme hizmetleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterliliği kazananlar, web tasarımı, 
ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hiz-
metler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu 
hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum, kuruluş vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 160 saat

JAVA
PROGRAMLAMA
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İş hayatında sıkça kullanılan ofis programlarını, özellikle Excel programını ileri 
düzeyde bilme ve kullanma becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir eğitim 
programıdır.

Konu Başlıkları: Aritmetik işlemler, veri girişini sınırlandırma, özel yapıştırma 
kullanma, koşullu biçimlendirme, çalışma kitabını korumak, hücre işlemleri, 
çalışma kitabı işlemleri, grafik işlemleri, veri işlemleri, sıralama, süzme, alt top-
lamlar, özet tablolar oluşturma, ileri düzey işlevler, makrolar. 

İstihdam Alanları: Eğitim programı, öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkı-
da bulunmakta ve alanlarında istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır.

 Eğitim Süresi: 80 saat

İLERİ OFİS 
PROGRAMLARI 

Günümüzde temel beceriler arasında sayılan internet tarayıcılarını kullanabil-
me ve elektronik posta alıp gönderebilme yeterliliklerinin kazandırıldığı bir 
eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: İnternet, tarayıcılar, e-posta yönetimi, yazılı iletişim ve inter-
net güvenliği.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilere internet ve e-posta kullanımı becerisi 
kazandırarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 Eğitim Süresi: 56 saat

İNTERNET E-POSTA 
YÖNETİMİ
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Excel programını ileri düzeyde kullanarak VBA programlama ile programlar ge-
liştirebilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Excel ile elektronik tablolama, Excel ile VBA programlama.

İstihdam Alanları: Firmaların bilgi işlem, muhasebe ve finansman, insan kay-
nakları, halkla ilişkiler vb. departmanlarında Excel programında ihtiyaca yöne-
lik programlar geliştirebilirler.

 Eğitim Süresi: 56 saat

İLERİ EXCEL GELİŞTİRME 
ve UYUM EĞİTİMİ

Programa katılan öğrencilere; blog web sitesi tasarımını öğrenerek kendi blog-
larını oluşturabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Blog web site yapımı, bloggerlık.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar; blogunu hedefleri doğ-
rultusunda geliştiren ve gelir modelleri hakkında bilgi sahibi olarak freelance 
işler yapabilirler, ticari firmaların web sitelerinin bloglarını yönetebilirler.

 Eğitim Süresi: 24 saat

BLOG WEB SİTESİ YAPIMI 
ve BLOGGERLIK
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Bu programla öğrencilere; bilgisayarda kelime işlemci, elektronik tablolama 
ve sunum hazırlama programlarını etkili olarak kullanabilme bilgi ve becerisi 
kazandırılır.

Konu Başlıkları: Kelime işlemci programı, elektronik tablolama programı, su-
num hazırlama programı.

İstihdam Alanları: Program, temel düzeyde ofis programlarının kullanımını 
öğreterek öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve istihdam 
edilebilirliklerini artırmayı hedefler. 

 Eğitim Süresi: 72 saat

OFİS PROGRAMLARI 
KULLANIMI 

Bu programa devam eden öğrencilere temel düzeyde bilgisayar kullanma be-
cerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Bilgi teknolojisinin temel kavramları, işletme sistemini kullan-
ma, internet ve e-posta.

İstihdam Alanları: Program, temel düzeyde bilgisayar kullanımını öğreterek 
öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirlik-
lerini artırmayı hedefler. 

 Eğitim Süresi: 32 saat

TEMEL BİLGİSAYAR 
OKUR-YAZARLIĞI
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Hızla gelişip yaygınlaşan akıllı cep telefonları teknolojisinde kullanılan mobil 
uygulamaları geliştirecek bilgi ve beceriye sahip kişilerin yetiştirilmesinin he-
deflendiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: HTML5 ve mobil web, android uygulamalar.

İstihdam Alanları: Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında mobil uygulama hiz-
meti veren tüm yazılım firmaları ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma ve 
kurumlarda ve kuruluşlar vb. yerlerde çalışabilirler.  

 Eğitim Süresi: 120 saat

Öğrencilere; internet programcılığı için gerekli programları kurarak, program-
lama ve veri tabanı yönetimi yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Programlamaya giriş, veri tabanına giriş, PHP ve MYSQL kuru-
lumu, Apache sunucusunun kurulumu, değişkenler, sabitler, operatörler, kont-
rol yapıları, döngüler, fonksiyon tanımlama ve çağırma, zaman fonksiyonları, 
diziler, formlar, nesneler, INPUT tipleri, MYSQL veri tabanı yönetimi ve PHP ile 
MYSQL veri tabanına erişme.

İstihdam Alanları: Bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yöne-
timi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web 
ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç 
duyan firma, kurum ve kuruluşlar.

 Eğitim Süresi: 160 saat

İNTERNET 
PROGRAMCISI

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME
ANDROID
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İçerik yönetim sisteminin kurulumunu yapıp şablonları, eklentileri ve modül-
leri kullanarak internet uygulamaları yapabilme bilgi ve becerisinin kazanıldığı 
eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: HTML ile basit web işlemleri, açık kaynak kodlu web sistemleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, bilişim sek-
töründe; web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli 
programlar hazırlayan yazılım şirketleri ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan fir-
ma, kamu kurum ve kuruluşları vb. yerlerde çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 64 saat

WEB TABANLI İÇERİK 
YÖNETİM SİSTEMLERİ

Bu eğitimde; programlama dillerini kullanarak etkileşimli web uygulamalarını 
gerçekleştirebilme bilgi ve becerisinin eğitimi verilmektedir.

Konu Başlıkları: Betik dili (Javascript), etkileşimli web uygulamalarına giriş, 
etkileşimli web uygulamaları için temel işlemler, etkileşimli web uygulamala-
rında web formları, etkileşimli web uygulamalarında veri tabanı İşlemleri.

İstihdam Alanları: Web tasarımı, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi 
gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirket-
ler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlarda vb. yerlerde 
çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 160 saat

WEB UYGULAMALARI 
GELİŞTİRME
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Bu programda her türlü veri tabanı uygulamalarını ve yönetimini yapabilme 
bilgi ve becerisinin eğitimi verilmektedir. 

Konu Başlıkları: Veri tabanı planlama, tablolar, sorgular, formlar, raporlar, 
makrolar, kaynak dosyaları ve veri tabanında güvenlik.

İstihdam Alanları: Bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yöne-
timi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web 
ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç 
duyan firma, kurum ve kuruluşlar.

 Eğitim Süresi: 88 saat

VERİ 
TABANI

Programda, web tasarım editörü ile web sayfası tasarımları yapabilme ilgi ve 
becerisinin eğitimleri verilmektedir.

Konu Başlıkları: HTML ile basit web işlemleri, html ile gelişmiş web işlemleri, 
stil şablonu (CSS), web tasarım editörüne giriş, web tasarım editöründe ileri 
uygulamalar, web tasarım editörü ile veri tabanı işlemleri. 

İstihdam Alanları: Bilişim sektöründe web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, 
veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web orta-
mında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç du-
yan firma, kurum ve kuruluşlarda vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 192 saat

WEB 
TASARIMI
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Bilişimin temellerini, bilgisayar ağlarının tasarımını, kurulmasını, bakımını ve 
ileri düzeyde uzmanlık konularını öğretme amacıyla verilen eğitim programı, 
katılımcılarını uluslararası geçerliliği olan CCNA sertifikasyonlarına hazırlamak-
tadır.

Konu Başlıkları: Bilişim teknolojisinin temelleri (BTT), CCNA Discovery-1, 
CCNA Discovery-2.

İstihdam Alanları: Programı tamamlayan ve mesleğin gerektirdiği yeterlikleri 
kazananlar, kamu ve özel sektördeki kurumların bilgi işlem birimlerinde, sek-
tördeki ulusal ya da uluslararası büyük ve küçük ölçekli firmalarda çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 100 saat

CISCO NETWORK EĞİTİMİ 
(CCNA 1-2)

Öğrencilere; bilişimin temellerini, bilgisayar ağlarının tasarımını, kurulmasını, 
bakımını ve ileri düzeyde uzmanlık konularını öğretme amacıyla verilen eğitim 
programı, katılımcılarını uluslararası geçerliliği olan CCNA sertifikasyonlarına 
hazırlamaktadır.

Konu Başlıkları: Bilişim teknolojisinin temelleri (BTT), CCNA Discovery-3, 
CCNA Discovery-4.

İstihdam Alanları: Programı tamamlayan ve mesleğin gerektirdiği yeterlikleri 
kazananlar; kamu ve özel sektördeki kurumların bilgi işlem birimlerinde, sek-
tördeki ulusal ya da uluslararası büyük ve küçük ölçekli firmalarda çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 100 saat

CISCO NETWORK EĞİTİMİ 
(CCNA 3-4)
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Bu program ile öğrencilerin; tüketicinin korunması, tüketici hakları, tüketici 
karar süreci ve davranışları ile bilinçli alışveriş konularında bilgi sahibi olmaları 
hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları: Tüketicinin korunması, tüketici hakları, tüketici karar süreci, 
tüketici davranışları ve alışveriş.

Ailede karar verme, aile planlaması yöntemleri, aile yapısı, aile kaynakları ve 
ailede alışveriş ile ilgili konularda bilgi ve eğitime sahip kişiler yetiştirilir.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, aile yapısı, aile olma, ailede karar verme, aile 
planlaması, aile kaynakları ve alışveriş.

Programın Kazanımları: Bu program ile öğrencilerin; sağlıklı ve nitelikli bir 
aile kurmalarına imkân sağlayan bilgi ve görgüyü edinmeleri amaçlanmıştır.

 Eğitim Süresi: 4 saat

 Eğitim Süresi: 40 saat

TÜKETİCİ HAKLARI 
EĞİTİMİ

EVLİLİK ÖNCESİ 
EĞİTİM
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Çocuk beslenmesi programı ile öğrencilere; bebek, okul öncesi, okul çağı ve 
ergen çocuk beslenmesi konularında bilgi ve beceri kazandırılır.

Konu Başlıkları: Bebek beslenmesi, okul öncesi çocuk beslenmesi, okul çağı 
çocuk beslenmesi, ergen beslenmesi. 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, bu hizmet ala-
nında yer alan; yemek üretim tesisleri, çocuk bakım merkezleri, anaokulları ve 
kreşlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 112 saat

ÇOCUK 
BESLENMESİ

Bu program ile öğrencilerin; selamlaşmadan hediyeleşmeye, hasta ziyaretin-
den davetlere her türlü toplumsal ilişkide, görgü kurallarını öğrenip sağlıklı 
iletişim becerileri geliştirmesi amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları: Konuşma, selamlaşma, tanışma, ziyaret ve hediyeleşmede 
görgü kuralları, giyinme ve kıyafet seçimi, yeme-içmede, davetlerde ve proto-
kollerde uyulması gereken ilkeler.

Programın Kazanımları: Eğitimi tamamlayan öğrenciler; iş hayatlarında ve 
sosyal yaşantılarında daha nitelikli davranışlar kazanırlar.

 Eğitim Süresi: 48 saat

GÖRGÜ 
KURALLARI
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“Hızlı Klavye Kullanımı” programında öğrencilere, F klavyede on parmak ile yazı 
ve dilekçeleri hızlı ve yanlışsız yazma becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: F klavye kullanımı, kelime işlemci ve yazı biçimleme.

İstihdam Alanları: Bu program, bilgisayarda on parmak yazmayı öğreterek, 
öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini 
artırmayı hedeflemektedir

 Eğitim Süresi: 160 saat

HIZLI KLAVYE KULLANIMI 
(F KLAVYE)

Büro araç ve gereçlerini kullanarak, büro yönetimi, organizasyon ve belgeleme 
işlemlerini yapabilme becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği programdır.

Konu Başlıkları: Sosyal hayatta iletişim, telefonla iletişim, randevu ve konuk 
kabulü, beden dili, F klavye, yazı biçimlendirme, iş mektubu, belge akışı, top-
lantı ve seyahat organizasyonu.

İstihdam Alanları: Bu branştan sertifika alanlar; işletmelerde, resmi ve özel 
kurumlarda yönetici asistanı olarak çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 344 saat

YÖNETİCİ 
ASİSTANI
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Bilgisayarda F klâvye ile on parmak yazı yazma, biçimleme standartları, belge 
akışı, dosyalama ve arşivleme sistemleri, yazı türü belirtme, içerik oluşturma, 
kompozisyon yazma ve rapor hazırlama konularında bilgi ve becerisine sahip 
kişilerin yetiştirildiği eğitim programıdır.
 
Konu Başlıkları: Büro yönetim  modelleri, iş planları, belge akışı, dosyalama 
sistemi ve hareketleri, arşivleme sistemi, arşivleme hareketleri, dış donanım 
birimleri, F klavye1-2, yaz biçimleme, yazı metni oluşturma, iş mektubu, rapor-
lama.
 
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, arşivle-
me ve dijital arşivleme ile ilgili firma ve kurumlarda çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 296 saat

BİLGİ ve BELGE 
YÖNETİMİ
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Eğitim kurumlarında çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güven-
liğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama 
işlemlerini; öğretmen veya öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde 
yapabilen kişileri yetiştiren bir eğitim programıdır. Programa katılanlar, daha 
önce başarılı oldukları programların modüllerinden muaf tutulurlar. 

Konu Başlıkları: Bireyin gelişimi, fiziksel, psiko-motor, bilişsel, sosyal, duygusal 
ve cinsel gelişim, dil ve ahlak gelişimi, anne-çocuk sağlığı, savunma mekaniz-
maları, 0-36 ay öz bakım, 36-72 ay öz bakım, eğitici oyuncaklar, dolgu oyuncak-
lar, çocukla iletişim.

İstihdam Alanları: Bu programdan sertifika almaya hak kazanalar, kazandık-
ları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe; öğretmen veya öğretmen 
yardımcısının gözetimi ve denetiminde erken çocukluk eğitim kurumlarında 
çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 936 saat

ÇOCUK BAKIM
ELEMANI

Bu programla; bilinçli hamile kalmak, gebelik ve emziklilikte beslenme ve an-
ne-çocuk sağlığı, evde yeni doğan bebek bakımı ile ilgili bilinmesi gerekenler 
öğretilmektedir.

Konu Başlıkları: Anne-çocuk sağlığı, gebelik ve emziklilikte beslenme, aile 
planlaması, bebek bakımı ve beslenmesi,

Programın Kazanımları: Bu programı tamamlayan öğrenciler; bilinçli ve sağ-
lıklı hamilelik doğum sonrasında bebek bakımı ile ilgili detaylı bilgiye sahip 
olacaklardır. 

 Eğitim Süresi: 104 saat

BİLİNÇLİ HAMİLELİK ve 
BEBEK BAKIMI
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Bu programın amacı; çocuk bakımını yapabilen, çocuğu sağlıklı şekilde besle-
yebilen, gelişim özellikleri ve hastalıkların takibini yapabilen, tuvalet alışkanlığı 
kazandıran, yaşam ortamını güvenli hale getiren ve çocukla doğru iletişim ku-
rabilen kişiler yetiştirmektir. 

Konu Başlıkları: 36-72 ay öz bakım, animasyon çalışmaları, çocuk etkinlikleri, 
kostüm ve aksesuar uygulamaları, drama çalışmaları, eğitici oyuncaklar, fen ve 
doğa etkinlikleri, kuklalar, müzik etkinlikleri, okuma-yazmaya hazırlık, oyun, 
serbest zaman, Türkçe dili, yüz ve vücut boyama etkinlikleri. 

İstihdam Alanları: Programdan sertifika almaya hak kazananlar, öğretmen ya 
da öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde erken çocukluk eğitim 
kurumlarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 464 saat

3-6 YAŞ ÇOCUK 
ETKİNLİKLERİ

Program kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla, anne-babaların ebe-
veynlik becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilme-
si yoluyla ergenlik dönemindeki çocuğun var olan potansiyelini kullanması 
amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Ergen ve ergen gelişimi, ergenlikte kişilik ve benlik gelişimi, 
ergen ve iletişim, anne baba tutumları, ergen ve anne-baba anlaşmazlıkları, 
ergenlik döneminde riskler ve sorunlar, ergen ve geleceği planlama, ergenlikte 
ihmal ve istismar, ev kazaları ve ilk yardım, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere 
duyarlılık geliştirme.

Programın Kazanımları: Bu programla ebeveynlerin daha iyi nesiller yetiştire-
bilmek için  bilinç ve becerilerinin artırılması hedeflenmiştir.  

 Eğitim Süresi: 70 saat

AİLE EĞİTİMİ
12-18 YAŞ
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Bu eğitim programı kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla, anne-babala-
rın ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendi-
rilmesi amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Anne-baba tutumları, iletişim engelleri ve dinleme becerileri, 
kendini ifade etme becerileri, etkili iletişim ve olumlu davranış kazanırma yolla-
rı, istenmeyen davranışları değiştirme yöntemleri, temel alışkanlıklar, bedensel 
ve cinsel gelişim, zihinsel, sosyal, duyusal gelişim, yaşam olayları, çocuk hakları, 
nitelikli zaman geçirme ve oyun oynama

Programın Kazanımları: Bu programla ebeveynlerin daha iyi nesiller yetişti-
rebilmek için çocuk eğitimi konusunda bilinç ve becerilerinin artması hedef-
lenmiştir.

 Eğitim Süresi: 70 saat

AİLE EĞİTİMİ
7-11 YAŞ

Çocuğun gelişim özelliklerine ve yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini ha-
zırlayan ve etkinlikleri yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.
 
Konu Başlıkları: Birey gelişimi, psiko-motor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişi-
mi, sosyal gelişim, duygusal gelişim, ahlak gelişimi, süt, oyun, okul, ve ergenlik, 
oyun etkinlikleri-1, uyumsuz çocuklar, drama çalışmaları, drama uygulamaları, 
Türkçe dil etkinlikleri, eğitici oyuncaklar, çocukla iletişim 1-2.
 
İstihdam Alanları: Programdan sertifika almaya hak kazananlar, öğretmen ya 
da öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde erken çocukluk eğitim 
kurumlarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 296 saat

4-6 YAŞ 
ÇOCUK ETKİNLİKLERİ
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Grafik desen ve figür çizebilme, imgesel kompozisyon oluşturabilme becerile-
rinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Basit geometrik formlar, cansız modelden çizimler, tors, insan 
figürü ve detayları, insan başı çizimi, grafiksel yorumlar, fikri mesajı sembolleş-
tirme, imgesel kompozisyon çizimi.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; grafik ve fo-
toğraf hizmeti sunan firmalarda istihdam imkanı bulabilir, kendi ev ve işyerle-
rinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 288  saat

GRAFİK DESEN 
ÇİZİMİ

Öğrencilere; oran-orantı kurallarına dikkat ederek Adobe Illustrator programı 
yardımı ile imgesel çizim yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir prog-
ramdır. 

Konu Başlıkları: Nesne çizimi, oran-orantı, hayvan ve insan figürlerinin çizim-
leri, iç ve dış mekan, kompozisyon kurgusu. 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alarak mesleki yeterliliğe ulaşanlar; işlet-
melerin grafik ve tasarım hizmetleri sunan bölümlerinde, reklam ajanslarında, 
yayın kuruluşlarında istihdam imkanı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 128 saat

İLLÜSTRASYON
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Bu programda öğrencilere, tanıtım ve reklâm amaçlı ürünlerin tasarımını bilgi-
sayar ortamında gerçekleştirebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Tasarı ilkeleri, renk, reklam ve tasarım, vektörel çizim tabanlı 
tasarım programı, görüntü işleme tabanlı tasarım programı.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitimi tamamlayanlar; grafik ve fotoğraf sektö-
ründe hizmet sunan firma ve kurumlarda, reklam ajanslarında, yayın kuruluşla-
rında ve benzeri yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 128 saat

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 
REKLAM ve TASARIM

Photoshop, hem uzmanlar hem de amatörler tarafından kullanılan profesyonel 
bir resim işleme yazılımıdır. Bu branşta öğrencilere photoshop programı ile ilgi-
li bilgi ve beceri kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Genel bilgi ve sayfa yapısı, seçim araçları, seçili alanı boyama, 
layer mantığı, seçim alanı ile ilgili işlemler, transform işlemleri, fırçalarla çalış-
ma, doku temizleme ve aktarma, düzeltmeler, resimleri birleştirme, metin yazı 
mantığı, seçim aracı ve dekupe, renk ve ışık düzenleme araçları, sayfa boyutla-
rını değiştirme, filtreler ve uygulamalar. 

