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İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 
günden bu yana “eğitime destek, geleceğe hizmet” anlayışı ile 
herkese yeterli seviyede eğitim alanı oluşturmak için çalışıyoruz. 
Ürettiğimiz projelerle kentimizin hem bugününe hem yarınına 
katkıda bulunacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çünkü biliyoruz 
ki, gelişen dünyaya ayak uydurmak ve çağın gerisinde kalmamak 
için kendimizi sürekli geliştirmemiz gerekli… Bizler de her 
adımımızı, bu niyet ve düşünceyle atıyoruz.

1996 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
öncülüğünde kurulan İSMEK, Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 
bugüne kadar 2 milyon 600 binin üzerinde İstanbulluya ücretsiz 
eğitim hizmeti verdi. Kurulduğu günden bu yana sürekli kendini 
yenileyen, hizmet kalitesini ve branş çeşitliliğini artıran İSMEK, 
kapıların herkese açarak adeta bir halk üniversitesi haline geldi. 

2017-2018 eğitim döneminde İstanbul’un dört bir yanındaki 235 
eğitim merkezinde, 652 branşta vereceğimiz ücretsiz eğitimlere 
siz kıymetli hemşehrilerimizi bekliyoruz.  

Eğitimle zenginleşmiş, mutlu, huzurlu ve sağlıklı yarınlar diliyorum.
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Bu programda iş güvenliği önlemlerini alarak malzemeyi seçen, ahşaba yüzey 
oyma, tabii şekil oyma yapabilen, ahşaba kakma ve kaplamayla kakma uygula-
yabilen 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: Eğitimi başarıyla tamamlayanlar ahşap teknolojisi alanında 
hizmet veren atölye ve mağazalarda çalışabilir, kendi atölyelerinde üretim 
yapabilirler.

300
SAAT

AHŞAP 
ŞEKİLLENDİRMECİ

Bilgisayar ve yardımcı çizim programı kullanarak proje çizimi yapabilen ki-
şiler yetiştirmeye yönelik bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Bilgisayarla çizime hazırlık, bilgisayarla üç boyutlu çizim, 
bilgisayarla modelleme.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayan bireyler, ahşap tekno-
lojisi sektöründe; kendi işlerinde, fabrikalarda, sektördeki çeşitli çizim bü-
rolarında çalışabilirler. 

160
SAAT

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 
PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD)

AHŞAP  TEKNOLOJİSİ
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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 
yetiştirildiği bir programdır.

Konu Başlıkları: Boyama yüzeyi, renk numunesi, lekeleri çıkarma, yüzeyi 
onarma, boyama yapma, boyama ve vernikleme hataları, dolgu ve son kat 
vernikleri, son katmanı parlatma.

İstihdam Alanları: Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ahşap teknolojisi ala-
nında hizmet veren atölye ve mağazalarda çalışabilir, kendi atölyelerinde 
üretim yapabilirler.

480
SAAT

AHŞAP BOYAMA ve 
VERNİKLEME ELEMANI

Model gemilerin; tarihi, klasik ve modern yelken donanımlarının ahşap, 
metal ve kumaş gibi malzemeler kullanarak imal edilmesi ve armalarının 
donatılması ile ilgili bilgi ve becerileri öğretilmektedir.

Konu Başlıkları: Yelken tarihi ve yelken teorisi, direk, seren ve cıvadra ya-
pımı, makara, bogata ve armadora yapımı, yelken yapımı, arma donanımı.

İstihdam Alanları: Program, eğitim alanların hayatlarını zenginleştirme-
sine yönelik olduğu gibi, bu el sanatında kendini geliştirenler, turistik ve 
hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde çalışabilir ya da kendi ev ve iş-
yerlerinde üretim yapabilir. 

136
SAAT

YELKENLİ 
GEMİ YAPIMI
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Pirinç, bakır, alüminyum levhalar, çıta, kontrplak ve yapıştırıcı başta olmak 
üzere, pek çok malzemenin kullanıldığı bu branşta; tekne çeşitleri, sandal, 
yat, kayık 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 dona-
nımları, elde kesme, delik delme ve şekillendirme, dekupe, boyama, ahşap 
omurga ve posta, güverte ve tekne dış kaplaması.

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

520
SAAT

MODEL GEMİ 
YAPIMI 
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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.. 

Programın Kazanımları: Programın içeriği, bireylere çocuk beslenmesi ko-
nusunda bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler. 

112
SAAT

ÇOCUK
BESLENMESİ

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, alışveriş.

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

40
SAAT

EVLİLİK ÖNCESİ
EĞİTİM

AİLE ve TÜKETİCİ BİLİMLERİ
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Bu program ile öğrencilerin; selamlaşmadan hediyeleşmeye, hasta ziya-
retinden davetlere her türlü toplumsal ilişkide, görgü kurallarını öğrenip 
sağlıklı iletişim becerileri geliştirmesi amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları: Konuşma, selamlaşma, tanışma, ziyaret ve hediyeleşme-
de görgü kuralları, giyinme ve kıyafet seçimi, yeme-içmede, davetlerde ve 
protokollerde uyulması gereken ilkeler.

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

48
SAAT

GÖRGÜ
KURALLARI

Aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek, bilimsel, 
kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldı-
racak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımak-
tadır.

Konu Başlıkları: Gelişim alanları, gençlik dönemi, aile olma, aile yapısı, 
uyum problemleri, yaşlılıkta görülebilen uyum sorunları, sosyal vaka ve-
rileri, aile danışmanlığında terapötik süreç ve öncü yaklaşımlar, aile danış-
manlığında postmodern yaklaşımlar, aile danışmanlığında kanıta dayalı 
yaklaşımlar, temel psikolojik danışmanlık beceriler, aile danışmanlığında 
kriz ve kriz yönetimi, çocuk hakları ve hukuku, çocuk istismar ve ihmali, 
çift ilişkisini etkileyen sorunlar, meslek etiği, araştırma teknikleri, aile danış-
manlığında süpervizyon /vaka sunumu.

İstihdam Alanları: Bireyler, aile danışmanlığı merkezlerinde, resmi kurum 
ve kuruluşlarda oluşturulacak aile danışmanlığı birimlerinde ve kendi iş-
yerlerinde aile danışmanı olarak çalışabilirler.

464
SAAT

AİLE
DANIŞMANI
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BAHÇECİLİK

Programda bireylere balkonlarda yetiştirilen bitkiler tanıtılarak, üretimleri-
ni yapabilmeleri sağlanır.

Konu Başlıkları: Balkon bahçeliğinin tanımı ve tarihçesi, saksı malzemeleri, 
saksı hazırlama, tohum ekimi ve fide yetiştirme.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar, kent içindeki teras bahçe-
leri ile iş merkezlerindeki çatı bahçeleri, büyük alışveriş merkezlerindeki bitkilerin 
düzlenmesi, mevsimine uygun bakımı işlerinin yapılması işlerinde çalışabilirler.

32
SAAT

BALKON 
BAHÇECİLİĞİ

Temel iç mekân bitkilerinin üretebilme/yetiştirebilme, hastalık ve zararlıla-
rıyla mücadele edebilme bilgi ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: İç mekân bitkileri, dieffenbachia yetiştiriciliği, ficus yetiş-
tiriciliği, siklamen yetiştiriciliği, afrika menekşesi yetiştiriciliği, kaktüs yetiş-
tiriciliği.

İstihdam Alanları: Bu alanda eğitim alanlar; iç mekân süs bitkileri üretim 
seralarında, süs bitkileri kooperatif ve birliklerinde, çiçekçi dükkânları vb. 
yerlerde istihdam edilebilirler.

72
TEMEL İÇ MEKÂN 

BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 
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Branşın eğitimlerinde bireylere; ekim-dikim ortamı hazırlayabilme, çevre 
koşullarını düzenleyebilme, süs bitkilerinde budama ve hastalıklarla mü-
cadele 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 
bitkilerinde budama, süs bitkileri hastalıkları ile mücadele, kültürel bakım, 
meyvecilik, toprak işleme alet ve makinelerinin ayarları ve kullanılması.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi tamamlayan ve sertifika alan öğrenciler, süs 
bitkileri seraları, meyve bahçeleri, fidanlık vb. yerlerde çalışabilirler.  

204
SAAT

PARK, BAHÇE ve 
KORULARIN BAKIMI

Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi takip edebilen, aşıyla üretim yapabilen, 
bitki hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele yöntemlerini uygulayabilen kişi-
lerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Bitkilerde büyüme ve gelişme, bitki organları, meyvecilik, 
üretim teknikleri, aşıyla üretim, bitki hastalıkları, bitki zararlıları, mücadele 
yöntemleri.

İstihdam Alanları: Bu programı bitirenler, sebze bahçeleri ve seralarda 
çalışabilirler, kendi hobi bahçelerinde üretim yapabilirler.

216
SAAT

BAHÇE
BAKIMI
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SAAT
176

AĞ 
TEMELLERİ

Ev veya ofiste temel ağ ortamları kurabilen ve sistem üzerinde güvenlik 
tedbirleri alabilen kişilerin yetiştirilmesini hedefleyen bir programdır.

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

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

Ev veya ofiste temel ağ ortamları kurabilen ve sistem üzerinde güvenlik 
tedbirleri alabilen kişilerin yetiştirilmesini hedefleyen bir programdır.

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

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

192
SAAT

AĞ VERİ TABANI 
(SQL SERVER EĞİTİMİ)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
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Bu program; mobil programlama ve mobil veri tabanlı uygulamaları ya-
pabilen kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. App Inventor, MIT tarafından 
geliştirilen ve Android programlama konusunda hiç bilgisi olmayan kul-
lanıcıların bile, sürükle ve bırak yöntemiyle kolayca Android uygulamaları 
geliştirmesini mümkün kılan bir programdır.

Konu Başlıkları: App Inventor uygulama geliştirme ortamı, App Inventor 
menüleri ve elemanları uygulama mimarisini anlamak, değişken kullanımı 
ve operatörler, şartlı ifadeler ve döngü blokları, prosedure kullanımı, sen-
sorler ve social kullanımı, veri tabanı işlemleri, örnek projeler ve uygulama-
lar, uygulamayı yayınlama. 

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

120
SAAT

APP INVENTOR İLE ANDROID 
UYGULAMA GELİŞTİRME

Arduino açık kaynak kodlu, üzerinde çeşitli sensörler barındıran, mikroiş-
lemci ve farklı kodlar ile devreler kurabileceğiniz proje geliştirme platfor-
mudur. Arduino ayrıca robotik programlama olarak da adlandırılmaktadır. 
Programın eğitiminde öğrencilere, Arduino ile robotik programlama yapa-
bilme becerisi kazandırılır.  

Konu Başlıkları: Arduino başlangıç, temel elektronik, Arduino programla-
ma dili, Arduino giriş-çıkış işlemleri, Arduino sensörler, Arduino ile haber-
leşme araçları, Arduino ile ekran kullanımı, Arduino uygulamaları. 

İstihdam Alanları: Bu eğitime katılanlar; microkontrolör programlama, 
PLC programlama yapan endüstriyel elektronik ve otomasyon sistemleri 
alanında hizmet veren firmalarda çalışabilirler.

120
SAAT

ARDUINO İLE ROBOTİK 
PROGRAMLAMA



19

Programa katılan öğrenciler; bilgisayarda yazı yazmaktan başlayıp grafik 
çizimi, programlama, sunum ve internet işlemlerini öğrenmekte ve bilgisa-
yar 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: Eğitim alanlar, bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ 
kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi 
hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler 
ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

163
SAAT

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ 
(OPERATÖRLÜĞÜ)

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

Konu Başlıkları: Programlama temelleri, akış diyagramları, yapısal prog-
ramlama temelleri, veri yapıları, temel algoritmalar.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar bilgisayar teknik 
servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kul-
lanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli prog-
ramlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve 
kuruluşlarda çalışabilirler.

128
SAAT

BİLGİSAYAR 
PROGRAMLAMA 

TEKNİKLERİ
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Bilgisayar sistemlerinde her türlü donanım, yazılım ve ağ arızalarını tespit 
ederek onarımlarını yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır. 

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

İstihdam Alanları: Eğitimi başarıyla tamamlayanlar; bilgisayar teknik servisi, 
web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yö-
netimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şir-
ketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

144
SAAT

BİLGİSAYAR SİSTEM 
BAKIM ONARIM 

Bu program ile temel seviyede bilgisayar kullanımı ve uygulamalarını ger-
çekleştirebilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

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

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

40
SAAT

BİLGİSAYARDA
DOKÜMAN HAZIRLAMA
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Programa katılan öğrencilere; blog web sitesi tasarımını öğrenerek kendi 
bloglarını oluşturabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Blog web site yapımı, bloggerlık.

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

24
SAAT

BLOG WEB SİTESİ YAPIMI
 VE BLOGGERLIK

Eğitim programı; e-posta sunucu programı kurulumunu ve yönetimini ya-
pabilen kişiler yetiştirmeyi hedefler.

Konu Başlıkları: E-posta sunucu kurulumu, e-posta sunucu uygulamala-
rı, e-posta sunucu yönetimi, e-posta sunucu yedekleme, e-posta sunucu 
problemleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, bilgisayar teknik servisi hiz-
meti veren bilgisayar firmalarında, 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 yöne-
timi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve 
kuruluşları, web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etki-
leşimli programlar hazırlayan yazılım şirketleri ya da bu hizmetlere ihtiyaç 
duyan firma, kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

120
SAAT

E-POSTA SUNUCUSU 
(EXCHANGE SERVER EĞİTİMİ)
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Katılımcılarına; günümüzde hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal med-
ya araçlarınış 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 başarıyla tamamlayanlar;  şirketlerin e-learning 
bölümleri, medya kuruluşlarında, multimedya şirketlerinde, digital pazar-
lama ajansı firmalarda, reklam ajanslarında çalışabilirler.

32
SAAT

ETKİLİ SOSYAL MEDYA 
KULLANIMI

Günümüzde çok yaygın kullanılan akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerde; 
Google ve Yandex uygulamalarını etkin kullanabilecek bireyler yetiştirmeyi 
hedefleyen bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Google uygulamaları, Yandex uygulamaları.

İstihdam Alanları: Eğitim programı, katılımcıların bireysel gelişimlerine 
katkıda bulunarak iş hayatlarında kolaylıklar sağlayacaktır.

32
SAAT

GOOGLE VE YANDEX  
UYGULAMALARININ 

KULLANIMI
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Görme engellilerin, bilgisayar kullanımı ile ilgili bir meslek sahibi olmalarını 
hedefleyen ve gelir elde etmelerine imkân sağlayan bir eğitim programıdır. 

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

Programın Kazanımları: Bu program ile görme engelli öğrencilerimiz bil-
gisayar kullanmayı öğrenerek hayatları zenginleşmekte, iş ve sosyal hayata 
katılımları kolaylaşmakta ve istihdam edilebilirlikleri artmaktadır.

368
SAAT

GÖRME ENGELLİLER İÇİN 
BİLGİSAYAR KULLANIMI

Görsel programlama dilinin kurulumu ve ara yüz oluşumunu, kodları kulla-
narak programlama, veri tabanı ve internet uygulamalarını yapabilme bilgi 
ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. 

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

İstihdam Alanları: Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, web tasarımı, ağ ku-
rulum 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 ve kuruluşlarda çalışabilirler.

256
SAAT

GÖRSEL PROGRAMLAMA
 (C# İLE FORM UYGULAMALARI 

GELİŞTİRME)
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Katılımcılara, IOS mobil programlama ve mobil veri tabanlı uygulamaları 
yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Mac bilgisayar kullanma, IOS developer hesap işlemleri ve 
Xcode, Swıft programlama, Xcode geliştirme ortamı yapıları, Sqlite ile veri 
tabanı işlemleri, cihaz (IOS) tabanlı mobil uygulama geliştirme, internet ve 
sunucu tabanlı mobil uygulama geliştirme.  

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar bilişim sektöründe; 
mobil programlama hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, 
kamu kurum ve kuruluşlarında, mobil kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama 
ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu 
hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, web tasarı-
mı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazır-
layan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu 
kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler..

104
SAAT

IOS İLE MOBİL 
PROGRAMLAMA

Excel programını ileri düzeyde kullanarak VBA programlama ile programlar 
geliştirebilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

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

İstihdam Alanları: Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, firmaların bilgi işlem, 
muhasebe ve finansman, insan kaynakları, halkla ilişkiler vb. departmanla-
rında Excel programında ihtiyaca yönelik programlar geliştirebilirler.

56
SAAT

İLERİ EXCEL GELİŞTİRME
 VE UYUM EĞİTİMİ
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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 yapış-
tırma kullanma, koşullu biçimlendirme, çalışma kitabını korumak, hücre 
işlemleri, çalışma kitabı işlemleri, grafik işlemleri, veri işlemleri, sıralama, 
süzme, alt toplamlar, özet tablolar oluşturma, ileri düzey işlevler, makrolar. 

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

80
SAAT

İLERİ OFİS 
PROGRAMLARI

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

Konu Başlıkları: İnternet, tarayıcılar, e-posta yönetimi, yazılı iletişim ve in-
ternet güvenliği.

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

16
SAAT

İNTERNET
E-POSTA YÖNETİMİ
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Öğrencilere; internet programcılığı için gerekli programları kurarak, prog-
ramlama ve veri tabanı yönetimi yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Programlamaya giriş, veri tabanına giriş, PHP ve MYSQL 
kurulumu, Apache sunucusunun kurulumu, değişkenler, sabitler, opera-
törler, kontrol yapıları, döngüler, fonksiyon tanımlama ve çağırma, zaman 
fonksiyonları, diziler, formlar, nesneler, INPUT tipleri, MYSQL veri tabanı yö-
netimi ve PHP ile MYSQL veri tabanına erişme.

İstihdam Alanları: Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, bilgisayar teknik servisi, 
web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yö-
netimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şir-
ketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

160
SAAT

İNTERNET PROGRAMCISI 
(PHP PROGRAMLAMA) 

Eğitimin amacı, Java Programlama diline giriş yapmak ve Java SE ile nesne-
merkezli programlamanın temellerini öğretmektir. Bu eğitim; Java prog-
ramlamaya başlangıç yapmak isteyen öğrenciler için faydalı olacaktır.

Konu Başlıkları: Java programlamaya giriş, temel programlama becerisi, 
nesneye dayalı programlama, veri tabanı ve dosya işlemleri, Java’da masa-
üstü uygulamaları, proje uygulama geliştirme. 

İstihdam Alanları: Gelişen Java teknolojileri ile beraber, kurumsal firmalar ma-
saüstü ve mobil uygulamalarında Java Programlamayı tercih etmektedirler. Bu 
programı başarı ile tamamlayanlar, yazılım şirketlerinde istihdam edilebilirler.

160
SAAT

JAVA PROGRAMLAMA 1 
(JAVA STANDARD EDITION) 
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Eğitimin amacı, kurumsal uygulamaların geliştirilebildiği, Java programla-
manın bir üst aşaması olan Java Enterprise Edition’ı öğretmektir. Bu eğitimi 
almak isteyenlerin, öncelikle 1. seviye olan Java SE eğitimini alması ya da 
eğitim öncesi yapılacak sınav ve mülakatta başarılı olması gerekmektedir.

Konu Başlıkları: Java programlamaya giriş, temel programlama becerisi, 
nesneye dayalı programlama, veri tabanı ve dosya işlemleri, Java’da masa-
üstü uygulamaları, proje uygulama geliştirme. 

İstihdam Alanları: Gelişen Java teknolojileri ile beraber, kurumsal firmalar 
masaüstü ve mobil uygulamalarında Java programlamayı tercih etmektedir-
ler. Java Programlama-1 eğitiminin ardından bu eğitimi de başarı ile tamam-
layan öğrenciler, yazılım şirketlerinde daha iyi derecede istihdam edilebilirler.

160
SAAT

JAVA PROGRAMLAMA 2 
(JAVA ENTERPRISE EDITION)

Bu programla öğrencilere; bilgisayarda kelime işlemci, elektronik tablola-
ma ve sunum hazırlama programlarını etkili olarak kullanabilme bilgi ve 
becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Kelime işlemci programı, elektronik tablolama programı, 
sunum hazırlama programı.

İstihdam Alanları: Program, temel düzeyde ofis programlarının kullanımı-
nı öğreterek öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve istih-
dam edilebilirliklerini artırmayı hedefler.

72
SAAT

OFİS PROGRAMLARI 
KULLANIMI
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Bu programda her türlü veri tabanı uygulamalarını ve yönetimini yapabil-
me bilgi ve becerisinin eğitimi verilmektedir. 

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

İstihdam Alanları: Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, bilgisayar teknik servisi, 
web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yö-
netimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şir-
ketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

88
SAAT

VERİ TABANI 
(ACCESS 2016 EĞİTİMİ)

Bu eğitim programı, etkili video ve sunumlar hazırlayabilecek kişiler yetiş-
tirmeyi hedeflemektedir.

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

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

72
SAAT

VİDEO ve SUNUM
 HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
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İçerik yönetim sisteminin kurulumunu yapıp şablonları, eklentileri ve mo-
dülleri kullanarak internet uygulamaları yapabilme bilgi ve becerisinin ka-
zanıldığı eğitim programıdır.

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

İstihdam Alanları: Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, bilişim sektöründe; 
web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli prog-
ramlar hazırlayan yazılım şirketleri ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, 
kamu kurum ve kuruluşları vb. yerlerde çalışabilirler.

64
SAAT

WEB TABANLI İÇERİK 
YÖNETİM SİSTEMLERİ 

(WORDPRESS EĞİTİMİ)

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

Konu Başlıkları: HTML ile basit web işlemleri, HTML ile gelişmiş web işlem-
leri, stil şablonu (CSS), web tasarım editörüne giriş, web tasarım editörün-
de ileri uygulamalar, web tasarım editörü ile veri tabanı işlemleri. 

İstihdam Alanları: Bilişim sektöründe web tasarımı, ağ kurulum ve yöneti-
mi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web 
ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihti-
yaç duyan firma, kurum ve kuruluşlarda vb. yerlerde çalışabilirler.

192
SAAT

WEB
TASARIMI
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Bu eğitimde; programlama dillerini kullanarak etkileşimli web uygulamala-
rını gerçekleştirebilme bilgi ve becerisinin eğitimi verilmektedir.

Konu Başlıkları: Betik dili (Javascript), etkileşimli web uygulamalarına giriş, 
etkileşimli web uygulamaları için temel işlemler, etkileşimli web uygulama-
larında web formları, etkileşimli web uygulamalarında veri tabanı işlemleri.

İstihdam Alanları: Web tasarımı, veri tabanı programları kullanımı ve yö-
netimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırla-
yan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlarda 
vb. yerlerde çalışabilirler.

160
SAAT

WEB UYGULAMALARI 
GELİŞTİRME

(ASP.NET PROGRAMLAMA)

Bu program; SQL Server kullanımı bilenlere yönelik veri tabanında sorgu-
lamalar geliştirmeyi ve Stored Procedure yazabilen kişiler yetiştirmeyi he-
deflemektedir.

Konu Başlıkları: SQL ile veri tabanında sorgular, SQL ile Stored Procedure

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; veri tabanı programla-
rı kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren, web ortamında etkileşimli 
programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, ku-
rum ve kuruluşlarda veri tabanı uzmanı olarak istihdam edilebilirler.

56
SAAT

VERİ TABANI YÖNETİMİ
SQL GELİŞTİRME ve 

UYUM EĞİTİMİ 
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Bu program; ASP.NET ve MVC teknolojileri ile kurumsal web uygulamaları 
geliştirebilecek uzman kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: ASP.NET kurulum ve programlama, C#.NET programlama, 
ASP.NET web form bileşenleri, ASP.NET şablon sayfalar hazırlama, ASP.NET 
veri tabanı işlemleri.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; web tasarımı hizmeti ve-
ren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım 
şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve ku-
ruluşlarında vb. yerlerde asp.net programcısı olarak istihdam edilebilirler.

80
SAAT

WEB PROGRAMCILIĞI İLE
 ASP.NET GELİŞTİRME VE 

UYUM EĞİTİMİ (MVC)

Bu program; Arduino İle Robotik Programlama eğitimini tamamlamış ya da 
bu alanda kendini yetiştirmiş bireylerin sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve 
becerilere sahip projeler geliştirerek uygun pozisyonlarda istihdam edile-
bilirliği arttırılmış kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Endüstriyel robotik kol projesi, her türlü arazi şartlarına 
uyum sağlayan robot projesi, sensörlü akıllı trafik uygulaması projesi, kara-
da, havada, denizde giden robot projesi.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; robot teknik servisi hiz-
meti veren elektrik-elektronik firmalarında ve bu alanla ilgili hizmet alan 
kamu kurum ve kuruluşlarında, üretim otomasyonları, eğitim ve eğlence 
amaçlı vb. yerlerde teknik personel olarak istihdam edilebilirler.

160
SAAT

ROBOT UYGULAMALARI 
(İLERİ ARDUINO) 
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Bu program; Java Spring Framework Core ve MVC teknolojileri ile kurumsal 
web uygulamaları geliştirebilecek uzman kişiler yetiştirmeyi hedeflemek-
tedir.

Konu Başlıkları: Java EE (Java Enterprise Edition) giriş, Spring Framework 
giriş, nesneler, Spring deyim dili, özelleştirilmiş olayları işleme, Spring AOP, 
Spring JdbcTemplate, proje geliştirme.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; gelişen java teknolojileri 
ile beraber, kurumsal firmalar web ve mobil uygulamalarında Java prog-
ramlamayı tercih etmektedirler. Java Programlama-2 eğitiminin ardından 
bu eğitimi de başarı ile tamamlayan öğrenciler, yazılım şirketlerinde yazı-
lım geliştirici olarak istihdam edilebilirler.

160
SAAT

JAVA 
PROGRAMLAMA -3 

(SPRING CORE & MVC)

Bu program, Python programcılığı için gerekli programları kurarak, prog-
ramlama ve veri tabanı yönetimi yapabilen kişiler yetiştirmeyi hedeflemek-
tedir.

Konu Başlıkları: Python programlamaya giriş, değişkenler, giriş-çıkış işlem-
leri ve operatörler, döngüler, denetim ve fonksiyonlar, modüller ve dosya 
işlemleri ve hata giderme,  Python ile Oop ve Python ile veri tabanı, grafik 
ara yüz tasarımı. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; yazılım şirketlerinde ya 
da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında vb. 
yerlerde Python programcısı olarak istihdam edilebilirler.

120
SAAT

PYTHON 
PROGRAMLAMA 
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Bu program; oyun sahne ve karakterlerinin senaryoda nasıl anlatılması 
gerektiğini, yazılanların nasıl üç boyutlu hale getirilerek kodlanacağını ve 
oyun motoru ile nasıl oyuna dönüştürüleceğini öğrenip oyun geliştirebilen 
kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Unity programına giriş, 2D platform, Blender, uygulama 
test işlemleri. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; bilgi ve iletişim teknolo-
jileri alanında uygulama hizmeti veren tüm yazılım firmaları ya da bu hiz-
metlere ihtiyaç duyan firma ve kurumlarda ve kuruluşlar da yazılım gelişti-
rici olarak istihdam edilebilirler.