İstihdam Alanları: Bu branşın eğitimini alanlar; tanıtım ve medya sektöründe 
istihdam edilebilirliklerini artırmakta, fotoğraf stüdyo ve laboratuvarlarında ça-
lışma imkanı bulabilmektedir.

 Eğitim Süresi: 72 saat

PHOTOSHOP
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Programın eğitimleri, vektörel tabanlı bir grafik tasarım programı olan 
CorelDRAW’ı etkin bir şekilde kullanabilen kişiler yetiştirmeye yöneliktir.
 
Konu Başlıkları: Tasarıma hazırlık, reklam ve tabela tasarımı, etiket tasarımı, 
vektörel çizim.
 
İstihdam Alanları: Bu branşta eğitimi tamamlayanlar; grafik ve fotoğraf sektö-
ründe hizmet sunan firma ve kurumlarda, matbaa ve açık hava reklamcılığında 
istihadam edilmektedir.

Branşın eğitimi, öğrencilerin programların kullanım alanlarını analiz ederek çiz-
gi film hazırlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
 
Konu Başlıkları: Adobe Photoshop, After Effect, 3D Studio Max ve Maya prog-
ramı ile animasyon.
 
İstihdam Alanları: Eğitimi tamamlayanlar; televizon, reklam ajansları veya 
medya kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

 Eğitim Süresi: 80  saat

 Eğitim Süresi: 128  saat

COREL
DRAW

ÇİZGİ FİLM ve
ANİMASYON
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Program öğrencilere; fotoğraf makinelerinin özelliklerini ayırt edebilme, temel 
ayarlarını yapabilme ve ortama uygun fotoğraf çekebilme becerisi kazandırır.

Konu Başlıkları: Fotoğraf makineleri, fotoğraf makinesi ayarları, temel fotoğ-
raf çekimi.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar fotoğraf alanında; reklam ajans-
larında, gazete dergi gibi medya kuruluşlarında, fotoğraf stüdyo ve laboratu-
varlarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 96 saat

FOTOĞRAF 
ÇEKİMİ

Video görüntüleri üzerine efekt uygulama imkanı veren After Effect eğitiminin 
verildiği programdır. Televizyon, sinema ve reklam sektörlerinde en fazla ter-
cih edilen, kolay kullanımlı, farklı görüntüleri düzenleme ve birleştirme imkanı 
veren program eğitimiyle, öğrencilere özel efekt oluşturulabilme, yazı-altyazı 
ekleyebilme, motion graphics üretilebilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Arayüz, paneller ve dosyalar, katmanlar, maskeleme, animas-
yon teknikleri, video düzenleme, renk düzenlemeleri, alt yazı ekleme, metin 
efektleri, efekt ekleme, videoyu özelleştirme, çizim yapmak ve çizimler ile ani-
masyon oluşturmak, ses ekleme, ışık ve parlama-patlama efektleri kurgulan-
ması ve yönetimi.

İstihdam Alanları: Görsel iletişim kurumlarının bütün kuruluşlarında; reklam 
ajansları, televizyonlar, prodüksiyon şirketlerinde veya kendi işyerlerinde çalı-
şabilirler.

 Eğitim Süresi: 128 saat

GÖRSEL İLETİŞİM 
TASARIMI
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Branşın eğitimi ile öğrencilere; program üzerinde karakter oluşturarak proje-
lendirme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Baş modelleme, karakter modellemesi, ışık uygulamaları, nes-
ne hareketi ve ortam ayarları.

İstihdam Alanları: Eğitimi tamamlayanlar; televizyon, reklam ajansları veya 
medya kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

 Eğitim Süresi: 160  saat

ÜÇ BOYUTLU KARAKTER 
TASARIMI

Üç boyutlu modelleme, canlandırma ve kaplama yazılımı olan 3D MAX, etkile-
şimli ve gerçek zamanlı çalışma ortamına sahip kapsamlı yazılımlardan biridir. 
Branşın eğitiminde öğrencilere, bu programı başarı ile kullanabilme becerisi 
kazandırılmaktadır.
 
Konu Başlıkları: 3D MAX ile 2B ve 3B Modelleme, tüm aksesuar ve detayları ile 
salon, mutfak, banyo ve bebek odası modellerinin üretimi, mimari araç setinin 
kullanımı, geri dönüşümlü model üretimi, parametrik modellemenin yararları, 
yumuşatma araçlarının detaylı kullanımı, ileri seviye araçların kullanımı, kumaş 
ve fiziksel simülasyon, ölçü ve oranların kullanımı, sahne düzeni ve katmanların 
kullanımı.
 
İstihdam Alanları: Bu programı tamamlayan öğrenciler; mimarlık ve mühen-
dislik ofislerinde, mekanik ve diğer profesyonel tasarım işleriyle ilgilenen işlet-
me ve ofislerde çalışabilir.

 Eğitim Süresi: 120  saat

3D MAX 
(3D MAX STUDIO MAX )
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Bu programda öğrencilere; cilt temizliği ve cilt bakımı yaparken cilde uygun 
ürün seçme, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, cilt temizliği, bakımı, 
epilasyon ve klasik masaj işlemlerini, yapma bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Anatomi, fizyoloji, salon hazırlığı ve hijyeni,  klasik masaj tek-
nikleri, dekolte ve yüz masajı, cilt bakımı kozmetikleri, cilt temizliği ve bakımı, 
epilasyon.

İstihdam Alanları: Öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; güzellik 
merkezlerinde, kaplıca ve banyo tesislerinde, SPA terapi ve bakım merkezlerin-
de ve kuaför salonlarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 528 saat

CİLT BAKIMI EPİLASYON ve 
MASAJ TEKNİKLERİ

Bu programda öğrencilere; hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, el ba-
kımı işlemlerini yapma bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. 

Konu Başlıkları: Kişisel hazırlık ve hijyen, anatomi, el ve ayak bakımı kozmetik-
leri, el ve ayak bakımı, klasik masaj teknikleri, manikür-pedikür, takma tırnaklar, 
tırnak süsleme.

İstihdam Alanları: Bu programı tamamlayanlar, bayan ve erkek kuaför salon-
ları ve güzellik merkezlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 232 saat

EL
BAKIMI
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Bu programla öğrenciler; cilt temizliği ve bakımı işlemlerini, cilde uygun ürün 
seçerek, hijyen ve sağlık kurallarına uyarak yapabilme bilgi ve becerisini kaza-
nırlar.

Konu Başlıkları: Anatomi, fizyoloji, salon hazırlığı ve hijyeni, klasik masaj tek-
nikleri, dekolte ve yüz masajı, cilt bakımı kozmetikleri, cilt temizliği ve bakımı.

İstihdam Alanları: Mezun olanlar kazandıkları yeterllikler doğrultusunda;  ku-
aför salonlarında, kaplıca ve banyo tesislerinde  çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 280 saat

CİLT BAKIM 
TEKNİKLERİ

Öğrenciler; bu programda, cilt temizliği ve bakımı işlemlerini cilde uygun ürün-
le, hijyen ve sağlık kurallarına uyarak yapabilme bilgi ve becerisi kazanırlar. 

Konu Başlıkları: Cilt bakımı kozmetikleri, cilt temizliği ve bakımı.

İstihdam Alanları: Bu programı tamamlayan öğrenciler; güzellik merkezleri, 
kuaför salonları, kaplıca ve banyo tesislerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 80 saat

CİLT 
BAKIMI
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Foto epilasyon, tüy ve kıl köklerinin lazer ışınları yardımıyla baskılanarak vücu-
dun istenmeyen tüy ve kıllardan kalıcı ya da uzun süreli olarak temizlenmesidir. 
Program öğrencilere, bu hizmeti vermek üzere geliştirilmiş foto epilasyon ci-
hazlarını kullanma bilgi ve becerisini kazandırır. Öğrencilerin bu branşta eğitim 
alabilmeleri için Ustalık Belgesi’ne sahip olmaları gerekir.

Konu Başlıkları: Foto epilasyon.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, güzellik sa-
lonları ve merkezleri ile epilasyon salonlarında ve benzeri yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 32 saat

FOTO EPİLASYON (IPL) 
EĞİTİMİ

Bu programda öğrenciler; üst kademedeki meslek elemanına bağlı olarak hij-
yen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, fön uygulamasına ilişkin işlemleri 
yapabilme bilgi ve becerisi kazanırlar.

Konu Başlıkları: Salon hazırlığı ve hijyeni, saç ve cilt analizi, saç ve saçlı deri 
masajı, saç yıkama, saç ayırma, papiyot, mizanpli, saç bakımı kozmetikleri. 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; kuaför salon-
larında, sinema stüdyolarında, TV kanallarında, tiyatro salonlarında istihdam 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 352 saat

FÖNCÜ



149

El ve ayak bakımına ilişkin işlemleri, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekil-
de yapma bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kişisel hazırlık ve hijyen, salon hazırlığı ve hijyeni, müşteri 
karşılama ve uğurlama, anatomi, el ayak bakımı ve kozmetikleri, klasik masaj 
teknikleri, manikür-pedikür, takma tırnaklar, müşteri memnuniyeti, müşteri 
özellikleri, tırnak süsleme, müşteri iletişimi, iş planı.

İstihdam Alanları: Mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultu-
sunda; bayan ve erkek kuaför salonlarında, güzellik merkezlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 376 saat

EL ve AYAK 
BAKIMI

Bu branşta, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, epilasyon-depilasyon 
uygulamasına ilişkin olan işlemleri yapma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Salon hazırlığı ve hijyeni, saç ve cilt analizi, cilt bakım kozme-
tikleri, vücut bakımı kozmetikleri, epilasyon.

İstihdam Alanları: Mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultu-
sunda; güzellik salonlarında, kaplıca ve banyo tesislerinde, SPA terapi ve bakım 
merkezleriyle kuaför salonlarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 256 saat

EPİLASYON -
DEPİLASYON
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Öğrencilere; saç ve sakal kesimi, renklendirme, şekillendirme ve bakım işlem-
lerini bireyin kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, estetik yorum katarak 
yapma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.  Kuaför modü-
ler programı 4. seviye bir eğitim programıdır. Programa katılmak isteyen  öğ-
rencilerde  “Saç Bakımı ve Yapımı” sertifikasına sahip olma şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açık-koyu- ışık ve gölge, tasarı ilkeleri, renk, 
doku, strüktür, perspektif, anatomi, fizyoloji, saç ve cilt analizi, kişisel hazırlık ve 
hijyen, salon hazırlığı ve hijyeni, müşteri karşılama ve uğurlama, erkek saç kesi-
mi, saç-sakal tıraşı, sakal-bıyık şekillendirme, manikür-pedikür, el-ayak bakımı, 
takma tırnaklar, tırnak süsleme.

İstihdam Alanları: Bu programı tamamlayanlar; kadın ve erkek kuaför salon-
larında, güzellik salonları ve güzellik merkezlerinde, kamu kurum kuruluşları 
içerisindeki kuaför ve güzellik salonlarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 1360 saat

KUAFÖR

Üst kademedeki meslek elemanına bağlı olarak, hijyen ve sağlık kurallarına 
uygun bir şekilde, makyaj uygulamasına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre 
içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açık-koyu, ışık-gölge, tasarı ilkeleri, renk, doku, 
strüktür, perspektif, kişisel hazırlık ve hijyen, fantastik makyaj, tiyatro makyajı.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitimlerini tamamlayanlar, kazandıkları 
yeterlikler doğrultusunda; güzellik merkezlerinde, termal, SPA & Wellness mer-
kezlerinde, sinema stüdyolarında ve kozmetik satış noktalarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 568 saat

MAKYÖR
MAKYÖZ
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Branşın eğitimlerinde; cildi ve vücudu analiz ederek, cildin ve vücudun ihtiyacı 
olan bakıma uygun araç gereç ve ekipmanları seçen, etkin bir biçimde kulla-
narak cilt ve vücut bakımlarını epilasyon, depilasyon, masaj, makyaj ve el ayak 
bakımlarını belirli bir süre içerisinde tek başına yapma bilgi ve becerisine sahip 
nitelikli kişiler yetiştirilir. 

Konu Başlıkları: Anatomi, fizyoloji, saç ve cilt analizi, kişisel hazırlık ve hijyen, 
salon hazırlığı ve hijyeni, müşteri karşılama ve uğurlama, klasik masaj teknikle-
ri, dekolte ve yüz masajı, saçlı deri masajı, temel kozmetik, cilt bakımı kozme-
tikleri, vücut bakımı kozmetikleri, saç bakımı kozmetikleri, ağız ve diş bakımı 
kozmetikleri, makyaj kozmetikleri.   

İstihdam Alanları: Öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; güzel-
lik salonlarında, kaplıca ve banyo tesislerinde, SPA terapi ve bakım merkezleriy-
le kuaför salonlarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 1280 saat

GÜZELLİK HİZMETLERİ 
ELEMANI

Branşın eğitiminde katılımcılara, saçların değişik teknikler yardımıyla topla-
narak geçici olarak şekillendirilmesi anlamına gelen topuzun yapım teknikleri 
öğretilir.

Konu Başlıkları: Tepe topuz, ense topuz, yan topuz, yarım topuz, örgü topuz, 
parçalı topuz, at kuyrugu, dağınık topuz, yüz şekillerine göre topuz tarama 
yöntemleri.

İstihdam Alanları: Mezun olanlar; bayan kuaför salonlarında ve güzellik mer-
kezlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 32 saat

TOPUZ 
TEKNİKLERİ
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Öğrencilere, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde el ve ayak bakımına 
dair işlemleri yapabilme becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.  

Konu Başlıkları: Kişisel hazırlık ve hijyen, salon hazırlığı ve hijyeni, saç ve cilt 
analizi, anatomi, el-ayak bakımı ve kozmetikleri, klasik masaj teknikleri, mani-
kür-pedikür.

İstihdam Alanları: Mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultu-
sunda; bayan ve erkek kuaför salonlarında ve güzellik merkezlerinde çalışabi-
lirler.

 Eğitim Süresi: 256 saat

MANİKÜR-PEDİKÜR 
TEKNİKLERİ

Saç kesimi, saç renklendirme, şekillendirme ve bakım işlemlerini, estetik bir 
yorum katarak yapma bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir prog-
ramdır.

Konu Başlıkları: Anatomi, fizyoloji, saç ve cilt analizi, kişisel hazırlık ve hijyen, 
salon hazırlığı ve hijyeni, müşteri karşılama ve uğurlama, saç ve saçlı deri masa-
jı, saç yıkama, saç ayırma, saç bakım kozmetikleri, papiyot-mizanpli, saç örme, 
topuz, ermanant-defrize, saç boyama, röfle, meç, saçın rengini açma, kesim, 
hacimli kesim, temel kozmetik, müşteri özellikleri, müşteri memnuniyeti, müş-
teri iletişimi, iş planı.

İstihdam Alanları: Bu programı tamamlayanlar kazandıkları yeterlikler doğ-
rultusunda; kuaför salonları, güzellik merkezleri, tiyatro salonları, sinema stüd-
yoları ve kozmetik imalatçılarında  çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 832 saat

SAÇ BAKIMI 
ve YAPIMI
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Bu branşta öğrencilere, hijyen kuralları çerçevesinde temel makyaj uygulama-
larına ilişkin olan işlemleri yapabilme becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açık-koyu, ışık ve gölge, kişisel hazırlık ve hij-
yen, müşteri karşılama ve uğurlama, salon hazırlığı ve hijyeni, kaş-kirpik şekil-
lendirme, makyaj.

İstihdam Alanları:  Mezun olan öğrenciler, bayan ve erkek kuaför salonlarında 
ve güzellik merkezlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 256 saat

MAKYAJ YAPMA 
TEKNİKLERİ

Bu program öğrencilere, üst kademedeki meslek elemanına bağlı olarak, hij-
yen ve sağlık kurallarına uygun şekilde, el ve ayak bakımı işlemlerini yapma 
bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım ve hijyen, salon hazırlığı ve hijyeni, müşteri kar-
şılama ve uğurlama, saç ve cilt analizi, anatomi, el-ayak bakımı ve kozmetikleri, 
klasik masaj teknikleri, manikür–pedikür ve takma tırnaklar, tırnak süsleme.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitimlerini tamamlayanlar; kazandıkları 
yeterlikler doğrultusunda bayan ve erkek kuaför salonları ve güzellik merkez-
lerinde  çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 312 saat

MANİKÜRCÜ
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Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, aroma terapi masajı yapabilen 
kişiler yetiştirmeye yönelik bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Fizyoloji, salon hazırlığı ve hijyen, lenf drenaj masajı, aroma 
terapi masajı, taş masajı, ayurverda masajı, refleksoloji masajı, Shiatsu masajı, 
Thai masajı, modern SPA bakımları, Thalasso bakımları, otantik SPA bakımları, 
termal bakımlar.   

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler güzellik 
ve saç bakım hizmetleri sektöründe; Türk hamamı ve saunalarda, kaplıca ve 
banyo tesislerinde, masaj salonları ve merkezlerinde, SPA, Thalasso terapi ve 
bakım merkezlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 32 saat

AROMA TERAPİ 
MASAJI 

Bu branşta öğrencilere, hijyen kuralları çerçevesinde temel makyaj uygulama-
larına ilişkin olan işlemleri yapabilme becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açık-koyu, ışık ve gölge, kişisel hazırlık ve hij-
yen, kaş-kirpik şekillendirme, makyaj.

İstihdam Alanları:  Mezun olanlar; bayan ve erkek kuaför salonlarında ve gü-
zellik merkezlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 32 saat

MAKYAJ
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Öğrencilere; cilt ve vücut bakımı yaparken cilde uygun ürün seçmek hijyen ve 
sağlık kurallarına uygun bir şekilde, cilt temizliği ve vücut bakımı uygulaması-
na ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve 
becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Perspektif, besin öğeleri ve besin grupları, dengeli beslenme, 
anatomi, fizyoloji, saç ve cilt analizi, kişisel hazırlık ve hijyen, klasik masaj tek-
nikleri, dekolte ve yüz masajı, cilt bakımı kozmetikleri, ağız ve diş bakım koz-
metikleri, kaş ve kirpik şekillendirme, vücut analizi, ürünlerde vücut bakımı, ok-
sijen ve ozon ile vücut bakımı, ısı sistemleriyle vücut bakımı, destekleyici vücut 
bakımları, müşteri özellikleri, müşteri memnuniyeti, müşteri iletişimi. 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler sektör-
de; bayan ve erkek kuaför salonlarında, güzellik salonları ve merkezlerinde vb. 
yerlerde çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 808 saat

CİLT ve VÜCUT BAKIM 
TEKNİKLERİ 

Saç yıkama, ayırma, saç-sakal tıraşı işlemlerini yapabilme bilgi ve becerisinin 
kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: İş planı, müşteri iletişimi, kişisel hazırlık ve hijyen, saç ve cilt 
analizi, salon hazırlığı ve hijyeni, müşteri karşılama ve uğurlama, saç yıkama, 
saç ayırma, katlı ve hacimli kesim, uzayan katlı ve eşit katlı kesim, erkek saç 
kesimi, fön, saç-sakal tıraşı, sakal-bıyık şekillendirme.

İstihdam Alanları: Bu programı tamamlayanlar; kazandıkları yeterlikler doğ-
rultusunda kuaför salonlarında istihdam edilebilirler.

 Eğitim Süresi: 168 saat

SAÇ SAKAL 
KESİMİ
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Bu branşın eğitimlerinde öğrencilere; hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir 
şekilde, protez tırnak tekniklerine ilişkin işlemleri yapma bilgi ve becerisi ka-
zandırılır.

Konu Başlıkları: Kişisel hazırlık ve hijyen, salon hazırlığı ve hijyeni, müşteri 
karşılama ve uğurlama, el-ayak bakım kozmetikleri, manikür-pedikür, doğal ve 
kozmetik ürünlerle el-ayak bakımı, takma tırnaklar, tırnak süsleme.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitimlerini tamamlayanlar, kazandıkları ye-
terlilikler doğrultusunda; bay-bayan kuaför salonlarında, güzellik merkezlerin-
de, termal, SPA & Wellness merkezlerinde, TV kanallarında, tiyatro salonlarında, 
sinema stüdyolarında ve kozmetik satış noktalarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 264 saat

PROTEZ
TIRNAK

Bu programda öğrencilere; güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında güzellik 
uzmanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip olan meslek elemanlarının hijyen 
eğitimi programındaki bilgi ve becerileri kazandırılır.

Konu Başlıkları:  Güzellik ve saç bakım hizmetlerinde bulaşıcı hastalıklar, gü-
zellik ve saç bakım hizmetlerinde bulaşıcı hastalıklara yönelik koruyucu yakla-
şımlar, hijyen eğitimine ilişkin yasal durum.

İstihdam Alanları: Kursa katılanlar yeterlilikler doğrultusunda; güzellik salon-
larında, kaplıca ve banyo tesislerinde, SPA terapi ve bakım merkezlerinde, kua-
för salonlarında, vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 8 saat

CİLT BAKIMI 
HİJYEN EĞİTİMİ
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Öğrencilere; cilt ve vücut bakımı yaparken cilde uygun ürün seçmek hijyen ve 
sağlık kurallarına uygun bir şekilde, cilt temizliği ve vücut bakımı uygulaması-
na ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve 
becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Perspektif, besin öğeleri ve besin grupları, dengeli beslenme, 
anatomi, fizyoloji, saç ve cilt analizi, kişisel hazırlık ve hijyen, klasik masaj tek-
nikleri, dekolte ve yüz masajı, cilt bakımı kozmetikleri, ağız ve diş bakım koz-
metikleri, kaş ve kirpik şekillendirme, vücut analizi, ürünlerde vücut bakımı, ok-
sijen ve ozon ile vücut bakımı, ısı sistemleriyle vücut bakımı, destekleyici vücut 
bakımları, müşteri özellikleri, müşteri memnuniyeti, müşteri iletişimi. 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler sektör-
de; bayan ve erkek kuaför salonlarında, güzellik salonları ve merkezlerinde vb. 
yerlerde çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 808 saat

CİLT ve VÜCUT BAKIM 
TEKNİKLERİ 

Kozmetik satış danışmanı; kozmetik ürünlerinin tanıtımına, uygulamasına ve 
satışına ilişkin işlemleri, üst kademedeki meslek elemanına bağlı olarak, belirli 
bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Konu Başlıkları: Salon hazırlığı ve hijyeni, müşteri karşılama ve uğurlama, 
müşteri iletişimi, müşteri memnuniyeti, cilt bakım kozmetikleri, saç bakımı 
kozmetikleri.

İstihdam Alanları: Katılımcılar kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; kozme-
tik satış noktaları gibi yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 432 saat

KOZMETİK 
SATIŞ DANIŞMANI
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Saç kesimi, renklendirme, bakım ve boyama teknikleri ile ilgili işlemleri estetik 
yorum katarak yapma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Anatomi, fizyoloji, saç ve cilt analizi, kişisel hazırlık ve hijyen, 
salon hazırlığı ve hijyeni, müşteri karşılama ve uğurlama, saç ve saçlı deri ma-
sajı, saç yıkama, saç ayırma, temel kozmetik, saç bakım kozmetikleri, fön, maşa, 
vak-rasta, papiyot - mizanpli, saç örme, topuz, permanant-defrize, saç boyama, 
röfle, meç, saçın rengini açma. 

İstihdam Alanları: Bu programı tamamlayanlar kazandıkları yeterlikler doğ-
rultusunda; güzellik salonları ve merkezlerinde, bayan ve erkek kuaför salon-
larında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 600 saat

SAÇA GEÇİCİ ve KALICI ŞEKİL 

VERME ve BOYAMA TEKNİKLERİ

Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, temel makyaj ve sahne makyajı 
uygulamalarına ilişkin olan işlemleri yapma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı 
eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açık-koyu, ışık ve gölge, renk, strüktür, pers-
pektif, kişisel hazırlık ve hijyen, müşteri karşılama ve uğurlama, salon hazırlığı 
ve hijyeni, dekolte ve yüz makyajı, kaş kirpik şekillendirme, makyaj ve kozme-
tikleri, ışıklandırma makyajı, fantastik makyaj, tiyatro makyajı, müşteri memnu-
niyeti, müşteri iletişimi ve özellikleri, iş planı.

İstihdam Alanları: Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, kazandıkları ye-
terlilikler doğrultusunda; güzellik salonları ve merkezlerinde, TV kanallarında, 
tiyatro salonlarında ve kozmetik satış noktalarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 480 saat

SAHNE 
MAKYAJI
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Saç şekillendirme ve bakımına ilişkin işlemleri, estetik yorum katarak yapma 
bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir programdır.

Konu Başlıkları: Kişisel hazırlık ve hijyen, salon hazırlığı ve hijyeni, müşteri kar-
şılama ve uğurlama, saç ve cilt analizi, saç ve saçlı deri masajı, saç yıkama, saç 
ayırma, fön, maşa-vak-rasta, papiyot-mizanpli, saç bakımı kozmetikleri.

İstihdam Alanları: Bu programı tamamlayanlar kazandıkları yeterlikler doğrul-
tusunda; kuaför salonlarında, güzellik salonları ve merkezlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 288 saat

SAÇA GEÇİCİ ve KALICI 
ŞEKİL VERME TEKNİKLERİ

Branşın eğitimlerinde; üst kademedeki meslek elemanına bağlı olarak, hijyen 
ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, masaj uygulamasına ilişkin olan işlem-
leri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip ni-
telikli kişiler yetiştirilir. 

Konu Başlıkları: Anatomi, fizyoloji, kişisel hazırlık ve hijyen, salon hazırlığı ve 
hijyeni, müşteri karşılama ve uğurlama, klasik masaj teknikleri, dekolte ve yüz 
masajı, cilt bakımı kozmetikleri, vücut masajı, lenf drenaj masajı, aroma terapi 
masajı, ayurverda masajı, Shiatsu masajı, Thai masajı, modern SPA bakımları, 
Thallasso bakımları, otantik SPA bakımları, termal bakımlar. 

İstihdam Alanları: Masör/masözün kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 
güzellik salonları ve merkezlerinde, masaj salonları ve merkezlerinde, kaplıca 
ve banyo tesislerinde, SPA, Thalasso terapi ve bakım merkezlerinde, spor mer-
kezleri ve salonlarında çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 608 saat

MASÖR-MASÖZ
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Bu programla öğrencilere, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, klasik 
masaj uygulamasına ilişkin olan işlemleri yapma bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: İş organizasyonu, anatomi, fizyoloji, kişisel hazırlık ve hijyen, 
salon hazırlığı ve hijyeni, müşteri karşılama ve uğurlama, klasik masaj teknik-
leri, dekolte ve yüz masajı, vücut bakımı kozmetikleri, vücut masajı, müşteri 
iletişimi, iş planı.

İstihdam Alanları: Bu programlarda eğitimlerini tamamlayanlar, kazandıkları 
yeterlilikler doğrultusunda bay-bayan kuaför salonları, güzellik merkezleri, ter-
mal, SPA&Wellness merkezleri, TV kanalları, tiyatro salonları, sinema stüdyoları 
ve kozmetik satış noktalarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 312 saat

YÜZ ve VÜCUT 
MASAJI

Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında kuaför mesleğinin yeterliklerine sa-
hip olan meslek elemanlarına hijyen eğitimi programındaki bilgi ve becerileri 
kazandıran bir programdır.

Konu Başlıkları:  Güzellik ve saç bakım hizmetlerinde bulaşıcı hastalıklar, gü-
zellik ve saç bakım hizmetlerinde bulaşıcı hastalıklara yönelik koruyucu yakla-
şımlar, hijyen eğitimine ilişkin yasal durum.

İstihdam Alanları: Eğitimini tamamlayanlar, kazandıkları yeterlilikler doğrul-
tusunda; güzellik salonları ve merkezlerinde, masaj salonları ve merkezlerinde, 
kaplıca ve banyo tesislerinde, SPA , terapi, bakım  ve spor merkezlerinde çalı-
şabilirler.

 Eğitim Süresi: 8 saat

KUAFÖR (KADIN-ERKEK) 
HİJYEN EĞİTİMİ
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Bu branşta; güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında makyaj elemanı (mak-
yöz-makyör) mesleğinin yeterliklerine sahip olan meslek elemanlarına hijyen 
eğitimi programındaki bilgi ve becerileri kazanan kişiler yetiştirilir.

Konu Başlıkları:  Güzellik ve saç bakım hizmetlerinde bulaşıcı hastalıklar, gü-
zellik ve saç bakım hizmetlerinde bulaşıcı hastalıklara yönelik koruyucu yakla-
şımlar, hijyen eğitimine ilişkin yasal durum.

İstihdam Alanları: Mezun olanlar yeterlikler doğrultusunda; güzellik salonla-
rında, kaplıca ve banyo tesislerinde, SPA terapi ve bakım merkezlerinde, kuaför 
salonlarında, vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 8 saat

MAKYAJ HİJYEN 
EĞİTİMİ

Klasik masaj uygulamasına ilişkin olan işlemleri, hijyen ve sağlık kurallarına uy-
gun bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir eğitim 
programıdır.

Konu Başlıkları: Anatomi, fizyoloji, kişisel hazırlık ve hijyen, salon hazırlığı ve 
hijyeni, müşteri karşılama ve uğurlama, klasik masaj teknikleri, yüz masajı, cilt 
ve vücut bakımı kozmetikleri, vücut masajı.

İstihdam Alanları: Eğitimini tamamlayanlar, kazandıkları yeterlilikler doğrul-
tusunda; güzellik salonları ve merkezlerinde, masaj salonları ve merkezlerinde, 
kaplıca ve banyo tesislerinde, SPA , terapi, bakım  ve spor merkezlerinde çalı-
şabilirler.

 Eğitim Süresi: 256 saat

KLASİK MASAJ 
TEKNİKLERİ
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Temel makyaj uygulamalarına ilişkin işlemleri, hijyen ve sağlık kurallarına uy-
gun bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir eğitim 
programıdır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, kişisel hazırlık ve hijyen, dekolte ve yüz makya-
jı, kaş ve kirpik şekillendirme, makyaj kozmetikleri, makyaj.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitimlerini tamamlayanlar, kazandıkları ye-
terlikler doğrultusunda; bay-bayan kuaför salonları, güzellik merkezleri, termal 
SPA & Wellness merkezleri, TV kanalları, tiyatro salonları, sinema stüdyoları ve 
kozmetik satış noktalarında çalışabilirler..

 Eğitim Süresi: 184 saat

TEMEL 
MAKYAJ 
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Öğrencilere yeni iş alanları geliştirmelerine imkân hazırlayan bir eğitim veril-
mekte; toplam altı haftalık programda, bir işletmeyi kurmak ve geliştirmek için 
gerekli bütün konular işlenmektedir.

Konu Başlıkları: Başarılı ve uygulanabilir bir iş fikri belirleme, işletme çeşitleri, 
çalışma programı hazırlama, iş kurma, işletmeyi geliştirme, iş hukuku.

Programın Kazanımları: Öğrencilerin girişimcilik kültürü, bilgi ve becerisi ka-
zanmalarını hedefleyen bir programdır.

 Eğitim Süresi: 24 saat

GİRİŞİMCİLİK

Programda, iş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurma ve bunu sürdürebilme 
eğitimi verilir.

Konu Başlıkları: Etkili iletişim, iş hayatında ilişkiler, uygulamalar.

Programın Kazanımları:Sertifika programından mezun olan öğrenciler, iş ha-
yatında daha başarılı iletişim kurarlar.

 Eğitim Süresi: 16 saat

İŞ HAYATINDA
İLETİŞİM
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Görme engelli öğrencilerimize yönelik verilen, Braille alfabesini aktif bir şekilde 
okuyabilme, yazabilme ve matematiksel işlemleri yapabilme bilgi ve becerisi-
nin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Braille alfabesi, Braille alfabesi okuma-yazma, Braille alfabesi 
matematik işlemleri.

Programın Kazanımları: Bu branşın eğitimlerinde, görme engelli öğrencile-
rimizin Braille alfabesini öğrenerek hayata katılmaları, yaşam kalitelerini artır-
maları amaçlanmaktadır.

 Eğitim Süresi: 176 saat

BRAILLE 
ALFABESİ

Anlamlı, etkili ve tonlamaları doğru bir konuşma yapabilme teknik ve uygula-
malarından oluşan bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Diksiyonun önemi, ses, kelime ve söz noktaları, anlatım, jest 
ve mimikler.

Programın Kazanımları: Öğrencilere mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı 
sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

 Eğitim Süresi: 64 saat

DİKSİYON
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Türk İşaret Dilini (TİD) aktif bir şekilde kullanabilme, işitme engellilerle iletişim 
kurabilme, istenilenleri anlatabilme, işaret dilinde tercümanlık yapabilme ve  
işaret dilini öğretebilme bilgi ve becerisinin eğitimi verilmektedir. Programa 
katılacak öğrencilerde, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olma, İşaret 
Dili programından sertifika alma şartları aranmaktadır.

Konu Başlıkları: İşaret dili genel özellikleri, işaret ve beden dili ilişkisi, iletişim 
ve günlük konuşma dili, TİD özelliklerine göre cümleler, TİD cümlelerinde ekler 
ve zamanlar, TİD cümlelerinde öğeler, TİD’e göre hazırlıklı ve hazırlıksız konuş-
ma, TİD kurallarına göre çevirmenlik.

İstihdam Alanları: Programı bitiren öğrenciler, kazandıkları mesleki yeterlilik-
ler doğrultusunda bu alanda hizmet veren eğitim kurumlarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 200 saat

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİ ve 
TERCÜMAN EĞİTİMİ

Değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapısal değişiklik gereksinimlerini 
ortaya çıkarıp yönetim becerilerini en üst düzeye taşıyıp vizyon geliştirebilme 
olarak tarif edilen liderlik bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: İletişim veri toplama, girişimci fikri geliştirme, iş kurma ve 
geliştirme, iş güvenliği ve işçi sağlığı, çevre koruma, problem çözme, liderlik.

Programın Kazanımları:Kişisel gelişim ve eğitim alanı altındaki sertifika 
programları, kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda, bir meslek kazandırmaya 
yönelik olmayıp, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olmaktadır. 

 Eğitim Süresi: 16 saat

LİDERLİK 
EĞİTİMİ
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İşitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlayan el hareketleri 
ve yüz mimiklerinden oluşan Türk İşaret Dili’nin (TİD) temel düzeyde öğretildi-
ği bir eğitim programıdır. Eğitim, İSMEK Engelliler Eğitim Merkezlerinde işitme 
engellilere yönelik olarak verilmektedir.

Konu Başlıkları: İşaret dili ve çevre, okul ve eğitim işaretleri, gıda ve giyim işa-
retleri, TİD bilgisi kavramları, işaret dili karşılıklı konuşma pratiği.

Programın Kazanımları: Bu branşın eğitimlerinde, işitme engelli öğrencileri-
mizin hayata katılmaları ve kendilerini ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

 Eğitim Süresi: 120 saat

İşitme engellilerin, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türk 
İşaret Dili’ni (TİD) aktif bir şekilde kullanabilmelerinin sağlandığı eğitim prog-
ramıdır. 

Konu Başlıkları: Konuşma dilinin işaret diline uygulanması, gramer konuları, 
günlük konuşmalar, kendini tanıtma ve herhangi bir konuda kendini ifade et-
me-yorum yapma, işitme engelli bireyle doğru iletişim kurma, hazır konuşma 
(metin) işaret diline çevrilmesi, işaret diliyle anlatılanı metin haline getirme. 

Programın Kazanımları:Bu branşın eğitimlerinde, işitme engelli öğrencileri-
mizin hayata katılmaları ve kendilerini ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

 Eğitim Süresi: 40 saat

İŞARET DİLİ 
2. SEVİYE

İŞARET 
DİLİ
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Programda, Kur’an-ı Kerim’i düzgün okuyabilme bilgi ve becerisi kazandırıl-
maktadır. 

Konu Başlıkları: Branşın eğitimlerinde öğrenciler, “Kur’an harfleri, harekeleri 
ve okuma kuralları” başlıkları altında Kur’an-ı Kerim’i hatasız okuma becerisi 
kazanır. 

Programın Kazanımları: Bu program istihdam amaçlı olmayıp, bireylerin kişi-
sel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 Eğitim Süresi: 64 saat

KUR’AN-I KERİM 
(ELİFBA) OKUMA

Programda, Kur’an-ı Kerim’i tecvit ve mahrecine uygun okuyabilme bilgi ve be-
cerisi kazandırılmaktadır. 

Konu Başlıkları: Branşın eğitimlerinde öğrencilere tecvit kaideleri öğretilir. 
Programı  tamamlayanlar, Kur’an-ı Kerim’i hatasız tecvit kaidelerine uygun ola-
rak okuyabilme becerisi kazanır. 

Programın Kazanımları: Bu program istihdam amaçlı olmayıp, bireylerin kişi-
sel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 Eğitim Süresi: 64 saat

KUR’AN-I KERİM 
TECVİDLİ OKUMA
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) ile yapılan protokol çerçevesinde İSMEK öğrencilerini ve mezunlarını  
iş kurmaları konusunda bilgilendirmek, eğitmek, cesaretlendirmek ve destek-
lemek için KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri vermektedir. İSMEK ve 
KOSGEB arasındaki protokol gereği, İSMEK yalnızca programın eğitimini ver-
mektedir. Destek ve hibeler ise, KOSGEB  tarafından uygun bulunan adaylara 
verilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için KOSGEB’in http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Default.aspx 
web sitesine bakabilirsiniz. 

Konu Başlıkları: Girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve ya-
ratıcılık egzersizleri, finansal plan, iş planının yazılması ve sunumunda dikkat 
edilecek hususlar ve atölye çalışmaları.

Programın Kazanımları: Bu programla İSMEK öğrencilerinin iş piyasasına gir-
melerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

 Eğitim Süresi: 70 saat

KOSGEB UYGULAMALI 
GİRİŞİMCİLİK

Programın eğitimi, görme engellilere Braille alfabesi ile Kur’an-ı Kerim’i düzgün 
okuyabilme bilgi ve becerisi kazandırmaya yöneliktir.

Konu Başlıkları: Branşın eğitimlerinde görme engelli öğrenciler, Braille alfa-
besi ile “Kur’an harfleri, harekeleri ve okuma kuralları” başlıkları altında Kur’an-ı 
Kerim’i hatasız okuma becerisi kazanır.

Programın Kazanımları: Bu program istihdam amaçlı olmayıp, bireylerin kişi-
sel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 Eğitim Süresi: 64 saat

KUR’AN-I KERİM 
(BRAILLE ALFABESİ) OKUMA
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Programda; Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin imlası ile Osmanlıcaya giren 
Arapça-Farsça kelimeleri okuyup yazabilme bilgi ve becerisi kazandırılmakta-
dır.

Konu Başlıkları: Arapça asıllı kelimelerin imlası, Arapça kelimelerde mahiyet, 
Arapça ve Farsça tamlamalar.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; Osman-
lıca kayıtların tutulduğu tapu kayıtları, vergi sicilleri, nüfus kayıtları ve evrakın 
günümüz Türkçesine çevrilmesinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 96 saat

OSMANLICADA ARAPÇA-
FARSÇA KURALLAR

Bu branşta öğrencilere; Osmanlıca yazılmış kolay metinleri okuyabilme bilgi ve 
becerisi kazandırılır.