120
SAAT

UNITY İLE OYUN 
PROGRAMLAMA 

Bu program; bilgi güvenliği konusunda deneyimli kişiler yetiştirmeyi he-
deflemektedir.

Konu Başlıkları: Bilgi ve siber güvenlik, bilgisayar ve erişim güvenliği, teh-
ditler ve korunma yöntemleri, internet ve ağ güvenliği, mobil cihazlarda 
güvenlik, kişisel verilerin korunması ve mahremiyet. 

İstihdam Alanları: Program, temel düzeyde bilgi güvenliği konusunda bi-
linçli kişiler yetiştirmek ve öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bu-
lunmayı sağlayıp istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefler.

17
SAAT

BİLGİ GÜVENLİĞİ
 BİLİNÇLENDİRME 

EĞİTİMİ 
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Bu program; Photoshop programı kullanılarak web sitesi hazırlamaya yö-
nelik görsel, banner, GIF vb. ara yüz tasarımı yapabilecek kişiler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Photoshop temelleri, banner ve GIF hazırlama, web ara 
yüzü hazırlama. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; web ortamında etkile-
şimli programlar hazırlayan şirket, ajans ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan fir-
ma, kurum ve kuruluşlarda ara yüz tasarımcısı olarak istihdam edilebilirler.

64
SAAT

PHOTOSHOP İLE 
WEB ARAYÜZ TASARIMI 

Bu program; HTML5 ve CSS3 kodlarını kullanılarak mobil uyumlu web tasa-
rımı yapabilecek kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Kod editörleri, HTML5 etiketlerinin kullanımı, CSS3 stil 
şablonları, responsive (duyarlı) tasarım.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; web ortamında etkile-
şimli programlar hazırlayan şirket, ajans ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan fir-
ma, kurum ve kuruluşlarda web tasarımcı olarak çalışabilirler. 

72 
SAAT

 MOBİL UYUMLU 
WEB SİTESİ HAZIRLAMA 
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Bu program; Bootstrap kütüphanesini kullanarak mobil, tablet ve masaüstü bil-
gisayar uyumlu web siteleri hazırlayabilecek kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Bootstrap kütüphaneleri, Bootstrap sınıfları, Bootstrap ile 
Javascript uygulamaları, Bootstrap ile web sitesi hazırlama.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; web ortamında etkile-
şimli programlar hazırlayan şirket, ajans ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan 
firma, kurum ve kuruluşlarda web tasarımcı olarak istihdam edilebilirler.

32
SAAT

BOOTSTRAP 

Bu program; çeşitli yazılım ve yöntemler kullanılarak veri kurtarma ve sis-
tem yedekleme işlemlerini yapabilecek kişiler yetiştirmeyi hedeflemekte-
dir.

Konu Başlıkları: Sistem yedekleme programları, veri kurtarma yazılımları, 
fiziksel veri kurtarma işlemleri.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; bilgisayar teknik servisi, 
web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı 
ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar 
hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuru-
luşlarda teknik personel olarak istihdam edilebilirler.

56
SAAT

VERİ KURTARMA 
ve SİSTEM YEDEKLEME 
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Bu program; dijital pazarlama alanında uzman kişiler yetiştirmeyi hedefle-
mektedir.

Konu Başlıkları: Google reklamcılığının temelleri, mobil reklamcılık, ileri se-
viye arama ağı, alışveriş reklamları, video reklamcılığı, görüntülü reklamcılık. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; reklamcılık ajanslarında, 
firmaların pazarlama ve reklam birimlerinde teknik personel ya da yönetici 
olarak istihdam edilebilirler.

80
SAAT

DİJİTAL PAZARLAMA 
UZMANLIĞI

Bu program; siber dünya ile alakalı kişilere belirli bir farkındalık kazandır-
mak ve günümüzde bilişim sektörünün temel öğelerinden biri olan siber 
güvenlik konusunda deneyimli kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Siber uzay, siber güvenliğin tarihçesi, siber güvenlik huku-
ku, ağ temelleri, SQL’e giriş, sanallaştırma ortamları, Linux işletim sistemine 
giriş, siber atak uygulamaları (Exploit, SQL injection, Man in the Middle At-
tack (Ortadaki adam saldırısı), sosyal mühendislik uygulamaları).

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; siber güvenlik konusun-
daki kavramları ifade edebilir. Siber uzayda kullanılan güvenlik teknolo-
jilerini tartışabilir. Bilgisayar suçları ve ağ güvenliği konularındaki temel 
bilgilere sahip olur. Siber güvenlik konusunda aldığı temel eğitim ile bu 
alandaki firmalarda veya herhangi bir firmanın güvenlik birimlerinde tek-
nik personel olarak istihdam edilebilirler.

120
SAAT

 SİBER GÜVENLİK-1 
(AĞ GÜVENLİĞİ TEMELLERİ) 
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Bu program; sektörün ihtiyaç duyduğu ağ güvenliği ve sızma testleri konu-
larında uzman kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Sızma testi temelleri, ağ temelleri, keşif aşaması, zafiyet 
tespiti, Exploit aşaması, kablosuz ağ saldırıları, kriptoloji, Scapy örnekleri. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; siber güvenlik konusunda 
aldığı bu eğitim ile alandaki firmalarda veya herhangi bir firmanın güvenlik 
birimlerinde teknik personel ya da yönetici olarak istihdam edilebilirler.

160
SAAT

 SİBER GÜVENLİK-2 
 (AĞ GÜVENLİĞİ ve

SIZMA TESTLERİ) 

Bu program; Firewall güvenlik mimarisini bilen, Fortigate Firewall cihaz-
larının konfigürasyonunu yapabilen, firewall cihazları üzerinden network 
güvenliğini sağlayabilen kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Firewall temelleri, yeni nesil güvenlik duvarı, sertifika iş-
lemleri, yönlendirme, güvenlik profilleri, web filtreleme ve antivirüs ayarla-
rı, uygulama kontrolleri, saldırı engelleme ve hizmet reddi, kayıt ve izleme. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; firmaların IT departman-
larında teknik personel olarak istihdam edilebilirler.

56
SAAT

FORTIGATE 
FIREWALL EĞİTİMİ
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Bu program ile online dünyanın önemine değinilerek, bu dünyadaki fır-
satlar göz önüne serilip başlangıç yapılır. Bireyler; internette var olmanın 
önemi, var olmak için gerekli olanlar ve bu gereklilikleri gerçekleştirmek 
için nasıl adım atılması gerektiği konusunda bilinçlendirilir.

Konu Başlıkları: Online fırsatlar, arama ağı, web analizi, sosyal medya, mo-
bil olanaklar, video içerikler, online satışlar. 

İstihdam Alanları: Program, temel düzeyde dijital okuryazarlık konusun-
da bilinçli kişiler yetiştirmek ve öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda 
bulunmayı sağlayıp istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedeflemektedir. 

32
SAAT

DİJİTAL 
OKURYAZARLIK 

Bu program; web tasarım alanında eğitim almış ya da kendini bu alanda 
geliştirmiş bireylerin sektörün ihtiyaç duyduğu projeler geliştirmesine ola-
nak tanımayı ve referans projelerde ortak çalışma imkânı sağlayarak istih-
dam edilebilirliği arttırılmış kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Github ile ortak proje geliştirme olanakları, etkileşimli ku-
rumsal web site tasarımı projesi, bilgi paylaşım sitesi tasarımı (forum, por-
tal) projesi, online alışveriş site tasarımı projesi, bitirme projesi. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; web ortamında etkile-
şimli programlar hazırlayan şirket, ajans ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan 
firma, kurum ve kuruluşlarda web tasarımcı olarak istihdam edilebilirler.

100
SAAT

WEB TASARIM 
PROJE GELİŞTİRME 

EĞİTİMİ
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Bu program; PHP internet programcılığı alanında eğitim almış ya da kendini 
bu alanda geliştirmiş kişilerin, bir tasarımcı tarafından hazırlanan tasarımlar 
üzerinde kodlama yaparak sektörün ihtiyaç duyduğu projeler geliştirmesi-
ne olanak tanımayı ve referans projelerde ortak çalışma imkânı sağlayarak 
istihdam edilebilirliği arttırılmış kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Github ile ortak proje geliştirme olanakları, etkileşimli ku-
rumsal web site kodlaması projesi, bilgi paylaşım sitesi kodlaması (forum, 
portal) projesi, online alışveriş site kodlaması projesi, bitirme projesi. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; web ortamında etkile-
şimli programlar hazırlayan şirket, ajans ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan 
firma, kurum ve kuruluşlarda web programcısı olarak istihdam edilebilirler.

100
SAAT

PHP İLE PROJE 
GELİŞTİRME EĞİTİMİ 

Bu program; C# masaüstü yazılım alanında (görsel programlama) eğitim 
almış ya da kendini bu alanda geliştirmiş bireylerin, sektörün ihtiyaç duy-
duğu projeler geliştirmesine olanak tanımayı ve referans projelerde ortak 
çalışma imkânı sağlayarak istihdam edilebilirliği arttırılmış kişiler yetiştir-
meyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Github ile ortak proje geliştirme olanakları, kayıt otomas-
yon programı, (öğrenci kayıt, hasta kayıt vb) projesi, alışveriş sistemi (mar-
ket otomasyon programı) projesi, görüntü işleme ve kontrol sistemleri pro-
jesi, bitirme projesi. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; yazılım şirketlerinde yazı-
lım uzmanı olarak istihdam edilebilirler.

100
SAAT

C# İLE PROJE 
GELİŞTİRME EĞİTİMİ
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Bu program; sunucu işletim sistemleri eğitimini tamamlamış ya da bu alan 
da kendini yetiştirmiş bireylerin sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceri-
lere sahip projeler geliştirerek uygun pozisyonlarda istihdam edilebilirliği 
arttırılmış kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: VMWare ESXI 6.5 ortamında sanal desktop ve uygulama 
kurulumu ve konfigürasyonu projesi, Active  Directory felaket senaryo çö-
zümleri ve geri dönüşüm kutusu projesi, Exchange server üzerinde felaket 
yönetim senaryoları projesi, gelişmiş Microsoft sunucu rol ve Features fela-
ket yönetim senaryoları projesi. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarı ile bitirenler; bilgisayar teknik servisi 
hizmeti veren bilgisayar firmalarında, ağ kurulum ve yönetimi hizmeti ve-
ren firmalar, kamu kurum ve kuruluşları, kullanıcı ara yüzüne sahip uygu-
lama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren firma, 
kamu kurum ve kuruluşları, web tasarımı hizmeti veren veya web ortamın-
da çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketleri kurum ve ku-
ruluşlarda teknik personel ya da yönetici olarak istihdam edilebilirler. 

100
SAAT

SERVER SİSTEMLERİ 
PROJE GELİŞTİRME

EĞİTİMİ 

CCNA eğitimlerini başarıyla tamamlamış, network uzmanlarının kendile-
rini network güvenliği konusunda geliştirmek istemeleri halinde almaları 
gereken bir eğitimdir. Bu eğitime katılmak isteyenlerin, teknik İngilizce bil-
mesi ve İngilizcede okuduğunu anlayabilmesi gerekmektedir.  

Konu Başlıkları: CISCO cihazları güvenlik önlemleri, network yönetimi ve 
raporlama araçları, Vlan güvenliği, CISCO firewall teknolojileri, saldırı Önle
me Sistemleri (IPS),VPN teknolojileri 

İstihdam Alanları: CCNA Security eğitimini alan profesyoneller sadece network 
alanında değil, profesyonellikte network uzmanlığının bir adım ötesine geçerek, 
network güvenliği uzmanı olurlar, network güvenliğinin çok daha fazla önem-
sendiği kurumlarda çalışma imkânına sahip olurlar. Network uzmanı, network 
mühendisi, network sorumlusu, network güvenlik uzmanı olarak çalışabilirler. 

60
SAAT

CCNA 
SECURITY 
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Bilişim teknolojisini ve bilgisayar ağlarını güncel bilgiler ile uygulamalı ola-
rak öğrenip, gerçek ağları tasarlayabilen, kurabilen ve ağ bakımı yapabilen 
kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: CCNA1- Bilgisayar Ağlarının Temelleri, CCNA2-Yönlendirici 
ve Yönlendirme Temelleri. 

İstihdam Alanları: Bu programdan eğitim alanlar; kamu veya özel şirketler 
bünyesinde bulunan bilgi işlem birimleri, bilgisayar ağları tasarım ve yönetimi 
yapan danışmanlık firmaları, telekomünikasyon endüstrisinde çalışabilirler. 

120
SAAT

CISCO NETWORK 
EĞİTİMİ 1  (CCNA 1-2) 

Hızla gelişip yaygınlaşan akıllı cep telefonları teknolojisinde kullanılan mo-
bil uygulamaları geliştirecek bilgi ve beceriye sahip kişilerin yetiştirilmesi-
nin hedeflendiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Java ile yazılım geliştirme, Java dilinin kullanımı, Java ile 
nesnel programlama, Android ve uygulama geliştirme ortamı, Eclipse ile 
arayüz hazırlama, Java ile Intentler, Android’de dosya yönetimi ve tercih-
ler, Android ile Sqlite veritabanı işlemleri, Android ile internet arka plan 
ve servis işlemleri, Android ile harita ve konumlandırma servisleri, Android 
uygulamalarını yayınlama.

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

192
SAAT

ANDROİD İLE MOBİL 
PROGRAMLAMA
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Öğrencilere; bilişimin temellerini, bilgisayar ağlarının tasarımını, kurul-
masını, 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: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, kamu ve 
özel sektördeki kurumların bilgi işlem birimlerinde, sektördeki ulusal 
ya da uluslararası büyük ve küçük ölçekli firmalarda çalışabilirler. 

120
SAAT

CISCO NETWORK 
EĞİTİMİ 2 (CCNA 3-4)

Programda öğrencilere; web sitelerinin en önemli ziyaretçi kaynağı olan 
Google arama motorunda bir web sitesinin nasıl ön plana çıkarılıp rekabet 
şansının daha yüksek bir seviyeye getirilebileceği bilgi ve becerisi kazan-
dırılır. 

Konu Başlıkları: Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), İnternet Reklamcılığı 
(Adwords)

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, web tasarımı hiz-
meti veren veya web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan yazılım 
şirketlerinde, işletmelerin reklam ve halkla ilişkiler departmanlarında istih-
dam imkânı bulabilirler.

40
SAAT

GOOGLE 
SEO ADWORDS
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Programın eğitimleri; hazır açık kaynak içerik yönetim sistemlerinden biri 
olan Open Cart ile satışa hazır hale getirebilecekleri e-ticaret sitesi tasarla-
yabilecek kişiler yetiştirmeye yöneliktir.

Konu Başlıkları: Open Cart kurulumu, ürün girişi, Open Cart eklentileri ve 
temaları, teknik entegrasyonlar, Open Cart ile e-ticaret sitesi yapımı. 

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

72
SAAT

OPEN CART 
E-TİCARET EĞİTİMİ 

Gelişmiş ağ işletim sistemini kurabilen, ağ sunucu işletim sistemini yönete-
bilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Sunucu işletim sistemleri, sunucu rolleri, sunucu servisleri, 
sunucu ağ mimarisi, sunucu active directory yapısı, sunucu güvenliği, ileri 
düzeyde sunucu yönetimi. 

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar; bilişim sektö-
ründe, bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu 
kurum ve kuruluşlarında, ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu 
hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, kullanıcı ara 
yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi 
hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve ku-
ruluşlarında, web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkile-
şimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç 
duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler.

216
SAAT

(SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ)

SERVER  SİSTEM EĞİTİMİ
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“Bilgisayarda 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 öğrete-
rek, öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebi-
lirliklerini artırmayı hedeflemektedir. 

94
SAAT

BİLGİSAYARDA 
HIZLI KLAVYE KULLANIMI

Öğrenciler özgeçmiş hazırlama tekniklerini öğrenerek ve kendi özgeçmiş-
lerini oluşturarak mülâkat becerilerini geliştirmek ve mülâkatçıların iyi bir 
görüşme geçirmesini sağlayacak pratikleri, teknikleri, eğitimde mülâkat 
davranışlarını ve mülâkat tiplerini öğrenerek iyi bir mülâkat gerçekleştir-
mek ve işe kabul edilmek için neler yapılması gerektiği konusunda net bil-
giler ile ilgili eğitim alacaklardır. Bu eğitim programı, işe alım görüşmelerini 
verimli ve daha kazanma odaklı hale getirmek için bazı pratikleri kapsa-
mak ile birlikte adaylar verimli bir mülâkat süreci geçirmelerine yardımcı 
olucaktır.  

Konu Başlıkları: Özgeçmiş çeşitleri, özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi 
gereken noktalar, doğru özgeçmiş hazırlama teknikleri, mülâkatlarda ba-
şarıyı yakalama yöntemleri, etkili ve akılda kalıcı görüşme yapma teknikleri 
/ beden dili, mülakat sonrası süreç. 

İstihdam Alanları: Bu program, bireylerin iş arama süreçlerini daha bilinçli 
yürütmelerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

16
SAAT

MÜLÂKAT TEKNİKLERİ VE 
ÖZGEÇMİŞ OLUŞTURMA

BÜRO YÖNETİMİ ve SEKRETERLİK
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Bu eğitimde öğrencilere etkin bir raporlama sisteminin nasıl olması ge-
rektirdiği uygulamalı olarak gösterilmesi, çalışanların yaptıkları işlerle ilgili 
başarılı raporlama tekniklerini kavrayarak bilgi ve becerilerini geliştirmeleri 
hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları: Raporlamanın amaçları, rapor hazırlamada göz önünde 
bulundurulması gereken faktörler, başarılı bir raporun özellikleri, rapor 
çeşitleri, rapor yazma teknikleri, raporlama için bilgi toplama ve bilgilerin 
organizasyonu, rapor verilerini düzenleme ve raporun sunumu.

İstihdam Alanları: Bu eğitim programından mezun olan öğrenciler iş haya-
tında raporlama yapabilme becerisi kazanırlar.

64
SAAT

RAPORLAMA 
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Bu programda amaçlanan; verimli toplantılar yapabilmek için gerekli dü-
zeni oluşturmak, toplantıların etkinliğini olumsuz yönde etkileyen faktör-
ler ile baş ederek, verimliliği artıracak ipuçlarını öğrenciler ile paylaşmaktır.

Konu Başlıkları: Toplantı tanımı, amacı ve türleri, toplantı öncesi, sırası ve 
sonrası hazırlık süreci, toplantı gündemlerini belirleme ve hazırlama, top-
lantı kararlarını kaydetme, toplantı mekânları ve özellikleri.

Programın Kazanımları: Öğrencilerin mesleki gelişimlerinde katkı sağla-
mayı amaçlayan aynı zamanda iş hayatında toplantı organizasyonu yapa-
bilme becerisi kazandırılan bir eğitim programıdır.

32
SAAT

TOPLANTI YÖNETİMİ VE 
ORGANİZASYONU
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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 ko-
nuk kabulü, beden dili, F klavye, yazı biçimlendirme, iş mektubu, belge akı-
şı, toplantı ve seyahat organizasyonu.

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

344
SAAT

YÖNETİCİ 
ASİSTANI

Program; bireylerin iş yaşamında vizyon oluşturmak, farkındalık yaratmak 
için izleyecekleri yol haritasını belirlemek ve uygulamaya geçirmelerine 
yardımcı olmayı hedefler. 

Konu Başlıkları: Kişisel vizyon oluşturma, farkındalık geliştirme, algılama 
yeteneğinin geliştirilmesi ve değer yargıları, kişisel sorumluluk ve tecrübe-
lerden yararlanma, hedef belirleme teknikleri, kişisel hayatın planlanması, 
kişisel hayatta temel başarı kriterleri, günlük, haftalık ve yıllık planlamalar, 
planlama süreci ve uygulamalar, stratejilerin belirlenmesi, uygulama planı 
ve kontrol, etkin karar alma, etkin zaman yönetimi, oyun kuramı, kurum-
sal vizyon ve strateji geliştirme, stratejik yönetim anlayışı, problemleri ele 
alma ve çözme yöntemleri, stratejik planlama ve tahmin sistemleri, yeni 
yönetim anlayışları ve sistem liderliği vb. 

Programın Kazanımları: Programı başarıyla tamamlayanlar, iş hayatında 
kişisel ve kurumsal vizyon geliştirebilme becerisine sahip olur. 

24
SAAT

KİŞİSEL ve KURUMSAL 
VİZYON GELİŞTİRME 

TEKNİKLERİ 
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Özel eğitim gerektiren bireyin günlük bakımını, beslenmesini ve ilgi ve ihti-
yaçlarına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemleri ile fiziksel 
güvenliğini sağlama bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Özel eğitim, özel eğitim kurumlarında fiziksel özellikler ve 
personel, zihinsel engelliler, bedensel ve süreğen hastalıklar, işitme engel-
liler, görme engelliler, dil ve konuşma güçlüğü, öğrenme güçlüğü, uyum 
güçlüğü gösteren çocuklar, üstün zekâ ve özel yetenekliler, özel eğitim-
de öz bakım, özel eğitimde toplumsal yaşam becerileri, özel durumlarda 
beslenme, özel eğitimde uyun etkinlikleri, özel eğitimde okuma yazmaya 
hazırlık, özel eğitimde Türkçe dil etkinlikleri, özel eğitimde fen ve doğa et-
kinlikleri, müzik etkinlikleri, özel eğitimde serbest zaman etkinlikleri.

İstihdam Alanları: Programdan eğitim alan bireyler, eğitim sektöründe; öğ-
retmen, öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde erken çocukluk 
eğitim kurumlarında çalışabilirler. 

432
SAAT

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN 
BİREYLERE AİLE DESTEK

Bu programın amacı, çocuk bakımını yapabilen, çocuğu sağlıklı şekilde 
besleyebilen, gelişim özellikleri ve hastalıkların takibini yapabilen, tuvalet 
alışkanlığı kazandıran, oyun ve müzikle çocuğun gelişimine katkıda bulu-
nan, yaşam ortamını güvenli hale getiren ve çocukla doğru iletişim kurabi-
len kişiler yetiştirmektir. 

Konu Başlıkları: 36-72 ay öz bakım, animasyon çalışmaları, çocuk etkin-
likleri, kostüm ve aksesuar uygulamaları, drama çalışmaları, eğitici oyun-
caklar, 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.

464 
SAAT

3-6 YAŞ ÇOCUK 
ETKİNLİKLERİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ
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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 
gelişimi, sosyal gelişim, duygusal gelişim, ahlak gelişimi, süt, oyun, okul, 
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. 

296
SAAT

4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ 
VE ETKİNLİKLERİ

Bu programda anne adaylarına; hamilelik, doğuma hazırlık bilinçli emzirme dö-
neminde beslenme, anne-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 sağlıklı ha-
milelik doğum sonrasında bebek bakımı ile ilgili detaylı bilgiye sahip olacaklardır.

104
SAAT

BİLİNÇLİ HAMİLELİK VE 
BEBEK BAKIMI 
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Eğitim kurumlarında çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel gü-
venliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini ha-
zırlama işlemlerini; öğretmen veya öğretmen yardımcısının gözetimi ve 
denetiminde yapabilen kişileri yetiştiren bir eğitim programıdır. Programa 
katılanlar, daha önce başarılı oldukları programların modüllerden muaf tu-
tulurlar. 

Konu Başlıkları: Bireyin gelişimi, fiziksel, psiko-motor, bilişsel, sosyal, 
duygusal ve cinsel gelişim, dil ve ahlak gelişimi, anne çocuk sağlığı, aile 
planlaması, gebelik ve emziklilikte beslenme, süt, oyun, okul ve ergenlikte 
beslenme, özel durumlarda beslenme, oyun etkinlikleri, çocuk ruh sağlığı, 
aile ve çocuk, okul ve çocuk, toplum ve çocuk, uyumsuz çocuklar, savunma 
mekanizmaları, 0-36 ay öz bakım, 36-72 ay öz bakım, eğitici oyuncaklar, 
dolgu oyuncaklar, çocukla iletişim..

İstihdam Alanları: Bu programdan sertifika almaya hak kazananlar, eğitim 
sektöründe, öğretmen veya öğretmen yardımcısının gözetimi ve deneti-
minde erken çocukluk eğitim kurumlarında çalışabilirler.

Programın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere 
veya öğretmen adaylarına mesleki bilgi, beceri ve bakış açıları kazandır-
maktır. Katılımcıların çocuk gelişimi ile ilgili yetkinliklerini daha aktif ve et-
kin düzeyde kullanabilmeleri, farklı yöntem ve teknikleri uygulayabilmele-
ri, farklı yaklaşımları sınıf ortamına taşıyabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Konu Başlıkları: Çocukla iletişim, öğrenme yöntem ve teknikleri, yaratıcılık 
ve üretkenlik, farklı eğitim yaklaşımları, fen ve matematik etkinlikleri, dra-
ma uygulamaları, etkinlik uygulamaları. 

Programın Kazanımları: Bu program, okul öncesi eğitim kurumlarında ça-
lışan öğretmenler ve öğretmen adaylarının kişisel gelişimlerine yöneliktir.

936

16 

SAAT

SAAT

ÇOCUK BAKIM
 ELEMANI

ÇOCUK GELİŞİMİ 
EĞİTİCİ EĞİTİMİ
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Evde bireylere çocuğun günlük bakımını, beslenmesini ve çocuğun yaşına 
uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama ile fiziksel güvenliğini sağla-
ma bilgi ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Anne ve çocuk sağlığı-1, anne ve çocuk sağlığı-2, aile 
planlaması, birey gelişimi, çocuk hastalıkları, çocuk ruh sağlığı, çocukla ile-
tişim-1, çocukla iletişim-2, 0-36 ay öz bakım, 36-72 ay öz bakım, serbest 
zaman etkinlikleri, Türkçe dil etkinlikleri, oyun etkinlikleri 2, müzik etkin-
likleri, okuma yazmaya hazırlık, fen ve doğa etkinlikleri, ilk yardımın temel 
etkinlikleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık çıkık ve 
burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım, taşımalar..

İstihdam Alanları: Programı tamamlayan bireyler evde çocuk bakımı işle-
rinde çalışabilirler.

432
SAAT

EVDE 
ÇOCUK BAKIMI

Programla; çocukların; yaş ve gelişim özellikleri ile bireysel farklılıkları dik-
kate alınarak fiziksel, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına destek 
olunması amaçlanır. 

Konu Başlıkları: Gelişim ilkeleri ve gelişim dönemleri, gelişim alanları, te-
mel ihtiyaçlar 1, temel ihtiyaçlar 2.

Programın Kazanımları: Bu programa katılan öğrenciler Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi alanında birikimlerini artırabilirler.

80
SAAT

ÇOCUKTA TEMEL 
İHTİYAÇLAR 
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Programla bireylerin çocuk ruh sağlığıyla ilgili temel bilgi ve becerileri ka-
zanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, davranış problemlerini ta-
nımlaması ve çözümlemesi hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları: Çocuk ruh sağlığı, çocukları tanıma ve değerlendirme, ço-
cuk hakları-çocuk dostu ortamlar.

Programın Kazanımları: Bu programa katılan öğrenciler Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi alanında birikimlerini artırabilirler.