Konu Başlıklar: Harfler ve rakamların mahiyeti, kolay imla kaideleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; Osmanlı 
Türkçesi ile yazılan kolay metinlerin, matbu metinlerin, son dönem Osmanlı ga-
zete ve dergilerinin günümüz Türkçesine çevrilmesinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 64 saat

OSMANLICADA 
KOLAY METİNLER
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Paleografi, tarih boyunca kullanılan alfabeleri ve yazı şekillerini inceleyen bi-
limdir. Osmanlı paleografyası programının eğitimlerinde ise, Osmanlı Türkçesi-
nin kullanım alanları ve tarihi süreci boyunca harflerin değişen şekil farklılıkları 
incelenerek, bu dönemlerde yazılmış belgelerin okunması öğretilir.

Konu Başlıkları: Tarihi süreçte harflerin yazılış farklılıkları, yazma metinleri 
okuma, arşiv ve kütüphane taramaları.

İstihdam Alanları: Program bitiminde, Osmanlı Türkçesine ilişkin bilgi ve 
tecrübesi üst düzeyde olanlar, klasik dönem yazma metinleri günümüz dili ve 
alfabesine çevirebilir, istenen şartları da taşıyorlarsa arşiv ve kütüphanelerde 
çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 160 saat

Bu programda öğrencilere, Türkçe asıllı kelimelerin imlası ile Osmanlıca metin-
leri okuyabilme, yazabilme bilgi ve beceri kazandırılır.

Konu Başlıkları: Türkçe asıllı kelimelerin imlası, klişeleşmiş kelime ve ekler.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; kültürel 
hayatlarını zenginleştirmekle beraber, bu alanda personele ihtiyaç duyan ku-
rumlarda çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 64 saat

OSMANLI TÜRKÇESİ 
İMLASI 

OSMANLI 
PALEOGRAFYASI
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Programın eğitimleri; Osmanlı hat çeşitlerini öğrenerek arşiv belgelerini ve 
edebi metinleri okuyacak bilgi ve becerilere sahip kişiler yetiştirmeye yönelik-
tir. 

Konu Başlıkları: Osmanlıca belgeler, Osmanlı devlet yazışmaları ve edebi me-
tinler.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; Osmanlı 
arşiv belgelerini ve Osmanlı kroniklerini okuyabilecek seviyeye gelecektir.

 Eğitim Süresi: 64 saat

OSMANLICADA ARŞİV ve 
EDEBİ METİNLER 

Bu programla, gramer açısından düzgün, edebi açıdan nitelikli metinler kale-
me alabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Gramer ve imla kuralları, metin yazma teknikleri, edebi me-
tinler.

İstihdam Alanları: Bu kursu bitirenler; kazandıkları yeterlilikler doğrultusun-
da metin yazarına ihtiyaç duyan çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri 
gibi, kendileri de üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 120 saat

YAZARLIK 
ATÖLYESİ
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Bireylerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen 
bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Sosyal hayatta iletişim, iş hayatında iletişim, diksiyon (1), dik-
siyon (2), girişimcilik, kişisel gelişim, çevre koruma, meslek etiği.

Programın Kazanımları: Programı tamamlayanlar kazandıkları yeterlilikler 
doğrultusunda sosyal hayatta daha başarılı iletişim kurma becerisi kazanırlar.

 Eğitim Süresi: 16 saat

İSMEK Engelliler Eğitim Merkezlerinde, görme ve işitme engelliler için düzenle-
nen Türkçe okuma-yazmanın öğretildiği bir eğitim programıdır. Bu programın 
eğitimlerinde görme veya işitme engelli olup Türkçeyi ileri düzeyde okuyup 
yazmak isteyen öğrencilere Braille alfabesi ve işaret diliyle eğitim verilir.

Konu Başlıkları: Braille alfabesi, yazım ve imla kuralları.

Programın Kazanımları: Bu branşın eğitimlerinde, işitme ve görme engelli 
öğrencilerimizin hayata katılmaları ve kendilerini ifade etmeleri amaçlanmak-
tadır.

 Eğitim Süresi: 128 saat

TÜRKÇE 
YAZIM KURSU

SOSYAL HAYATTA 
İLETİŞİM
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Bu programla öğrenciler; firmaların ürünlerine müşteri bulma, satış işlemi 
yapma ve satış öncesi ve sonrası hizmetleri yerine getirebilme bilgi ve becerisi 
kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Müşteri özellikleri, müşteri memnuniyeti, müşteri iletişimi, av

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; pazarla-
ma ve perakende sektöründeki çeşitli alanlarda çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 120 saat

Öğrencilere, tesis yönetiminin belirlediği prosedüre uygun olarak oda rezer-
vasyon taleplerine cevap verme, bunları sistematik bir şekilde kaydetme ve 
gerekli raporları hazırlayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim prog-
ramıdır. 

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, mesleki yabancı dil, ön büro organizasyonu, 
konuk karşılama, bilgisayar otomasyon programları, bilgisayarda doküman ha-
zırlama, rezervasyon alma, rezervasyon kayıt işlemleri, durum analizleri.

İstihdam Alanları: Programı tamamlayan öğrenciler; konaklama tesislerinde, 
danışma hizmeti veren işletmelerde ve seyahat acentelerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 344 saat

REZERVASYON
ELEMANI

SANTRALİST
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SOSYAL HAYATTA 
İLETİŞİM
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Belli bir kalınlıktaki metal malzeme yüzeyine, uygun çelik kalemlerle kakma ve 
kabartma yöntemiyle şekil verebilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programı-
dır. 

Konu Başlıkları: Alaşım metalleri ve kimyasallar, yarım mamul, kuyumculukta 
kaynak, kakma ve kabartma, kuyumculukta sipariş formu, takının müşteriye 
teslimi.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazananlar, ilgili sektör-
de üretim yapan atölye ve işletmelerde ve sarraflarda çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 112 saat

Hazırlanmış olan takı ve mücevher montörlerine, kestiği değerli veya yarı de-
ğerli taşları mıhlama yöntemiyle yerleştiren kişilerin yetiştirildiği bir program-
dır. 
Konu Başlıkları: Alaşım metalleri ve kimyasallar, delme-kesme, takı eğeleme, 
mıhlama, kuyumculukta sipariş formu, takının müşteriye teslimi. 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazananlar; ilgili sektör-
de üretim yapan atölye ve işletmelerde ve sarraflarda çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 152 saat

MIHLAMACI

KAKMACI
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Program; belirli ölçüdeki değerli telleri değişik örme teknik ve yöntemleri kul-
lanarak takıya dönüştürme becerisi kazandırmaya yöneliktir.

Konu Başlıkları: Alaşım metalleri ve kimyasallar, yarı mamul, tel ve levha şe-
killendirme, kuyumculukta kaynak, hasır örme, kuyumculukta sipariş formu, 
takının müşteriye teslimi.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazananlar; kuyumculuk 
teknolojisi sektöründe üretim yapan atölye ve işletmelerde ve sarraflarda çalı-
şabilir, ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 144 saat

Yarı değerli veya değersiz hazır malzemelerden kullanılabilir süs ve takı tasarla-
yıp üretebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Takının gelişimi, takı tasarımı 1-2, delme kesme, tel ve levha 
şekillendirme, örme ve düğümlü takılar, misinalı takılar, tel ve çivi takılar, sipariş 
formu ve takının müşteriye teslimi.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; kuyumculuk 
teknolojisi alanındaki büyük ve küçük işletmelerde, sarraflarda çalışabilir, kendi 
işyerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 200 saat

İMİTASYON TAKI 
İMALATÇISI

HASIR 
ÖRMECİ
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Tekniğe ve yöreselliğe uygun hazırlık yapma, top örgüsü tekniği, sürgü tekniği 
balıksırtı tekniği, ajur tekniği ve diğer teknikleri birleştirerek gümüş kazaz örü-
cülüğü yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Takının gelişimi, tarihsel ve kültürel takılar, takı tasarımı, gü-
müş kazaz örücülüğüne hazırlık, top örgüsü tekniği, sürgü tekniği, balık sırtı 
tekniği, ajur tekniği, ürün oluşturma.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; el sanatla-
rı teknolojisi sektöründeki küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve 
hediyelik eşya üretimi yapan atölyelerde çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde 
üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 256 saat

Bu branşta öğrencilere, kuyumculuk tekniklerini kullanarak bir takıyı tasar-
lama, ölçülerini belirleyerek kâğıda aktarma ve üretimini yapabilme becerisi 
kazandırılır.

Konu Başlıkları: Delme-kesme, kuyumculukta kaynak, cilalama, takıda detay 
çizimler, mine takı tasarımı, telkari, hasır örme, tel ve çivi takıları.

İstihdam Alanları: Eğitim alanlar; kuyumculuk teknolojisi alanındaki işletme 
ve atölyelerde iş bulabilir, sarraflarda vitrin ve pazarlamacı elemanı olarak da 
çalışabilir, ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 216 saat

GÜMÜŞ TAKI 
İŞLEMECİLİĞİ 

GÜMÜŞ KAZAZ 
ÖRÜCÜLÜĞÜ
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Bu programda öğrencilere, imalatı yapılacak olan her türlü takıyı kuyumcu-
luk tekniklerini kullanılarak tasarlama, ölçülerini belirleyerek kâğıda aktarma 
ve üretim yapma bilgi ve becerisi kazandırılır. Verilecek olan eğitim 4. Seviye 
eğitimdir.

Konu Başlıkları: Alaşım metalleri ve kimyasallar, alaşım metal oranları, yarı ma-
mul, markalama, delme-kesme, takı eğeleme, zincir tasarımı ve yapımı, presle-
me, mıhlama, mine, kalem atma, takı tasarımı 1, takı tasarımı 2, takı tasarımı 
3, modelaj, telkâri,  örme ve düğümlü takılar, misinalı takılar, tel ve çivi takılar. 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; sektör-
deki büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde, sarraflarda vitrin ve pazarlamacı 
elemanı olarak çalışabilirler, ev veya iş yerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 1224 saat

TAKI 
İMALATÇISI

Program; değerli metalleri eğip bükerek çeşitli desen ve motifler elde eden, 
bunları birbirine, bir zemin üzerine ve montör içine kaynak ile birleştirerek ta-
kılar yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmaya yöneliktir.

Konu Başlıkları: Alaşım metalleri ve kimyasallar, delme-kesme, takı-kesme, 
kuyumculukta kaynak, tel ve levha şekillendirme, cilalama, kilit yapımı, yüzük 
çizimi ve yapımı, küpe çizimi ve yapımı, bilezik çizimi ve yapımı, kolye ucu çizi-
mi ve yapımı, broş-rozet çizimi ve yapımı. 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; kuyum-
culuk teknolojisi sektöründe büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde, kendi iş 
yerlerini kurarak, sarraflarda vitrin ve pazarlamacı elemanı olarak çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 744 saat

TAKI 
YAPIMI
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Bu programda; öğrencilere, mum model hazırlama tekniklerini kullanarak 
mum modeli döküme hazır hale getirebilme becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Modelaj mumu, mum malzemesinin uygun forma getirilme-
si, yüzey süsleme, güverse, rölyef (iki boyutlu form), negatif alma, alçıyla rötuş 
yapma, pozitif alma, üç boyut detay, mum hafifletme, yüzey temizleme.  

İstihdam Alanları:  Kursun gerektirdiği yeterlilikleri kazananlar;  mum modelaj 
tekniğinin kullanıldığı sektörlerde hizmet veren atölye ve işletmelerde çalışa-
bilirler.

 Eğitim Süresi: 192 saat

Değerli ve değersiz metalleri keserek ve eğip bükerek çeşitli desen ve motifler 
elde etme, bunları birbirine veya bir zemin üzerine kaynak ile birleştirerek de-
ğişik takılar yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Delme-kesme, takı eğeleme, kuyumculukta kaynak, tel ve 
levha şekillendirme, cilalama, yüzük çizimi ve yapımı, ucu çizimi ve yapımı, 
küpe çizimi ve yapımı.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; kuyumculuk 
teknolojisi alanındaki büyük ve küçük işletmelerde, sarraflarda çalışabilir, kendi 
işyerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 240 saat

TAKI ÇİZİMİ ve 
ÜRETİMİ

MUM 
MODELAJ
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TELKÂRİCİ

Bu programda öğrencilere altın veya gümüş telleri eğip bükerek çeşitli desen 
ve motifler elde ederek bunları bir zemin üzerine ve montör içine kaynak ile 
birleştirme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Alaşım metalleri ve kimyasallar, yarı mamul, kuyumculukta 
kaynak, telkâri, kuyumculukta sipariş formu, takının müşteriye teslimi.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazananlar; ilgili sektör-
deki işletme ve atölyelerde iş bulabilir, sarraflarda pazarlamacı ve vitrin elema-
nı olarak çalışabilir, ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 120 saat

TELKÂRİCİ
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Takıların metal kısımlarını çelik kalemler ile talaş kaldırarak süsleyen nitelikli 
kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Alaşım metalleri ve kimyasallar, markalama (desen aktarma), 
kuyumculukta kaynak, kalem atma, kuyumculukta sipariş formu, takının müş-
teriye teslimi.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan nitelikli bireyler; 
kuyumculuk teknolojisi alanında; sektördeki büyük, orta ve küçük ölçekli işlet-
melerde, kendi iş yerlerini kurarak, sarraflarda çalışabilirler.  

 Eğitim Süresi: 128 saat

Mücevher ve takıların yüzeylerinin parlatılması (polisaj) işlemlerini yapan nite-
likli kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.
 
Konu Başlıkları: Alaşım metalleri ve kimyasallar, alaşım metal oranları, yarı 
mamul, cilalama, kuyumculukta sipariş formu, takının müşteriye teslimi.  
 
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan nitelikli bireyler; 
kuyumculuk teknolojisi alanında; sektördeki büyük, orta ve küçük ölçekli işlet-
melerde, kendi iş yerlerini kurarak, sarraflarda vitrin ve pazarlamacı elemanı 
olarak çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 88 saat

CİLACI

KALEMKÂR
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Bu programda, kitap, gazete ve dergi sayfası tasarımı ve uygulaması yapabilme 
bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. 

Konu Başlıkları: Dergi tasarımı ve özellikleri, sayfa mizanpaj programı, tasarım 
kontrol, gazete sayfası tasarımı, ilan-reklam sayfaları, verilen ölçülere göre baş-
lık çıkarma ve haberi düzenleme, verilen ölçülere göre arka sayfa düzenleme, 
kültür-sanat sayfası tasarlama, ekonomi sayfası tasarlama, spor magazin sayfa-
sı tasarlama, birinci sayfa tasarımı.

İstihdam Alanları: Programı  tamamlayan öğrenciler; medya sektöründe, yazı-
lı basın organlarında, ajanslarda vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 88 saat

YAYIN
GRAFİĞİ
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Ciltleme işini, ciltleme ile ilgili her türlü hazırlığı ve baskı sonrası işlemleri el 
ya da makine donanımı kullanarak yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir mesleki 
eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Matbaa el işlemleri, kağıt kesme, harman, iç blok birleştirme, 
sert kapak hazırlama, iç bloğu hazırlama ve taslama, kapak üzeri işlemler, kitap 
harici ciltleme, kitap tamiri, alternatif yapıştırıcılar.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, matbaalarda ve cilt atölyelerinde 
çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 384 saat

CİLTLEME

Elektronik ortamda tasarlama ve düzenleme, tasarım ve uygulama yapabilme 
yeterliliklerinin kazandırıldığı bir programdır. 

Konu Başlıkları: Renk karışımları modülü, amblem, logo, röprodüksiyon, an-
tetli kâğıt, zarf, kartvizit, fatura, irsaliye, takvim ve broşür röprodüksiyonları, 
görüntü tarama ve düzeltme, dekupe, fotoğraf işleme, zemin yapma, ofset 
baskıya belge hazırlığı, dergi mizanpajı.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazananlar; matbaa, gra-
fik ajansı vb. yerlerde çalışabilir, ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi: 392 saat

MASA ÜSTÜ 
YAYINCILIK
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HASIR 
ÖRMECİ
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İşyerlerinde çalışan personelin özlük işlemleri, iş sözleşmeleri vb. konularını bil-
me, ücret ve ücret bordrosu uygulamalarını gerçekleştirebilme, bordro paket 
programlarını kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim prog-
ramıdır.

Konu Başlıkları: Personel özlük işlemleri, iş sözleşmeleri, yasal bildirimler ve 
e-bildirge ve işveren teşvikleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, 
primler ve ikramiyeler, ücret ve ücret bordrosu uygulamaları, paket programda 
bordro uygulamaları.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazananlar; şirketlerin 
personel işleri ya da insan kaynakları birimlerinde istihdam imkanı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 72 saat

ÖZLÜK İŞLERİ ve 
BORDROLAMA

Haftalık ödeme planını çıkartma, günlük nakit akışını denetleme, stok takibi 
yapma, müşteri çek ve senetlerini bankaya verme, firma çeklerinin takibini 
yapma, kasa defterini yazma ve kasa denkliğini sağlama, perakende satışlarda 
yazar kasa ve post işlemlerini yapma, evrak intikalini sağlama, bilgisayar kullan-
ma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Bilgisayar kullanma, ticari defter ve belgeler, perakende satış 
belgeleri, fatura, irsaliye, fatura yerine geçen belgeler, paket program yükleme, 
cari hesaplar, çek-senet, ön muhasebe, bakım ve yedekleme.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; muhasebe, fi-
nans ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinde, mali müşavirlik ve yeminli 
mali müşavirlik ofislerinde ve şirketlerin muhasebe birimlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 296 saat

ÖN
MUHASEBE
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İşletmelerin muhasebe işlemlerini, bilgisayar programı yardımı ile hızlı ve gü-
venli bir şekilde yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim progra-
mıdır. 

Konu Başlıkları: Ticari defterler ve belgeler, fatura ve irsaliye, fatura yerine ge-
çen belgeler, işletme ve yevmiye defterleri, bilanço, kıymetli evraklar, büyük 
defter ve mizan, varlık ve kaynak hesapları. 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, muhasebe, 
finans ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinde genel muhasebe işlem-
leri yapabilir, şirket ve işletmelerin muhasebe birimlerinde muhasebe yardımcı 
elemanı olarak çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 304 saat

Öğrenciler bu programda; hesap planı sistemini oluşturma, stok kartlarını dü-
zenleme ve takibini yapma, maliyet dağıtım analizini hazırlama ve maliyet mu-
hasebe kayıtlarını tutma bilgi ve beceresi kazanırlar.

Konu Başlıkları: Bilanço, büyük defter ve mizan, varlık ve kaynak hesapları, 
gelir tablosu, mesleki aritmetik, ürün ve hizmet maliyeti, maliyet kayıtları.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, muhasebe ve 
finans gibi ticari faaliyetleri olan iş yerlerinde, muhasebe ve müşavirlik ofisle-
rinde ve şirketlerin muhasebe birimlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 264 saat

MALİYET HESAPLAMA 
TEKNİKLERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ
 MUHASEBE
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Program; öğrencilere, muhasebe alanında dönem sonu kapanış işlemlerini ya-
pabilme bilgi ve beceresinin kazandırılmasına yöneliktir.

Konu Başlığı: Kasa farklarının değerlemesi ve muhasebe kayıtları, değersiz 
alacaklar, şüpheli alacaklar, alacak-borç senetleri reeskontu, dönem sonu stok 
sayım farkları, amortisman uygulamaları, vergi ve diğer yasal yükümlülükler 
karşılıkları, dönem sonu kapanış işlemleri, maliyet hesaplarının gelir hesapla-
rına aktarımı, gelir tablosu hesaplarının kapatılması.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; muhasebe, 
finans ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinin ilgili muhasebe depart-
manlarında ve mali müşavirlik bürolarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 40 saat

DÖNEM SONU KAPANIŞ 
İŞLEMLERİ

Hesap planı sistemini oluşturan, sermaye ve şahıs şirketlerinin kuruluşunu 
sermaye artırımını ve azalışını yapabilen, kar dağıtımlarını ve tasfiye yevmiye 
kayıtlarını yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir programdır.
 