72
SAAT

ÇOCUKLARDA 
DUYGU VE DAVRANIŞ 

Programla bireylerin çocukla etkili iletişim kurma yöntemleri, problem çöz-
me teknikleri, iletişim engelleri ve disiplin yöntemleri ile ilgili bilgi ve bece-
rileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Çocukla etkili iletişim, çocukta davranış yönetimi.

Programın Kazanımları: Bu programa katılan öğrenciler Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi alanında birikimlerini artırabilirler.

72 
SAAT

ÇOCUKLA
İLETİŞİM
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Çiviyle dekoratif örme, çivilerin arasından tellerin geçirilmesiyle objelere 
estetik bir görünüm kazandırılması işlemidir. Belli örgü teknikleri kullanıla-
rak, hat yazıları, simetrik desenler, amblemler, çiçekler, çizgi film karakterle-
ri vb. görsel unsurlar panolar haline getirilir. Program, bu tekniği başarıyla 
uygulayabilen bireyleri yetiştirmeyi hedefler.

Konu Başlıkları: Tasarı ilkeleri, renk, açık-koyu, ışık-gölge, çivi çakma tek-
nikleri, ip örme teknikleri.  

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi sektö-
ründeki turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletme ve atölyelerde çalı-
şabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

216 
SAAT

ÇİVİYLE DEKORATİF 
ÖRME TEKNİKLERİ 

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

Konu Başlıkları: Ütüleme, kesim, elde birleştirme teknikleri, basit nakış temel 
iğne teknikleri, dekoratif kırkyama, aplike, kırkyamada yorganlama yapma. 

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

80
SAAT

KIRKYAMA İLE 
ELDE BİRLEŞTİRME

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ
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Ağaçtan hazırlanan eşyalar üzerinde yapılan boya, cila, vernik işlemlerinin 
tümüne, ahşap boyama (üst yüzey işlemleri) adı verilir. Ahşap boyama, eş-
yaların güzelleştirilmesi ve dış etkilerden korunması amacı ile yapılmaktadır.

Konu Başlıkları: Açık-koyu ve ışık-gölge, renk, tasarı ilkeleri, desen panosu, 
desen çizme, desen aktarma, ahşap süslemede boyama, dekoratif işlemler, 
son kat verniği, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması. 

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar el sanatları teknoloji-
si alanında; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya 
üretimi yapan işletmelerde, kendi iş yeri veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler. 

64
SAAT AHŞAP BOYAMA 

Bu programda öğrencilere, tel kırma teknikleri ve bu teknikleri uygulaya-
bilme becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Tel kırma iğne teknikleri, tel kırma. 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar turistik ve hediyelik eşya, çe-
yiz, ev tekstili üretimi yapan işletme ve atölyelerde, modaevlerinde çalışa-
bilir, evlerinde üretim yapabilirler.

96
SAAT

TEL KIRMA 
İĞNE TEKNİKLERİ 



54

Programın eğitimlerinde öğrencilere, modele uygun tığ örgü temel teknik-
lerini ve değişik teknikleri kullanarak, örgüyü ürün haline dönüştürme ve 
süsleme yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Tığ örücülüğüne hazırlık, tığ örücülüğünde temel teknik-
ler, tığ örücülüğünde aksesuar yapımı.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar; el sanatları tekno-
lojisi alanında küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan 
atölyelerde, kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

96 
SAAT

TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜ 
AKSESUAR YAPIMI 

Program öğrencilere perde dikimine ait mesleki hesaplamaları yapabilme, 
perde çeşitlerini, kullanım yerlerine göre farklılıklarını ve bunlarla ilgili perde 
dikimi tekniklerini kavrayabilme bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefler.

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

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, ev tekstili sektö-
ründe; perdeciler, mefruşat mağazaları, ev tekstili işletmeleri vb. yerlerde 
çalışabilirler.

184
SAAT TÜL STOR
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Alüminyum levha üzerine çizim yaparak desen oluşturabilme, değişik ob-
jeleri süsleyip dekoratif eşya olarak kullanıma sunma amacıyla, folyo, bakır, 
pirinç levha üzerinde çalışma tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi 
kazandırılmaktadır.

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. 

112
SAAT

ALÜMİNYUM 
KABARTMA

Çalışmaya uygun hale getirilmiş ahşap zemin (tuval) üzerine kızgın metal 
kalem ve muhtelif özellikteki uçlarla desen, motif, gravür, dekoratif yazı ve 
resimlerin tonlamalı olarak tek renk metodu kullanılarak ahşap yanığı ton-
ları ’sepya-beyaz’ olarak uygulanabilen kişiler yetiştirilir.

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

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar sanat ve tasarım sektö-
ründeki işletmelerde çalışabilir, kendi ev veya işyerlerinde üretim yapabilirler. 

280
SAAT

AHŞAP YAKMA TEKNİĞİ  
(PYROGRAVURE)
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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 ona-
rım teknikleri, 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.

288 
SAAT

BASİT NAKIŞ 
İĞNE TEKNİKLERİ

Programın eğitimlerinde öğrencilere; banyo takımlarına ait parçaların 
mesleki hesaplamalarını ve süslemelerini yapabilme, takım parçalarını tek-
niğine uygun birleştirebilme bilgi ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Düz dikiş, temel düz dikiş teknikleri, overlok, ev tekstili ve 
ev dekorasyonu ürünleri, ev tekstili kumaşları, kesim, ütüleme, basit nakış 
temel iğne teknikleri, pul ve boncuk dikişleri, kurdele işi, banyo takımları.  

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar ev tekstili sektörün-
de; çeyiz yapan işletmeler, mefruşat mağazaları, ev tekstili işletmeleri vb. 
yerlerde çalışabilirler.

328
SAAT

BANYO TAKIMLARI
 DİKİMİ



57

Bebek odasına ait parçaların mesleki hesaplamalarını, süslemelerini yapa-
bilme, 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 
dekorasyonu, kesim, ütüleme, dekoratif perdeler, basit nakış iğne teknikle-
ri, kurdele 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.

360
SAAT

Tekniğine ve yöreselliğine uygun araç- gereç kullanarak, kalıp hazırlayan, kitre 
bebek, taş bebek, dolgu oyuncak bebek, yapma ve yöresel bebek giydirme ve 
süsleme yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk giysi aksesuarları, renk, açık-koyu ve ışık-
gölge, doku, ev tekstili kumaşları, kalıpla dolgu oyuncak-bebek, soğanlı 
bebek, Fadime bebek, Damal bebek giysisi, taş bebek, kitre bebek yapma-
ya hazırlık, kitre bebek yapımı, kitre bebek giysisi, kitre bebek aksesuarları.  

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar el sanatları teknolo-
jisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve hediyelik 
eşya üretimi yapan işletmeler, kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde 
çalışabilirler.

128
SAAT

BEBEK 
YAPIMI

BEBEK ODASI 
HAZIRLAMA
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Bu programa devam edenler; dantel anglez tekniklerine uygun desen 
araştırıp işlemeye hazırlayabilme ve iğne tekniklerini uygulayabilme bece-
risi 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.

288 
SAAT

DANTEL 
ANGLEZ 

Bu programda öğrencilere, çeyiz ürünleri hazırlamaya ait mesleki hesap-
lamaları ve süslemeleri yapabilme, çeyiz ürünlerinde kullanılan kumaşları 
tanıyabilme, tekniğine uygun fermuar çalışabilme ve parçaları birleştirebil-
me bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Temel mesleki hesaplama, makinede düz dikiş, overlok di-
kiş, ev dekorasyonu ve ev tekstili ürünleri, süsleme, basit nakış temel iğne 
teknikleri, 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, evle-
rinde üretim yapabilirler.

312
SAAT

ÇEYİZ ÜRÜNLERİ 
HAZIRLAMA
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Programda; modele uygun hazırlık yapabilen, gerekli teknikleri uygulayıp 
süsleyerek 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 sektö-
ründeki işletmelerde, ev ve giyim aksesuarı yapan atölyelerde çalışabilir, 
kendi ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

112
SAAT

DAVUL DERİSİ 
PANO YAPMA

Branşın eğitimlerinde öğrencilere; modele uygun hazırlık yapan, teknikleri 
uygulayan ve süsleyerek davul derisi abajuru yapabilme bilgi ve becerisi 
kazandırılır.

Konu Başlıkları: Açık-koyu ve ışık-gölge, renk, tasarı ilkeleri, davul derisi 
abajur.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, el sanatları tekno-
lojisi alanında küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, ev aksesuarı yapan 
atölyelerde, kendi işyeri veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler. 

96
SAAT

DAVUL DERİSİ 
ABAJUR YAPMA
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Bu programda öğrencilere; boyutlu nakış tekniklerine uygun desen araştırıp 
hazırlayabilme, araç gereci işlemeye hazırlayabilme ve boyutlu nakış teknik-
lerini uygulayabilme becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık, desen panosu, desen panosu, basit na-
kış iğne teknikleri, basit nakış temel iğne teknikleri, kurdele işi, dekoratif 
yastık ve minderler. 

İstihdam Alanları: Turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, de-
sen üretimi yapan işletmeler, çeyiz yapan işletmeler, moda evleri, ev tekstili, 
mefruşat mağazalarında, kendi iş yerlerinde ve evlerinde üretim yapabilirler.

192 
SAAT

DEKORATİF
 BOYUTLU NAKIŞ

Ahşap malzeme bilgisine sahip, ahşap objeye uygun hazırlık yapan, ahşa-
ba 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 
boyama, dekoratif işlemler, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması.

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

312
SAAT

DEKORATİF 
AHŞAP SÜSLEME
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Bu programda öğrencilere dekoratif örtü ve kılıflara ait mesleki hesapla-
maları, kumaş seçimlerini ve süslemelerini yapabilme, dekoratif örtü ve kı-
lıf parçalarını tekniğine uygun birleştirebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

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

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

192
SAAT

DEKORATİF 
ÖRTÜ DİKİMİ

Dekoratif ev aksesuarlarına ait teknikleri uygulayabilme, mesleki hesapla-
maları ve süslemeleri yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

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

İstihdam Alanları: Ev tekstili, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işlet-
me ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, kendi ev ve işyerle-
rinde üretim yapabilirler. 

328
SAAT

DEKORATİF 
EV AKSESUARLARI 

HAZIRLAMA
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İSMEK Sosyal Yaşam Merkezlerine gelen 60 yaş ve üzeri katılımcıların; ah-
şap boyama, rölyef, filografi ve daha pek çok el sanatında el becerilerini 
geliştirebilecekleri bir programdır. 

Konu Başlıkları: Ahşap yakma, dekoratif ahşap boyama, bebek odası ha-
zırlama, şiş örücülüğü, kâğıt rölyef, alüminyum rölyef, filografi vb. konular 
programda işlenir. 

Programın Kazanımları: Sosyal Yaşam Merkezlerimizde verilen eğitimler, 
katılımcıların el becerilerini geliştirme ve sosyalleşmeleri hedeflenmektedir. 

120 
SAAT EL SANATLARI  

Bu programda öğrencilere; tekniğe ve modele uygun deri kalıplarını hazır-
lama, astarlama yapma, hazırlık yapabilme, deri parçalarını birleştirme ve 
deri tabloyu süsleyebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Derinin yapısı, deri malzeme kontrolü, geometrik çizimler, 
tasarı ilkeleri, renk, tezgâh 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 atölye-
lerde, modaevlerinde çalışabilir, kendi işyeri ve evlerinde üretim yapabilirler.

280
SAAT

DERİ TABLO
 YAPIMI
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Program; elde Antep işi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, 
araç gereci işlemeye hazırlayabilme ve Antep işi iğne tekniklerini uygula-
yabilme bilgi ve becerisi kazandırmaya yöneliktir.

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, el sanatları teknolojisi 
alanında; turistik ve hediyelik eşya, desen üretimi yapan işletmelerde, çeyiz, el 
nakışı üretimi yapan atölyeler, moda evleri vb. yerlerde çalışabilirler.

296
SAAT

Programın eğitimine katılanlara; elde beyaz iş tekniklerine uygun desen 
araştırıp hazırlayabilme, araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve teknikleri 
uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, el sanatları tekno-
lojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, 
çeyiz ve el nakışı üretimi yapan işletmelerde, moda evleri vb. yerlerde çalı-
şabilir, evde üretim yapabilirler.

224
SAAT

ELDE 
BEYAZ İŞ 

ELDE 
ANTEP İŞİ
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Bu programda öğrencilere; elde kurdele işi tekniklerine uygun desen araş-
tırıp hazırlayabilme, araç gereci işlemeye hazırlayabilme ve kurdele işi tek-
niklerini uygulayabilme becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık, desen panosu, desen tasarımları, basit 
nakış temel iğne teknikleri, basit nakış iğneleri, kurdele işi, işlemelerin ba-
kımı 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.

352 
SAAT

ELDE 
KURDELA İŞİ 

Öğrencilere elde Çin iğnesi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabil-
me, araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve teknikleri uygulayabilme bilgi 
ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

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

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar el sanatları teknolo-
jisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, 
çeyiz ve el nakışı üretimi yapan işletmelerde, moda evleri vb. yerlerde çalı-
şabilir, evde üretim yapabilirler.   

224
SAAT

ELDE 
ÇİN İĞNESİ 
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Programda öğrencilere; elde Maraş işi tekniklerine uygun desen araştırıp 
hazırlayabilme, araç- gereci işlemeye hazırlayabilme ve Maraş işi teknikle-
rini uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk işlemeleri, işlemeye hazırlık, desen pano-
su, desen tasarımları, elde Maraş işine hazırlık, elde Maraş işi, işlemelerin 
bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri. 

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar el sanatları tekno-
lojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, desen 
üretimi yapan işletmeler, çeyiz yapan işletmeler, el nakışı üretimi yapan 
atölyeler, moda evleri vb. yerlerde çalışabilirler.

296
SAAT

Öğrencilere tel sarma tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayıp uygula-
yabilme 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: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, el sanatları tekno-
lojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, 
çeyiz ve el nakışı üretimi yapan işletmelerde, moda evleri vb. yerlerde çalı-
şabilir, evde üretim yapabilirler.

224
SAAT

ELDE 
TEL SARMA

ELDE 
MARAŞ İŞİ
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Bu programda öğrencilere; elde Türk işlemeleri tekniklerine uygun desen 
araştırıp, araç-gereci işlemeye hazırlayarak işleme tekniklerini uygulayabil-
me 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.

360 
SAAT

ELDE 
TÜRK İŞLEMELERİ

Bu programda eğitim alanlara; elde Türk işi tekniklerine uygun desen araş-
tırıp hazırlayabilme, araç gereci işlemeye hazırlayabilme ve Türk işi teknik-
lerini uygulayabilme becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk işleme sanatları, işlemeye hazırlık, desen 
panosu ve tasarımları, elde Türk işi, işlemelerin bakımı ve korunması, ku-
maş 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.

232
SAAT

ELDE
 TÜRK İŞİ
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Öğrencilere, örtü ve mindere ait parçaların mesleki hesaplamalarını ve süs-
lemelerini yapabilme, sandalye, şezlong ve koltuk örtülerinin parçalarını 
tekniğine uygun birleştirebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eği-
tim programıdır.

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: Programı başarıyla tamamlayanlar ev tekstili sektörün-
de; çeyiz yapan işletmeler, mefruşat mağazaları, ev tekstili işletmeleri vb. yer-
lerde çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.  

776
SAAT

Çivilerin arasından tellerin geçirilmesi ile objelere estetik bir görünüm ka-
zandırılması işlemidir. Belli örgü teknikleri kullanılarak, hat yazıları, simetrik 
desenler, amblemler, çiçekler, çizgi film karakterleri vb. görsel unsurlar pa-
nolar haline getirilmektedir. Programda, bu tekniği uygulayabilme bilgi ve 
becerisi kazandırılır. 

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

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

88
SAAT

FİLOGRAFİ
TEKNİĞİ

EV TEKSTİL 
ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA
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Program; elde hesap işi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, 
araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve teknikleri uygulayabilme bilgi ve 
becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, el sanatları tekno-
lojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, 
çeyiz ve el nakışı üretimi yapan işletmelerde, moda evleri vb. yerlerde çalı-
şabilir, evde üretim yapabilirler.

232 
SAAT HESAP İŞİ

Bu programda öğrencilere; ipleri boyama, dokuma araç gereçlerini kul-
lanma, halı dokumaya hazırlık yapma, halı dokuma ve dokumayı bitirme 
işlemleri öğretilir.

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

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

488
SAAT HALI DOKUMA



69

Dünya literatürüne “Türk danteli” olarak giren, tekniği örgü olan bir el sana-
tıdır. Programda, öğrencilere farklı teknikleri uygulayarak iğne oyası yap-
ma becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk işleme sanatları, desen tasarımları, iğne 
oyası, ütüleme, 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.

216
SAAT

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

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk işleme sanatları, desen tasarımları, iğne 
oyası çiçek yapımı, ütüleme, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş ona-
rım teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; turistlik ve hediyelik eşya, 
desen, çeyiz, nakış üretimi yapan işletme ve atölyelerde, moda evlerinde 
çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

96
SAAT

İĞNE OYASI
ÇİÇEK YAPIMI

İĞNE OYASI
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Öğrencilere; kadife işi tekniğine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, ka-
dife işi tekniğini uygulayabilme, makinenin basit arızalarını giderebilme 
bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. 

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, turistik ve hediyelik 
eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakışı üretimi ya-
pan işletmelerde çalışabilir, evde üretim yapabilirler. 

216 
SAAT KADİFE İŞİ

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 ile çalışma, kompozisyonu 
renklendirme, jel mum yapımına hazırlık, jel mum yapımı. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, turistik ve hediyelik 
eşya yapan işletmelerde, mum üretim atölyelerinde çalışabilir, kendi ev ve 
işyerlerinde üretim yapabilirler. 

120
SAAT

JEL MUM 
YAPIMI
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Birden çok ayrı katmanın üst üste özel tekniklerle bir araya getirilerek de-
rinliği olan üç boyutlu tablolar oluşturulması olarak tarif edilir. Bir fotoğra-
fın ya da posterin tek tek kesilerek, en arka plandan, ön plana, çeşitli malze-
me destekleriyle, tekrar bir araya getirilmesi işlemidir. Asıl olan orijinalliğin 
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 üre-
timi yapan işletme ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, evle-
rinde üretim yaparak gelir elde edebilirler.

216
SAAT

Öğrencilere, kâğıt çiçek temel tekniklerini ve değişik teknikleri kullanarak, 
ürün haline dönüştürebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim 
programıdır.

Konu Başlıkları: Renk, açık-koyu ve ışık-gölge, yapma çiçekçilikte temel 
teknikler-1, yapma çiçekçilikte temel teknikler-2, kâğıt çiçek. 

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar el sanatları teknolo-
jisi alanında, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, yapma çiçek üretimi 
yapan atölyeler, ev aksesuarı yapan atölyeler, kendi iş yerinde veya evinde 
vb. yerlerde çalışabilirler.

216
SAAT

KAĞIT ÇİÇEK
(QUILLING)

KAĞIT RÖLYEF
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Tekniğe ve modele uygun kumaşı sertleştirme, kalıp hazırlama, renklendir-
me, ütüleme, toplama, dallama ve buketleyerek fantezi yaka çiçeği yapa-
bilme bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirilir.

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk süsleme sanatları, renk, tasarı ilkeleri, de-
sen tasarımları, işlemeye hazırlık, basit nakış temel iğne teknikleri, keçe ev 
aksesuarları, keçe giyim aksesuarları, el sanatları ürünlerinin bakımı ve ko-
runması.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; küçük veya büyük ölçekli 
işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan atölyelerde, ev aksesuarı yapan 
atölyelerde, kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler. 

320 
SAAT

KEÇE AKSESUARLARI 
YAPIMI

Öğrencilere, kasnak sallayarak yapılan makine nakışlarının teknik ve de-
senlerini araştırıp hazırlayabilme, makine nakışlarını uygulayabilme, maki-
nenin basit arızalarını giderebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Makineyi hazırlama ve basit arızalar, işlemeye hazırlık, de-
sen tasarımları, desen panosu, kum işi, astragan ve blonya iğnesi, kadife işi, 
Çin iğnesi, aplike, beyaz iş, 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 ve makine nakışı üretimi yapan 
işletme ve atölyelerde, modaevlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

536
SAAT

KASNAK SALLAYARAK YAPILAN
MAKİNE NAKIŞLARI
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Programda öğrencilere; tekniğe ve geleneğe uygun olarak yün atma ve 
serpme, keçeleştirme, keçede desenleme ve keçe ürünleri yapabilme bilgi 
ve becerisi kazandırılır.  

Konu Başlıkları: Keçe yünleri boyama, keçe yün atma serpme, keçeleştir-
me, keçe desenleme, keçe giyim aksesuarları, keçe ev aksesuarları, el sa-
natları ürünlerinin bakımı ve korunması. 

İstihdam Alanları: Branşın eğitimini başarıyla tamamlayanlar; ev tekstili, 
turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletme ve atölyelerde, kendi ev iş 
yerlerinde üretim yapabilirler. 

224
SAAT

Programda kırkyama el sanatına ait mesleki hesaplamaları yapabilme, kırk-
yama temel tekniklerini kavrayabilme, kırkyama parçalarını tekniğine uy-
gun birleştirebilme ve yorganlama yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

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

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

552
SAAT KIRKYAMA

KEÇE YAPIMI
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Bu programda öğrencilere; tekniğe ve modele uygun kalıp hazırlama, köse-
leyi tıraşlama, kalıbı uygulama, çantayı süsleyip birleştirebilme eğitimi verilir.

Konu Başlıkları: Renk bilgisi, elde birleştirme teknikleri, çanta tasarımı, kö-
sele 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.

144 
SAAT

KÖSELE ÇANTA 
YAPMA

Programda öğrencilere; koltuk sandalye giydirmeye ait mesleki hesapla-
malar, uygun kumaş seçimlerini yapabilme ve koltuk-sandalye giydirme 
becerisi kazandırılır.

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

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar ev tekstili sektörün-
de; çeyiz yapan işletmeler, mefruşat mağazaları, ev tekstili işletmeleri vb. 
yerlerde çalışabilirler.

192
SAAT

KOLTUK-SANDALYE
 GİYDİRME
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Bu programda öğrencilere; tekniğe ve modele uygun kalıp hazırlama, kö-
seleyi tıraşlama ve kalıbı uygulama, kemeri süsleme ve birleştirme konula-
rında 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.

144
SAAT

Öğrencilere kum işi tekniğine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, tekni-
ğini uygulayabilme, makinenin basit arızalarını giderebilme bilgi ve bece-
risinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, turistik ve hediyelik 
eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakışı üretimi ya-
pan işletmelerde çalışabilir, evde üretim yapabilirler.

248
SAAT KUM İŞİ

KÖSELE KEMER 
YAPMA
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Programın eğitiminde öğrencilere, beyaz iş tekniğine uygun desen araştı-
rıp hazırlayabilme, beyaz iş tekniğini uygulayabilme, makinenin basit arı-
zalarını giderebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

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

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi alanın-
da; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz, el 
nakışı, makine nakışı üretimi yapan atölyelerde ve modaevlerinde çalışabi-
lir, evlerinde üretim yapabilirler.

248 
SAAT

MAKİNEDE 
BEYAZ İŞ

Yün, ipek, pamuk, keten gibi doğal ya da yapay kaynaklı ipliklerle dokunan 
kumaşların üzerini fırça ile boyayarak resimleme, desenleme bilgi ve bece-
risinin kazandırıldığı bir programdır. 

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

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

176
SAAT

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

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, turistik ve hediyelik 
eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakışı üretimi ya-
pan işletmelerde çalışabilir, evde üretim yapabilirler. 

248
SAAT

Makinede dantel sarma ve piko yapma tekniğine uygun desen hazırlaya-
bilme ve bu el sanatının tekniklerini uygulayabilme becerisine sahip kişile-
rin yetiştirildiği bir programdır. 

Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık, desen panosu hazırlama, desen tasarım-
ları yapma, makineyi hazırlama ve basit arızalar, zikzak dikişi, kasnaksız ma-
kine nakışları, işlemelerin bakımı ve kumaş onarım teknikleri.

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

272
SAAT

MAKİNEDE DANTEL 
SARMA ve PİKO YAPMA

MAKİNEDE 
ÇİN İĞNESİ
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Öğrencilere; makinede Maraş işi tekniğine uygun desen araştırıp hazırlaya-
bilme, Maraş işi tekniğini uygulayabilme, makinenin basit arızalarını gide-
rebilme 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 onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar turistik ve hediyelik 
eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakışı üretimi ya-
pan işletmelerde çalışabilir, evde üretim yapabilirler.

320 
SAAT

MAKİNEDE 
MARAŞ İŞİ

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 ma-
kine nakışları, nakış tasarımları, makinede Türk işi, makinede Antep işine 
hazırlık, makinede Antep işi, makinede Maraş işine hazırlık, makinede Ma-
raş işi, işlemelerin bakımı ve kumaş onarım teknikleri.

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

544
SAAT

MAKİNEDE GELENEKSEL 
TÜRK İŞLEMELERİ
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Öğrencilere; makinede Türk işi tekniğine uygun desen araştırıp hazırlaya-
bilme, tekniği uygulayabilme ve makinenin basit arızalarını giderebilme 
bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Makineyi hazırlama ve basit arızalar, işlemeye hazırlık, de-
sen panosu, desen tasarımları, makinede Türk işi yapma, işlemelerin bakı-
mı ve korunması, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, turistik ve hediyelik 
eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakışı üretimi yapan 
işletmelerde ve moda evlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler. 

256
SAAT

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

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, metal çiçek.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar, el sanatları tekno-
lojisi sektöründe faaliyet gösteren küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, 
yapma çiçek üretimi ve ev aksesuarları yapan atölyelerle kendi iş yeri veya 
evinde çalışabilir.

96
SAAT

METAL ÇİÇEK 
YAPMA 

MAKİNEDE 
TÜRK İŞİ
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Programın eğitimi; tekniğe ve modele uygun kalıp ve hamuru hazırlayabil-
me, kumaşı sertleştirme, hamuru ve kumaşı renklendirme, ütüleme, topla-
ma, dallama 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 yapabilirler.

160 
SAAT

ÖZEL GÜN ve NİKÂH 
ŞEKERİ HAZIRLAMA

Bu branşta nevresim takımlarına ait mesleki hesaplamaları ve süslemele-
ri yapabilme, nevresim takımı parçalarını tekniğine uygun birleştirebilme 
bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Makinede düz dikiş, overlok dikiş, fermuar dikimi, ilik-düğ-
me, 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 yerle-
rinde üretim yapabilirler.

136
SAAT

NEVRESİM TAKIMLARI 
DİKİMİ

Program; deseni çizebilen, kumaş ve renkleri hazırlayabilen, boyama, batik 
ve ebru yapabilen kişilerin yetiştirilmesini hedefler. 

Konu Başlıkları: Kumaş hazırlama, renkleri hazırlama, boyama, şablonla 
boyama, batikle boyama, ebru ve ipek boyama.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar çeyiz ve ev tekstili yapan işletme ve atöl-
yelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

64
SAAT

KUMAŞ 
DESENLEME 
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Programda; perde dikimine ait mesleki hesaplamaları yapabilme, perde 
çeşitlerini, kullanım yerlerine göre farklılıklarını ve bunlarla ilgili perde diki-
mi tekniklerini bilme ve perde dikimini gerçekleştirebilme bilgi ve becerisi 
kazandırılır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok dikiş, ütüleme, dekoratif perdelerin ha-
zırlanması ve dikimi. 