Konu Başlıkları: Bilanço, büyük defter ve mizan, varlık hesapları, kaynak he-
sapları, gelir tablosu, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, şirket kapanış işlemleri, 
kooperatifler. 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler muhase-
be ve finans alanında; finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan 
her türdeki kurum/kuruluşlar, muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, ye-
minli mali müşavirlikler, şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde 
çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 232 saat

ŞİRKETLER MUHASEBE 
TEKNİKLERİ
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Öğrencilere; temel ve yardımcı finansal tabloları okuyup yorumlayabilme, fi-
nansal analiz yöntemlerini bilme, karşılaştırmalı tablolar analizi ve oran analizi 
yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Muhasebenin temel kavramları, temel finansal tablolar, yar-
dımcı finansal tablolar, kâr dağıtım tablosu, satışların maliyeti tablosu, harca-
ma-maliyet-gider kavramları, finansal analiz yöntemleri, karşılaştırmalı tablolar 
analizi, oran analizi, paranın zaman değeri, mali tablolar üzerinde vaka çalış-
ması ve yorumlama.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; muhasebe ve 
finans alanında; finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan kurum 
ve kuruluşlarda, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlik ofislerin-
de, şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 56 saat

Temel muhasebe kavramları ve mali tabloların açıklanması öğretilir. Ticari def-
terler ve belgeler, bilanço, yevmiye defteri, büyük defter, mizan eğitimleriyle 
büro işleri yapma, muhasebe defter ve kayıtlarını tutabilme bilgi ve becerisinin 
kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Muhasebe kayıtları, tekdüzen hesap planı, bilanço gelir tab-
losu ve muhasebede kullanılan diğer önemli tabloların açıklamaları eğitimleri. 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; muhasebe, 
finans ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinde genel muhasebe işlemleri 
yapabilir ve şirketlerin muhasebe birimlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 168 saat

MALİ TABLO OKUMA ve 
ANALİZ TEKNİKLERİ

TEMEL 
MUHASEBE
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Programda; tüm dünyada kullanım alanı giderek genişleyen Uluslararası Finan-
sal Raporlama Standartları (UFRS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
(TFRS) konusunda eğitim verilir. 
 
Konu Başlığı: Finansal tabloların hazırlanması ve sunumu ile ilgili standartlar, 
finansal tablo kalemlerinin ölçümü ve raporlanması, TFRS/UFRS geçiş işlemleri.

İstihdam Alanları: Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı kanuni defterle-
rinde uygulayacak tüm işletme sahipleri ve ilgili departmanlar. 

 Eğitim Süresi: 64 saat

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)

Muhasebe kayıtları üzerinden gereken bilgilerin derlenerek ilgili beyanname 
ve bildirimlerin uygulamalı örnekler yapılarak gönderilme işlemlerinin yapıl-
ması sağlanacaktır.

Konu Başlığı: Muhtasar beyanname, katma değer vergisi beyannamesi, geçici 
vergi beyannamesi, yıllık gelir vergisi beyannamesi,  özel tüketim vergisi be-
yannamesi, kurumlar vergisi beyannamesi, damga vergisi beyannamesi, kira 
geliri beyannamesi, BA ve BS bildirim formları, aylık hizmet ve prim bildirgesi, 
eksik gün bildirimleri, işe giriş işten ayrılma bildirimleri.
 
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; muhasebe, 
finans ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinin ilgili muhasebe depart-
manlarında ve mali müşavirlik bürolarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 48 saat

BEYANNAMELER ve 
BİLDİRİMLER
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Türk müziğinde ve yöresel müziklerde asma davulu temel düzeyde, genel mü-
zik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırıl-
dığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, asma davul ve ritim, ana usuller ve 
bununla ilgili repertuar, bileşik usuller ve bununla ilgili repertuar, karma usuller 
ve bununla ilgili repertuar.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.  

 Eğitim Süresi: 200 saat

ASMA DAVUL 
EĞİTİMİ

Bu programda öğrencilere; bağlama enstrümanını, bağlama düzeninde, temel 
düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve be-
cerisi kazandırılması hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, bağlama düzeninde hüseyni (kerem)  
dizisi, bağlama düzeninde 2, 3, 5, 7, 8, 9 zamanlı ritim kalıpları, bağlama düze-
ninde rast ve sabâ (derbeder ve kalenderi dizisi), bağlama düzeninde kürdi ve 
hicaz (garip) dizisi, bağlama düzenine uygun halk müziği repertuarı.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 232 saat

BAĞLAMA EĞİTİMİ 
(BAĞLAMA DÜZENİ)
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Türk müziğinde temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak 
bendir icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, bendir ve ritim, ana usuller ve bununla 
ilgili repertuar, bileşik usuller ve bununla ilgili repertuar, karma usuller ve bu-
nunla ilgili repertuar.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.  

 Eğitim Süresi: 200 saat

BENDİR 
EĞİTİMİ

Bu programda öğrencilere enstrümanın temel eğitimi verilmekte; çello yay 
teknikleri, baskı ve metot çalışmaları yaptırılmaktadır. Eğitim için ‘Suzuki Çello 
Metodu’ kullanılmaktadır.

Konu Başlıkları: Çellonun tarihi gelişimi ve sanattaki yeri, Suzuki Metodu’nda 
yay kullanma ve parmak çalışması, ezbere tekrar çalışmaları.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 128 saat

ÇELLO
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Batı müziğinde klasik gitarı temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine 
uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, gitar çalmada oturuş ve tutuş tekniği, 
klasik gitarda I. pozisyon ve ses çalışmaları, klasik gitarda iki partili teknikler, 
klasik gitarda do majör ve la minör diziler, klasik gitarda sol majör ve mi minör 
diziler, klasik gitarda fa majör ve re minör diziler, klasik gitarda re majör ve si 
minör diziler.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 232 saat

GİTAR EĞİTİMİ
(KLASİK GİTAR)

Programda öğrencilere, 1960-1970-1980 yıllara ait yerli ve yabancı eserlerin 
icrası öğretilerek, bireye bu müzik türünde koro icrasında yer alma bilgi ve be-
cerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Türkiye’de ve dünyada 1960-70 ve 80’li yıllara ait Türkçe ve 
yabancı sözlü hafif müzik türündeki eserlerin incelenmesi ve seslendirilmesi.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 128 saat

HAFİF MÜZİK KOROSU 
(BATI MÜZİĞİ)
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Bağlama enstrümanını, bozuk düzende, temel düzeyde, genel müzik teori ve 
tekniklerine uygun olarak çalabilen kişilerin yetiştirildiği bir programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, bozuk düzende hüseyni (kerem) dizisi, 
bozuk düzende 2, 3, 5, 7, 8, 9 zamanlı ritim kalıpları, bozuk düzende rast ve 
sabâ (derbeder ve kalenderi dizisi), bozuk düzende kürdi ve hicaz (garip) dizisi, 
bozuk düzene uygun halk müziği repertuarı.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 232 saat

BAĞLAMA EĞİTİMİ
(BOZUK DÜZEN)

Yöresel, dilli ve nefesli bir çalgı olan balabanı kendi tavır, teknik ve etiğine uy-
gun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Balabanı tanıma ve bakımı, müziğin temel öğeleri, balaban 
üflemede tutuş ve balabandan ses çıkarma tekniği, farklı şiddetlerdeki üfleme-
lerde alınan sesler, traspozisyon.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler. 

 Eğitim Süresi: 128 saat

BALABAN/DUDUK 
(MEY AİLESİNDEN)
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Klasik kemençeyi, temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun ola-
rak çalabilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kemençenin önemi ve özelliği, yapılışı hakkında bilgi, kemen-
çenin çalış tekniği ve özellikleri, nota çalışması ve vurguları, repertuar çalışması.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 128 saat

KARADENİZ 
KEMENÇE

Öğrencinin; Batı müziğinde, kemanı temel düzeyde genel müzik teori ve tek-
niklerine uygun olarak çalabilmesinin hedeflendiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, keman çalmada duruş ve tutuş, keman 
çalmada birinci konum ve temel yay teknikleri, sol majör ve mi minör diziler, re 
majör ve si minör diziler, la majör ve fa diyez minör diziler, fa majör ve re minör  
diziler, do majör ve la minör diziler.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 240 saat

KEMAN EĞİTİMİ
(BATI MÜZİĞİ)
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Türk müziğinde temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak 
darbuka icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, darbuka ve ritim, ana usuller ve bu-
nunla ilgili repertuar, bileşik usuller ve bununla ilgili repertuar, karma usuller 
ve bununla ilgili repertuar.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler. 

 Eğitim Süresi: 200 saat

DARBUKA
EĞİTİMİ

Yaratıcılık becerisini genel amaç olarak hayatın içinde bir beceri şeklinde suna-
bilme ve yaratıcı drama becerilerini etkin olarak kullanabilme bilgi ve becerisi-
nin ka zandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: İletişim süreçleri, yaratıcı drama, diksiyon, kişisel gelişim ve 
beden dili.

İstihdam Alanları: Programı tamamlayanlar, kazandıkları yeterlilikler doğ-
rultusunda, animasyon departmanlarında, çocuk kulüplerinde, organizasyon 
şirketlerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 144 saat

DRAMA
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Klarneti, temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabil-
me bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, nefes ve parmak egzersizleri, klarnet 
üflemede tutuş ve ses çıkarma tekniği, farklı şiddetlerdeki üflemelerde alı-
nan sesler, repertuar çalışması içerisinde klarnet ve yapısı, çalma teknikleri ve 
önemli ustalar.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler

 Eğitim Süresi: 128 saat

KLARNET

Bu programda; müzik kaydetme, düzenleme, tonlama gibi tekniklerin, elekt-
ronik donanım ve bilgisayar yazılımları ile birlikte eğitimi verilir. Öğrencilere, 
müzikal yazılım alanında ön bilgiler ve temel teknik konular öğretilir.

Konu Başlıkları: Çalma, kaydetme, düzenleme, depolama, tonlama, sanal ens-
trüman, vokal, mix, mastering.

İstihdam Alanları: Programdan sertifika alan öğenciler; yeterlilikleri oranında, 
müzik grupları, yapım şirketleri, sanat merkezleri, stüdyo ve radyolarda istih-
dam imkanı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 100 saat

MÜZİK ve KAYIT 
TEKNOLOJİLERİ
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Kabak kemane enstrümanını temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine 
uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, kabak kemanenin tarihi, kullanıldığı 
yer ve yöreler, yapılış ve kullanışı hakkında bilgi, çalış teknikleri, egzersizler ve 
notalar, repertuar çalışması.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 128 saat

KABAK
KEMANE

Enstrüman eğitimine giriş niteliği taşıyan programda; bu sazı temel düzeyde, 
genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisi ka-
zandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, kanunun özellikleri, kanun hakkında 
genel bilgi ve nota çalıştırılması, notalar üzerinde egzersiz, repertuar çalışması.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 128 saat

KANUN 
EĞİTİMİ
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Bu eğitim programında öğrencilere; basitten karmaşığa, müzikteki zamanların 
farklı vuruş teknikleri ritim sazlar eşliğinde öğretilir.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, müzikte kullanılan belli başlı zamanlar 
ve bunların ritim sazlarla uygulamalı öğretimi.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 128 saat

RİTİM

Bu program ile ses eğitimi egzersizlerini ve şan tekniğini temel düzeyde, genel 
müzik teori ve tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin ka-
zandırıldığı programdır

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, insanda ses sistemi, duruş, solunum 
geliştirici çalışmalar, diksiyon ve artikülasyon, entonasyon, rezonans, vibrato, 
inici ve çıkıcı diziler, aralıklar ve nüanslar.

İstihdam Alanları: Program, ses eğitiminde başlangıç düzeyindedir. Öğrenci-
ler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda, müzik alanında kendilerini geliştir-
miş olurlar.

 Eğitim Süresi: 232 saat

SES 
EĞİTİMİ
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Öğrencinin; Türk müziğinde, kemanı temel düzeyde genel müzik teori ve tek-
niklerine uygun olarak çalabilmesinin hedeflendiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, keman çalmada duruş ve tutuş, ke-
man çalmada birinci konum ve temel yay teknikleri, sol majör ve mi minör dizi-
ler, re majör ve si minör diziler, la majör ve fa diyez minör diziler, fa majör ve re 
minör  diziler, do majör ve la minör diziler, basit makamlar kavratılması çeşitli 
saz eserlerinin kavratılması, bileşik makamların kavratılması.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.   

 Eğitim Süresi: 128 saat

KEMAN EĞİTİMİ 
(TÜRK MÜZİĞİ)

Kemençeyi temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak ça-
labilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları:  Müziğin temel öğeleri, kemençeyi tanıma ve bakımı, kemen-
çede akort düzeni, kemençede duruş, tutuş ve ses çıkarma tekniği, tek tel ve 
çift telden elde edilen sesler, kemençede eserleri kuralına uygun seslendirme. 

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 216 saat

KEMENÇE 
EĞİTİMİ
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Türk Sanat Müziği’nde, müziğin alfabesi olan notaları, adları, sesleri ve süreleri 
ile okumayı bilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, Türk Sanat Müziği’nde temel makam-
lar, notalar, notaların ses ve süreleri, eserler üzerinden uygulamalar.

Programın Kazanımları: Öğrencilere kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda 
bir hobi edinme imkânı sunan program, bir Türk Sanat Müziği enstrümanı çal-
mak ya da bu müzik türünde ses eğitimi almak isteyenler için bir altyapı vazifesi 
görmektedir

 Eğitim Süresi: 128 saat

SOLFEJ 
(TÜRK SANAT MÜZİĞİ)

Türk Halk Müziği’ndeki eserleri, temel düzeyde, genel müzik teknik ve teori-
lerine ve ait olduğu yörenin tavır ve etiğine uygun olarak okuyabilme bilgi ve 
becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, Türk Halk Müziği’nin tarihi ve müzik 
terimleri, türkü, uzun hava, bozlak, semah gibi Türk Halk Müziği formlarının 
uygulamalı olarak icrası..

Programın Kazanımları: Alanında başlangıç düzeyinde olan program, öğren-
cilere kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda, kendilerini geliştirme imkânı 
sağlar.

 Eğitim Süresi: 128 saat

TÜRK HALK MÜZİĞİ 
KOROSU
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Türk musikisinin ana enstrümanlarından dini, ahlaki ve tasavvufi bir değer ta-
şıyan neyi, kendi tavır, teknik ve etiğine uygun olarak icra edebilme bilgi ve 
becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Neyin tanımı ve bakımı, müziğin temel öğeleri, ney üflemede 
oturuş, tutuş ve neyden ses çıkarma tekniği, ılık ve orta şiddetle üfleme, soğuk 
ve şiddetli üfleme, hafif ve sıcak üfleme ile elde edilen sesler, Türk musikisinde 
usuller, seyirler, basit, göçürülmüş ve bileşik Türk musikisi makamları, taksim 
ve transpozisyon.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 424 saat

NEY 
EĞİTİMİ

Batı müziğinde, piyanoyu temel düzeyde, genel müzik tekniklerine uygun ola-
rak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, piyano çalmada oturuş ve duruş tek-
niği, piyanoda staccato ve legato teknikleri, do dizisinde bir ve iki oktavda 
parmak değişiklikleri, piyanoda ifade terimleri ve ifade bağları, hız ve gürlük 
terimleri, tonal ve modal diziler, piyanoda majör ve minör akorlar. 

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 232 saat

PİYANO 
EĞİTİMİ
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Müzisyen Erkan Oğur tarafından dünya müziğine armağan edilen perdesiz 
gitar, tonal ve mikrotonal tüm dünya müzik eserleri icrâ edebilme olanağına 
sahip ifade gücü son derece yüksek olan üstün nitelikli bir enstrümandır. 

Konu Başlıkları: Perdesiz gitarın dönüşümü ve bakımı, çargâh dizisinde etüd-
ler ve klasik eserler, bûselik dizisinde etüdler ve klasik eserler, nihâvend dizisin-
de, uşşak ailesi dizilerinde, rast ve mâhur dizilerinde, kürdî ve muhayyer kürdî 
dizilerinde, hicaz âilesi dizilerinde, segâh ve hüzzâm dizilerinde, ferahnâk ve 
evc dizilerinde, sabâ ve dügâh dizilerinde etüdler ve klasik eserler, perdesiz 
gitarda gam ve arpej çalışmaları, perdesiz gitarda transpozisyon çalışmaları. 

İstihdam Alanı: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini ge-
liştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe yeterlikleri oranında çalışma imkânı 
bulabilirler. 

 Eğitim Süresi: 128 saat

PERDESİZ 
GİTAR 

Halk oyunlarında, ilgili yöreye ait oyunları müzik ve ritim bilgisi eşliğinde en iyi 
şekilde sahneleme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Folklorun tarihi süreci, folklorun tanımı ve önemi, halk oyun-
larının tatbiki, Anadolu’nun farklı yörelerinden halk oyunu çeşitleri ve bu oyun-
ların bir kısmının öğrenilmesi.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, kendilerini geliştirmenin yanı 
sıra, müzik ve gösteri sanatları alanında yeterlilikleri oranında çalışma imkânı 
bulabilirler. 

 Eğitim Süresi: 128 saat

TÜRK HALK OYUNLARI 
(HER YÖRE İÇİN AYRI)
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Batı müziğinde, müziğin alfabesi olan notaları, adları, sesleri ve süreleri ile oku-
mayı bilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, Batı müziğinde temel sesler, nota ses 
ve süreleri, eserler üzerinden uygulamalar.

Programın Kazanımları: Öğrencilere kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda 
bir uğraş alanı edinme imkânı sunan program; bir Batı müziği enstrümanı çal-
mak ya da bu müzik türünde ses eğitimi almak isteyenler için bir altyapı vazifesi 
görmektedir.

 Eğitim Süresi: 128 saat

 SOLFEJ 
(BATI MÜZİĞİ)

Türk Halk Müziği’nde, müziğin alfabesi olan notaları, adları, sesleri ve süreleri 
ile okumayı bilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, Türk Halk Müziği’nde temel makamlar 
(ayak), notalar, notaların ses ve süreleri, eserler üzerinden uygulamalar.

Programın Kazanımları:Öğrencilere kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda 
müzikte kendini geliştirme imkânı sunan program, bir Türk Halk Müziği ens-
trümanı çalmak ya da bu müzik türünde ses eğitimi almak isteyenler için bir 
altyapı vazifesi görmektedir.

 Eğitim Süresi: 128 saat

SOLFEJ 
(TÜRK HALK MÜZİĞİ)
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Türk Tasavvuf Musikisi eserlerini koro içinde; temel düzeyde, genel müzik tek-
nik ve teorilerine uygun olarak söyleyebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı 
programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, ilahi, şuğul, durak, nefes, mersiye, tem-
cit, tevşih, kaside, naat gibi tasavvuf musikisinin formlarının eserler eşliğinde 
uygulamalı olarak icrası.

Programın Kazanımları: Alanında başlangıç düzeyinde olan program, öğren-
cilere kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda, kendilerini geliştirme imkânı 
sağlar.

 Eğitim Süresi: 128 saat

TÜRK TASAVVUF 
KOROSU

Udda ritim kalıplarını kullanabilen, diziler ve usullerle repertuar oluşturabilen 
ve enstrümanı tekniğine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin kazandı-
rıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, boş teller ve notalar, udda iki ve sekiz 
zamanlı ritim kalıpları, udda hüseynî, kürdî, hicaz, nihâvent, acemaşirân, segâh, 
hüzzam, hicazkâr, sultaniyegâh ve muhayyerkürdî makamları, diziler ve usuller, 
göçürülmüş bileşik makamlar.   

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 312 saat

UD 
EĞİTİMİ
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Türk Sanat Müziği’nde hicaz makamındaki eserleri temel düzeyde, genel müzik 
teori ve tekniklerine uygun olarak söyleyebilme bilgi ve becerisini kazandırılır.

Konu Başlıkları:  Türk müziğinde ses çıkarma teknikleri ve ses sağlığı, Türk Sa-
nat Müziğinin tarihi ve kullanılan müzik terimleri, kullanılan notların adları ve 
değerleri, seslerin sınıflandırılması, usuller, hicaz makamı, repertuar.

Programın Kazanımları: Alanında başlangıç düzeyinde olan program, öğren-
cilere kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda, kendilerini geliştirme imkânı 
sağlar.