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar ev tekstili üretimi ya-
pan atölye ve işletmelerde, perdecilerde ve mefruşat mağazalarında çalışa-
bilir, evlerinde üretim yapabilirler.

120
SAAT

Rölyef, bir fotoğrafın veya kompozisyonun üç boyutlu olarak modellenme-
sidir. Bu çalışmalar gerçek boyutlarda olabileceği gibi belli ölçülerde küçül-
tülerek de yapılabilir. Kalıbı hazırlanan tarihi yapılar veya mekânlar rölyef 
teknikleriyle çalışılarak üç boyutlu olacak şekilde bir zemin üzerine monte 
edilir. Seramik hamuru, kil, taş, ahşap kaplama gibi işlenebilir malzemelerle 
de yüzeyde doku çalışmaları yapılır. Bu programa öğrenciler, tekniğine uy-
gun rölyef çalışmaları yapabilme bilgi ve becerisi kazanır.   

Konu Başlıkları: Perspektif, renk, tasarım bilgisi, dış mekân, figür çalışması, 
iç mekân.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, el sanatları teknoloji-
si sektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan 
atölyeler, kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

176
SAAT RÖLYEF YAPIMI 

ÖZEL PERDELER 
HAZIRLAMA
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Branşın eğitimlerinde; doğru araç-gereç hazırlayıp, örgü şifresini okuyabil-
me, 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: Programı başarıyla tamamlayanlar küçük veya büyük 
ölçekli işletmelerde çalışabilir,  evinde üretim yapabilirler.

240 
SAAT

ŞİFRE DANTELİ
 YAPMA

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

Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok, ev tekstili kumaşları, temel mesleki he-
saplama, ütüleme, basit nakış temel iğne teknikleri, tığ oyası, pul ve bon-
cuk dikişleri, dekoratif örtüler 1-2.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar ev tekstili sektörün-
de; çeyiz yapan işletmelerde, mefruşat mağazalarında, ev tekstili işletme-
leri vb. yerlerde çalışabilirler.

296
SAAT

SALON TAKIMLARI 
DİKİMİ
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Bireylere; Şile bezi dokumada, dokuma araç gereçlerini kullanarak, doku-
maya hazırlık yapabilme, dokuyabilme ve bitirme işlemlerini yapabilme 
bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Mekikli dokumada desen, mekikli dokumaya hazırlık, be-
zayağı dokuma, Şile bezi dokumaya hazırlık, Şile bezi dokuma.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar dokuma fabrikala-
rında, dokuma atölyelerinde, turistlik ve hediyelik eşya üretimi yapan işlet-
melerde, kendi işyerinde veya evinde vb. üretim yapabilirler.

256
SAAT

Bu programda verilen eğitimlerle öğrencilere, modele uygun şiş örgü te-
mel tekniklerini kullanarak, şapka örebilme konusunda bilgi ve beceri ka-
zandırılır.

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, el sanatları tekno-
lojisi sektöründeki işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde çalışa-
bilir, evlerinde üretim yapabilirler.

160
SAAT ŞİŞ ÖRGÜ ŞAPKA 

ŞİLE BEZİ DOKUMA
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Branşın eğitimlerinde; doğru araç-gereç hazırlayıp, örgü şifresini okuyabil-
me, 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: Programı başarıyla tamamlayanlar küçük veya büyük 
ölçekli işletmelerde çalışabilir,  evinde üretim yapabilirler.

160
SAAT

ŞİŞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE
 ŞAL ÖRME

Branşın eğitimlerinde; modele uygun şiş örgü temel tekniklerini ve deği-
şik teknikleri kullanarak, hırka örme ve süsleme yapabilme bilgi ve becerisi 
kazandırılır.

Konu Başlıkları: Şiş örücülüğüne hazırlık, şiş örücülüğü temel teknikleri, 
şekillendirme, kol kesimi, reglan kol kesimi, cep örme, yaka, şiş örücülü-
ğünde karışık tekniklerden model üretme, süsleme.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar küçük veya büyük 
ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde çalışabilir evlerinde 
üretim yapabilirler.

240
SAAT

ŞİŞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE 
HIRKA ÖRME
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Bireylere; Şile bezi dokumada, dokuma araç gereçlerini kullanarak, doku-
maya hazırlık yapabilme, dokuyabilme ve bitirme işlemlerini yapabilme 
bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Mekikli dokumada desen, mekikli dokumaya hazırlık, be-
zayağı dokuma, Şile bezi dokumaya hazırlık, Şile bezi dokuma.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar dokuma fabrikala-
rında, dokuma atölyelerinde, turistlik ve hediyelik eşya üretimi yapan işlet-
melerde, kendi işyerinde veya evinde vb. üretim yapabilirler.

60
SAAT

Tabii çiçekleri ayrıntılarına inerek aynen kopya etme veya ana hatlarını mu-
hafaza ederek yeniden meydana getirmeye yönelik bir el sanatıdır. Branşın 
eğitiminde öğrencilere, tabii kumaştan çiçek yapma bilgi ve becerisi ka-
zandırılır. 

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

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar el sanatları sektörün-
deki işletmelerde, yapma çiçek ve ev aksesuarı yapan atölyelerde çalışabi-
lir, kendi evlerinde üretim yapabilirler.

184
SAAT

TABİİ KUMAŞ
ÇİÇEK YAPMA

ŞİŞ VE TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜ 
OYUNCAK BEBEK YAPIMI 

(AMİGURUMİ)  
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Bu programda öğrenciye, tel kırma tekniklerine uygun desen araştırıp ha-
zırlayabilme, araç gereci işlemeye hazırlayabilme ve teknikleri uygulayabil-
me becerisi kazandırılır.

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

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar turistik ve hediyelik eşya, çe-
yiz, ev tekstili üretimi yapan işletme ve atölyelerde, modaevlerinde çalışa-
bilir, evlerinde üretim yapabilirler.

232
SAAT TEL KIRMA

Uygulanan eğitim programında, modeline uygun çeşitli teknikleri kulla-
narak tel, çivi ve misinalı, örme düğümlü takı yapabilme bilgi ve becerisi 
kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Takının gelişimi, tarihsel ve kültürel takılar, renk, takı ta-
sarımı, makrame örgü ve kullanılan temel düğüm teknikleri, örme ve dü-
ğümlü takılar, misinalı takılar, tel ve çivi takıları.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, el sanatları tekno-
lojisi sektöründeki işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde ve takı 
tasarımı yapan firmalarda çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

232
SAAT

TAKILAR 
(MİSİNALI-ÇİVİLİ-ÖRME-DÜĞÜMLÜ)



87

Programın eğitimlerinde öğrencilere, modele uygun tığ örgü temel teknik-
lerini ve değişik teknikleri kullanarak, örgüyü ürün haline dönüştürme ve 
süsleme yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Tığ örücülüğünde temel teknikler, tığ örücülüğünde te-
mel kroşe çeşitlerinden farklı dokular oluşturma, tığ örgü şapka, tığ örgü 
çanta, tığ örgü para kesesi, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar el sanatları teknoloji-
si sektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan 
atölyeler, kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

344
SAAT

Branşın eğitimleri; tekniğe ve modele uygun seramik hamurunu hazırlaya-
bilen, renklendiren, hamuru açan, ütülemesini, toplamasını, dallamasını ve 
tanzimini yapabilen kişiler yetiştirmeyi hedefler.

Konu Başlıkları: Renk, açık-koyu ve ışık-gölge, yapma çiçekçilikte temel 
teknikler 1-2, tutkallı hamur çiçek.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar; küçük veya büyük ölçekli 
işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan atölyelerde, ev aksesuarı yapan 
atölyelerde, kendi işyerinde, evinde vb. yerlerde çalışabilirler. 

216
SAAT

TUTKALLI HAMUR 
ÇİÇEK YAPMA

TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜ



88

Yatak örtülerinin hazırlanmasında gerekli mesleki hesaplamaları ve ürün 
süslemelerini yapabilen, yatak örtülerinin parçalarını tekniğine uygun bir-
leştirebilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programdır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, temel dikiş teknikleri, overlok dikiş, yatak örtü-
leri dikimi.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar ev tekstili sektöründe; çeyiz 
yapan işletmeler, mefruşat mağazaları ve ev tekstili işletmelerinde çalışa-
bilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

136
SAAT

YATAK ÖRTÜLERİ 
DİKİMİ

Yatak odasına ait ürünlerin hazırlanmasında gerekli mesleki hesaplamaları 
ve ürün süslemelerini yapabilen, kumaşları tanıyan, yatak odası ürünleri-
nin parçalarını tekniğine uygun birleştirebilen kişilerin yetiştirildiği bir eği-
tim programıdır. 

Konu Başlıkları: Makinede düz  ve overlok dikiş, temel dikiş teknikleri, ev 
dekorasyonu ve ev tekstili ürünleri, ev tekstili kumaşları, ütüleme, nevre-
sim takımları, 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.

440
SAAT

YATAK ODASI TEKSTİLİ 
HAZIRLAMA



89

Yöresel kilim dokumalarında, dokuma araç gereçlerini kullanarak, doku-
maya hazırlık yapabilen, dokuyabilen ve bitirme işlemlerini yapabilen kişi-
ler yetiştirmeyi hedefler.

Konu Başlıkları: Kirkitli dokuma tezgâhları, kirkitli dokumalarda çözgü, kir-
kitli dokumalarda basit desen çizimi, kirkitli dokumaya hazırlık, kilim do-
kuma 1-2, Sarız kilimi dokuma, eşme kilimi dokumaya hazırlık, eşme kilimi 
dokuma, Kelkit kilimi dokumaya hazırlık, Kelkit kilimi dokuma.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, el teknolojisi ala-
nında; dokuma fabrikaları, dokuma atölyeleri, turistik ve hediyelik eşya ya-
pan işletmeler, kendi işyerleri veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler. 

792
SAAT

Öğrencilere; zikzak makinede aplike tekniklerine uygun desen araştırıp ha-
zırlayabilme, teknikleri uygulayabilme, makinenin basit arızalarını gidere-
bilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Makineyi hazırlama ve basit arızalar, kasnaksız makine na-
kışları, işlemeye hazırlık, desen panosu, desen tasarımları, makinede aplike 
yapma, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, turistik ve hediyelik 
eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakışı üretimi ya-
pan işletmelerde çalışabilir, evde üretim yapabilirler. 

280
SAAT

ZİKZAK MAKİNEDE
 APLİKE

YÖRESEL KİLİM
DOKUMA



90

Doğru araç gereç kullanarak, tekniğine uygun sepet örebilen kişilerin ye-
tiştirildiği bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Bitkisel örücülüğe hazırlık, sepet örme, el sanatları ürünle-
rinin bakımı ve korunması. 

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar el sanatları teknoloji-
si alanında; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan 
atölyelerde, kendi iş yerlerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

128
SAAT

SEPET 
ÖRÜCÜLÜĞÜ 

Branşın eğitimleri; doğru araç-gereç kullanarak tekniğine uygun turistik 
eşyalar yapabilen bireyler yetiştirmeye yöneliktir.  

Konu Başlıkları: Turistik ve hediyelik eşyalar, hediyelik eşya ambalajları.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar el sanatları teknoloji-
si alanında; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan 
atölyelerde, kendi iş yerlerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

128
SAAT

TURİSTİK VE HEDİYELİK 
EŞYA YAPIMI

İpek kozalarına kalıp uygulayabilen, boyayabilen, toplama, dallama ve tan-
zimini yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Renk, ipek kozasından objeler, pul ve boncuk dikişleri.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar el sanatları teknoloji-
si alanında; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan 
atölyelerde, kendi iş yerlerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

128
SAAT

İPEK KOZASI 
EL ÜRÜNLERİ



91

Modele uygun tığ örgü temel tekniklerini ve değişik teknikleri kullanarak 
çanta ören ve süsleme yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Tığ örücülüğünde temel teknikler, tığ örücülüğünde te-
mel kroşe çeşitleri, tığ örücülüğünde kroşe çeşitlerinden farklı dokular 
oluşturma, tığ örücülüğünde teknikleri birleştirerek desen oluşturma, tığ 
örgü çanta, şiş örücülüğünde süsleme.  

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar el sanatları teknoloji-
si sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan 
atölyeler, kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

200
SAAT

TIĞ ÖRGÜ 
ÇANTA

Programda öğrencilere; kabartma ve kazıma tekniği ile resim yapma sana-
tı olan gravür sanatının, resmin yağlı boya ile tuvale aktarımında olduğu 
gibi ipliklerin kumaşa kum işi tekniği ile nakşedilerek resim hazırlanması 
öğretilir. 

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, turistik ve hediyelik 
eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakışı üretimi ya-
pan işletmelerde çalışabilir, evde üretim yapabilirler.

96
SAAT

KUM İŞİ GRAVÜR 
TEKNİĞİ



92

Mutfak takımının parçalarının mesleki hesaplamalarını ve süslemelerini 
yapabilme, takımın parçalarını tekniğine uygun birleştirebilme bilgi ve be-
cerisine sahip kişilerin yetiştirildiği eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok, ev tekstili ve ev dekorasyonu ürünleri, 
ev tekstili kumaşları, basit nakış iğneleri, kurdele işi, elde aplike, dekoratif 
perdeler-1, kumaş onarım teknikleri, mutfak takımları. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ev tekstili sektörün-
de; çeyiz yapan işletmelerde, mefruşat mağazalarında, ev tekstili işletmele-
rinde çalışabilirler.

288
SAAT

MUTFAK TAKIMLARI 
HAZIRLAMA 

Modele uygun hazırlık yapan, ip uzunluğunu hesaplayan, düğüm teknik-
lerini uygulayan ve süsleyerek çanta hazırlayabilen kişilerin yetiştirildiği bir 
eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Tasarı ilkeleri, makrome temel düğüm teknikleri (1-2), 
makrome çanta, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması. 

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar el sanatları teknoloji-
si sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan 
atölyeler, kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler. 

176
SAAT

MAKRAME 
ÇANTA YAPMA 



93

Dekoratif el sanatlarında yoyo tekniği, katedral penceresi tekniği, katlama 
tekniği, doldurma tekniğinin anlatıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, ütüleme, kesim, elde birleştirme teknikleri, basit 
nakış temel iğne teknikleri, dekoratif kırkyama, aplike, kırkyamada yorgan-
lama yapma. 

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

240
SAAT

Branşın eğitiminde öğrencilere; çocuk ve bebekler için desenli, renkli ve 
yumuşak dokuya sahip olan kumaşlardan kedi, köpek, tavşan, panda, as-
lan, fil, kuş, kaplumbağa gibi hayvan modellerinin kalıplarını hazırlama, bu 
kalıpları doğru kumaşa uygulayarak dolgu oyuncak hayvan yapabilme bil-
gi ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Dolgu oyuncak yapımına hazırlık, dolgu oyuncak hayvan yapımı. 

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar el sanatları teknolo-
jisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve hediyelik 
eşya üretimi yapan işletmeler, kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde 
çalışabilirler.

64
SAAT

OYUNCAK HAYVAN 
YAPIMI

DEKORATİF 
KIRKYAMA



94

Bu programa devam edenlere, dantel anglez ajur tekniklerini uygulayabil-
me becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık, dantel anglez ajurlar. 

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.

96
SAAT

DANTEL ANGLEZ 
AJURLAR

Desene uygun hazırlık yapan, rölyef, kâğıt rölyef ve quilling tekniklerini 
kullanarak uygulayan ve renklendirerek üç boyutlu dekoratif uygulama ya-
pabilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Rölyef pano yapımı, kâğıt rölyef, quilling.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, el sanatları teknolojisi 
sektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, atölyelerde kendi iş yerin-
de veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

64
SAAT

ÜÇ BOYUTLU 
DEKORATİF RÖLYEF



95

“Çarpı işi” denilen kanaviçe; kare desenli, genellikle keten kumaş üzerine 
çapraz işlemelerle, bir modele göre yapılan elişidir. Programda öğrencilere, 
etamin veya normal kumaş üzerine kanaviçe işlerin yapımı öğretilir. 

Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık, basit nakış iğne teknikleri, kanaviçe 
ürünlerin ütülenmesi. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, turistik ve hediyelik 
eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakışı üretimi ya-
pan işletmelerde çalışabilir, evde üretim yapabilirler.

96
SAAT

Programın eğitiminde; çalışmaya uygun hale getirilmiş ahşap zemin (tuval) 
üzerine kızgın metal kalem ve muhtelif özellikteki uçlarla desen, motif, gravür, 
dekoratif yazı ve resimlerin tonlamalı olarak tek renk metodu kullanılarak ah-
şap 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: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar,  sanat ve tasarım sektö-
ründeki işletmelerde çalışabilir, kendi ev veya işyerlerinde üretim yapabilirler. 

64
SAAT

AHŞAP YAKARAK 
RESİMLEME

KANAVİÇE 



96

Fotoğraf makinesi ayarlarını yapabilme, farklı mesafelerden fotoğraf çeke-
bilme ve bilgisayarda grafik düzenlemeler yapabilme bilgi ve becerisinin 
kazandırıldığı eğitim programıdır.

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar gazetecilik sektö-
ründe, yazılı basın kuruluşlarında, medya kuruluşlarında, haber ajanslarında      
çalışabilirler.

200
SAAT

DİJİTAL 
FOTOĞRAFÇILIK 

GAZETECİLİK



97

Bu programda tasarım özelliklerini tanıyan, tasarım prensiplerini, tasar-
lama yöntemlerini, artistik çizim ilkelerini bilen ve siluete giysiyi giydirip 
renklendirme 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 tek-
nik 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.

312
SAAT

KADIN GİYSİLERİ 
ARTİSTİK ÇİZİM

Bu programda bireylere; giysi teknik çizimlerini tekniğe uygun olarak ya-
pabilme, çizgi çeşitlerini doğru olarak çizebilme, teknik föy hazırlayabilme 
bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Giysi detayları teknik çizimleri, fermuar, yaka, cep, kol tek-
nik 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 uy-
gulamalı ceket, model uygulamalı kaban çizimleri.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar; stilist asistanı, mo-
delist asistanları, teknik çizim elemanı olarak çalışabilirler.

80 
SAAT

GİYSİ TEKNİKLERİ 
ÇİZİMİ

GİYİM ve ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ



98

Tasarım öğelerini tanıyan, tasarlama prensip, yöntem ve ilkelerini bilen, 
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 kadın ayakkabı kalıpları, temel ayakkabı kalıpları, ayakkabı çizimleri.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, deri giyim sektö-
ründe üretim ve tasarım yapan işletme ve atölyelerde istihdam imkânı bu-
labilir, kendi ev ve işyerlerinde çalışabilirler.

120
SAAT

AYAKKABI 
TASARIMI 

Program; sektördeki tekniklere ve moda trendlerine uyumlu, özgün ayak-
kabı ve çanta kalıpları hazırlamak ve örnek model oluşturma süreçlerini 
içermektedir. Eğitim alan bireyler üretici kanallarında yer alan işletmelere 
koleksiyona uygun model hazırlama becerisi kazanmaya yöneliktir. 

Konu Başlıkları: Ölçü alma, profil çıkarma, ayakkabı, çizme model oluştur-
ma teknikleri, ayakkabıda takımlama teknikleri, çanta kalıbı hazırlama ve 
model geliştirme, prototip model oluşturma teknikleri. 

İstihdam Alanları: Ayakkabı ve çanta sektöründe üretim yapan atölye ve 
fabrikaların modelhane bölümünde model bölümü sorumlusu, modelci, 
ıstampacı olarak istihdam edilirler. Ayrıca, ayakkabı yan sanayi fabrikala-
rında, çanta üretim atölye ve fabrikalarının modelhane bölümünde, deri 
aksesuar üretim işletmelerinde çalışabilirler.

240 
SAAT

AYAKKABI VE ÇANTA 
KALIBI HAZIRLAMA 



99

Tasarım öğelerini tanıyan, tasarlama prensip, yöntem ve ilkelerini bilen, bil-
gisayarda Corel-Draw ve Photoshop programları ile ayakkabı çizimi yaparak 
yeni modeller tasarlayabilecek kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Corel-Draw, Photoshop, bilgisayarda ayakkabı artistik çi-
zimi, bilgisayarda gova modeli, molyer modeli, çizme modeli, rok modeli, 
ayakkabı teknik çizimleri, moodboard hazırlama, colorboard hazırlama, 
temaya göre ayakkabı koleksiyonu oluşturma, dijital portfolyo oluşturma.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ayakkabı üretim 
atölye ve fabrikalarında, ayakkabı yan sanayi fabrikalarında, deri aksesuar 
üretim işletmeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

120
SAAT

BİLGİSAYARDA 
AYAKKABI TASARIMI 

Tasarım öğelerini tanıyan, tasarlama prensip, yöntem ve ilkelerini bilen, bil-
gisayarda Corel-Draw ve Photoshop programları ile çanta çizimi yaparak 
yeni modeller tasarlayabilecek kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Corel-Draw, Photoshop, bilgisayarda çanta artistik çizimi, 
bilgisayarda kol çantası, okul çantası, portföy, çanta teknik çizimleri, mo-
odboard hazırlama, colorboard hazırlama, temaya göre çanta koleksiyonu 
oluşturma, dijital portfolyo oluşturma.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, çanta üretim 
atölye ve fabrikalarında, çanta yan sanayi fabrikalarında, deri aksesuar üre-
tim işletmeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

120
SAAT

BİLGİSAYARDA ÇANTA ve 
AKSESUAR TASARIMI



100

Program öğrencilere; kadın giysi kalıplarını CAD sistemi donanımlı bilgi-
sayar ortamında Gerber Accumark programı ile kullanabilme, program ile 
kalıp hazırlama, digit yapabilme, kalıp ve pastal hazırlama bilgi ve becerisi 
kazandırmaktadır.

Konu Başlıkları: Programın tanıtımı, etek, elbise, pantolon, erkek gömleği ka-
lıpları hazırlama, model uygulama ve serileme teknikleri, digit yapma teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla bitirenler, orta veya büyük ölçekli tekstil 
kuruluşlarında, kalıp bürolarında veya kendi atölyelerinde istihdam edilebilirler.

184
SAAT

BİLGİSAYARDA GİYSİ 
KALIBI HAZIRLAMA 

Bu program öğrencilere; modelistlikte kullanılan ASSYST bilgisayar progra-
mını kullanabilme ve program ile kalıp hazırlama becerisi kazandırmaktadır.

Konu Başlıkları: Programın tanıtımı, ölçüye göre temel kalıp hazırlama, ka-
lıp düzeltmeleri ve model uygulamaları, serileme teknikleri, pastal yerleşi-
mi hazırlama, digit kullanma ve digit yapma teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar orta veya büyük öl-
çekli tekstil kuruluşlarında, kalıp bürolarında veya kendi atölyelerinde istih-
dam edilebilirler. 

128 
SAAT

BİLGİSAYARLI 
MODELİSTLİK 

(ASSYST)
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Tasarım öğelerini tanıyan, tasarlama prensip, yöntem ve ilkelerini bilen, bil-
gisayarda Corel-Draw ve Photoshop programları ile ayakkabı çizimi yaparak 
yeni modeller tasarlayabilecek kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Corel-Draw, Photoshop, bilgisayarda ayakkabı artistik çi-
zimi, bilgisayarda gova modeli, molyer modeli, çizme modeli, rok modeli, 
ayakkabı teknik çizimleri, moodboard hazırlama, colorboard hazırlama, 
temaya göre ayakkabı koleksiyonu oluşturma, dijital portfolyo oluşturma.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ayakkabı üretim 
atölye ve fabrikalarında, ayakkabı yan sanayi fabrikalarında, deri aksesuar 
üretim işletmeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

128
SAAT

BİLGİSAYARLI 
MODELİSTLİK 

(POLYPATTERN)

Bu program öğrencilere; modelistlikte kullanılan Stylecad bilgisayar prog-
ramını başarı ile kullanabilme ve program ile model çizimi yapabilme be-
ceresi kazandırmaktadır. 

Konu Başlıkları:  Pastala hazırlık dosyaları, model dosyası, pastal hazırla-
ma işlemi, pastal programı, parça menüsü, bandıl menüsü, pastal menüsü, 
plotter bir çizim gönderilmesi, parça çizimi, pastal çizimi, terimler.

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

128
SAAT

BİLGİSAYARLI 
MODELİSTLİK 

(STYLECAD)
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Bu program öğrencilere; modelistlikte kullanılan Wearcad bilgisayar progra-
mını kullanabilme ve program ile kalıp hazırlama becerisi kazandırmaktadır.

Konu Başlıkları: Programın tanıtımı, ölçüye göre kalıp hazırlama, kalıp dü-
zeltmeleri ve model uygulamaları, serileme teknikleri, pastal yerleşimi ha-
zırlama, 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 istihdam edilebilirler. 

128
SAAT

BİLGİSAYARLI 
MODELİSTLİK 

(WEARCAD)

Branşın eğitimleri katılımcılara, modelistlikte kullanılan Gerber, Stylecad ve 
Wearcad  bilgisayar programından biri ile pastal planı hazırlama ve drop-
landırma yapma bilgi ve becerisi kazandırmayı hedefler.

Konu Başlıkları: Droplandırma ve pastal menülerinin tanıtımı, yönlü ve 
yönsüz kumaşlarda pastal planı, etek, pantolon, beden kalıplarında pastal 
planı örnekleri hazırlama işlemleri. Droplandırma menülerinin kullanımı, 
etek, pantolon, beden kalıplarında droplandırma örneklerinin hazırlanma-
sı işlemlerini içermektedir.

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

48 
SAAT

DROPLAMA ve PASTAL 
RESMİ HAZIRLAMA 
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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 
hazırlama ve çıktı alma.

İstihdam Alanları:  Programı bitirenler;  giyim ve tasarım sektöründe hiz-
met veren tekstil kuruluşlarında, nakış, kumaş ve desen baskı atölyelerin-
de, modaevlerinde çalışabilir.

120
SAAT

BİLGİSAYARDA KUMAŞ 
ve BASKI DESENİ 

TASARIMI

Tasarım özelliklerini tanıma, tasarım prensiplerini, tasarlama yöntemlerini, 
artistik çizim ilkelerini bilme ve bunları stilistlik programları vasıtasıyla bil-
gisayar ortamında yapabilme becerisinin kazandırıldığı bir programdır.

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

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

80
SAAT

BİLGİSAYARLI 
STİLİSTLİK 
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Bireylere; bilgisayarda portfolyo hazırlama bilgi ve becerisinin kazandırıl-
dığı bir eğitim programıdır. Eğitime katılacakların temel stilistlik bilgisine 
sahip olmaları gerekmektedir.
 
Konu Başlıkları: Photoshop programının kullanımının öğrenilmesi, kumaş 
örneklerinin scanner yardımıyla taranması, çizim örneklerinin scanner yar-
dımıyla taranması, photoshop programının kullanımıyla çizim ve kumaş 
örneklerinin estetik bir sunum haline getirilmesi. 
 