 Eğitim Süresi: 192 saat

TÜRK SANAT MÜZİĞİ HİCAZ 

MAKAMI ve REPERTUARI EĞİTİMİ

Türk Sanat Müziğinde nihavent makamındaki eserleri temel düzeyde, genel 
müzik teori ve tekniklerine uygun olarak söyleyebilme bilgi ve becerisi kazan-
dırılır.

Konu Başlıkları: Türk müziğinde ses çıkarma teknikleri ve ses sağlığı, Türk Sa-
nat Müziğinin tarihi ve kullanılan müzik terimleri, kullanılan notların adları ve 
değerleri, seslerin sınıflandırılması, usuller, nihâvent makamı, repertuar.

Programın Kazanımları: Alanında başlangıç düzeyinde olan program, öğren-
cilere, kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda, kendilerini geliştirme imkânı 
sağlar.

 Eğitim Süresi: 192 saat

TÜRK SANAT MÜZİĞİ NİHAVENT 

MAKAMI ve REPERTUARI EĞİTİMİ
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Türk Sanat Müziği’nde rast makamındaki eserleri temel düzeyde, genel müzik 
teori ve tekniklerine uygun olarak söyleyebilme bilgi ve becerisinin kazandırıl-
dığı programdır.

Konu Başlıkları: Türk müziğinde ses çıkarma teknikleri ve ses sağlığı, Türk Sa-
nat müziğinin tarihi ve kullanılan müzik terimleri, Türk müziğinde kullanılan 
notların adları ve değerleri, seslerin sınıflandırılması, usuller, rast makamı, rast 
makamında oluşturulan repertuar.

Programın Kazanımları: Alanında başlangıç düzeyinde olan program, öğ-
rencilere kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda kendilerini geliştirme imkânı 
sağlar.

 Eğitim Süresi: 160 saat

TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
RAST MAKAMI 

Türk sanat müziğinde uşşak makamındaki eserleri temel düzeyde, genel müzik 
teori ve tekniklerine uygun olarak söyleyebilme bilgi ve becerisinin kazandırıl-
dığı programdır.

Konu Başlıkları: Türk müziğinde ses çıkarma teknikleri ve ses sağlığı, Türk sa-
nat müziğinin tarihi ve kullanılan müzik terimleri, Türk müziğinde kullanılan 
notların adları ve değerleri, seslerin sınıflandırılması, usuller, uşşak makamı, 
uşşak makamında oluşturulan repertuar.

Programın Kazanımları: Alanında başlangıç düzeyinde olan program, öğ-
rencilere kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda kendilerini geliştirme imkânı 
sağlar.

 Eğitim Süresi: 160 saat

TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
UŞŞAK MAKAMI 
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Bu programda öğrencinin, flütü Batı müziği düzeninde temel düzeyde, genel 
müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilmesi hedeflenmiştir

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, yan flüt temel teknikler, yan flüt çal-
mada 1., 2. ve 3’üncü oktav sesler ile staccato ve legato tekniği, hız ve gürlük 
terimleri, do majör ve la minör gamlar, sol majör ve mi minör gamlar, fa majör 
ve mi minör gamlar.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 232  saat

YAN FLÜT 
(BATI MÜZİĞİ)

Öğrencinin, yaylı tamburu, Türk müziği düzeninde temel düzeyde, genel mü-
zik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilmesinin hedeflendiği bir eğitim 
programıdır.

Konu Başlıkları: Tamburun tutuluşu, sağ ve sol elin işlevselliği, parmak egzer-
sizleri, eser icra teknikleri, bilinen saz eserlerini icra, taksim, makamsal bilgiler 
doğrultusunda doğaçlama çalım tekniği.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma 
imkânı bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 128 saat

YAYLI 
TAMBUR
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Bu program ile yaratıcı drama uygulamalarını yapabilen sahne gösterileri için 
bedenini ve konuşma enstrümanlarını doğru bir şekilde kullanabilme bilgi ve 
becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: İletişim, insan ilişkileri, yaratıcı drama, dekor ve aksesuar uy-
gulamaları, kostüm ve aksesuar uygulamaları, sahne gösterileri.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterlilikleri kazananlar, eğlence hizmetleri alanın-
da; tiyatrolar, TV yapımları ve organizasyon şirketleri vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 176 saat

UYGULAMALI 
TİYATRO

Kopuz, Türk Halk Müziği’nin temel sazı olan bağlamanın ve dünyadaki birçok 
telli sazın atasıdır. Müzikal ifade gücü ve formu (yapısı) son derece yüksek özel-
likler arz eden kopuzun en dikkat çekici özelliklerinden biri de sesindeki yalın-
lık ve doğallıktır. Branşın eğitimlerinde kopuzu, temel düzeyde, genel müzik 
teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Kopuzun bakımı ve dönüşümü, kopuzda perde ve alt eşik yer-
lerinin tuner ile ayarlanması, kopuzda akord çeşitleri, kopuzda sağ ve sol el ile 
klavye etüdleri,  kopuzda boş telleri tınlatma yöntemi melodi icrâsı, re – la – do 
akordu ile seviyeye uygun klasik eser icrâsı, re – la – do diyez akordu ile seviye-
ye uygun klasik eser icrası. 

İstihdam Alanı: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini ge-
liştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe yeterlikleri oranında çalışma imkânı 
bulabilirler.

 Eğitim Süresi: 128 saat

KOPUZ
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Emlak alım-satımı, kiralama vb. aracılık işlemlerini yapmak için gerekli bilgi ve 
beceriye sahip kişilerin yetiştirilmesini hedefleyen eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Bilgisayar kullanımı, halkla ilişkiler, hukuk, ticari matematik, 
tapu, şehir planlama, kadastro, emlak pazarlama ve değerlendirme. 

İstihdam Alanları: Bu programı tamamlayan öğrenciler; pazarlama ve emlak 
komisyonculuğu yapan şirketlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 120 saat

EMLAK 
DANIŞMANLIĞI

Müşterinin kasa ile ilgili tüm işlemlerini, kasa açılış ve kapanışlarını yapma bilgi 
ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kelime işlemci, elektronik tablo, F klavye, müşteri özellikleri, 
müşteri iletişimi ve memnuniyeti, ticari matematik, istatistik, ticari belgeler, iş 
hukuku, toplam kalite yönetimi, personel gelişimi, kasa işlemleri, ticari defter-
ler.

İstihdam Alanları:  Programı tamamlayan öğrenciler, pazarlama ve perakende 
sektöründe çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 480 saat

KASİYER
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Firmaların ürünlerine müşteri bulma, satış yapma, satış öncesi ve sonrası hiz-
metleri yerine getirebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programı-
dır.

Konu Başlıkları: Müşteri özellikleri, müşteri memnuniyeti, müşteri iletişimi, 
satışa hazırlık, iş hukuku.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, pazarla-
ma ve perakende sektöründeki çeşitli alanlarda çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 152 saat

REYON
GÖREVLİSİ

Mortgage, uzun vadeli, ipotekli konut kredisi anlamına gelmektedir. Broker ise 
‘temsilci’ demektir. Mortgage brokerları; bankalar, tüketici finansman şirket-
leri ile alıcılar arasında aracılık yapan firma ya da kişilerdir. Mortgage brokerı, 
yatırımcı adına hareket eden, al-sat emirlerini yerine getiren, gerekli belgeleri 
toplar, değerlendirir ve ilgili mercilere müracaat eder.
 
Konu Başlıkları: Gayrimenkul mevzuatı, gayrimenkul finansmanı ve gayri-
menkul piyasası, gayrimenkul değerleme ve pazarlama yöntemleri, iletişim ve 
beden dili, mesleki mevzuat ve etik kurallar.
 
İstihdam Alanları: Mortgage brokerlığı eğitimi alanlar; bankaların konut kre-
disine konu olan konutların değerleme işlemlerinde görev alarak gelir elde 
edebilmektedirler.

 Eğitim Süresi: 120 saat

MORTGAGE
BROKERLIĞI
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Programın eğitimi, su ve deniz ürünleri satış elemanlığı mesleğinin yeterlikleri-
ne sahip meslek elemanları yetiştirmeye yöneliktir.
 
Konu Başlıkları: Su ve deniz ürünleri işleme, satış ve pazarlama teknikleri, iş 
güvenliği ve işçi sağlığı, hijyen eğitimi.

İstihdam Alanları: Eğitim alanlar; yiyecek-içecek hizmetleri alanında, konakla-
ma işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya, 
bar ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek-içecek 
ünitelerinde çalışabilirler.
 

 Eğitim Süresi: 128 saat

SU ve DENİZ ÜRÜNLERİ 
SATIŞ ELEMANI (BALIKÇI)

Program; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik 
eğitim ve öğretim vermeyi hedefler. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine 
sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 
Konu Başlıkları: Et ve et ürünleri işleme, satış ve pazarlama teknikleri, iş gü-
venliği ve işçi sağlığı, iletişim ve beden dili, hijyen eğitimi.
 
İstihdam Alanları: Eğitim alanlar; yiyecek-içecek hizmetleri alanında, konakla-
ma işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya, 
bar ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek-içecek 
ünitelerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 128 saat

ET ve ET ÜRÜNLERİ 
SATIŞ ELEMANI 



217

Programın eğitimi, şarküteri, bakkal ve gıda pazarlarında müşteriye ürünü tanı-
tan ve satmaya çalışan meslek elemanı yetiştirmeye yöneliktir.
 
Konu Başlıkları: Meslek bilgisi, müşteri ilişkileri satış bilgisi, hijyen eğitimi.
 
İstihdam Alanları: Programı tamamlayanlar; şarküteri, bakkal ve gıda pazar-
ları gibi gıda işletmelerinde çalışabilecekleri gibi kendine ait işyeri de açabilir.

 Eğitim Süresi: 128 saat

ŞARKÜTÖR

Programın eğitimi, her tür meyve ve sebzenin satışını gerçekleştiren meslek 
elemanı yetiştirmeye yöneliktir. 

Konu Başlıkları: Meslek bilgisi, müşteri ilişkileri satış bilgisi, iş güvenliği, hijyen 
eğitimi.
 
İstihdam Alanları: Bu mesleği öğrenenler; meyve ve sebze satan mağazalarda 
ve büyük marketlerin ilgili bölümlerinde satış elemanı olarak veya kendi işyer-
lerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 128 saat

MEYVE VE SEBZE SATIŞ 
ELEMANI (MANAV)
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Programın eğitimi; perakende mal satışı yapan ticarethanelerde müşteriye 
malı tanıtan ve satmaya çalışan kişilerin yetiştirilmesini hedefler.

Konu Başlıkları: Yüzyüze satış teknikleri, müşteri ilişkileri ve hizmetleri, satış 
itirazları, satışa hazırlık, diksiyon ve iletişim, iş planı ve ticari belgeler.
 
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; pera-
kendecilik sektöründe ve her alanda satış elemanı olarak çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 72 saat

MAĞAZA
ELEMANI 

Teknolojik market satış elemanı, perakende mal satışı yapan ticarethanelerde 
müşteriye malı tanıtan ve satmaya çalışan kişidir.

Konu Başlıkları: Satış teknikleri ve çeşitleri, müşteri ilişkileri ve hizmetleri, satış 
itirazları, satışa hazırlık, diksiyon ve iletişim, iş planı ve ticari belgeler.  

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; pera-
kendecilik sektöründe ve her alanda teknolojik ürün satış elemanı olarak ça-
lışabilirler.

 Eğitim Süresi: 120 saat

TEKNOLOJİK MARKET 
SATIŞ ELEMANI
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Depoya gelen malları sayarak teslim alma, cinsine, niteliğine göre uygun şart-
larda tasnif etme ve saklama, istenildiğinde depo çıkışını yaparak teslim etme 
bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştirmeye yönelik bir eğitim prog-
ramıdır.
 
Konu Başlıkları: Kelime işlemci, elektronik tablo, F klavye 1-2, ticari belgeler, 
iş hukuku, ürün depolama, ürün hazırlama, ambalajlama, stok takibi 1-2, ürün 
depo takibi, depo ve lojistik.
 
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; pazarla-
ma ve perakendecilik sektöründe ve her alanda çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 112 saat

DEPO
GÖREVLİSİ

Firmaların ürünlerine müşteri bulma, satış yapma, satış öncesi ve sonrası hiz-
metleri yerine getirebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programı-
dır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, müşteri özellikleri, müşteri memnuniyeti, müş-
teri iletişimi, satışa hazırlık, ticari belgeler, iş planı.

İstihdam Alanları: Programı tamamlayan öğrenciler, pazarlama ve peraken-
decilik sektöründe satış elemanı olarak çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 184 saat

SATIŞ
GÖREVLİSİ
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Kısa film yapımında, çekim öncesi ve sonrası temel teknik cihazları kullanma ve 
senaryo oluşturma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Sinemanın doğuşu, Türk sineması, ön yapım aşamaları, senar-
yonun öğeleri ve dramatik yapısı, çekim hazırlıkları, görüntü estetiği, dramatik 
aydınlatma yöntemleri, çekim sonrası çalışmalar, kurgunun temelleri, dijital 
video düzenlemesi.

İstihdam Alanları: Programı tamamlayan öğrenciler; kazandıkları yeterlikler 
doğrultusunda, medya sektöründe radyo ve televizyonlarda, reklâm şirketle-
rinde, haber ajanslarında ve prodüksiyon firmalarında istihdam imkanı bula-
bilirler.

 Eğitim Süresi: 344 saat

KISA FİLM 
YAPIMI 
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Basit düzeyde, bir hikayenin temel öğelerini inceleyebilme, senaryonun dra-
matik yapısını oluşturma, zaman ve mekan örgüsünü kurabilme bilgi ve bece-
risinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Yazılı ve görsel medyayı takip etme, kaynak taraması ve 
gözlem, planlı ve etkili yazma, raporlama, anayasal hak ve sorumluluklar, fikir 
hakları, toplumsal düzen, senaryonun dramatik yapısı, temel öğeleri, içeriği ve 
evreleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; TV ve radyo-
larda, prodüksiyon şirketlerinde, haber ve reklam ajanslarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 288 saat

SENARYO 
YAZARLIĞI

Temel iletişim kurallarını, radyo yayıncılık uygulamalarını, program teknikleri-
ni bilme ve Türkçeyi doğru kullanarak yüksek ifade gücü kazanma, heyecanını 
kontrol etme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Genel olarak radyo, stüdyo öğeleri, akustik ve ses, program 
yapımı, radyo haberciliği, radyoda zamanlama, montaj (kurgu), söz söyleme ve 
sunma sanatı, söyleşi, stüdyo.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi tamamlayanlar kazandıkları yeterlikler doğrul-
tusunda, özel radyo istasyonları için birer yayıncı adayı olma imkânına sahip 
olurlar.

 Eğitim Süresi: 128 saat

RADYO 
PROGRAMCISI 
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Tahrirleme işlemi yapılmış olan farklı çini formlar üzerinde, sır altı tekniğinde 
boyama işlemleri ile sırlama pişirimlerini yapabilme bilgi ve becerisinin kaza-
nıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, renk, geometrik çizimler, tabak boyama, pano 
desenini boyama, dik formları boyama, çini sırlama ve pişirme.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliliklerini kazanan öğrenciler; çini, seramik ve 
cam atölyeleri ve fabrikalarında çalışabilir, kendi çini atölyelerini açarak gelir 
elde edebilirler.

 Eğitim Süresi:  224 saat

BOYACI-ÇİNİ 
İŞLEMECİ

Elde desen hazırlayan, cam kesebilen, emaye, soğuk, kompresörle boya, es-
kitme ile cam süslemesini yapabilme bilgi ve becerisinin kazanıldığı eğitim 
programıdır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, geometrik çizimler, cam kesimi, eskitme, çat-
latma tekniği, ultraviole yapıştırma, soğuk cam boyama, kompresörle boyama.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar seramik ve cam sektöründe; cam 
şekillendirme atölyelerinde, cam fabrikalarında çalışabilir, kendi cam atölyele-
rini açabilirler.

 Eğitim Süresi: 280 saat

CAM SÜS EŞYASI 
YAPIMI 
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Öğrencilere, camın kimyasal yapısını bilen hatasız sıcak cam elde etme, elde 
serbest şekillendirmeyle basit formlar tasarlayabilme, sıcak kesme yapabilme 
bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Camın kimyasal yapısı, Türkiye’de cam sektörü, üretim kade-
meleri, elde serbest şekillendirme, üfleme ile şekillendirme.

İstihdam Alanları: Programı tamamlayarak mesleki yeterliliklerini kazananlar; 
cam fabrikalarında çalışabilir, kendi cam atölyelerinde üretim yaparak gelir 
elde edebilirler.

 Eğitim Süresi: 288 saat

ÖN 
ÜFLEMECİ

Seramik şekillendirme yöntemlerini etkin biçimde kullanabilen, sırlı ve sırsız 
pişirim tekniklerine uygun olarak ürün ortaya koyabilme bilgi ve becerisinin 
kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Çimdikleme ve sıvama yöntemi, sucuk yöntemi, plaka yönte-
mi, döküm yoluyla şekillendirme, dekorlama, sır hazırlama, sırlama ve pişirim.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; cam sektöründe; turistik ve hedi-
yelik eşya yapan işletmelerde, seramik fabrika ve atölyelerinde çalışabilir, kendi 
ev ve atölyelerinde üretim yaparak gelir elde edebilirler.

 Eğitim Süresi: 288 saat

SERAMİK 
BİÇİMLENDİRME
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Cam teknolojisinde, transfer baskı hazırlayabilen ve elek baskıyı yapabilme bil-
gi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Camın kimyasal yapısı, Türkiye’de cam sektörü, üretim kade-
meleri, transfer, elek baskı.

İstihdam Alanları: Programı tamamlayarak mesleki yeterliliklerini kazananlar; 
cam sektöründe, vitray atölyeleri ve cam fabrikalarında çalışabilir, kendi ev ve 
iş yerlerinde üretim yapabilirler.

 Eğitim Süresi:  256 saat

TRANSFERCİ
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Aerobik, müzik eşliğinde yapılan jimnastik ya da rahatlama kondisyon hare-
ketleridir. Öğrenciler; İSMEK Spor Eğitim Merkezlerinde, spor eğitmenlerinin 
yönetiminde, bu sporu uygulama imkanı bulurlar.

Konu Başlıkları: Temel fitness ve pilates hareketleri, kondisyon, sağlık ve spor.

İstihdam Alanları: Bu programla, katılımcılara sağlıklı bir yaşam için spor bilin-
ci ve kültürü kazandırılmaktadır.

 Eğitim Süresi:  30 saat

AEROBİK

Yaygın olarak “vücut yapmak-geliştirmek” olarak tabir edilen bu spor dalında 
amaç; vücudun tüm kaslarını çalıştırmak, bu yolla daha sağlıklı ve dinç bir bün-
yeye sahip olmaktır. Öğrenciler, İSMEK Spor Eğitim Merkezlerinde, spor eğit-
menlerinin yönetiminde, bu sporu uygulama imkânı bulurlar.

Konu Başlıkları: Tanımı ve tarihsel süreci, temel teknikler, kondisyon, sağlık 
ve spor.

İstihdam Alanları: Bu programla, katılımcılara sağlıklı bir yaşam için spor bilin-
ci ve kültürü kazandırılmaktadır.

 Eğitim Süresi: 280 saat

FİTNESS
(BAY)
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Yaygın olarak “vücut yapmak-geliştirmek” olarak tabir edilen bu spor dalında 
amaç, vücudun tüm kaslarını çalıştırmak, bu yolla daha sağlıklı ve dinç bir bün-
yeye sahip olmaktır. Öğrenciler; İSMEK Spor Eğitim Merkezlerinde, spor eğit-
menlerinin yönetiminde, bu sporu uygulama imkânı bulurlar.

Konu Başlıkları: Tanımı ve tarihsel süreci, temel teknikler, kondisyon, sağlık 
ve spor.

İstihdam Alanları: Bu programla, öğencilere sağlıklı bir yaşam için spor bilinci  
ve kültürü kazandırılmaktadır.