İstihdam Alanları: Bu programı bitirenler giyim ve tasarım sektöründe hiz-
met veren tekstil kuruluşlarında ve moda evlerinde çalışabilirler.

80
SAAT

DİJİTAL PORTFOLYO
HAZIRLAMA

Bireye, 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 öğretilme
si, artistik  ve teknik çizimler, kumaş örneklerinin scanner yardımıyla taran-
ması, çizimlerin üzerine kumaş desenlerinin yerleştirilmesi, dijital portfol-
yo oluşturulması. 

İstihdam Alanları: Programı başarı ile bitiren öğrenciler, giyim ve tasarım 
sektöründe hizmet veren tekstil kuruluşlarında, nakış ve desen baskı atöl-
yelerinde, moda evlerinde çalışabilir.

48 
SAAT

MODA TASARIMI 
İLLÜSTRATÖR
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Tasarım öğelerini tanıyan, tasarlama prensip, yöntem ve ilkelerini bilen, 
çanta ve aksesuar çizimi yapıp yeni modeller tasarlayabilecek kişilerin ye-
tiştirildiği bir eğitim programıdır.

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, deri giyim sektö-
ründe üretim ve tasarım yapan işletme ve atölyelerde istihdam imkânı bu-
labilir, kendi ev ve işyerlerinde çalışabilirler.

120
SAAT

ÇANTA VE AKSESUAR 
TASARIMI 

Programda öğrenciler, düz deri dikiş makinesi ile uygun dikiş tekniklerini 
kullanarak 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 deri-
ler, mesleki hesaplama.

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

328
SAAT

DERİ 
DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ
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Modelist tarafından verilen dikim talimatı doğrultusunda ve model özelli-
ğine göre, dokuma kumaştan kadın, erkek ve çocuk giyimi dikebilen kişile-
rin yetiştirilmesini 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 yüzeyle-
ri, temel mesleki hesaplama, ileri dikim teknikleri, ilik-düğme, reçme, bluz 
üretimi, 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.

512
SAAT

DOKUMA KONFEKSİYON 
MAKİNECİ (HAZIR GİYİM)

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

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, sektördeki atölye-
lerde, hazır giyim işletmelerinde, modaevlerinde ve butiklerde, kendi işyer-
leri vb. yerlerde çalışabilirler.  

424 
SAAT

YUVARLAK ÖRME 
KONFEKSİYON MAKİNECİ 
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Öğrencilere, 6-12 yaş çocuk elbisesinin dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, 
dikimini yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Düz Dikiş, overlok, giyimde ölçülendirme, kesim, giyimde süs-
leme, ütüleme, reçme, ilik-düğme, 6-12 yaş elbise kalıbı, 6-12 yaş elbise üretimi.  

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, giyim-
hazır giyim sektöründe; tatölyeler, hazır giyim işletmeleri, modaevi ve bu-
tikler, kendi iş yerleri vb. yerlerde çalışabilirler.

216
SAAT

6-12 YAŞ 
ÇOCUK ELBİSE DİKİMİ

Çocuk elbisesinin kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, di-
kimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen 
bir eğitim programıdır. 
 
Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok, giyimde ölçülendirme, kesim, giyimde 
süsleme, ütüleme, reçme, ilik-düğme, çocuk elbise kalıbı, çocuk elbise üretimi.
   
Programın Kazanımları: Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, 
çocuk elbisesi dikimi konusunda beceri kazanırlar.

32
SAAT

ÇOCUK ELBİSE
 DİKİMİ 
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Bu programda öğrencilere; çocuk giysilerinin kalıp, kesim ve dikim öncesi 
işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

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

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, çocuk giysileri 
üreten işletme ve atölyelerde, modaevi ve butiklerde çalışabilir, kendi ev 
ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

368
SAAT

ÇOCUK GÖSTERİ 
GİYSİLERİ DİKİMİ

Öğrencilere, drapaj tekniğiyle kadın elbisesinin kalıp, kesim ve dikim önce-
si işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

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

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, küçük veya 
büyük ölçekli işletmelerde, moda evleri ve butiklerde, kendi işyeri veya 
evinde çalışabilir. 

224 
SAAT

DRAPAJ TEKNİĞİYLE 
KADIN ELBİSE DİKİMİ 
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Kadın üst giysilerinden sadece feracenin kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemleri-
ni hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim 
programıdır. Bu eğitime katılacaklarda temel giyim bilgisi aranmaktadır.
 
Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok, giyimde ölçülendirme, ferace kalıp ve 
dikimi, süsleme, ütüleme.
  
Programın Kazanımları: Bu program katılımcıların dikiş bilgi ve becerileri-
ne katkı sağlayan kısa süreli bir eğitim programıdır.

32
SAAT

FERACE 
DİKİMİ

Bu programda öğrencilere, kadın dış giysilerinin (ceket, yelek, manto, ka-
ban) kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabil-
me bilgi ve becerisi kazandırılır.

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

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

400
SAAT

KADIN DIŞ GİYSİLERİ 
DİKİMİ
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Öğrencilere bu eğitim programında, kadın giysilerinin (drapaj tekniğiyle 
etek-bluz-elbise vs.) kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak 
dikimini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

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

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

512
SAAT

KADIN GİYSİLERİ 
DİKİMİ 

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, dra-
paj 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 evin-
de üretim yapabilirler.

384 
SAAT

KADIN ÜST GİYSİLERİ 
DİKİMİ

(DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE)
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Kadın dış giysilerinden sadece manto-kabanın kalıp, kesim ve dikim öncesi 
işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisinin kazandı-
rıldığı kısa süreli bir eğitim programıdır. Bu eğitime katılacaklarda temel 
giyim bilgisi aranmaktadır.

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

Programın Kazanımları: Program, öğrencilerin dikiş bilgi ve becerilerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

32
SAAT

MANTO KABAN 
DİKİMİ 

Kadın üst giysilerinden sadece pantolonun kalıp, kesim ve dikim öncesi iş-
lemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldı-
ğı kısa süreli bir eğitim programıdır. Bu eğitime katılacaklarda temel giyim 
bilgisi aranmaktadır.

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

İstihdam Alanları: Program, öğrencilerin dikiş bilgi ve becerilerinin gelişti-
rilmesine katkı sağlamaktadır.

24
SAAT

PANTOLON 
DİKİMİ 
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Kadın dış giysilerinden sadece pardösü- trençkotun kalıp, kesim ve dikim 
öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisinin ka-
zandırıldığı kısa süreli bir eğitim programıdır. Bu eğitime katılacaklarda te-
mel giyim bilgisi aranmaktadır.

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

Programın Kazanımları: Program, öğrencilerin dikiş bilgi ve becerilerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

48
SAAT

PARDÖSÜ-TRENÇKOT 
DİKİMİ

Program; temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını 
hazırlama, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapıl-
masını sağlama becerisini kazandırır.

Konu Başlıkları: Pratif etek, bluz ve elbise kalıplarında model uygulama. 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, kendi işyerlerinde atölye ve 
evlerinde üretim yapabilirler.

80 
SAAT

PRATİK GİYSİ 
DİKİMİ
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Çantanın kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabil-
me bilgi ve becerisine sahip bireylerin yetiştirildiği eğitim programıdır.

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

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, sektör-
de; küçük ve büyük ölçekli işletmelerde, modaevleri ve butiklerde, kendi 
işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

136
SAAT

ÇANTA 
DİKİMİ

Öğrencilere, giyim aksesuarlarının (şal-etol, şapka ve çanta), kesim ve di-
kim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisinin 
kazandırıldığı bir branştır. 

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

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

208
SAAT

GİYİM AKSESUARLARI 
DİKİMİ 

(ŞAL-ETOL-ŞAPKA-ÇANTA)
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Öğrencilere; şapkanın kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, diki-
mini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmayı hedefleyen bir programdır. 

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

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, sektör-
de; küçük ve büyük ölçekli işletmelerde, moda evleri/ butiklerde, kendi iş-
yerinde veya evinde vb yerlerde çalışabilirler. 

136
SAAT

ŞAPKA
DİKİMİ 

Bu programda öğrencilere; kadın üst giysilerinin (fantezi elbise-tuvalet) ka-
lıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi 
ve becerisi kazandırılır.

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

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

304 
SAAT

KADIN FANTEZİ 
ELBİSE DİKİMİ 



115

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

Konu Başlıkları: Giyimde ölçülendirme, düz dikiş, overlok, giyimde süsle-
me, ütüleme, kesim, temel kadın beden kalıpları1-2-3, abiye elbise kalıbı, 
gelinlik dikimi 1-2.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, sektör-
de; küçük ve büyük ölçekli işletmelerde, modaevleri ve butiklerde, kendi 
işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

288
SAAT

KADIN GELİNLİK 
DİKİMİ

Bu program; standart kalıp hazırlama teknikleri sonrasında, gösteri, avan-
gart ve deneysel model özelliği taşıyan, 3 boyutlu kalıp ve model geliştir-
me uygulamalarını kapsayan ileri seviye kalıp hazırlamaya yöneliktir. ‘3D 
Deneysel Kalıp ve Model Geliştirme’ uygulamaları, sıra dışı materyallerden 
farklı, yenilikçi ve deneysel çalışmaların esas alınarak hazırlanan çalışmaları 
temsil eder. Programa katılmak için; “Temel Kalıp Eğitimi” almış olma ön 
şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: 3 boyutlu kalıp çıkarma tekniklerine giriş, 3 boyutlu model 
uygulama teknikleri, 3 boyutlu kalıp sistemlerinde kalıp çıkararak model 
geliştirme, 3 boyutlu kol ve yaka uygulamaları.

İstihdam Alanları: Programı bitirenler tasarımcı modelisti, koleksiyon mode-
listi olarak istihdam edilebilir ya da kendi atölyelerinde çalışabilirler.

200
SAAT

3D DENEYSEL KALIP VE 
MODEL GELİŞTİRME 
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Program öğrencilere; abiye giysilerine ait temel kalıp, şablon, seri ve pastal 
planını hazırlama, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikimini 
yapabilme bilgi ve becerilerinin eğitimi verilmektedir. Program için, “temel 
kalıp eğitimi almış olmak” ön şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Abiye giysilerde ölçüye göre temel kalıp oluşturma, ge-
linlik tuvalet ve abiye model uygulamaları, straplez, büstiyer, kaplı model 
uygulamaları,  prova ve kritik alma teknikleri, kalıp üzerinde değişiklik/dü-
zeltme yapma teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu programı bitirenler; atölye, modaevi ve butiklerde 
çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

240
SAAT

ABİYE GİYSİ KALIPLARI 
HAZIRLAMA

Çocuk giyimine ait temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal 
planını hazırlayabilme, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune diki-
minin yapabilme bilgi ve becerisinin eğitimi verilmektedir.

Konu Başlıkları: Makinede düz dikiş overlok, ütüleme, kesim, yastık diki-
mi, düz dar etek dikimi, tişört dikimi, boxer dikimi, 2-6 yaş elbise dikimi, 
giyimde 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: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, giyim ve hazır gi-
yim sektörlerinde atölyeler, hazır giyim işletmeleri, modaevleri, butikler ve 
benzeri yerlerde çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

120 
SAAT

ÇOCUK GİYİM 
MODELİSTİ 
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Program öğrencilere; deri giyime ait temel ve model uygulamalı kalıp, şab-
lon, seri ve pastal planını hazırlama, ürüne uygun malzeme tespit ederek 
numune dikiminin yapılmasını sağlama becerisini kazandırır.

Konu Başlıkları: Derinin yapısı, giysilik deriler, temel deri beden kalıpları, 
deri beden kalıplarında model uygulama, serileme ve pastal planı oluştur-
ma teknikleri.

İstihdam Alanları: Deri giyim sektörü, atölyeler, deri giyim işletmeleri, ken-
di iş yeri ve atölyelerde istihdam edilirler.

240
SAAT

DERİ GİYİM 
MODELİSTİ 

Erkek giyimine ait temel model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal pla-
nını hazırlayabilme ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikimini 
yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Giyimde ölçülendirme, temel mesleki hesaplama, erkek 
pantolon kalıbı, erkek safari pantolon kalıbı, erkek gömleği kalıbı, model 
uygulamalı erkek gömleği kalıbı, erkek safari gömlek kalıbı, erkek yelek ka-
lıbı.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, giyim ve hazır gi-
yim sektörlerinde atölyeler, hazır giyim işletmeleri, modaevleri, butikler ve 
benzeri yerlerde çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

200
SAAT

ERKEK GİYSİLERİ 
KALIP HAZIRLAMA
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Bu programda, kadın giyinme 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 çi-
zim, 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 evin-
de üretim yapabilirler.

584
SAAT

KADIN GİYİM MODELİST 
YARDIMCILIĞI

Kadın giyimine ait temel kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlama, ürü-
ne uygun malzeme tespit ederek numune dikimini yapabilme bilgi ve be-
cerilerinin eğitimi verilmektedir.

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

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar atölyeler, hazır giyim 
işletmeleri, modaevi-butikler, kendi iş yeri vb. yerlerde çalışabilirler.

248 
SAAT

KADIN GİYSİLERİ KALIP 
HAZIRLAMA
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Program; avangart, gösteri ve sahne kostümü model özelliği taşıyan, pratik 
ve günlük yaşamda giyilebilir olmayan, ancak sıra dışı malzemelerden, farklı, 
sanatsal, dönemsel giysilerin kalıpları hazırlama becerisi kazandırır. Programa 
katılmak isteyenlerde, “Temel Kalıp Eğitimi” almış olma ön şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Sanatsal, dönemsel ve sahne giysileri kalıpları, 3D kalıp 
sistemleriyle temel model uygulama, drapaj tekniği ile kalıp, kostüm kalıp-
larında kol ve yaka model uygulamaları. 

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar devlet tiyatroları, dev-
let opera ve balesi, şehir tiyatroları, sahne kostümü hazırlayan modelhane ya 
da atölyelerde modelist yardımcısı veya modelist olarak istihdam edilebilirler.

200
SAAT

KOSTÜM KALIPLARI 
HAZIRLAMA VE MODEL 

GELİŞTİRME

Program öğrencilere; serileme işleminin tanımı, önemi, serileme çeşitleri ve uygu-
lanmasında dikkat edilecek noktalar, seri değeri hesaplama yöntemleri, seri fark 
tabloları hazırlama, model uygulanmış kalıplar üzerinde serileme teknikleri yapa-
bilme bilgi ve becerisi kazandırmaktadır. Program için, “temel kalıp eğitimi almış 
olmak” ön şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Çeşitli giysiler üzerinde (etek, pantolon, elbise, bluz) model uygu-
lanmış kalıplarda serileme işlemi. Düz, korsajlı, kuplu, pilili-büzgülü, cepli kalıplarda 
uygulamalı serileme teknikleri.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar, orta veya büyük ölçekli teks-
til kuruluşlarında, kalıp bürolarında veya kendi atölyelerinde istihdam edilebilirler.

96
SAAT

MODEL UYGULAMALI 
SERİLEME TEKNİKLERİ
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Program; mesleğe yeni başlamış bireylerde, temel kalıp hazırlama, basit 
modeller oluşturma ve kalıp hazırlamaya ilişkin temel becerilerini geliştir-
meyi amaçlar.

Konu Başlıkları: Temel etek kalıpları, temel pantolon kalıpları, temel pens-
siz beden kalıpları ve model uygulama.

Programın Kazanımları: Program, katılımcıların kalıp hazırlama bilgi ve 
becerilerini geliştirmesine katkı sağlamaktadır.

72
SAAT

PRATİK GİYSİ 
KALIPLARI HAZIRLAMA

Bu programda; moda ile ilgili bilgileri; abiye giyim ve gelinlik modası alanın-
da yorumlayabilme, kumaş, renk ve silüetleri bir araya getirerek gelinlik ve 
abiye giyim tasarımı yapabilme, kişisel koleksiyon hazırlama ve sunma bece-
rileri kazanmış 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 ge-
linlik projesi, tasarım portfolyosu hazırlama.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar; gelinlik ve abiye 
sektöründe, modaevlerinde ve gelinlikçilerde stilist, stilist asistanı, mode-
list asistanı olarak çalışabilirler.

216 
SAAT

ABİYE ve GELİNLİK 
TASARIMI
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Bu programda öğrencilere tüm giysi türlerinde çizim yapabilme ve drapaj 
uygulayabilme 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.

İstihdam Alanları: Eğitim programında başarılı olanlar, giyim ve hazır giyim atöl-
ye ve işletmelerinde, modaevi ve butiklerde çalışabilir, evde üretim yapabilirler.

368
SAAT

ARTİSTİK ÇİZİM 
ve DRAPAJ

Bu programda öğrencilere, bebek ve çocuk giyimine dair ürün tasarlama 
bilgi ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Bebek giysi tasarımı, kız ve erkek çocuk giysi tasarımı, mal-
zeme ve materyal bilgisi. 

Programın Kazanımları: Program, katılımcıların çocuk giysileri tasarımı ko-
nusunda bilgi ve becerilerini geliştirmesine katkı sağlamaktadır.

48
SAAT

ÇOCUK GİYSİLERİ 
TASARIMI
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Bu programda öğrencilere, moda ile ilgili bilgileri; erkek giysileri modası alanında 
yorumlayabilme, kumaş, renk ve siluetleri 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 araş-
tırma ve geliştirme renk, boyama teknikleri, erkek giyiminde moda illüst-
rasyonu, teknik çizim ve teknik föy hazırlama, stiller ve trendler, trendlerin 
oluşumu ve trend tahminleri, koleksiyon planlama, tasarım portfolyosu 
hazırlama, kapsül koleksiyon, final projesi.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar erkek giyim sektöründe 
stilist, stilist asistanı, modelist asistanları, teknik çizim elemanı, planlamacı ola-
rak çalışabilirler. 

120
SAAT

ERKEK GİYSİLERİ 
TASARIMI

Program; ileri seviyede kalıp sistemlerinde çalışarak çok parçalı, asimetrik, 
abiye model özelliği taşıyan giysilerin kalıplarını hazırlama, drapaj tekniği 
ile model geliştirme ve ileri mulaj teknikleri ve terminolojisine hâkim olma 
becerisi kazandırır. Programa katılmak için “Abiye Kalıp Hazırlama” eğitimi 
almış olma ön şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Mulaj teknikleri terminolojisi ve literatür tanıtımı, model 
analizi teknikleri, ileri seviyede kalıp çıkarma teknikleri, drapaj tekniği ile 
model geliştirme, ileri seviye model özelliği olan bluz, elbise, ceket, busti-
yer, gelinlik kalıbı model uygulamaları.

İstihdam Alanları: Bu programı bitirenler; atölye, modaevi ve butiklerde 
çalışabilir, kendi atölyelerinde üretim yapabilirler.

240 
SAAT

İLERİ MULAJ
TEKNİKLERİ
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Bu programda öğrencilere, müşteri ihtiyaç ve isteklerini, moda, yaş, cin-
siyet, vücut özellikleri, kumaş ve mevsim gibi etkenleri göz önüne alarak 
hazırladıkları kreasyonlar oluşturma bilgi ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Kostüm tarihi, kültür tarihi, sahne ve dekor bilgisi, malze-
me bilgisi, kostüm tasarlama.

İstihdam Alanları: Eğitim programında başarılı olan öğrenciler; sinema, 
reklam, vitrin ve fuar dekorları vb. alanlarında dekor ve kostüm tasarımcısı 
ya da kostüm tasarım asistanı olarak çalışabilirler. 

240
SAAT

KOSTÜM 
TASARIMI

Bireylere; portfolyo hazırlama bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim progra-
mıdır. Eğitime katılacakların temel stilistlik bilgisine sahip olması gerekmektedir.

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

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, giyim 
ve hazır giyim sektöründe hizmet veren moda ve tekstil firmalarında                   
çalışma imkânı bulabilir.  

128
SAAT

MODA 
PORTFOLYOSU
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Bu programda öğrencilere, moda alanında genel kültür ve moda tarihine 
dair genel bir bakış açısı kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Moda terminolojisi ve kavramları, moda tarihi, modaya 
yön veren isimler, moda marka şehirleri, moda marka ve tasarımcıları, te-
mel formlar ve temel tanımlar.

Programın Kazanımları: Program, öğrencilere moda alanında genel kültür 
ve moda tarihine dair bakış açısı kazandırır.

Program, tüketici davranışları, güncel ve gelecek trend araştırmaları, analiz 
ve tahminleri hakkında bilgi verir. Ekonomik gelişmeler çerçevesinde yorum-
layıp gelecek sezonlara bu bilgileri aktarabilme bilgi ve becerisi kazandırır.

Konu Başlıkları: Trend nedir, trend kavramları, analiz etme ve yorumlama, 
belirleyici kaynaklar, sokak trendleri ve modaya etkisi, fuar ve defile analiz-
leri, trend tahminleri.

Programın Kazanımları: Program, hazır giyim işletmeleri, tasarım ofisleri, giyim ve 
hazır giyim sektöründe çalışanlara ya da çalışmak isteyenlere katkı sağlamaktadır.

48

72 

SAAT

SAAT

MODA TARİHİ 
VE KÜLTÜRÜ

MODA VE 
TREND ANALİZİ
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Bu programda öğrencilere, sektörün ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda; 
yaş, cinsiyet, vücut özellikleri, kumaş, mevsim vb. etkenleri göz önüne ala-
rak kreasyonlar oluşturma bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Marka algı ve değerleri, hedef kitlenin belirlenmesi, pazar 
araştırmasının yapılması, moda eğilimlerinin değerlendirilmesi, koleksiyo-
na şekil veren takvim, model geliştirme, koleksiyon matematiği, ürün say-
falarının hazırlanması.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar, hazır giyim işletme-
leri, tasarım ofisleri, giyim sektöründe çalışabilir.

72
SAAT

STİL DANIŞMANLIĞI 
1. SEVİYE

Bu programda öğrencilere, kişi ya da kurumun kimliğine, kültürüne ve stra-
tejilerine uygun renk paleti oluşturarak, doğru kombinler ile uygun giyim 
bakışları hazırlayabilme becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Giyim stilleri, renk paletleri, renk kombinasyonları, kurum-
sal kimlik çalışmaları. 

Programın Kazanımları: Program; hazır giyim işletmeleri, tasarım ofisleri, giyim ve 
hazır giyim sektöründe çalışanlara ya da çalışmak isteyenlere katkı sağlamaktadır.

48
SAAT

STİL DANIŞMANLIĞI
 İLERİ SEVİYE 
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Bu programda öğrencilere; kendi stilini oluşturabilme, moda tasarım, gör-
sel iletişim ya da yönetim alanlarında styling ve stil danışmanlığı yapabil-
me bilgi ve becerileri kazandırılır.

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

Programın Kazanımları: Programı başarıyla tamamlayanlar; stil danışmanı, 
kişisel alışveriş danışmanı, imaj danışmanı, renk danışmanı olarak çalışabilirler.

Bu program ile tekstil yüzeylerini tanıyarak, yüzey özelliklerini öğrenmenin 
ardından farklı malzeme öğeleri ile manipülasyonlar hazırlayarak, tekstil 
yüzeyleri tasarımları oluşturulmaktadır. 

Konu Başlıkları: Tekstil yüzeyleri bilgisi, malzeme bilgisi, renk, manipülasyon 
çalışmaları, materyal ve yöntem araştırma, deneysel çalışmalar, proje oluşturma.

Programın Kazanımları: Program, hazır giyim işletmeleri, tasarım ofisleri, 
giyim ve hazır giyim işletmelerinde sektörde tasarım, görsel iletişim alanla-
rında çalışan ya da çalışmak isteyen kişilere katkı sağlamaktadır.

48

64

SAAT

SAAT

STYLING 

TEKSTİL YÜZEYLERİ 
TASARIMI
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Program öğrencilere, müşteri ihtiyaç ve isteklerini, moda, yaş, cinsiyet, vü-
cut özellikleri, kumaş ve mevsim gibi etkenleri göz önüne alarak kreasyon 
hazırlama bilgi ve becerisi kazandırır. 

Konu Başlıkları: Hedef kitlenin belirlenmesi, pazar araştırmasının yapılma-
sı, moda eğilimlerinin değerlendirilmesi, model geliştirme.

İstihdam Alanları: Program, yurt içi ve yurt dışında moda eğitim kurumla-
rında, liselerin ya da üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi moda tasarım 
alanlarında okumak isteyenlere, hazır giyim işletmeleri, tasarım ofisleri, gi-
yim ve hazır giyim işletmelerinde, satın alma sorumlusu, stilist, modelist, 
stilist ve modelist asistanı olarak çalışanlara katkı sağlamaktadır.

96
SAAT

KOLEKSİYON PLANLAMA 
ve HAZIRLAMA

Program; still life çekim tekniklerini, model, çekim ekibi ve yaratıcı (kreatif ) 
ekiple çalışma prensibini öğretmeye yöneliktir. Farklı ürün çekimi teknik-
lerini 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 fotoğraf-
çılığı, moda fotoğrafında konsept ve styling.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar reklam ajanslarında, dergiler-
de, online alışveriş sitelerinde, backstagelerde, tekstil ve katalog çekimle-
rinde moda fotoğrafçısı pozisyonunda çalışabilirler.

140
SAAT

MODA 
FOTOĞRAFÇILIĞI
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Perakende sektöründe güçlü bir teorik alt yapı sağlayan program; merc-
handising ve moda perakendeciliği alanında uluslararası ve güncel uygu-
lamalar hakkında bilgi ve becerilere sahip kişiler yetiştirmeyi hedefler.

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

Programın Kazanımları: Programı tamamlayan öğrenciler; moda ve hazır 
giyim perakendeciliği sektöründe ürün yöneticisi, koleksiyon planlamacısı, 
pazarlama elemanı olarak çalışabilirler.

72
SAAT

MODA 
PERAKENDECİLİĞİ 

Bu programda öğrencilere; tüm giysi türlerinde artistik ve teknik çizim yapabil-
me, drapaj uygulayabilme, çizdiği modelin kalıbını çıkarabilme, kesim ve dikim 
öncesi işlemlerini hazırlayarak dikimini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Giyimde ölçümlendirme, tekstil lifleri, kumaşlar, giysi 
teknik çizimleri, model araştırmaları, moda genel kültürü, moda akımları, 
trendler, koleksiyon planlama ve geliştirme, artistik çizim, drapaj tekniği ile 
etek kalıpları, bluz kalıpları, elbise kalıpları çıkarabilme, dikim teknikleri ve 
atölye uygulamaları,  portfolyo oluşturma ve geliştirme, corel draw, pho-
toshop ve illüstratör programlarıyla çizim teknikler.

Öğrenciler eğitim sonunda belirlenen tema dâhilinde bitirme projesini oluş-
turur. Bu çalışmada öğrenciler seçilen ilham kaynaklarından yola çıkarak, 
tasarımlarını geliştirip diker ve nihai bir portfolyoya dönüştürmesini sağlar. 

İstihdam Alanları: Eğitim programında başarılı olan öğrenciler, giyim ve hazır 
giyim atölye ve işletmelerinde, modaevi ve butiklerde, stilist, modelist, stilist ve 
modelist asistanı olarak çalışabilir, kendi atölyelerinde de üretim yapabilirler.

384
SAAT

MODA
TASARIMI
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Bu programda öğrencilere, sektörün istek ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak 
ürün geliştirme süreci için gerekli bilgi ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Fikir geliştirme, piyasa araştırması, inovasyon.

Programın Kazanımları:  Eğitim programında başarılı olan öğrenciler; ha-
zır giyim işletmeleri, tasarım ofisleri, giyim ve hazır giyim işletmelerinde, 
ürün sorumlusu, stilist, modelist, stilist ve modelist asistanı olarak çalışan-
lara ya da çalışmak isteyenlere katkı sağlayabilmektedir. 

48
SAAT

GİYSİ TASARIMINDA 
ÜRÜN GELİŞTİRME 

Bu programda öğrencilere, sektörün sunduğu biçimleri, ölçüleri, malzeme 
kullanma hakkında bilgi aktarılarak seçilen tema ve trendlere uygun ürün-
ler tasarlama bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Hedef kitle analizi, ölçülendirme, renk ve malzeme bilgi-
si, ürün grupları oluşturmak, koleksiyon oluşturmak ve planlamak, üretim 
süreçleri bilgisi.

İstihdam Alanları: Eğitim programında başarılı olan öğrenciler, hazır giyim işlet-
meleri, tasarım ofisleri, giyim ve hazır giyim işletmelerinde iç giyim stilisti, iç gi-
yim stilist asistanı, ürün sorumlusu, ürün sorumlusu asistanı olarak çalışabilirler. 

140
SAAT

İÇ GİYİM 
TASARIMI
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Branşın eğitimi, öğrencilerin programların kullanım alanlarını analiz ede-
rek çizgi film hazırlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Konu Başlıkları: Adobe Photoshop, After Effect, 3D Studio Max ve Maya 
programı ile animasyon. 

İstihdam Alanları: Eğitimi başarıyla tamamlayanlar; televizyon, reklam 
ajansları veya medyada istihdam edilebilirler. 

160
SAAT

ÇİZGİ FİLM VE
 ANİMASYON 

GRAFİK ve FOTOĞRAF

Bireylere internet, sosyal medya ve yeni medya araçlarının tanıtımı yapılarak, 
internet üzerinde güvenli bilgi edinme ve paylaşma sürecinin öğretildiği prog-
ramdır. Eğitimlerde dijital ortamda içerik üretme, mobil, bilgisayar ve tablet 
için yayın hazırlama teknikleri öğretilmektedir.  

Konu Başlıkları: Dijital ortamda içerik üretme, dijital bilgi paylaşımı, dijital orta-
ma erişim ve veri paylaşımı, kablolu ve kablosuz ağ bağlantısı, bluetooth bağ-
lantısı, cihazlar arası veri aktarımı (mobil ve bilgisayar), ses ve görüntü cihazları 
bağlantısı, e-posta hesabı yönetimi, mobil cihazlar ve işletim sistemi, internet 
tarayıcılarının kullanımı, erişilen görsele kullanırken dikkat edilecek etik kural-
lar, telif hakları kuralı, sosyal ağ kavramı ve güvenli bir şekilde kullanımı, kişisel 
verilerin güvenliği, sosyal ağlarda gizlilik ayarı, bilinçli kişisel içerik paylaşımı, 
kurumsal iletişimin temelleri ve dijital medya iletişimi, sosyal medya yönetimi, 
sosyal medya reklamcılığı, mobil yayın tasarımı, e-mail tasarımı, dijital medya 
planlama, Indesign programında yayın hazırlama, e-portfolyo oluşturma.

Programın Kazanımları: Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar reklam şirket-
leri ve kuruluşlarında, film şirketleri ve kuruluşlarında, TV kanalları ve program 
yapım şirketlerinde, animasyon şirketleri ve kuruluşlarında, gazete, dergi, rek-
lam ajansı, prodüksiyon şirketi ve yayınevlerinde çalışabilirler.

64
SAAT

DİJİTAL 
YAYINCILIK 
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Bireylere; 3 boyutlu üretim teknolojilerinin tanıtımı, 3 boyutlu tasarımın temel 
ilkeleri, bilgisayar ya da tablet gibi cihazlar ile geleceğe ışık tutacak şekilde 
daha verimli süreçler için çizim teknikleri, üç boyutlu çizim programında ta-
sarım ve üç boyutlu çıkış alabilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Yenilikçi üretim teknolojilerinin tanıtımı, 2 boyutlu tasa-
rımların çizimi, 3 boyutlu tasarımların çizimi, 3 boyutlu katı modelleme, 
üretilen ürünün sağlamlığını test etme ve yazıcıdan 3D çıktı alma.

Programın Kazanımları: Eğitimi başarıyla tamamlayanlar; makina parçası 
üretim fabrikalarının Ar-Ge departmanı, reklam ajansları, animasyon firma-
ları ve işletmelerin reklam departmanlarında istihdam imkanı bulabilirler.

56
SAAT

3 BOYUTLU YAZICI 
EĞİTİMİ

Üç boyutlu modelleme, canlandırma ve kaplama yazılımı olan 3D MAX, et-
kileşimli 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 modelleme-
nin 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 başarıyla tamamlayan öğrenciler; mimarlık 
ve mühendislik ofislerinde, mekanik ve diğer profesyonel tasarım işleriyle 
ilgilenen işletme ve ofislerde çalışabilir.

160
SAAT

3D STUDIO 
MAX 
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Bu programda öğrencilere, tanıtım ve reklam amaçlı ürünlerin tasarımını 
bilgisayar ortamında gerçekleştirebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

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

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitimini başarıyla tamamlayanlar grafik ve 
fotoğraf sektöründe hizmet sunan firma ve kurumlarda, reklam ajansların-
da, yayın kuruluşlarında ve benzeri yerlerde çalışabilirler.

128
SAAT

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 
REKLAM ve TASARIM

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 tasarı-
mı, vektörel çizim. 

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitimi başarıyla tamamlayanlar grafik ve fo-
toğraf sektöründe hizmet sunan firma ve kurumlarda, matbaa ve açık hava 
reklamcılığında istihdam edilmektedir.

72
SAAT

CorelDRAW
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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 fo-
toğraf çekimi.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar fotoğraf alanında; reklam 
ajanslarında, gazete dergi gibi medya kuruluşlarında, fotoğraf stüdyo ve 
laboratuvarlarında çalışabilirler.

120
SAAT

FOTOĞRAF 
ÇEKİMİ

Fotoğrafçılık branşında temel teknik bilgileri edinmiş bireylere, özel çekim 
alanlarında çalışma yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırılarak, bu konu-
da proje üretebilmelerini sağlayan bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Sanat estetiği, Batı sanatı, Osmanlı ve Türk fotoğraf tarihi, 
çağdaş sanat akımları, belgesel-deneysel-kurgulanmış fotoğraf, stüdyo fo-
toğrafı, karanlık oda teknikleri, iletişim türleri ve süreci, fotoğraf sunumu ve 
gösterimi, tasarı ilkeleri.

İstihdam Alanları: Bireyleri fotoğraf konusunda piyasa koşullarına hazırla-
yarak iş olanaklarını genişletmeyi hedefleyen programdan mezun olanlar, 
fotoğraf alanında; reklam ajanslarında, gazete dergi gibi medya kuruluşla-
rında, fotoğraf stüdyolarında veya kendi iş yerlerinde çalışabilirler. 

200
SAAT

FOTOĞRAF ÇEKİM 
TEKNİKLERİ (İLERİ SEVİYE)
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Video görüntüleri üzerine efekt uygulama imkanı veren After Effect eği-
timinin verildiği programdır. Televizyon, sinema ve reklam sektörlerinde 
en fazla tercih edilen, kolay kullanımlı, farklı görüntüleri düzenleme ve bir-
leştirme imkanı veren program eğitimiyle, öğrencilere özel efekt oluştu-
rulabilme, yazı - altyazı ekleyebilme, motion graphics üretilebilme bilgi ve 
becerisi kazandırılmaktadır.

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

İstihdam Alanları: Görsel iletişim kurumlarının bütün kuruluşlarında; rek-
lam ajansları, televizyonlar, prodüksiyon şirketlerinde veya kendi işyerlerin-
de çalışabilirler.

128
SAAT

GÖRSEL İLETİŞİM
 TASARIMI

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

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

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, işletmelerin gra-
fik ve tasarım hizmetleri sunan bölümlerinde, reklam ajanslarında, yayın 
kuruluşlarında istihdam imkanı bulabilirler.

128
SAAT

İLLÜSTRASYON
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Bu program, öğrencilere; düğün, nişan, doğum gibi özel günleri fotoğraf-
landırılması ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. 

Konu Başlıkları: Özel günlerin yaşamdaki önemi, özel günlerin belgelen-
mesinin önemi, düğün, nikâh, doğum ve doğum günü, mezuniyet, kutla-
ma gibi bazı özel günler, özel gün fotoğrafçılığının türleri, özel gün fotoğ-
raflarının incelenmesi. 

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar, freelance çalışabil-
dikleri gibi, organizasyon şirketleri veya fotoğraf stüdyolarında çalışma 
imkânı bulabilirler.  

Programın eğitimleri; vektörel tabanlı grafik programı Illustrator programı 
ile piksel tabanlı Photoshop programını kullanarak özel gün tasarımları ha-
zırlayabilen kişiler yetiştirmeyi hedefler. 

Konu Başlıkları: Özel gün tasarımları, davetiye tasarımı, doğum günü ta-
sarımları, kına gecesi tasarımı, etiket tasarımı, digital medya materyal ta-
sarımı, yeni doğum tasarımı maket hazırlama, raporlama teknikleri, pro-
mosyon tasarımı, özel gün analizi uygulamaları Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop kullanılarak eğitim verilecek.

İstihdam Alanları: Organizasyon şirketleri, reklam firmaları, butik atölyeler, 
fotoğraf stüdyoları, home office, açık hava reklamcılığı, yeni medya, sosyal 
medya, bu programı başarıyla tamamlayanların çalışabilecekleri alanlar 
arasında yer almaktadır. 

56
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SAAT

SAAT

ÖZEL GÜN 
FOTOĞRAFÇILIĞI 

ÖZEL GÜN
GRAFİK TASARIMLARI
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Photoshop, hem uzmanlar hem de amatörler tarafından kullanılan profes-
yonel bir resim işleme yazılımıdır. Bu branşta öğrencilere Photoshop prog-
ramı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Genel bilgi ve sayfa yapısı, seçim araçları, seçili alanı boya
ma, layer mantığı, seçim alanı ile ilgili işlemler, transform işlemleri, fırçalar-
la çalışma, doku temizleme ve aktarma, düzeltmeler, resimleri birleştirme, 
metin yazı mantığı, seçim aracı ve dekupe, renk ve ışık düzenleme araçları, 
sayfa boyutlarını değiştirme, filtreler ve uygulamalar. 

İstihdam Alanları: Bu branşın eğitimini alanlar, tanıtım ve medya sektö-
ründe istihdam edilebilirliklerini artırmakta, fotoğraf stüdyo ve laboratu-
varlarında çalışma imkânı bulabilmektedir.

72
SAAT

PHOTOSHOP

Öğrencilere, ileri düzeyde tanıtım ve reklâm amaçlı ürünlerin tasarımını bil-
gisayar ortamında gerçekleştirebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir 
eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Tasarımın ilkeleri,  kurumsal kimlik tasarımı, tipografi, logo 
tasarımı, marka nedir, marka konumlandırma, marka stratejisi, fikri ve sı-
nai haklar, tasarım hukuku, iş geliştirme ve sistem tasarlama, patent, sosyal 
medya yayın tasarımı, marka yönetimi eğitimleri Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop programı ile uygulamalı verilecektir.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitimi başarıyla tamamlayanlar grafik ve 
fotoğraf sektöründe hizmet sunan firma ve kurumlarda, film şirketleri ve 
kuruluşlarında, animasyon şirketleri ve kuruluşlarında, gazete, dergi pro-
düksiyon şirketleri ve yayınevlerinde istihdam edilebilirler. 

96
SAAT

REKLAM TASARIMI 
(İLERİ SEVİYE)
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Program; el çizimi ve programlardan vektörel tabanlı grafik programı Illustrator 
programı ile piksel tabanlı Photoshop programını kullanarak görsel senaryo hazır-
layabilen kişiler yetiştirmeye yöneliktir. 

Konu Başlıkları: Temel sanat eğitimi, çizim teknikleri uygulamaları, elde soyut 
kavramların görselleştirilmesi, Illsutrator ve Photoshop arayüzü anlatımı, reklam 
filminin senaryo görselleştirilmesi, çizgi filminin senaryo görselleştirilmesi, hikâye 
kitabının görselleştirilmesi gibi konular işlenecektir. Photoshop ve Illustrator prog-
ramı eğitimi verilecektir.

İstihdam Alanları: Branşın eğitimini başarıyla tamamlayanlar; reklam ajansları, 
oyun tasarım ajansları, prodüksiyon şirketlerinde, animasyon stüdyolarında, yayı-
nevlerinde, ayrıca TV kanalları ve program yapım şirketlerinde çalışabilirler. 

64
SAAT

STORYBOARD 
(GÖRSEL SENARYO HAZIRLAMA) 

Vektörel tabanlı programlardan Adobe After, Adobe Premier, Photoshop, 
Illustrator ve Autodesk Maya eğitimleri ile televizyon programı için intro ve 
reklam hazırlayabilen kişiler yetiştirmeye yönelik bir programdır. 

Konu Başlıkları: Video düzenleme, video kurgulama, video çekimi, alt bant 
tasarımı, reklam animasyonu, ses ve efekt ekleme, video yayınlama uygu-
lamaları Adobe After, Adobe Premier, Photoshop, Illustrator ve Autodesk 
Maya programı ile verilecektir.

İstihdam Alanları: Branşın eğitimini başarıyla tamamlayanlar; reklam ajansları, 
oyun tasarım ajansları, prodüksiyon şirketlerinde, reklam kuruluşlarında, TV kanalları 
ve program yapım şirketlerinde, animasyon şirketleri ve kuruluşlarında çalışabilirler. 

128
SAAT

TELEVİZYON
 GRAFİĞİ 
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Öğrencilere; grafik desen ve figür çizebilme, imgesel kompozisyon oluştu-
rabilme becerilerinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. 

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

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar,  Grafik ve Fotoğ-
raf alanında; grafik ve fotoğraf hizmetleri sunan firma ve kurumlarda, kendi 
iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

288
SAAT

GRAFİK DESEN 
ÇİZİMİ

Branşın eğitimi ile öğrencilere; program üzerinde karakter oluşturarak pro-
jelendirme bilgi ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Baş modelleme, karakter modellemesi, ışık uygulamaları, 
nesne hareketi ve ortam ayarları. 

İstihdam Alanları: Eğitimi başarıyla tamamlayanlar; televizyon, reklam 
ajansları veya medyada istihdam edilebilirler. 

160
SAAT

ÜÇ BOYUTLU KARAKTER 
TASARIMI (MAYA)
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Bu programla, kitap, gazete ve dergi sayfası tasarımı ve uygulaması yapabi-
len kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

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

İstihdam Alanları: Programı başarı ile tamamlayanlar; medya sektöründe 
yazılı basın organlarında, ajanslarda vb. yerlerde istihdam edilebilirler.

72
SAAT

YAYIN 
TASARIMI
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Bu programda; hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, saç renklen-
dirme uygulamasına ilişkin işlemleri yapabilme bilgi ve becerisine sahip 
kişiler yetiştirilir. 

Konu Başlıkları: Salon hazırlığı ve hijyeni, saç analizi, saç yıkama, saç ayır-
ma, saç boyama, doğal saçları boyama, permanantlı saçlara boya ve fantezi 
renk uygulama, saç bakımı kozmetikleri, müşteri özellikleri, müşteri mem-
nuniyeti, müşteri iletişimi. 

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar, kuaför salonları, gü-
zellik merkezleri, kozmetik firmalarında vb. yerlerde istihdam imkânı bula-
bilirler.

80 
SAAT

SAÇ RENKLENDİRME 
TEKNİKLERİ

Öğrenciler bu programda, cilde uygun doğal ürünlerle cilt temizliği ve ba-
kımı işlemlerini hijyen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapabilme bilgi ve 
becerisi kazanırlar.

Konu Başlıkları: Doğal cilt bakım kozmetikleri, cilt temizliği ve bakımı.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, güzellik merkez-
leri, kaplıca ve banyo tesislerinde, kuaför salonlarında istihdam edilebilirler.

80
SAAT

DOĞAL CİLT BAKIMI 
EĞİTİMİ 

GÜZELLİK ve CİLT 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 bece-
risini kazanırlar.

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

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, güzellik ve kua-
för salonlarında, kaplıca ve banyo tesislerinde çalışabilir. 

280
SAAT

CİLT BAKIM 
TEKNİKLERİ

Aromatik yağlarla bakım ürünlerinin hazırlanmasını öğreten eğitim prog-
ramıdır.

Konu Başlıkları: Aromatik yağlar, aromatik yağlarla ürün hazırlama, hijyen.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, güzellik ve saç 
bakım hizmetleri sektöründe; Türk hamamı ve saunalarda, kaplıca ve ban-
yo tesislerinde, masaj salonları ve merkezlerinde, SPA, thalosso terapi ve 
bakım merkezlerinde, çalışabilirler.

32
SAAT

AROMATERAPİ 
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Bu programda öğrencilere; cilt temizliği ve 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 ka-
zandırılır.

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

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler güzellik 
merkezlerinde, kaplıca ve banyo tesislerinde, kuaför salonlarında, vb. yerler-
de çalışabilirler.

528 
SAAT

CİLT BAKIMI, EPİLASYON 
ve MASAJ TEKNİKLERİ

Öğrenciler bu programda, cilt temizliği ve bakımı işlemlerini cilde uygun 
ürünle, hijyen ve sağlık kurallarına uyarak yapabilme bilgi ve becerisi ka-
zanırlar. 

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

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

80
SAAT CİLT BAKIMI 
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Bu programda öğrencilere, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, 
el bakımı işlemlerini yapma bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflen-
mektedir. 

Konu Başlıkları: Kişisel hazırlık ve hijyen, anatomi, el ve ayak bakımı koz-
metikleri, el ve ayak bakımı, klasik masaj teknikleri, manikür-pedikür, tak-
ma tırnaklar, tırnak süsleme.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, bayan ve erkek 
kuaför salonları ve güzellik merkezlerinde çalışabilirler.

232
SAAT

Bu branşta, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, epilasyon-depi-
lasyon uygulamasına ilişkin olan işlemleri yapma bilgi ve becerisi kazandı-
rılmaktadır.

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

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, güzellik 
salonlarında, kaplıca ve banyo tesislerinde, SPA terapi ve bakım merkezle-
riyle kuaför salonlarında çalışabilirler.

256
SAAT

EPİLASYON -
DEPİLASYON

EL BAKIMI
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Klasik masaj uygulamasına ilişkin olan işlemleri, hijyen ve sağlık kurallarına 
uygun 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 ma-
sajı, cilt ve vücut bakımı kozmetikleri, vücut masajı.

İstihdam Alanları: Eğitimini başarıyla tamamlayanlar, güzellik salonları ve 
merkezlerinde, masaj salonları ve merkezlerinde, kaplıca ve banyo tesisle-
rinde, SPA, terapi, bakım  ve spor merkezlerinde çalışabilirler.

256 
SAAT

KLASİK MASAJ 
TEKNİKLERİ

Bu programda öğrenciler; hijyen 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: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, kuaför salonların-
da, sinema stüdyolarında, TV kanallarında, tiyatro salonlarında istihdam 
imkânı bulabilirler.

352
SAAT FÖNCÜ 
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Bu branşta öğrencilere, ayaklar ağırlıklı olmak üzere, el ve kulaklara masaj 
ve baskı uygulayarak alternatif tedavi metodu becerileri kazandırılır.

Konu Başlıkları: Refleksoloji masajının etkileri, uygulama yöntemleri, fay-
daları, masajı uygulamada dikkat edilecek noktalar, ortam ve mekânın ha-
zırlanması, müşteri ve uygulayıcının hazırlığı.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar güzellik salonları ve mer-
kezleri, masaj salonları ve merkezleri, kaplıca ve banyo tesisleri, SPA, Thalosso te-
rapi ve bakım merkezlerinde, spor merkezleri ve salonlarında çalışabilirler.

32
SAAT

Kozmetik satış danışmanı; kozmetik ürünlerinin tanıtımına, uygulamasına 
ve satışına ilişkin işlemleri, 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: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, kozmetik satış 
noktaları vb. yerlerde çalışabilirler. 

64
SAAT

KOZMETİK 
SATIŞ DANIŞMANI

REFLEKSOLOJİ 
MASAJI 
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Bu branşta öğrencilere, hijyen kuralları çerçevesinde temel makyaj uygula-
malarına ilişkin olan işlemleri yapabilme becerisi kazandırılır.

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

Programın Kazanımları: Eğitimlerini başarıyla tamamlayan bireyler, kon-
tör makyajı konusunda bilgi ve becerilerini artırırlar.

32 
SAAT

KONTÖR 
MAKYAJI  

Kaşlarımızın düzgün bir formda olmasını sağlamak rengi, gürlüğü, şek-
li, kavisi yüz yapısına uygun ideal kaş tasarımını gerçekleştirmek oldukça 
önemlidir. Kaş ile birlikte gözlerdeki kirpik uygulamaları ifadeyi ve bakışları 
değiştiren bir unsurdur. Kaş-kirpik tasarımı eğitimlerinde bireylere doğru 
uygulama yöntemleri öğretilmektedir. 

Konu Başlıkları: Kaş şekillendirme, kirpik ve kaş boyama, takma kirpikler, 
kirpik perması, ipek kirpik. 

Programın Kazanımları: Eğitimlerini başarıyla tamamlayan bireyler, kaş-
kirpik tasarımı konusunda becerilerini artırırlar.

48
SAAT

KAŞ/KİRPİK TASARIM 
EĞİTİMİ 
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Bu branşta öğrencilere, hijyen kuralları çerçevesinde temel makyaj uygula-
malarına ilişkin olan işlemleri yapabilme becerisi kazandırılır.

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

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar bayan ve erkek kua-
för salonlarında ve güzellik merkezlerinde çalışabilirler.

256
SAAT

Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, makyaj uygulamasına ilişkin 
olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisi-
ne sahip nitelikli kişidir.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açık-koyu, ışık-gölge, tasarı ilkeleri, renk, 
doku, strüktür, perspektif, kişisel hazırlık ve hijyen, müşteri karşılama ve 
uğurlama, saç analizi, salon hazırlığı ve hijyeni, dekolte ve yüz makyajı, kaş-
kirpik şekillendirme, makyaj, cilt bakım kozmetikleri, ışıklandırma makyajı, 
fantastik makyaj, tiyatro makyajı. 

İstihdam Alanları: Bu programda eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, bay-
bayan kuaför salonlarında, güzellik merkezlerinde, termal, SPA & Wellness 
merkezlerinde, TV kanallarında, tiyatro salonlarında, sinema stüdyolarında 
ve kozmetik satış noktalarında çalışabilirler.

568
SAAT

MAKYÖR
MAKYÖZ

MAKYAJ YAPMA 
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, manikür-pedikür.

İstihdam Alanları:  Programı başarıyla tamamlayanlar bayan ve erkek kuaför 
salonlarında ve güzellik merkezlerinde çalışabilirler.

256 
SAAT

MANİKÜR-PEDİKÜR 
TEKNİKLERİ

Bu program öğrencilere, hijyen 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 
karşılama ve uğurlama, saç ve cilt analizi, anatomi, el-ayak bakımı ve koz-
metikleri, klasik masaj teknikleri, manikür-pedikür ve takma tırnaklar, tır-
nak süsleme.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, ba-
yan ve erkek kuaför salonları ve güzellik merkezlerinde çalışabilirler.

312
SAAT MANİKÜRCÜ



149

Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, masaj uygulamasına ilişkin 
olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve bece-
risine sahip nitelikli kişidir.

Konu Başlıkları: Anatomi, fizyoloji, kişisel bakım ve hijyen, salon hazırlığı 
ve hijyeni, müşteri karşılama ve uğurlama, klasik masaj teknikleri. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, güzellik merkezlerin-
de, masaj salonlarında, kaplıca ve banyo tesislerinde, SPA, thalosso terapi ve 
bakım merkezlerinde, spor merkezleri ve salonlarında çalışabilirler. 

608
SAAT

Bu branşın eğitimlerinde öğrencilere; hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekil-
de, protez tırnak tekniklerine ilişkin işlemleri yapma bilgi ve becerisi kazandırılır.

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

İstihdam Alanları: Bu programda eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, bay-
bayan kuaför salonlarında, güzellik merkezlerinde, termal, SPA & Wellness mer-
kezlerinde, TV kanallarında, tiyatro salonlarında, sinema stüdyolarında ve koz-
metik satış noktalarında çalışabilirler.

264
SAAT

PROTEZ TIRNAK 

MASÖR -  MASÖZ 
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Saç yıkama, ayırma, saç-sakal tıraşı işlemlerini yapabilme bilgi ve becerisi-
nin 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 başarıyla tamamlayanlar, kuaför salonla-
rında istihdam edilebilirler.

384 
SAAT

SAÇ SAKAL
 KESİMİ

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

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

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, kuaför salonları, 
güzellik merkezleri, tiyatro salonları, sinema stüdyoları ve kozmetik imalat-
çılarında çalışabilirler.

832
SAAT SAÇ BAKIMI ve YAPIMI
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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 başarıyla tamamlayanlar, kuaför salonlarında, 
güzellik salonları ve merkezlerinde çalışabilirler.

288
SAAT

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 başarıyla tamamlayanlar, güzellik salonları ve 
merkezlerinde, bayan ve erkek kuaför salonlarında çalışabilirler.

600
SAAT

SAÇA GEÇİCİ ve KALICI 
ŞEKİL VERME ve 

BOYAMA TEKNİKLERİ

SAÇA GEÇİCİ ve KALICI 
ŞEKİL VERME TEKNİKLERİ
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Bu programda, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, temel makyaj 
ve sahne makyajı uygulamalarına ilişkin olan işlemleri yapma bilgi ve be-
cerisinin 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 hazır-
lığı ve hijyeni, dekolte ve yüz makyajı, kaş kirpik şekillendirme, makyaj ve 
kozmetikleri, ışıklandırma makyajı, fantastik makyaj, tiyatro makyajı, müş-
teri memnuniyeti, müşteri iletişimi ve özellikleri, iş planı.

İstihdam Alanları: Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, güzellik sa-
lonları ve merkezlerinde, TV kanallarında, tiyatro salonlarında ve kozmetik 
satış noktalarında çalışabilirler.

480
SAAT SAHNE MAKYAJI

Branşın eğitiminde katılımcılara, saçların değişik teknikler yardımıyla toplana-
rak geçici olarak şekillendirilmesi demek olan topuz teknikleri öğretilir. 

Konu Başlıkları: Tepe topuz, ense topuz, yan topuz, yarım topuz, örgü topuz, par-
çalı topuz, atkuyruğu, dağınık topuz, yüz şekillerine göre topuz tarama yöntemleri.

Programın Kazanımları: Eğitimlerini başarıyla tamamlayan bireyler, topuz 
teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini artırırlar.