 Eğitim Süresi: 30 saat

FİTNESS
 (BAYAN)

Pilates, karın ve sırt bölgelerini eşit oranda güçlendirip, vücudumuzun üst kıs-
mında sağlam bir iskelet oluşturmayı hedefleyen egzersizler bütünüdür. Öğ-
renciler; İSMEK Spor Eğitim Merkezlerinde, spor eğitmenlerinin yönetiminde, 
bu sporu uygulama imkânı bulurlar.

Konu Başlıkları: Tanımı ve tarihsel süreci, temel teknikler, kondisyon, sağlık 
ve spor.

İstihdam Alanları: Bu programla, öğencilere sağlıklı bir yaşam için spor bilinci 
ve kültürü kazandırılmaktadır.

 Eğitim Süresi: 30 saat

PİLATES
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Bu program, öğrencilere; basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Al-
mancada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim 
kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve 
tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi ko-
nularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Almanca dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren 
program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır. 

 Eğitim Süresi: 120 saat

ALMANCA 
SEVİYE-1 

Bu program öğrencilere; günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslen-
me, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda Alman-
ca günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma, iletişim kurma bilgi ve 
becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Programa katılacak öğrencilerde, 
Almanca Seviye A-1 programından sertifika alma şartı aranmaktadır

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve beslen-
me, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji. 

Programın Kazanımları: Almancada gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaç-
larını gidermeye imkan sağlayan programı tamamlayan öğrencilerde, edindik-
leri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler. 

 Eğitim Süresi: 160 saat

ALMANCA 
SEVİYE-2



232

İleri kademe Arapça dil eğitiminin verildiği bir programda öğrenciler iyi dere-
cede Arapça konuşma, anlama, anlatabilme yeteneğine kavuşur. Öğrenciler 
gazete ve kitap okuyacak seviyeye geldiği bu kurda dersler ağırlıklı olarak 
Arapça işlenmektedir.

Konu Başlıkları: İleri derecede gramer bilgilerinin yer aldığı programda, gün-
cel Arapçada kullanılan kalıp ve terkipler yer alır; makale ve haber içerikli yazılı 
ve sesli dokümanlar eşliğinde güncel Arapçayı anlama ve konuşma amaçlı eg-
zersizler gerçekleştirilir.

İstihdam Alanları: Bu dilin eğitimini alarak kendilerini geliştirenleri; hac ve 
umre organizasyonlarında, Arapça yayın yapan medya kuruluşlarında, ulusla-
rarası dış ticaret firmalarında çalışabilirler.

 Eğitim Süresi:  200 saat

ARAPÇA 
(İLERİ KADEME)

Bu program öğrencilere; basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına 
Arapçada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim 
kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve 
tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi ko-
nularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Arapça dil öğreniminin başlangıç seviyesini oluştu-
ran program, güncel Arapçanın öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.

 Eğitim Süresi: 120 saat

ARAPÇA 
SEVİYE-1
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Bu program öğrenciye; günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslen-
me, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda günlük 
ifadeleri Arapçada dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi 
ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Programa katılacak öğrencilerde, 
Arapça Seviye A-1 programından sertifika alma şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve beslen-
me, doğa çevre ve kurallar, bilim sanat ve teknoloji ile ilgili konularda dinleme, 
okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Arapçada gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaç-
larını gidermeye imkan sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, edindikleri 
birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler. 

 Eğitim Süresi: 160 saat

ARAPÇA 
SEVİYE-2

Bu program öğrencilere, konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını kar-
şılayabilmek adına Çincede bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, 
konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve 
tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi ko-
nularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Çince dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren 
program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır. 

 Eğitim Süresi: 120 saat

ÇİNCE 
SEVİYE A1
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Bu program öğrencilere; günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslen-
me, doğa, çevre ve kurallar, bilim,sanat ve teknoloji adına bilinen günlük ifade-
leri yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve 
becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve beslen-
me, doğa, çevre ve kurallar.

Programın Kazanımları: Çincede gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaçla-
rını gidermeye imkan sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, edindikleri 
birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.

 Eğitim Süresi:  160 saat

ÇİNCE 
SEVİYE A2

Bu program öğrencilere, konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşı-
layabilmek adına Fransızcada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, 
konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve 
tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi ko-
nularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği ta-
şımaktadır. 

 Eğitim Süresi: 120 saat

FRANSIZCA 
SEVİYE A1
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Öğrencilere günlük hayat,yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, doğa, çev-
re, bilim,sanat ve teknoloji gibi konularda Fransızcadaki günlük ifadeleri din-
leme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisi kazandırır

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve beslen-
me, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji.

Programın Kazanımları: Fransızcada gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaç-
larını gidermeye imkan sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, edindikleri 
birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.

 Eğitim Süresi: 160 saat

FRANSIZCA 
SEVİYE A2

Bu program öğrencilere, basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına İn-
gilizcede bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim 
kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve 
tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi ko-
nularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

İstihdam Alanları: İngilizce dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren prog-
ram, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.

 Eğitim Süresi: 120 saat

İNGİLİZCE 
SEVİYE A1
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Bu program öğrencilere, günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslen-
me, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda, İngiliz-
cedeki günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma, iletişim kurma bilgi 
ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Programa katılacak öğrencilerde, 
İngilizce Seviye A-1 programından sertifika alma şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve beslen-
me, doğa, çevre ve kurallar, bilim sanat ve teknoloji ile ilgili konularda dinleme, 
okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: İngilizcede gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaç-
larını gidermeye imkan sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, edindikleri 
birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.

 Eğitim Süresi:  160 saat

İNGİLİZCE 
SEVİYE A2

Bu program öğrencilere; konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmek adına İspanyolcada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, 
konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve 
tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi ko-
nularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: İspanyolca dil öğreniminin başlangıç seviyesini içe-
ren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır. 

 Eğitim Süresi: 120 saat

İSPANYOLCA 
SEVİYE A1
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Konuştuğu kişilerle günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, 
doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji adına bilinen günlük ifadeleri 
yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve be-
cerisine sahip kişidir.

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve beslen-
me, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji.

Programın Kazanımları: İspanyolcada gündelik konuşma dilinde temel ihti-
yaçlarını gidermeye imkan sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, edin-
dikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.

 Eğitim Süresi: 160 saat

İSPANYOLCA 
SEVİYE A2

Bu program öğrencilere, konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşı-
layabilmek adına İtalyancada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, 
konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve 
tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi ko-
nularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: İtalyanca dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren 
program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır. 

 Eğitim Süresi: 120 saat

İTALYANCA 
SEVİYE A1
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Bu program öğrencilere; günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslen-
me, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda İtalyan-
ca günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma, iletişim kurma bilgi ve 
becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Programa katılacak öğrencilerde, 
İtalyanca Seviye A-1 programından sertifika alma şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve bes-
lenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji gibi konularda temel 
düzeyde okuma, yazma, dinleme ve konuşma.

Programın Kazanımları: İtalyancada gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaç-
larını gidermeye imkân sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, edindikleri 
birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.

 Eğitim Süresi:  160 saat

İTALYANCA
SEVİYE A2

Bu program öğrencilere; konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşı-
layabilmek adına Japoncada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, 
konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve 
tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi ko-
nularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Japonca dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren 
program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.

 Eğitim Süresi: 120 saat

JAPONCA 
SEVİYE A1
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Öğrencilere, günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, doğa, çev-
re ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda Japoncadaki günlük 
ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini 
kazandırmayı hedeflemektedir. Prograama katılmak için Japonca Seviye A-1 
sertifikası gerekmektedir.

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve bes-
lenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji gibi konularda temel 
düzeyde okuma, yazma, dinleme ve konuşma.

Programın Kazanımları: Japoncada gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaç-
larını gidermeye imkân sağlayan programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, 
edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.

 Eğitim Süresi: 160 saat

JAPONCA 
SEVİYE A2

Bilişim teknolojileri alanındaki mesleklerin gerektirdiği terminolojiyi kullana-
rak yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve 
becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği eğitim programıdır. Öğrencilerde, İngiliz-
ce Seviye A-2 programından sertifika alma şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: İngilizcede donanım kavramları, İngilizcede yazılım ve ağ 
kavramları, İngilizcede teknik yazışma işlemleri

Programın Kazanımları: Programı tamamlayanlar; mesleki yabancı dil yeter-
liliğini temel düzeyde sağlamış olup kendilerini geliştirme imkânı elde ederler.

 Eğitim Süresi: 72 saat

MESLEKİ İNGİLİZCE 
(BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ)
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Mesleğinin gerektirdiği terminolojiyi kullanarak İngilizcede dinleme, okuma, 
yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştiril-
diği bir programdır. Öğrencilerde, İngilizce Seviye A-2 programından sertifika 
alma şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Konaklama sürecinde gerekli olan konuşma, okuma ve yaz-
ma. 

Programın Kazanımları: Bu branşta eğitim alanlar; bu alana yönelik faaliyet 
gösteren işletmelerde resepsiyonist ve teşrifatçı olarak çalışabilirler.

 Eğitim Süresi:  64 saat

MESLEKİ İNGİLİZCE
(KONAKLAMA) 

Bu program öğrencilere, konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmek adına Rusçada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, 
konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve 
tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi ko-
nularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Rusça dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren 
program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır. 

 Eğitim Süresi: 120 saat

RUSÇA 
SEVİYE A1
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Bu program öğrencilere; konuştuğu kişilerle günlük hayat, yaşanan deneyim-
ler, sağlık ve beslenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji adına 
bilinen günlük ifadeleri Rusça dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim 
kurma bilgi ve becerisi kazandırır. Programa katılacak öğrencilerde, Rusça Sevi-
ye A-1 programından sertifika alma şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları:  Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve bes-
lenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim sanat ve teknoloji ile ilgili konularda dinle-
me, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Rusçada gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaçla-
rını gidermeye imkân sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, edindikleri 
birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler. 

 Eğitim Süresi: 160 saat

RUSÇA 
SEVİYE A2

Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar için düzenlenmiş olup basit düzeydeki 
ihtiyaçların karşılanabilmesi adına Türkçede bilinen günlük ifadeleri dinleme, 
okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı 
bir programdır. 

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve 
tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi ko-
nularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Programı tamamlayarak Türkçe okuma-yazma öğre-
nen öğrenciler, Türkçede gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek temel düzeyde 
kendilerini ifade edebileceklerdir.

 Eğitim Süresi:  64 saat

YABANCILAR İÇİN 
TÜRKÇE KURSU SEVİYE A1



242

Eğitime katılanlara; konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabil-
mek adına bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve ileti-
şim kurma bilgi ve becerisi kazandırılır.
 
Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri, alışkanlıklar ve tercihler, 
yiyecek ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma.
 
Programın Kazanımları: Yabancı diller alanı altında kazandırılan yeterlikler, 
bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.

 Eğitim Süresi:  128 saat

KORECE 
SEVİYE A1

Bu programda bireylere, konuştuğu kişilerle ileri düzeyde ihtiyaçları karşı-
layabilmek adına bilinen günlük ifadeleri, Türkçe sözcükleri ve dil yapılarını 
kullanarak dinleme, okuma, yazma, konuşma, iletişim kurma bilgi ve becerisi 
kazandırılır.

Konu Başlıkları:  Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve bes-
lenme, doğa çevre ve kurallar, bilim sanat ve teknoloji gibi konularda Türkçe 
dinleme, okuma, yazma ve konuşma.

Programın Kazanımları:  Türkçede gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaçla-
rını gidermeye imkan sağlayan programı tamamlayanlar, edindikleri birikimi iş 
hayatında avantaja dönüştürebilirler.

Not: Program katılım belgelidir. 

 Eğitim Süresi:  128 saat

YABANCILAR İÇİN 
TÜRKÇE KURSU SEVİYE A2
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Programa katılan öğrenciler; sosyal ortamlarda  karşılaşılması muhtemel diya-
logları daha iyi algılayabilecek, becerileri (okuma, yazma, konuşma, dinleme, 
kelime ve gramer) etkin bir şekilde kullanabilecek, telaffuz yeteneğini kazana-
bilecek, güncel olaylar ile ilgili radyo ve televizyon programlarını anlayabile-
cektir. Öğrenciler ayrıca günlük dilde sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri 
anlayabilecek, dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek 
bir çok durumla başa çıkabilecek, yaşadığı deneyimleri ve izlenimleri metne 
dönüştürebilecektir.

Konu Başlıkları: Diyalog  yazma, güncel olaylar, radyo ve televizyon dinleme, 
kişisel ilgi alanları, deneyimler, gelecek zamanda süreklilik, geçmiş zaman akti-
viteleri gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Yabancı diller alanı altında kazandırılan yeterlikler; 
bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.

 Eğitim Süresi: 128 saat

İNGİLİZCE
SEVİYE B1

Program; yiyecek içecek hizmetleri alanında; mutfak mesleğinin gerektirdiği 
terminolojiyi kullanarak İngilizcede dinleme, okuma, yazma, konuşma ve ileti-
şim kurma bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirmeye yöneliktir.
 
Konu Başlıkları: Mutfak dalı mesleki yabancı dil, yabancı dilde müşteri konuk 
ilişkileri.
 
Programın Kazanımları: Yabancı diller alanı altında kazandırılan mesleki ya-
bancı dil yeterlikleri, bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.

 Eğitim Süresi: 56 saat

MESLEKİ İNGİLİZCE 
(Yiyecek-İçecek Hizmetleri-Mutfak)
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Program; yiyecek içecek hizmetleri alanında; mutfak mesleğinin gerektirdiği 
terminolojiyi kullanarak Almanca dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim 
kurma bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirmeye yöneliktir.
 
Konu Başlıkları: Pastacılık dalı mesleki yabancı dil, yabancı dilde müşteri ko-
nuk ilişkileri.
 
Programın Kazanımları: Yabancı diller alanı altında kazandırılan mesleki ya-
bancı dil yeterlikleri, bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.

 Eğitim Süresi:  56 saat

MESLEKİ ALMANCA 
(Yiyecek-İçecek Hizmetleri-Pastacılık)

Program; güzellik ve saç bakım hizmetleri alanındaki mesleklerin gerektirdiği 
terminolojiyi kullanarak İngilizcede dinleme, okuma, yazma, konuşma ve ileti-
şim kurma bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirmeye yöneliktir.
 
Konu Başlıkları: Mesleki yabancı dil 1-2-3-4-5.

Programın Kazanımları: Yabancı diller alanı altında kazandırılan mesleki ya-
bancı dil yeterlikleri, bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.

 Eğitim Süresi: 80 saat

MESLEKİ İNGİLİZCE 
(Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri)
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Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak yiyecek üretimi yapma ve servise 
hazır hale getirme işlerinde aşçıya yardımcı olan mutfak elemanını eğitiminin 
verildiği programdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek-içecek hizmet-
lerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atımı, besin öğeleri ve grupları, sebzeleri 
pişirmeye hazırlık, sebze garnitürleri, fond ve temel çorbalar, yumurta pişirme, 
basit tatlılar, uluslararası özel çorbalar, soslar, patates garnitürleri, etlerin ha-
zırlanması, et yemekleri, balıklar, su ürünleri, salata ve salata sosları, pilavlar, 
makarnalar, kıyılarak, mayalandırılarak, özleştirilerek, çırpılarak ve pişirilerek 
yapılan hamurlar, krema, sos ve şuruplar.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliliklerini kazananlar; konaklama ve ulaşım 
işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve 
restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek-içecek ünitele-
rinde vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi:  896 saat

AŞÇI YARDIMCISI

Baklavalık hammaddeyi tanıma, baklava için hamur yoğurma ve açma, şerbeti-
ni ve iç malzemesini hazırlama ve servise hazır hale getirme işlemlerinin temel 
düzeyde öğretildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Baklava hamurunun hazırlığı, yoğrulması, hamurunun açıl-
ması ve muhafazası, iç malzemenin hazırlanması, baklavanın yapımı, şerbeti-
nin hazırlanması ve dökülmesi.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerilerinin geliş-
tirilmesine katkı sağlamaktadır.

 Eğitim Süresi: 24 saat

BAKLAVA 
YAPIMI
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Bu programda öğrencilere; mutfak araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hij-
yen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek üretimi yapabilme ve servise hazır 
hale getirebilme becerisi kazandırılır. Eğitim 4. seviye olmakla birlikte katılmak 
isteyen öğrencilerden “Aşçı Yardımcısı” programından sertifika alma şartı aran-
maktadır.

Konu Başlıkları: Bilgisayar kullanma, doküman hazırlama, kişisel bakım, işe 
hazırlık, sanitasyon, yiyecek-içecek hizmetlerinde HACCP, servise ön hazırlık, 
masaüstü servis takımları, masa örtüleri ve peçeteler, kuver açma, taşıma ve 
boş toplama, bar ön hazırlıkları, besin öğeleri 1, besin öğeleri 2, besin grupları, 
bulaşık yıkmama ve çöp atımı, sebzeleri pişirmeye hazırlık, sebze garnitürleri, 
fond ve temel çorbalar, yumurta pişirme, basit tatlılar, uluslararası özel çorba-
lar, soslar 1-2-3, patates garnitürleri, etlerin hazırlanması, et yemekleri 1-2-3, 
balık yemekleri, su ürünleri, salata ve salata sosları, pilavlar, makarnalar, Türk 
mutfağına özgü çorbalar, Türk mutfağına özgü sebze yemekleri, kuru bakla-
gil yemekleri, Türk mutfağına özgü dolma ve sarmalar, Türk mutfağına özgü 
pilavlar, Türk mutfağına özgü makarnalar, Türk mutfağına özgü et ve sakatat 
yemekleri, Türk mutfağına özgü komposto ve hoşaflar, ordör ve mezeler, kok-
teyl yiyecekleri, açık büfe. 

İstihdam Alanları: Programdan mezun olan öğrenciler; mesleki yeterliliklerini 
kazananlar, konaklama ve ulaşım işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, 
kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında çalışa-
bilirler. 

 Eğitim Süresi: 1136 saat

AŞÇI
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Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak kendisine verilen görevleri yeri-
ne getiren, üstlerinin denetiminde çalışan, mesleğe yeni başlamış mutfak ele-
manın eğitiminin verildiği programdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek-içecek hizmet-
lerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atımı, besin öğeleri ve grupları, sebzeleri 
pişirmeye hazırlık, sebze garnitürleri, fond ve temel çorbalar, yumurta pişirme, 
basit tatlılar. 

İstihdam Alanları: Mesleki yeterliliklerini kazananlar; konaklama ve ulaşım 
işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve 
restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek-içecek ünitele-
rinde vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 272 saat

AŞÇI 
ÇIRAĞI

Aşçı mesleğinin yeterliklerine sahip olan meslek elemanlarına hijyen eğitimi 
bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Hijyen Eğitimi 1, iletişim, bilgiye ulaşma ve veri toplama, giri-
şimci fikirler üretme, girişimci fikri geliştirme, iş kurma ve geliştirme, iş güvenli-
ği ve işçi sağlığı, çevre koruma, problem çözme. 

İstihdam Alanları: Yiyecek içecek hizmetleri alanında, konaklama işletme-
lerinin yiyecek içecek ünitelerinde, pastanelerde, kafeterya ve restoranlarda, 
yemek fabrikalarında, kurum mutfaklarında vb. yerlerde çalışanlara yönelik bir 
eğitimdir.

 Eğitim Süresi: 8 saat

AŞÇI HİJYEN 
EĞİTİMİ



249

Evde tüketilmek ya da ticari bir işletmeye ‘ev yapımı’ olarak hazırlanmak üzere, 
ana ev yemekleri yapımının uygulamalı olarak öğretildiği bir eğitim programı-
dır.

Konu Başlıkları: Sanitasyon, kişisel bakım, çorbalar, tahıl yemekleri, et yemek-
leri, kuru baklagiller yemekleri, sebze yemekleri ve yumurta.

İstihdam Alanları: Mesleki yeterlilikleri kazananlar; evlerinde lezzetli yemek 
hazırlama becerisine sahip olmanın yanı sıra, ev yemekleri satan işletmelere 
çalışıp gelir elde edebilirler.