32
SAAT TOPUZ TEKNİKLERİ 
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Bu programla öğrencilere, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, 
klasik masaj uygulamasına ilişkin olan işlemleri yapma bilgi ve becerisi ka-
zandırılır.

Konu başlıkları: İş organizasyonu, anatomi, fizyoloji, kişisel hazırlık ve hij-
yen, salon hazırlığı ve hijyeni, müşteri karşılama ve uğurlama, klasik masaj 
teknikleri, dekolte ve yüz masajı, vücut bakımı kozmetikleri, vücut masajı, 
müşteri iletişimi, iş planı.

İstihdam Alanları: Bu programlarda eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, 
bay-bayan kuaför salonları, güzellik merkezleri, termal, SPA&Wellness mer-
kezleri, TV kanalları, tiyatro salonları, sinema stüdyoları ve kozmetik satış 
noktalarında çalışabilirler. 

312
SAAT YÜZ ve VÜCUT MASAJI 

Bu programda öğrencilere; vücudun ihtiyacı olan temel vücut bakımını uy-
gun araç gereçleri kullanarak, genel ve özel teknikler yardımıyla belirli bir 
süre içerisinde tek başına yapma bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Anatomi, fizyoloji, kişisel hazırlık ve hijyen, salon hazırlığı 
ve hijyeni, müşteri karşılama ve uğurlama, kozmetik ürünleri analiz etme, 
vücut bakımı kozmetiklerini uygulama, vücut analizi yapma, kozmetik ve 
doğal ürünlerle vücut bakımı yapma, elektrik akım sistemleri ile vücut ba-
kımı yapma, vakum ve basınçlı cihazlarla vücut bakımı yapma, oksijen ve 
ozon terapisi uygulama, ısı sistemleriyle vücut bakımı yapma, destekleyici 
vücut bakımları yapma. 

İstihdam Alanları: Bu programda eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, 
güzellik merkezleri, termal, kaplıca ve banyo tesislerinde, SPA&Wellness 
merkezleri, vb. yerlerde çalışabilirler.

192
SAAT VÜCUT BAKIMI
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Program öğrencilere; saç kesimini, estetik bir yorum katarak yapabilme bilgi 
ve becerisi kazandırmayı hedefler. 

Konu Başlıkları: Hijyen, saç ve cilt analizi, saç yıkama, saç ayırma, saç bakımı 
kozmetikleri, kesim, hacimli kesim, saça form verebilme, müşteri memnuniyeti

İstihdam Alanları:  Programı başarıyla tamamlayanlar kuaför salonları, gü-
zellik merkezleri, vb. yerlerde istihdam edilebilir. 

120 
SAAT

İLERİ KESİM 
TEKNİKLERİ

Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, fön uygulamasına ilişkin işlemleri 
yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

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

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar, kuaför salonların-
da, sinema stüdyolarında, TV kanallarında, tiyatro salonlarında istihdam 
imkânı bulabilirler.

80
SAAT FÖN TEKNİKLERİ 

Program; hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, saç ekleme işlemle-
ri yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirmeyi hedefler. 

Konu Başlıkları: Hijyen, saç ve cilt analizi, saç ayırma, saç bakımı kozme-
tikleri, postiş, çıt çıt, boncuk ve keratin kaynak, müşteri özellikleri, müşteri 
memnuniyeti, müşteri iletişimi, iş planı.

İstihdam Alanları: Eğitim alanlar; kuaför salonları, güzellik merkezleri, saç 
kaynak merkezleri, vb. yerlerde istihdam edilebilir.

80
SAAT

SAÇ EKLEME
 TEKNİKLERİ 
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Profesyonel fırıncılık sektöründe çalışan kişilere ileri seviyede artisan ek-
mek çeşitleri yapımının öğretildiği eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Ekşi maya starteri yapımı, ekşi hamur ekmek üretim aşa-
maları, starterin yapımı, ekşinin (ara hamurun) oluşturulması, mayalı ve 
ekşili beyaz ekmek yapımı ve tasarımı, mayalı ve ekşili tam buğday ekmek 
yapımı ve tasarımı, mayalı ve ekşili çavdarlı ekmek yapımı ve tasarımı, ma-
yalı ve ekşili çavdar ekmeği yapımı ve tasarımı.

İstihdam Alanları:  Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işletme-
lerinin yiyecek içecek ünitelerinde, fırınlar, unlu mamuller, oteller, pastane-
ler, ekmek fabrikaları gibi ünitelerde çalışabilirler. 

224
SAAT

PROFESYONEL ARTİSAN 
EKMEKÇİLİK 

Profesyonel fırıncılık sektöründe çalışan kişilere artisan ekmek çeşitleri ya-
pımının öğretildiği eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Ekşi maya starteri yapımı, ekşi hamur ekmek üretim aşa-
maları, starterin yapımı, ekşinin (ara hamurun) oluşturulması, mayalı ve 
ekşili beyaz ekmek yapımı ve tasarımı, mayalı ve ekşili tam buğday ekmek 
yapımı ve tasarımı, mayalı ve ekşili çavdarlı ekmek yapımı ve tasarımı, ma-
yalı ve ekşili çavdar ekmeği yapımı ve tasarımı.

İstihdam Alanları:  Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işletme-
lerinin yiyecek içecek ünitelerinde, fırınlar, unlu mamuller, oteller, pastane-
ler, ekmek fabrikaları gibi ünitelerde çalışabilirler.

96
SAAT

BUTİK ARTİSAN 
EKMEK ÇEŞİTLERİ

GIDA TEKNOLOJİSİ
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Bireylere, probiyotik doğal maya kültüründen ekşi mayalı ekmek yapımı-
nın öğretildiği eğitim programıdır.  
        
Konu Başlıkları: Gıda işletmelerinde kalite ve hijyen uygulamaları, gıda 
muhafaza ilkeleri, mayalı ekmek ve mayasız ekmekler arasındaki fark, do-
ğal ekmekçilikte kullanılması gereken unlarla kimyevi işlem görmüş unlar 
arasındaki fark, doğal bir kaynaktan maya kültürü oluşturma, ekşi maya 
starteri yapımı, ekşi hamur ekmek üretimi aşamaları, starterin yapımı, ekşi-
nin ara hamurun oluşumu, ekşi beyaz ekmek yapımı, ekşi tam buğday ek-
mek yapımı, ekşi çavdarlı ekmek, ekşi çavdar ekmek, ekşi çeşit ekmekçilik, 
ekşi ekmek soğutma paketleme ve muhafaza etme.

İstihdam Alanları:  Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işletme-
lerinin yiyecek içecek ünitelerinde, fırınlar, unlu mamuller, oteller, pastane-
ler, ekmek fabrikaları gibi ünitelerde çalışabilirler.

224 
SAAT

PROBİYOTİK DOĞAL MAYA 
KÜLTÜRÜNDEN; 

EKŞİ MAYALI EKMEK YAPIMI 

Profesyonel ekmekçilik alanında daha geniş kitlelere hitap edebilecek şe-
kilde yöresel ekmek çeşitlerinin yapımına hakim kişilerin yetiştirildiği bir 
eğitim programıdır. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. 

Konu Başlıkları: Beyaz ekmek yapımı, simit ve simit çeşitleri, francala ek-
mek yapımı, çavdarlı ekmek yapımı, tahıllı ekmek yapımı, tam buğday ek-
mek yapımı, sandviç ekmek yapımı.  

İstihdam Alanları:  Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işletme-
lerinin yiyecek içecek ünitelerinde, fırınlar, unlu mamuller, oteller, pastane-
ler, ekmek fabrikaları gibi ünitelerde çalışabilirler.

96
SAAT

YÖRESEL EKMEK 
ÇEŞİTLERİ
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Yöresel pide çeşitlerini hijyenik koşullarda yapabilen, pide çeşitlerinin 
malzemesini ve pide hamuru hazırlayabilen, hamura şekil verebilen, pide 
pişirip servise hazır hale getirebilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim prog-
ramıdır. 

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, kişisel hazırlık, sanitasyon, bulaşık yıkama 
ve çöp atımı, yiyecek içecek hizmetlerinde HACCP, servise 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 pişi-
rilmesi, kalite kontrol.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, pide üretimi yapan 
lokantalarda, pidecilerde ve fırınlarda çalışabilirler.

184
SAAT

YÖRESEL 
PİDE ÇEŞİTLERİ 

Bireylere, gerekli hammadde ile üretimde kullanılan makine-ekipmanları 
tanıyıp kullanabilme, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini yapma, 
hijyen kurallarını uygulama, gıda mevzuatına uygun olarak kendi başına ve 
belli bir süre içerisinde ekmek için temel ve yardımcı bileşenleri hazırlayarak, 
ekmek hamuru oluşturma, şekil verme, pişirme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Personel hijyeni, işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon, 
gıda muhafaza ilkeleri 1, gıda muhafaza ilkeleri 2, gıda üretiminde hijyen 
1, gıda üretiminde hijyen 2, kütle ölçümü, karbonhidratların özellikleri, 
enzimlerin özellikleri, ekmek hamuru hazırlama, ekmek fermantasyonu, 
ekmeği pişirme, ekmek çeşitleri, ekmek çeşitleri üretimi 1, ekmek çeşitleri 
üretimi 2, mayalı hamurlardan ürünler hazırlama.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar  gıda sektöründe ek-
mek üretimi yapan fabrika ve imalathanelerde teknik ara eleman olarak 
çalışabilirler.

440
SAAT

EKMEK ÜRETİMİ 
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Profesyonel ekmekçilik alanında sandviç ekmekleri yapımına vakıf kişilerin 
yetiştirildiği bir eğitim programıdır. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak 
gerçekleştirilir. 

Konu Başlıkları: Sandviç çeşitleri. 

Programın Kazanımları: Eğitimlerini başarıyla tamamlayan bireyler, 
sandwich ekmekleri konusunda bilgi ve becerilerini artırırlar. 

32
SAAT

SANDWİCH
 EKMEKLERİ 

Yiyecek ve içecek hizmetleri alanında kişilere fırıncılık ve unlu mamullerin 
yapımını öğrenip üretme becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Ekşi maya starteri yapımı, ekşi hamur ekmek üretim aşa-
maları, starterin yapımı, ekşinin (ara hamurun) oluşturulması, ekşi beyaz 
ekmek yapımı, ekşi tam buğday ekmek yapımı, ekşi çavdarlı ekmek, ekşi 
çavdar ekmeği.

İstihdam Alanları:  Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işletme-
lerinin yiyecek içecek ünitelerinde, fırınlar, unlu mamuller, oteller, pastane-
ler, ekmek fabrikaları gibi ünitelerde çalışabilirler.

96
SAAT

EKŞİ MAYA EKMEĞİ
 YAPIMI
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Programın eğitiminde öğrencilere, yörelerimize özgü simit çeşitlerinin, hij-
yenik koşullara uygun olarak yapımı öğretilir. 

Konu Başlıkları: Simit yapım aşamaları ve dikkat edilecek hususlar, simit 
çeşitleri. 

Programın Kazanımları: Eğitimlerini başarıyla tamamlayan bireyler, yöre-
sel simit çeşitleri konusunda bilgi ve becerilerini artırırlar.

24
SAAT

YÖRESEL 
SİMİT ÇEŞİTLERİ 

Bireylere, croissant - Danish çeşitlerinin öğretildiği eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Sade croissant, çikolatalı croissant, tereyağlı croissant, 
cevizli kremalı croissant, kayısılı- kremalı danısh, üzümlü-kremalı danısh, 
şeftalili-kremalı danısh, armutlu-kremalı danısh, orman meyveli - kremalı 
linzer danısh.

Programın Kazanımları: Eğitimlerini başarıyla tamamlayan bireyler, 
croissant- Danish konusunda bilgi ve becerilerini artırırlar.

48
SAAT

CROISSANT - DANISH 
ÇEŞİTLERİ
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Profesyonel ekmekçilik alanında kahvaltılık ekmek çeşitlerinin yapımına 
hakim kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır. Eğitimler teorik ve uy-
gulamalı olarak gerçekleştirilir. 

Konu Başlıkları: Sandviç çeşitleri, yöresel ve enternasyonal simit çeşitleri, 
poğaça çeşitleri, açma çeşitleri. 

İstihdam Alanları:  Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işletme-
lerinin yiyecek içecek ünitelerinde, fırınlar, unlu mamuller, oteller, pastane-
ler, ekmek fabrikaları gibi ünitelerde çalışabilirler. 

184 
SAAT

KAHVALTILIK SPECIAL 
EKMEK ÇEŞİTLERİ 

Profesyonel ekmekçilik alanında daha geniş kitlelere hitap edebilecek şe-
kilde yöresel Türk ekmek çeşitlerinin yapımına vakıf kişilerin yetiştirildiği bir 
eğitim programıdır. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. 

Konu Başlıkları: Beyaz ekmek yapımı, simit ve simit çeşitleri, francala ek-
mek yapımı, çavdarlı ekmek yapımı, tahıllı ekmek yapımı, tam buğday ek-
mek yapımı, sandviç ekmek yapımı.  

İstihdam Alanları:  Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işletme-
lerinin yiyecek içecek ünitelerinde, fırınlar, unlu mamuller, oteller, pastane-
ler, ekmek fabrikaları gibi ünitelerde çalışabilirler. 

224
SAAT

PROFESYONEL YÖRESEL 
TÜRK EKMEKÇİLİĞİ 
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Şirketlerin müşteri ilişkilerinde aracı rol üstlenerek müşteri ihtiyaçlarına 
cevap vererek sorunları çözümleme süreçlerini yönlendirme bilgi ve be-
cerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, halkla ilişkiler ve 
organizasyon hizmetleri alanında; halkla ilişkiler ve tanıtım ajansları, med-
ya kuruluşları, reklam ajansları, çağrı merkezleri, şirketlerin müşteri ilişkileri 
birimleri, organizasyon ve turizm şirketleri vb. yerlerde çalışabilirler.

232
SAAT

MÜŞTERİ 
ASİSTANI 

HALKLA İLİŞKİLER ve ORGANİZASYON
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Bilgisayar destekli harita çiziminde kroki çizimleri, CAD ortamında hesap 
işlemleri, imar uygulamaları yapma ve proje oluşturma bilgi ve becerisi ka-
zandırılan 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 
yönetimi, CAD menüleri, hesap işlemleri, imar uygulaması, proje oluşturma.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, harita tapu ka-
dastro sektöründe resmi ve özel kurumlarda çalışabilirler.

352
SAAT

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 
HARİTA ÇİZİMİ

HARİTA ve TAPU KADASTRO
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Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş-çıkış işlemlerini, 
hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlem-
lerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alarak arşivleyebilme bilgi 
ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programdır.

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

İstihdam Alanları:  Programı başarıyla tamamlayanlar hastanelerde, sağlık 
ocaklarında, polikliniklerde, tıbbi laboratuvarlarda, tıp merkezleri vb. ku-
rum ve kuruluşların hasta kabul birimlerinde istihdam imkânı bulabilirler.

280
SAAT

HASTA KABUL 
İŞLEMLERİ

Ev ve kurumlarda kendi sorumlulukları altındaki hasta ve yaşlı bireylerin 
günlük ihtiyaçlarını, sağlıklarını koruyarak karşılayabilme bilgi ve becerisi-
nin kazandırıldığı eğitim programıdır.

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

İstihdam Alanları:  Programı başarıyla tamamlayanlar hasta ve yaşlı hizmet-
lerinde; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bakımevleri, evde bakım, 
hastaneler, geronto-psikiyatri klinikleri ve huzurevlerinde çalışabilirler.

560
SAAT

HASTA VE YAŞLI 
REFAKATÇİSİ

HASTA ve YAŞLI HİZMETLERİ
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Ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; engelli bireylerin 
günlük ihtiyaçlarını kendi ve engellinin sağlığını koruma bilgi ve becerisi-
nin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Özürlü bakımı, anatomi, fizyoloji, meslek bilgisi ve etiği, 
engelli bakım hizmetleri, kişisel bakım, engelli bakım hizmetlerinde ileti-
şim, engellilerin toplumsal yaşamı, engellilerde öz bakım, engellilerin ba-
kımı, vücut mekaniğini koruma, pozisyon verme ve kaldırma, günlük ba-
kım, banyo, olağan dışı durumlar, ağır hastalık ve vefat durumu, engelliye 
yemek yedirme.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, hasta ve yaşlı hiz-
metleri alanında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bakım ve rehabi-
litasyon merkezleri, özel bakım merkezleri, aile danışma ve rehabilitasyon 
merkezleri vb. yerlerde çalışabilirler.

400
SAAT

ENGELLİ 
BAKIMI

Evde kendi sorumlulukları altındaki hasta ve yaşlı bireylerin günlük ihtiyaç-
larını, sağlıklarını koruyarak karşılayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldı-
ğı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Yaşlılık, hastalık çeşitleri, günlük bakım, beslenme, pozis-
yon verme ve kaldırma, hasta ile iletişim, ilk yardım, akılcı ilaç kullanımı, 
ağır hastalık ve vefat durumu.

Programın Kazanımları: Bu program evde bakıma ihtiyacı olan hastası 
veya yaşlısı bulunan aile bireylerine bakım süreci ile ilgili farkındalık kazan-
dırmaya yöneliktir. 

48
SAAT

EVDE HASTA ve 
YAŞLI ÖZ BAKIMI
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Bu programda bireylere temel düzeyde sağlık bilgisi eğitimi verilmektedir.

Konu Başlıkları: Genel sağlık bilgisi, sağlık okuryazarlığı, hasta hakları,  
hasta psikolojisi, sağlık etiği.

Programın Kazanımları:  Bu program bireylerde genel sağlık bilinci uyan-
dırmayı hedefler. 

72
SAAT

GENEL 
SAĞLIK BİLGİSİ 
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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 hak-
ları ve hayvanları koruma konusundaki yasal mevzuat, ev ve bahçede ba-
rındırma, geçici hayvan barınakları, şehir insanı ve hayvan ilişkileri, hayvan 
bakımında temizlik ve dezenfeksiyon, beslenme, hayvan eğitimi ve hayvan 
hastalıkları gibi konular işlenmektedir. 

Programın Kazanımları: Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, kendi ev-
cil hayvanlarına nitelikli bir bakım sağlama imkânına kavuşmalarının yanı sıra, evcil 
hayvan bakımında eğitimli çalışan arayan kurumlarda da istihdam edilebilirler.

64
SAAT

PET 
HAYVANLARI

HAYVAN SAĞLIĞI
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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 kazan-
dırmaya yöneliktir.

Konu Başlıkları: Bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel ba-
kım ve kışlatma, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştirici-
liği, ballı bitkilere uygun gezginci arıcılık, arı sağlığı. 

Programın Kazanımları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, sektördeki iş-
letmelerde ve kendi işinde üretim ve yetiştiricilik yapabilirler. 

72
SAAT ARICILIK

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
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Programın eğitimleri; hukuk terminolojisi, dosyalama sistemi, dava hiz-
metleri, anayasal hak ve sorumluluklar konularında bilgi ve beceriler ka-
zandırmaya yöneliktir. 

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, avukatlık ofislerin-
de, hukuk şirket ve kuruluşların dosyalama ve yazışma departmanlarında 
çalışabilirler.

120
SAAT

ADLİ KALEM
 İŞLERİ

Adli makamlarda bir avukat sorumluluğu altında hukuki süreçleri takip 
edebilme, makamlarda başlatılan işlemlerin sonuçlanması için, büro içi iş-
lemleri yürütme, ödeme ve tahsilat işlemlerini iletişim araçları ile yapabil-
me bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

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

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayan bireyler, hukuk bü-
rolarında ve hukuk danışmanlık şirketlerinde çalışabilirler. 

400
SAAT

ADLİ TAKİP 
ELEMANI 

HUKUK
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığı (KOSGEB) ile yapılan protokol çerçevesinde İSMEK öğrencilerini 
ve mezunlarını iş kurmaları konusunda bilgilendirmek, eğitmek, cesaret-
lendirmek ve desteklemek için KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 
vermektedir. İSMEK ve KOSGEB arasındaki protokol gereği, İSMEK yalnızca 
programın eğitimini vermektedir. Destek ve hibeler ise, KOSGEB tarafından 
uygun bulunan adaylara verilmektedir.

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

32
SAAT

KOSGEB UYGULAMALI 
GİRİŞİMCİLİK

İletişimde kişilerin beden dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmelerini 
ve proaktif bir iletişim kurabilmelerini hedefleyen bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Sözsüz iletişim, duruş, göz teması, mimikler, jestler, mikro 
ve makro ifadeler.

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

16
SAAT

BEDEN 
DİLİ

KİŞİSEL GELİŞİM
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Etkili ders anlatma tekniklerinin anlatıldığı, öğretim stratejileri ve aktif öğ-
renme yöntemlerinin ağırlıklı kullanımıyla “nasıl öğretebilirim” sorusunun 
temelinde yatan teknikleri içeren bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Sınıf içi iletişim, beden dili, ses tonu, üslup, sınıf içi moti-
vasyon stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin önemi, öğretim strate-
jileri, hedef davranışa uygun strateji seçimi.

Programın Kazanımları: Öğretmenlere öğretim, yöntem ve tekniklerini 
daha etkin kullanmayı ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan 
bir eğitim programıdır.

64
SAAT

ETKİLİ DERS ANLATMA 
TEKNİKLERİ

Topluluk önünde yapılacak sunumlarda içeriğin nasıl hazırlanacağını bil-
me, sunum tekniklerini öğrenme, sunumun yapılacağı ortamları tanıma, 
sunumlarda beden dilini kullanma, dinleyicilerle etkili iletişimi sağlamaya 
yönelik teknik ve uygulamalardan oluşan bir eğitimdir.

Konu Başlıkları: Etkili sunumun önemi, sunum hazırlama, sunum teknikle-
ri, sunum ortamı, sunumda iletişim becerileri, sunumun bitişi.

Programın Kazanımları: Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerinde kat-
kı sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

64
SAAT

ETKİLİ SUNUM 
TEKNİKLERİ
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Bu programın eğitimi ile öğrencilerimiz, nasıl haber yazılacağını, haber 
toplamanın inceliklerini, olayları fotoğrafla saptamayı, gazetenin hazırlan-
ması aşamasında gerekli olan bilgileri edinme yollarını öğrenmektedir. 

Konu Başlıkları: Habercilik, gazete fotoğrafçılığı, sayfa sekreterliği, gazete 
yayınlama teknikleri, basın hukuku, basın yayın tarihi, toplum psikolojisi, 
yazı türleri, gazeteleri inceleme, günümüz medyası.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, medya sektörün-
de yazılı, görsel veya işitsel yayın organlarında çalışabilirler.

96
SAAT

GAZETECİLİK 

Öğrencilere yeni iş alanları geliştirmelerine imkân hazırlayan bir eğitim ve-
rilmekte; toplam altı haftalık programda, bir işletmeyi kurmak ve geliştir-
mek için gerekli bütün konular işlenmektedir.

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

Programın Kazanımları: Öğrencilerin girişimcilik kültürü, bilgi ve becerisi 
kazanmalarını hedefleyen bir programdır.

32
SAAT

GİRİŞİMCİLİK
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32
SAAT

HAFIZA GELİŞTİRME VE 
KALICI ÖĞRENME

Günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle, geçmişte yaptığımız birçok şeyi 
artık teknoloji aracılığı ile yapmaya başladık. Bu da geniş vadede beynimizi 
etkin kullanmayı unutmamıza; hafıza ve öğrenme problemleri yaşamamı-
za sebep oldu. Branşın amacı, bireylerin doğru yöntemler aracılığıyla hafıza 
geliştirmeleri ve kalıcı öğrenmelerini sağlamaktır.

Konu Başlıkları: Hafıza kapasitelerinin saptanması, problem çözme, hafıza 
tekniklerine giriş ve beyni etkili kullanma, öğrenme ve zihin, kalıcı öğren-
me, fotografik hafıza teknikleri.

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

Programda, iş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurma ve bunu sürdüre-
bilme eğitimi verilir.

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

Programın Kazanımları: Sertifika programından mezun olan öğrenciler, iş 
hayatında daha başarılı iletişim kurarlar.

16
SAAT

İŞ HAYATINDA
İLETİŞİM 
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Programda bireylere; iş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapabil-
me bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Sosyal hayatta iletişim, iş hayatında iletişim, diksiyon-1, 
diksiyon-2, kişisel gelişim, girişimcilik, çevre koruma, meslek etiği, iş orga-
nizasyonu, iş güvenliği, işçi sağlığı, araştırma teknikleri, iş organizasyonu.

Programın Kazanımları: Bu program, bireylerin iş hayatında bilgi ve bece-
rilerini arttırmaya yöneliktir.

32
SAAT

İŞ ORGANİZASYONU

İşitme engellilerle iletişim kurmayı sağlayarak el hareketleri ve yüz mimik-
lerinden oluşan Türk İşaret Dili’nin (TİD) temel düzeyde öğretildiği bir eği-
tim programıdır. 

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

Programın Kazanımları: Bu branşın eğitimlerinde, öğrencilerimizin hayata 
katılmaları ve kendilerini ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

120
SAAT

TÜRK 
İŞARET DİLİ
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Bireylerin, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türk İşaret 
Dili’ni (TİD) aktif bir şekilde kullanabilmelerinin sağlandığı eğitim programdır. 

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, öğrencilerimizin hayata 
katılmaları ve kendilerini ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

40
SAAT

TÜRK İŞARET DİLİ 
2. SEVİYE

Türk İşaret Dili’ni (TİD) aktif bir şekilde kullanabilme, işitme engellilerle ile-
tişim kurabilme, istenilenleri anlatabilme, işaret dilinde tercümanlık yapa-
bilme ve işaret dilini öğretebilme bilgi ve becerisinin eğitimi verilmektedir. 
Programa katılacak öğrencilerde, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış 
olma, işaret 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 ek-
ler ve zamanlar, TİD cümlelerinde öğeler, TİD’e göre hazırlıklı ve hazırlıksız 
konuşma, TİD kurallarına göre çevirmenlik.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayan bireyler, bu alanda 
hizmet veren eğitim kurumlarında çalışabilirler.

200
SAAT

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİ
 ve TERCÜMAN EĞİTİMİ 
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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 yaz-
mak 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 öğ-
rencilerimizin hayata katılmaları ve kendilerini ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

128
SAAT

İŞİTME ENGELLİLER 
TÜRKÇE KURSU

Programın eğitiminde bireylere, Kur’an-ı Kerim’i Braille (kabartma) alfabesi ile düz-
gün okuyabilme bilgi ve becerisi kazandırılır. “Engelli olmayan” bireylere verilen 
programda; görme engellilerin okuyup yazabilmeleri için, 6 nokta kombinasyo-
nundan oluşturulan yazı sistemi kullanılır. Kur’an-ı Kerim Braille alfabesinde, görme 
engellilerin okuyabilmeleri için harfler ve harekeler, Arap alfabesine göre 6 nokta 
kombinasyonuna uyarlanarak oluşturulmuştur.

Konu Başlıkları: 6 nokta kombinasyonu, Kur’an harfleri, harekeleri ve okuma kural-
ları, Kur’an-ı Kerim’i kabartma yazı ile hatasız okuma.

Programın Kazanımları: Program, görme engellilere yönelik alanlarda çalışmak 
isteyen bireylerin, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefler. 