 Eğitim Süresi: 192 saat

EV YEMEKLERİ 
HAZIRLAMA
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Öğrencilere; yumurta akı ve şekerden hazırlanan bir tatlı türü olan ve beze de 
denilen makaronu hazırlayıp pişirme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eği-
tim programıdır.

Konu Başlıkları: Sanitasyon, kişisel bakım, ürün malzemelerini ve ürünü hazır-
lama, Fransız, İtalyan ve İsviçre makaronları, ürünü pişirme ve muhafaza etme. 

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerilerinin geliş-
tirilmesine katkı sağlamaktadır.

 Eğitim Süresi:  4 saat

MAKARON YAPIMI ve 
SUNUMU

Değişik malzemelerle istenilen lezzet, kıvam ve görünümde, ürün çeşidine ve 
usulüne uygun olarak belli başlı mezeleri hazırlayabilme bilgi ve becerisinin 
kazandırıldığı kısa süreli bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Mezenin özelliğine göre ilgili malzemenin seçimi, meze hazır-
lama biçimleri, meze sunumu.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerilerinin geliş-
tirilmesine katkı sağlamaktadır.

 Eğitim Süresi: 8 saat

MEZE ve SALATA 
YAPIMI
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Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak öğrencilere; cup cake hamuru-
nun hazırlanmasından süslenmesine kadar tüm aşamaların püf noktalarıyla 
gösterildiği, kullanılması gereken malzeme ve ekipmanların kullanım şekille-
riyle tanıtıldığı bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Cup cake hazırlanışı ve pişirilmesi, süsleme malzemelerinin 
tanıtılması, renk bilgisi ve şeker hamurunun renklendirilmesi, cup cake’lerin 
şeker hamuru ve krema ile süslenmesi, cup cake’leri süsleme teknikleri.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerilerinin geliş-
tirilmesine katkı sağlamaktadır.

 Eğitim Süresi: 4 saat

CUP CAKE, MUFFİN 
YAPIMI

Öğrencilere; çikolataların özellikleri, hangi ürünlerde kullanılabileceği, farklı 
ürünlere nasıl uygulanabileceği bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir program-
dır.

Konu Başlıkları: Çikolata eritme, el yapımı rochers, truff yapımı, fındık dolgulu 
kalıp çikolata yapımı. 

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerilerinin geliş-
tirilmesine katkı sağlamaktadır.

 Eğitim Süresi: 4 saat

ÇİKOLATA 
YAPIMI VE SUNUMU
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Pastane mutfağı ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uy-
gun, pastane ürünlerinin yapım ve servisinde pastacı ustasına yardımcı olan 
mutfak elemanının yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek ve içecek hiz-
metlerinde HACCP, besin öğeleri, basit tatlılar, kıyılarak, mayalandırılarak, öz-
leştirilerek, çırpılarak ve pişirilerek yapılan hamurlar, krema sos ve şuruplar, jöle 
şekerleme ve çikolatalar, yaş pastalar, kuru pastalar, börekler, pizzalar, katkılı 
ekmekler, sütlü tatlılar, meyve tatlıları, tahıl tatlıları, hamur tatlıları, baklavalar, 
dekoratif tekniklerle pasta süsleme, süsleme uygulamaları.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; konaklama işletmelerinin pasta-
ne bölümlerinde, pastanelerde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlar-
da, yemek fabrikalarında, baklavacı ve börekçi, vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi:  808 saat

PASTACI 
YARDIMCISI

Tuzlanmış balıkların pirinç içerisinde saklanması yönteminden ortaya çıkan 
suşiyi hazırlayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Suşi türleri ile ilgili genel bilgilendirme, suşi pirincinin hazır-
lanması, suşi yapımı ve sunumu.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerilerinin geliş-
tirilmesine katkı sağlamaktadır.

 Eğitim Süresi:  8 saat

SUŞİ
YAPIMI
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Öğrencilere, kurabiye hamurunun hazırlanışı süsleme malzemelerinin tanı-
tılması, şeker hamurunun renklendirilmesi ve kurabiyelerin şeker hamuru ile 
süslenmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Kurabiye hamurunun hazırlanışı süsleme malzemelerinin ta-
nıtılması, şeker hamurunun renklendirilmesi ve kurabiyelerin şeker hamuru ile 
süslenmesi.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerilerinin geliş-
tirilmesine katkı sağlamaktadır.

 Eğitim Süresi: 8 saat

KURABİYE HAMURU 
YAPIM TEKNİKLERİ

Makarna ve sos çeşitlerini özelliklerine uygun şekilde pişirebilme ve hazırlaya-
bilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı kısa süreli bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Makarna pişirme teknikleri, özelliğine göre makarnaya uygun 
sosların seçimi hazırlanması, makarna sunum çeşitleri.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerilerinin geliş-
tirilmesine katkı sağlamaktadır.

 Eğitim Süresi: 8 saat

MAKARNA ve SOSLARI 
YAPIMI
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Öğrencilere; tekniğine ve ürünün özelliğine uygun olarak ocak üzerinde, fı-
rında veya dondurarak sütlü tatlılar hazırlayabilme bilgi ve becerisinin temel 
düzeyde verildiği kısa süreli bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Ocak üstünde yapılan sütlü tatlılar, fırında yapılan sütlü tatlı-
lar, dondurarak yapılan sütlü tatlılar.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerilerinin geliş-
tirilmesine katkı sağlamaktadır.

 Eğitim Süresi:  8 saat

SÜTLÜ TATLILAR 
HAZIRLAMA

Bulaşıkçı-meydancı, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak kirli bulaşık-
ları cinsleri ve kirlilik derecelerine göre sınıflandırarak temizleyebilen, alanı ile 
ilgili araç-gereç ve ekipmanları kullanabilen mutfak elemanı yetiştirmeyi he-
defleyen bir eğitim programıdır.
 
Konu Başlıkları: Kişisel bakım, sanitasyon, işe hazırlık, yiyecek içecek hizmetle-
rinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atılımı.
 
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; yiyecek 
içecek hizmetleri alanında; konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerin-
de, kurum mutfaklarında, kafeterya, pastahane, bar ve restoranlarda, yemek 
fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek içecek üretim ünitelerinde vb. yerler-
de çalışabilirler.

 Eğitim Süresi:  88 saat

BULAŞIKÇI
MEYDANCI
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Çeşitli meyveler, meyve suları ve baharatları kullanarak Osmanlı şerbetlerinden 
belli başlı olanlarını hazırlayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı kısa süreli 
bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Osmanlı şerbetleri ve türleri ile ilgili genel bilgilendirme, Os-
manlı şerbeti malzemelerinin seçimi ve hazırlanması, Osmanlı şerbeti yapımı 
ve sunumu.

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerilerinin geliş-
tirilmesine katkı sağlamaktadır.

 Eğitim Süresi: 8 saat

OSMANLI ŞERBETLERİ 
YAPIMI

Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak kendisine verilen görevleri yeri-
ne getiren, üstlerinin denetiminde çalışan, mesleğe yeni başlamış mutfak ele-
manlarının eğitim aldığı programdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek ve içecek hiz-
metlerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atımı, besin öğeleri, besin grupları, 
basit tatlılar.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; konaklama işletmelerinin pasta-
ne bölümlerin, pastaneler, kurum mutfakları, kafeterya ve restoranlar, yemek 
fabrikaların, baklavacı, börekçi vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 152 saat

PASTACI 
ÇIRAĞI
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Program, hijyen ve sanitasyon kurallarına ve tekniğine uygun olarak; Gazi-
antep mutfağında kullanılan hammaddeleri tanıyabilen, yemek yapımı için 
gerekli malzemeyi seçebilen, bunları muhafaza edebilen, Gaziantep mutfağı 
yemeklerini yöresel lezzetini bozmadan hazır hale getiren meslek elemanı ye-
tiştirmeyi hedefler. 

Konu Başlıkları: Besin öğeleri 1-2, Gaziantep mutfağına özgü börekler, çorba-
lar, dolma ve sarmalar, kebaplar, köfteler, lahmacunlar, sade ve salçalı tencere 
yemekleri, yoğurtlu yemekler, Gaziantep mutfağına özgü evde yapılan tatlılar, 
cacıklar, piyazlar ve salatalar. 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; Yiyecek 
İçecek Hizmetleri alanında, Gaziantep mutfağı yemeklerini yapan tüm lokanta 
ve otellerde görev alabilirler.

 Eğitim Süresi:  264 saat

GAZİANTEP 
MUTFAĞI 

Program, pastacı mesleğinin yeterliklerine sahip olan meslek elemanlarının 
hijyen eğitimi programındaki bilgi ve becerileri de kazanmalarına yöneliktir. 

Konu Başlıkları: Hijyen eğitimi -1

İstihdam Alanları: Yiyecek içecek hizmetleri alanında; konaklama işletmeleri-
nin yiyecek içecek ünitelerinde, pastanelerde, kurum mutfaklarında, kafeterya, 
bar ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek içecek 
ünitelerinde, fuar/kongre, otobüs/tren, hava yollarının yer hizmetleri ve uçak-
larda vb. yerlerde çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi:  8 saat

PASTACI 
HİJYEN EĞİTİMİ
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Mutfak araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kuralları-
na uygun pizza üretimi yapma ve servise hazırlama yeterliliklerine sahip kişile-
rin eğitim aldığı programdır. 

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek içecek hizmet-
lerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atılımı, sebzeleri pişirmeye hazırlamak, 
soslar, salata ve salata sosları, kıyılarak yapılan hamurlar, mayalandırılarak yapı-
lan hamurlar, özleştirilerek yapılan hamurlar, pizzalar.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazananlar; konaklama 
işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya, 
pastane, bar ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek 
içecek üretim ünitelerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 288 saat

PİZZACI

Pide için hijyenik koşullarda, ön hazırlık yapabilen, pide çeşitlerinin malzeme-
sini ve pide hamuru hazırlayabilen, hamura şekil verebilen, pide pişirip servise 
hazır hale getirebilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Besin öğeleri, besin grupları, kişisel bakım, kişisel hazırlık, sa-
nitasyon, bulaşık yıkama ve çöp atımı, yiyecek içecek hizmetlerinde HACCP, ser-
vise ön hazırlık, masa üstü servisler takımları, masa örtüleri ve peçeteler, kuver 
açma, taşıma ve boş toplama, sebzeleri pişirmeye hazırlık, etlerin hazırlanması, 
salata ve sosları, un hazırlama, unun depolanması, fırınlar, pide içi malzemenin 
hazırlanması, mayalandırılarak hazırlanan hamurlar, pide çeşitlerinin pişirilme-
si, kalite kontrol.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazananlar, pide üretimi 
yapan lokantalarda, pidecilerde ve fırınlarda çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi: 600 saat

PİDECİ
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Elverişli olgunlukta, sağlam, yıkanmış, sapları ve varsa çanak yaprakları ayıklan-
mış, gerektiğinde çekirdekleri çıkarılmış bütün, yarım veya daha küçük parçalar 
hâlindeki taze veya çeşitli metodlarla muhafaza edilmiş meyve ve sebzelerin 
yardımcı maddelerle (sakaroz ve katkı maddeleri) ısıl işlem uygulanarak yeterli 
kıvama getirilerek reçel ve marmelat yapımı öğretilen bir eğitim programıdır.
 
Konu Başlıkları: Reçel  ve marmelat hazırlamada kullanılan malzemeler tanı-
tılması, reçel ve marmelat yapımında kullanılan ekipmanların tanıtımı, reçel ve 
marmelat hazırlamada oluşabilecek bozulma ve hastalıklar, reçel ve marmelat 
çeşitleri ve  yapım aşamaları. 
 
İstihdam Alanları: Kursu tamamlayanlar; yiyecek-içecek alanında çalışabilir, 
evlerinde üretim yaparak gelir elde edebilirler.

 Eğitim Süresi:  32 saat

REÇEL ve MARMELAT
YAPIMI

Bu alanda taze, doğal ve kişiye özel üretimler yapılır. Alışılmış pastane konsep-
tinin dışında, daha modern ve kişiye özel hizmet sunan ‘haute-coutre’ pasta 
üretimi eğitimleri butik pastacılık yapımına dair bilgi ve becerinin geliştirilme-
sine yöneliktir.

Konu Başlıkları: Katkılı pandispanya çeşitleri, katkısız pandispanya çeşitleri, 
special pandispanya, pandispanya yapım teknikleri, krema yapım teknikleri, 
şeker hamuru ile pasta kaplama, insan figürü modelleme, hayvan figürü mo-
delleme, maket pasta kaplama.
  
İstihdam Alanları: Kursu tamamlayanlar; yiyecek-içecek alanında çalışabilir, 
kendi işyerleri veya evlerinde üretim yaparak gelir elde edebilirler.

 Eğitim Süresi:  80 saat

BUTİK 
PASTACILIK 
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Bu programda, öğrencilere pastane mutfağı araç, gereç ve ekipmanlarını kul-
lanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun bir şekilde yaş pasta yapma ve 
servise hazır hale getirme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, ve sanitasyon, besin öğeleri, besin 
grupları, çırpılarak yapılan hamurlar, krema, sos ve şuruplar, jöle, şekerleme ve 
çikolatalar, yaş pastalar, dekoratif tekniklerle pasta süsleme, farklı süsleme uy-
gulamaları.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar konaklama işletmelerinin pasta-
ne bölümlerinde, pastanelerde, kurum mutfaklarında, yemek fabrikalarında 
çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 280 saat

YAŞ PASTA 
YAPIMI

Programın eğitiminde; şeker hamurundan çeşitli figürler yapılabilen, bu figür-
ler ile pasta, kek ve kurabiye kaplayabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Şeker hamuru kaplamaya uygun kurabiye hamurunun hazır-
lanması,  kaplama hamuru hazırlığı, kurabiyenin kaplanması, şeker hamuru ile 
gül, çiçek, zincir vb. figürlerin çalışılması.

Programın Kazanımları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerilerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

 Eğitim Süresi: 8 saat

ŞEKER HAMURU YAPIMI 
ve SÜSLEME TEKNİKLERİ
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Temel hamur hazırlama teknikleri, hamurlardan hazırlanan ürünler ile ilgili bil-
gilerin verildiği bir programdır. Bu derste öğrenciye, çeşitli yöntemlerle hamur, 
hamurlardan ürünler hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Kıyılarak yapılan hamurlar, mayalandırılarak yapılan hamur-
lar, özleştirilerek yapılan hamurlar, çırpılarak yapılan hamurlar, pişirilerek yapı-
lan hamurlar, milföy hamuru, börekler, pizzalar, katkılı ekmekler. 

İstihdam Alanı: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazananlar; konaklama 
işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya, 
pastane, bar ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek 
içecek üretim ünitelerinde çalışabilirler. 

 Eğitim Süresi:  120 saat

HAMUR YAPIM 
TEKNİKLERİ

Mutfak araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kuralları-
na uygun pizza üretimi yapma ve servise hazırlama yeterliliklerine sahip kişile-
rin yetiştirildiği bir programdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek içecek hizmet-
lerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atılımı, sebzeleri pişirmeye hazırlamak, 
soslar, salata ve salata sosları, kıyılarak yapılan hamurlar, mayalandırılarak yapı-
lan hamurlar, özleştirilerek yapılan hamurlar, pizzalar.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazananlar; konaklama 
işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya, 
pastane, bar ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek 
içecek üretim ünitelerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi:  32 saat

PİZZA 
YAPIMI
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Branşın eğitiminde öğrencilere; Türk  sofrasının geleneksel tatlarından biri olan 
turşunun hazırlanması öğretilir.  
 
Konu Başlıkları: Turşu hazırlamada kullanılan malzemeler tanıtılması, turşu 
yapımında kullanılan ekipmanların tanıtımı turşuda oluşabilecek bozulma ve 
hastalıkların anlatılması, karışık turşu yapımı, ezme turşu yapımı, günlük turşu 
yapımı, standart turşu yapımı.
 
İstihdam Alanları: Kursu tamamlayanlar; yiyecek-içecek alanında çalışabilir, 
kendi işyerleri veya evlerinde üretim yaparak gelir elde edebilirler.

 Eğitim Süresi: 32 saat

TURŞU 
YAPIMI

Programın eğitimleri; öğrencilere, çikolatadan heykel yapımıyla ilgili teknik bil-
gi ve becerilerin kazandırılmasını hedeflemektedir. 
 
Konu Başlıkları: Çikolata nedir (saklama ve çalışma koşulları, çikolata malze-
meleri ve ekipmanları), temperleme nedir ve nasıl yapılır, çikolatanın işlenmesi, 
modelleme ve desen çizimi, çikolata dolgu türleri, kalıp çikolata yapımı (pralin), 
truffel ve ganaj yapımı, plastik çikolata yapımı. 
 
İstihdam Alanları: Kursu tamamlayanlar; turistik konaklama işletmelerinin yi-
yecek içecek ünitelerinde, restoranlarda vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 80 saat

ÇİKOLATA
HEYKEL
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Programın eğitiminde; mutfak araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen 
ve sanitasyon kurallarına uygun pizza üretimi yapma ve servise hazırlama ye-
terliklerine sahip kişiler yetiştirilir.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek içecek hizmet-
lerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atılımı, sebzeleri pişirmeye hazırlamak, 
soslar, salata ve salata sosları, kıyılarak yapılan hamurlar, mayalandırılarak yapı-
lan hamurlar, özleştirilerek yapılan hamurlar, pizzalar.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; konaklama 
işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya, 
pastane, bar ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek 
içecek üretim ünitelerinde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi:  244 saat

PİZZACI

Servis görevlisi (garson) mesleğinin yeterliklerine sahip olan meslek elemanla-
rının hijyen eğitimi programındaki bilgi ve becerileri de kazanmalarını amaçla-
yan bir eğitim programıdır.
 
Konu Başlıkları: Hijyen eğitimi-1.

İstihdam Alanları: Eğitimi tamamlayanlar;  yiyecek içecek hizmetleri alanında 
konaklama işletmelerinin yiyecek-içecek ünitelerinde, pastanelerde, kurum 
mutfaklarında, kafeterya, bar ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım 
araçlarının yiyecek içecek ünitelerinde, fuar/kongre, otobüs/tren, hava yolları-
nın yer hizmetleri ve uçaklarda vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi:  8 saat

SERVİS GÖREVLİSİ (GARSON) 
HİJYEN EĞİTİMİ
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Yiyecek ve içecek hizmetlerinin verildiği yerlerde servis hazırlıkları ve içecek 
servisi yapan nitelikli kişiler yetiştirmeye yönelik bir eğitim programıdır.
 
Konu Başlıkları: Kişisel bakım, masa üstü servis takımları, masa örtüleri ve pe-
çeteler, kuver açma, taşıma ve boş toplama, konuk kabulü ve uğurlanması, bar 
yiyecekleri ve servisi, gazlı içeceklerin servisi,  meyve suları servisi, çah hazırla-
ma ve servisi, kahve hazırlama ve servisi.
 
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; yiyecek 
içecek hizmetleri alanında; konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerin-
de, kafeterya, pastahane, bar ve restoranlarda, ulaşım araçlarının yiyecek içe-
cek üretim ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 288 saat

SERVİS

Servis öncesi ve sonrası ofis, salon ve servis araçlarının temiz ve düzenli olması-
nı sağlayan, servis esnasında salon, bar, mutfak ve bulaşık hane arasında taşıma 
işlerini yapan yardımcı servis elemanı yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır.
 
Konu Başlıkları: Kişisel bakım, sanitasyon, servise ön hazırlık, masa üstü servis 
takımları, masa örtüleri ve peçeteler, kuver açma, taşıma ve boş toplama, bula-
şık yıkama ve çöp atılımı.
 
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; yiyecek 
içecek hizmetleri alanında; konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerin-
de, kurum mutfaklarında, kafeterya, pastahane, bar ve restoranlarda, yemek 
fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek içecek üretim ünitelerinde vb. yerler-
de çalışabilirler.

 Eğitim Süresi: 192 saat

SERVİS
KOMİSİ
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