64
SAAT

KUR’ÂN-I KERÎM 
(BRAILLE ALFABESİ) 

OKUMA
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64   
SAAT

KUR’ÂN-I KERÎM 
(ELİFBA) OKUMA

Programda, Kur’an-ı Kerim’i düzgün okuyabilme bilgi ve becerisi kazandı-
rılmaktadır. 

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

Programın Kazanımları: Bu program bireylerin kişisel gelişimlerine katkı-
da bulunmayı hedefler. 

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

Konu Başlıkları: Branşın eğitimlerinde öğrencilere tecvit kaideleri öğretilir. 

Programın Kazanımları: Programı başarıyla tamamlayanlar, Kur’an-ı 
Kerim’i hatasız tecvit kaidelerine uygun olarak okuyabilme becerisi kazanır. 

64
SAAT

KUR’ÂN-I KERÎM 
TECVİDLİ OKUMA
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Değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapısal değişiklik gereksinim-
lerini ortaya çıkarıp yönetim becerilerini en üst düzeye taşıyıp vizyon geliş-
tirebilme 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.

İstihdam Alanları: Kişisel gelişim ve eğitim alanı altındaki sertifika program-
ları, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olmaktadır. 

32
SAAT

LİDERLİK 
EĞİTİMİ

Meslek etiği gereklerini yerine getirebilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim 
programıdır.

Konu Başlıkları: Meslek etiği. 

Programın Kazanımları: Programın eğitimi, bireylere, meslek etiği konu-
sunda bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler. 

16
SAAT

MESLEK 
ETİĞİ
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Kişinin kendini daha iyi tanıması, stresin yol açtığı sebep ve sonuçları öğ-
renebilmesi, stresi kontrol altına almanın faydalarını bilmesi, stresten uzak 
kalma yöntemlerini kullanmaya yönelik teknik ve uygulamalardan oluşan 
bir eğitimdir.

Konu Başlıkları: Stresin tanımı, stresin belirtileri, strese etki eden durumlar, 
stresle başa çıkma yöntemleri.

Programın Kazanımları:  Öğrencilere mesleki ve kişisel gelişimlerinde kat-
kı sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

24
SAAT

ÖFKE KONTROLÜ 
VE STRES YÖNETİMİ 

Paleografi, tarih boyunca kullanılan alfabeleri ve yazı şekillerini inceleyen bilimdir. 
Osmanlı paleografyası programının eğitimlerinde ise, Osmanlı Türkçesinin kulla-
nım 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 çe-
virebilir, istenen şartları da taşıyorlarsa arşiv ve kütüphanelerde çalışabilirler. 

160
SAAT

OSMANLI 
PALEOGRAFYASI
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Bu programda öğrencilere, Türkçe asıllı kelimelerin imlası ile Osmanlıca 
metinleri okuyabilme, yazabilme bilgi ve beceri kazandırılır.

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

Programın Kazanımları:  Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, kültürel ha-
yatlarını zenginleştirmekle beraber, bu alanda personele ihtiyaç duyan ku-
rumlarda çalışabilirler.

64
SAAT

OSMANLI TÜRKÇESİ 
İMLASI

Programda; Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin imlası ile Osmanlıcaya gi-
ren Arapça-Farsça kelimeleri okuyup yazabilme bilgi ve becerisi kazandı-
rılmaktadır.

Konu Başlıkları: Arapça asıllı kelimelerin imlası, Arapça kelimelerde mahi-
yet, Arapça ve Farsça tamlamalar.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar; Osmanlıca kayıt-
ların tutulduğu tapu kayıtları, vergi sicilleri, nüfus kayıtları ve evrakın günü-
müz Türkçesine çevrilmesinde çalışabilirler.

96
SAAT

OSMANLI TÜRKÇESİNDE 
ARAPÇA-FARSÇA

KURALLAR
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Programın eğitimleri; Osmanlı hat çeşitlerini öğrenerek arşiv belgelerini ve edebi 
metinleri okuyacak bilgi ve becerilere sahip kişiler yetiştirmeye yöneliktir.

Konu Başlıkları: Osmanlıca belgeler, Osmanlı devlet yazışmaları ve edebi metinler.

Programın Kazanımları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, Osmanlı arşiv 
belgelerini ve Osmanlı kroniklerini okuyabilecek seviyeye gelecektir. 

96   
SAAT

OSMANLI TÜRKÇESİNDE 
ARŞİV METİNLERİ ve

 EDEBİ METİNLER

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

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

Programın Kazanımları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, Osmanlı Türk-
çesi ile yazılan kolay metinlerin, matbu metinlerin, son dönem Osmanlı gazete 
ve dergilerinin günümüz Türkçesine çevrilmesinde çalışabilirler.

64
SAAT

OSMANLI TÜRKÇESİNDE 
KOLAY METİNLER
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Programda katılımcıların Osmanlıca bir kitap üzerinde çalışarak bu alan-
daki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bireyler çalışma-
larını edebiyat, tarih, felsefe, siyaset, şiir vb. alanların biri üzerinden sürdü-
recektir. 

Konu Başlıkları: “Osmanlıca Kitap Çeviri Kursu” Osmanlıca branşında bir 
atölye çalışması niteliğini taşımaktadır. 

Programın Kazanımları: Eğitim dönemi sonunda kitap çalışmasını tamam-
lamış olan bireyler için geçmiş medeniyetimizin izlerini sürmek ve eğitim 
çalışmasının bir çıktısını elde etmek mümkün olabilecektir.

200
SAAT

OSMANLICA 
KİTAP ÇEVİRİ EĞİTİMİ

Beslenme ilkeleri, enerji ihtiyacı ve günlük enerji hesaplamaları, sağlıklı ya-
şam ve besinler, öğün planlama, metabolizma, beslenme sorunları, menü 
planlama ile ilgili bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirilir. 

Konu Başlıkları: Beslenme ilkeleri, enerji ihtiyacı, enerji hesaplamaları, sağ-
lıklı yaşam ve besinler, öğün planlama, metabolizma, beslenme sorunları, 
mönü planlama.  

Programın Kazanımları: Bu program ile öğrencilere doğru beslenme alış-
kanlığı kazandırılarak, temel beslenme bilgileriyle sağlıklı birey olmaları 
amaçlanmaktadır.

184
SAAT

SAĞLIKLI 
BESLENME



182

Bireylerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedef-
leyen bir eğitim programıdır.

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

Programın Kazanımları: Programın hedefi, bireylere sosyal hayatta daha 
başarılı iletişim kurma becerisi kazandırmaktır. 

16   
SAAT

SOSYAL HAYATTA
 İLETİŞİM

Kurum, firma ve bireysel kullanıcıların sosyal medyada daha etkili olmasını 
sağlamak için oluşturulmuş teorik ve pratik olarak desteklenen bir eğitim 
programıdır.

Konu Başlıkları: Yeni medya tanımı, marka ve itibar yönetimi, sosyal medya 
krizleriyle başa çıkabilme, sosyal medya satın alımları.

İstihdam Alanları: Bireysel kullanıcıların kendilerini ya da markalarını daha 
etkili tanıtmalarını sağlar. Özel ve kamu kurumlarının dijital pazarlama, dijital 
medya, sosyal medya uzmanlığı gibi birimlerinde istihdam imkânı vardır.

64
SAAT

SOSYAL MEDYA 
YÖNETİMİ



183

Spikerliğin ve sunuculuğun temel metotları üzerinde teorik ve pratik çalış-
malar yapılarak spikerlik ve sunuculuk için bir alt yapı oluşturmayı hedefle-
yen bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Ses, nefes, boğumlama, fonetik, röportaj, haber hazırla-
ma, haber okuma.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler radyo, TV 
ve seslendirme alanlarında çalışabilir. 

64
SAAT

SUNUCULUK-
SPİKERLİK

Çağımızın önemli bir unsuru olan sosyal medya kullanımına ilişkin, ailele-
rin göz önünde bulundurması gereken konulara hâkim olması sağlanmak-
ta; duyarlı ve konuya hâkim ebeveyn olmaları amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: İnternet ve sosyal medyayı tanımak, Türkiye’de sosyal 
medya kullanım verileri, kuşağının sosyal medyaya bakışı, sosyal medyanın 
karanlık yüzü, siber zorbalık, sosyal medyada karşılaşılan sorunlar, aile içi 
sanal deneyimler, internet deneyimini paylaşmak, internet kullanım söz-
leşmesinin önemi, teknik güvenlik, ailelerin interneti takip yolları, internet 
güvenliği, sıkıntılara karşı hukuki çözümler. 

Programın Kazanımları: Program sosyal medyada ebeveyn kontrolünü 
sağlamayı hedeflemektedir. 

16   
SAAT

SOSYAL MEDYADA 
EBEVEYN KONTROLÜ 



184

Zamanı daha etkin kullanarak öncelikleri belirleyip doğru planlama yapa-
bilmeyi hedefleyen bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Hedef belirleme, planlı çalışma, çatışma yönetimi, yetki-
lendirme yetkinliği, insan yönetimi.

Programın Kazanımları: Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerinde kat-
kı sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

16   
SAAT

ZAMAN 
YÖNETİMİ

Bireylerin, günlük yaşamda veya iş hayatında karşılaştığı problemleri hızlı 
ve doğru bir şekilde çözebilmesi, olaylara farklı açılardan bakabilmesi ve 
farklı çözüm yolları üretebilmesi, karar alma sürecinde doğru bir yol izleye-
rek sonuca ulaşabilmesi amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Problem ve problem çözme, problem çözmeye etki eden 
faktörler, problem çözme süreci, problem çözme yaklaşımları, analitik ve 
yaratıcı düşünce, karar ve karar verme, doğru karar vermenin önemi, karar 
verme yöntemleri, doğru kararın özellikleri, inisiyatif kullanma kullandırma.

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

24
SAAT

PROBLEM ÇÖZME VE 
KARAR VERME



185

Sosyal hayatta ve iş hayatında birlikte çalışmamız gereken durumlarda ta-
kım olabilmek ve takım üyelerinin özelliklerine göre görev ve sorumluluk-
ları paylaşarak verimi arttırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları: Takım ve grup nedir, takım ile grup arasındaki farklar, 
takımın özellikleri, takım çeşitleri, kişilik tipolojileri ve takım, farklılık zen-
ginliktir, takım çalışmasının gerekçeleri, takım çalışmasının çalışanlara ve 
kuruma katkısı, etkili bir takımın nitelikleri, takım oluşturma basamakları, 
başarılı görev dağılımı, takım üyelerinin güçlü yönlerinin takım, başarısı-
na kanalize edilmesi, takım üyelerinin zayıf yönlerinin geliştirilmesi, takım 
içi-dışı etkili iletişim ve işbirliği, takım iletişiminde sinerji, vizyoner takım, 
takım organizasyonu ve takımda liderlik, takımı yönetmek, takımı başarıya 
götürecek hususlar, takım içi dayanışma-çatışma ilişkileri, takım ruhu, he-
yecan ve birlik duygusunun sağlanması, verimlilik artırıcı çalışmalar. 

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

32
SAAT

TAKIM ÇALIŞMASI VE 
YÖNETİM BECERİLERİ 

32
SAAT

ETKİLİ VE HIZLI 
OKUMA 

Bireylerin, hızlı okuma teknikleri ile görme, algılama ve kavrama yetenekle-
rini geliştirerek, okuma ve anlama düzeylerini artırması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Okuma ve anlama sürelerinin tespiti ve okuma sırasında 
beynin düşünme sürecinin yönetilmesi, kötü okuma alışkanlıklarının yok 
edilmesi ve göz açılarının genişletilmesi çalışmaları, konsantrasyonun ar-
tırılması, okuma sırasında anlama ve hatırlamanın maksimum seviyede 
tutulması çalışmaları, beynin ritim bağımlılığı teknikleriyle okuma hızının 
artırılması uygulamaları. 

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



186

Braille alfabesini aktif bir şekilde okuyabilme, yazabilme ve matematiksel 
işlemleri yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

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

Programın Kazanımları: Bu branşın eğitimlerinde, görme engelli öğrenci-
lerimizin Braille alfabesini öğrenerek hayata katılmaları, yaşam kalitelerini 
artırmaları amaçlanmaktadır.

176
SAAT

BRAILLE 
ALFABESİ

Anlamlı, etkili ve tonlamaları doğru bir konuşma yapabilme teknik ve uy-
gulamalarından oluşan bir eğitim programıdır. 

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

İstihdam Alanları: Öğrencilere mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağ-
lamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

40
SAAT

DİKSİYON



187

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

Konu Başlıkları: Gramer ve imla kuralları, metin yazma teknikleri, edebi 
metinler.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, metin yazarına ih-
tiyaç duyan çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, kendileri 
de üretim yapabilirler.

120
SAAT

YAZARLIK 
ATÖLYESİ

Edebiyat ortamının sağlandığı bu programla yorum, bilgi ve paylaşım esaslı 
atölyede; üretme cesareti, teknik, mana, eleştiri, yazma alışkanlığı ve yetene-
ğin gelişmesi, tecrübe, bakış açısı zenginliği, tutku, hayal gücü, disiplin beceri-
sini kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Metin inceleme ve eleştiri yöntemleri, usta yazarlardan örnek 
metinlerin okunması, üretilen metinlerin incelenmesi.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar; eleştirmenlik, editör-
lük  ve metin yazarına ihtiyaç duyan çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışabile-
cekleri gibi kendilerine özgün eserler de üretebilirler.

120
SAAT

YAZARLIK ATÖLYESİ 
(İLERİ SEVİYE) 



188

Keşf-i İstanbul programı; şehrin günlük yaşam tarzını, sosyal ilişkilerini, 
inançlarını, tarihi şahsiyetlerini, müziğini, yemek ve eğlence kültürünü, 
sanat ve ekonomisini, simgesel anıt değerlerini tanımak, bilinçlenmek ve 
geçmişle günümüz arasındaki bağı kuvvetlendirmek amacıyla her ay ayrı 
bir ilçeyi tanıma ve keşfetme imkânı sunuyor.

Konu Başlıkları: Tarihi yarımada, Beyoğlu-Pera Bölgesi, Haliç, Üsküdar, Ka-
dıköy, Boğaziçi yalıları ve Adalar başlıkları ile geçmişten günümüze şehrin 
günlük yaşam tarzını (sosyal ilişkilerini), inançlarını, tarihi şahsiyetlerini, 
müziğini, yemek ve eğlence kültürünü, sanat ve ekonomisini ve simgesel 
anıt değerlerini tanıma.

Programın Kazanımları: Bu eğitime katılan öğrenciler, İstanbul’un kültür, 
tarih ve tabiat varlıkları üzerine bilinçlenecek ve farkındalıklarını artıracak-
lardır.   

Not: Alan çalışmasındaki harcamalar (yol, tarihi ve turistik yerlere giriş üc-
retleri vs.) öğrencilere aittir.

16
SAAT

KEŞF-İ İSTANBUL



189

Öğrencilere, tesis yönetiminin belirlediği prosedüre uygun olarak oda rezervas-
yon taleplerine cevap verme, bunları sistematik bir şekilde kaydetme ve gerekli 
raporları hazırlayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. 

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

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

344   
SAAT

REZERVASYON 
ELEMANI

Program; bir tesisin tüm haberleşme işlerini uluslararası standartlara ve 
işletme prosedürlerine uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip 
nitelikli kişiler yetiştirmeye yöneliktir. 

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, ön büro organizasyonu, telefon hizmetleri, 
yabancı dil kuralları, yabancı dilde iletişim. 

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, pazarlama ve pe-
rakende sektöründeki çeşitli alanlarda çalışabilirler.

120
SAAT

SANTRALİST

KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ



190

Programda öğrencilere; değerli ve değersiz metallerden çeşitli desen ve 
motifler elde etme, bunları birbirine veya bir zemin üzerine kaynak ile bir-
leştirerek değişik takılar yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır. Eğitime 
katılanlara, tasarımın inceliklerinin yanı sıra satılabilir, ergonomik takılar 
hakkında bilgiler verilir.

Konu Başlıkları: Nokta çizgi, doku, perspektif, gölge, renk çalışmaları, desen 
çalışmaları, kopya çekmek, eskiz oluşturmak, takı çizimine geçiş, illüstrasyon 
örneklerinin oluşturulması, takı tasarımına geçiş, koleksiyon hazırlama. 

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, kuyumculuk tek-
nolojisi alanındaki büyük ve küçük işletmelerde, sarraflarda çalışabilir, ken-
di işyerlerinde üretim yapabilirler. 

200
SAAT

MÜCEVHER VE
 TAKI TASARIMI ÇİZİM 

TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Tekniğe ve yöreselliğe uygun hazırlık yapma, top örgüsü tekniği, sürgü 
tekniği balıksırtı tekniği, ajur tekniği ve diğer teknikleri birleştirerek gümüş 
kazaz örücülüğü yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim prog-
ramıdır.

Konu Başlıkları: Takının gelişimi, tarihsel ve kültürel takılar, takı tasarımı, 
gümüş kazaz örücülüğüne hazırlık, top örgüsü tekniği, sürgü tekniği, ba-
lıksırtı tekniği, ajur tekniği, ürün oluşturma.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, el sanatları tekno-
lojisi sektöründeki küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve he-
diyelik eşya üretimi yapan atölyelerde çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde 
üretim yapabilirler.

256
SAAT

GÜMÜŞ KAZAZ
 ÖRÜCÜLÜĞÜ

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ



191

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

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

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamamlayanlar kuyumculuk teknolo-
jisi alanındaki işletme ve atölyelerde iş bulabilir, sarraflarda vitrin ve pazarla-
macı elemanı olarak da çalışabilir, ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

216
SAAT

GÜMÜŞ TAKI 
İŞLEMECİLİĞİ 

Öğrencilere; belirli ölçüdeki değerli telleri değişik örme teknik ve yöntem-
leri kullanarak takıya dönüştürme becerisi kazandırılır.

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, kuyumculuk tekno-
lojisi sektöründe üretim yapan atölye ve işletmelerde ve sarraflarda çalışa-
bilir, ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

144
SAAT

HASIR 
ÖRMECİ

Programda öğrencilere, gümüş kazaz örücülüğünde kazaz şems düğümü 
öğretilir. 

Konu Başlıkları: Ajur tekniği, tilki kuyruğu tekniği.  

Programın Kazanımları: Bu program öğrencilere gümüş kazaz örücülüğün-
de temel seviyede kişisel beceri kazandırır. 

64
SAAT

KAZAZ ŞEMS 
DÜĞÜMÜ 



192

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

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

İstihdam Alanları:  Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar mum modelaj tekniği-
nin kullanıldığı sektörlerde hizmet veren atölye ve işletmelerde çalışabilirler.

192
SAAT

MUM 
MODELAJ

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 lev-
ha şekillendirme, cilalama, yüzük çizimi ve yapımı, kolye ucu çizimi ve yapımı, 
küpe çizimi ve yapımı.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar kuyumculuk teknolojisi 
alanındaki büyük ve küçük işletmelerde, sarraflarda çalışabilir, kendi işyerlerin-
de üretim yapabilirler.

240
SAAT

TAKI ÇİZİMİ 
ve  ÜRETİMİ



193

Programda öğrencilere, temel seviyede Trabzon örme tekniği öğretilir. 

Konu Başlıkları: Temel teknikler, Trabzon örme bileklik. 

Programın Kazanımları: Bu program öğrencilere hasır örmecilikte temel se-
viyede kişisel beceri kazandırır. 

40
SAAT

TRABZON ÖRME 
TEKNİĞİ 

Programda öğrencilere, telkâri ile model hazırlama becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Dolgu yapımı teknikleri, damla dolgu teknikleri, badem 
dolgu teknikleri, sim sarma teknikleri. 

Programın Kazanımları: Bu program öğrencilere telkâricilikte temel sevi-
yede kişisel beceri kazandırır. 

64
SAAT

TELKÂRİ İLE MODEL 
HAZIRLAMA 

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, kuyumculuk-
ta kaynak, telkâri, kuyumculukta sipariş formu, takının müşteriye teslimi.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ilgili sektördeki iş-
letme ve atölyelerde iş bulabilir, sarraflarda pazarlamacı ve vitrin elemanı 
olarak çalışabilir, ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

120
SAAT TELKÂRİCİ



194

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

Konu Başlıkları: AutoCAD ile katı modelleme ve görselleştirme, AutoCAD 
ile yüzey ve ağ modelleme.  
 
İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, bilgisayarlı des-
tekli tasarım sektöründe; işletmelerin tasarım ve proje departmanlarında, 
mimarlık ve mühendislik bürolarında, inşaat ve mobilya sektörünün teknik 
departmanlarında, makine ve kalıpçılık yapan şirketlerin teknik depart-
manlarında, elektrik ve elektronik alanında projelendirme bölümlerinde, 
fabrika ve işyerlerinde, tasarım ve projelendirme alanında çizim ve tasarım 
elemanı olarak çalışmaları mümkündür. 

72
SAAT

AUTOCAD İLE MİMARİ 
PROJE ÇİZİMİ 

Bilgisayarda Inventor programını kullanarak 3 boyutlu modelleme yapan, 
teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun olarak imalat/yapım ve pers-
pektif resmi çizme yeterliklerine sahip kişilerin yetiştirildiği bir programdır. 

Konu Başlıkları: Inventor ile taslak modelleme, Inventor ile katı modelle-
me, Inventor ile montaj modelleme, Inventor ile kaynaklı montaj oluştur-
ma, Inventor ile teknik resim oluşturma, Inventor ile sac parça oluşturma, 
Inventor ile sunum dosyaları oluşturma.  
  
İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, bilgisayarlı des-
tekli tasarım sektöründe; işletmelerin tasarım ve proje departmanlarında, 
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 çi-
zim ve tasarım elemanı olarak çalışmaları mümkündür. 

72
SAAT

INVENTOR İLE 
3 BOYUTLU ÇİZİM 

MAKİNE TEKNOLOJİSİ
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Bilgisayar destekli mimari modelleme-revit ile mimari modelleme ve mi-
mari görselleştirme yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Mimari modelleme elemanları, taşıyıcı sistem elemanları, 
kütle elemanlarını ve arazi modelleme, tefriş bileşenleri ve ölçülendirme-
leri, pafta metinleri ve mekânları, malzeme atama ve görselleştirme, pafta 
düzeni oluşturarak yazdırma, dosya ihraç edebilme.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar işletmelerin tasarım 
ve proje departmanlarında, mimarlık ve mühendislik bürolarında, inşaat ve 
mobilya sektörünün teknik departmanlarında, makine ve kalıpçılık yapan 
şirketlerin teknik departmanlarında, elektrik ve elektronik alanında proje-
lendirme bölümlerinde, fabrika ve işyerlerinde tasarım ve projelendirme 
alanında çizim ve tasarım elemanı olarak çalışabilir.

72
SAAT REVİT 

Öğrencilere; bilgisayar ortamında üç boyutlu model, katı yüzey modelleme 
görsellik işlemleri, modellerden görünüş çıkarıp hesaplama, tasarım, ani-
masyon 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, Solidworks ile montaj 
modelleme. 

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, talaşlı imalat, 
endüstriyel kalıpçılık, makine tasarım ve çizim, makine bakım ve onarım, 
mermercilik, endüstriyel modelleme sektörü vb. yerlerde çalışabilirler.

160
SAAT

ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM
SOLİDWORKS
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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, kâğıt kesme, harman, iç blok birleştir-
me, sert kapak hazırlama, iç bloğu hazırlama ve taslama, kapak üzeri işlem-
ler, kitap harici ciltleme, kitap tamiri, alternatif yapıştırıcılar.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar, matbaalarda ve cilt 
atölyelerinde çalışabilirler.

384
SAAT CİLTLEME

Elektronik ortamda tasarlama ve düzenleme, tasarım ve uygulama yapa-
bilme yeterliklerinin kazandırıldığı bir programdır.

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, matbaa, grafik 
ajansı vb. yerlerde çalışabilir, ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.

392
SAAT

MASAÜSTÜ
 YAYINCILIK

MATBAA
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Muhasebe kayıtları üzerinden gereken bilgilerin derlenerek ilgili beyanna-
me ve bildirimlerin uygulamalı örnekler yapılarak BDP programı aracılığı 
ile gönderilme işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.

Konu Başlığı: Muhtasar beyanname, katma değer vergisi beyannamesi, 
geçici vergi beyannamesi, yıllık gelir vergisi beyannamesi,  özel tüketim 
vergisi beyannamesi, kurumlar vergisi beyannamesi, damga vergisi beyan-
namesi, BA ve BS bildirim formları. 

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar muhasebe, finans ve 
dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinin ilgili muhasebe departmanla-
rında ve mali müşavirlik bürolarında çalışabilirler.

60
SAAT

BEYANNAMELER ve 
BİLDİRİMLER 

İşletmelerin muhasebe işlemlerini, bilgisayar programı yardımı ile hızlı 
ve güvenli bir şekilde yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim 
programıdır. 

Konu Başlıkları: Ticari defterler ve belgeler, fatura ve fatura yerine geçen 
belgeler, işletme defteri, kıymetli evraklar, bilanço, büyük defter ve mizan, 
varlık ve kaynak hesapları başlıkları alında verilir. Ayrıca muhasebe paket 
programlarından LUCA, LOGO GO, MIKRO V15.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, muhasebe, finans 
ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinde genel muhasebe işlemleri 
yapabilir, şirket ve işletmelerin muhasebe birimlerinde muhasebe yardım-
cı elemanı olarak çalışabilirler.

304
SAAT

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 
MUHASEBE 

MUHASEBE ve FİNANSMAN
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Program, öğrencilere muhasebe alanında dönem sonu kapanış işlemlerini 
yapabilme bilgi ve beceresinin kazandırılmasına yöneliktir. 

Konu Başlıkları: Kasa farklarının değerlemesi ve muhasebe kayıtları, de-
ğersiz alacaklar, şüpheli alacaklar, alacak-borç senetleri reeskontu, dönem 
sonu stok sayım farkları, amortisman uygulamaları, vergi ve diğer yasal yü-
kümlülükler karşılıkları, dönem sonu kapanış işlemleri, maliyet hesapları-
nın gelir hesaplarına aktarımı, gelir tablosu hesaplarının kapatılması.

Programın Kazanımları:  Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, dönem sonu 
kapanış işlemleri konusunda bilgilerini artırırlar.

48
SAAT

DÖNEM SONU
 KAPANIŞ İŞLEMLERİ 

İNŞAAT 
MUHASEBESİ 

Muhasebe ve finansman alanında tek düzen muhasebe sistemine uygun 
olarak inşaat işletmelerinin muhasebe işlemlerinin kayıt yapma becerisinin 
kazandırıldığı eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: İnşaat işletmeleri, inşaat işletmelerinde kentsel dönüşüm 
işlemleri, inşaat muhasebe kayıtları vb. konuların uygulamalı olarak göste-
rilmesi. 

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, muhasebe, fi-
nans ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinin ilgili muhasebe depart-
manlarında ve mali müşavirlik bürolarında çalışabilirler.

96
SAAT
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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 tab-
lolar analizi, oran analizi, paranın zaman değeri, mali tablolar üzerinde vaka 
çalışması ve yorumlama.

Programın Kazanımları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, mali tablo 
okuma ve analiz teknikleri konusunda bilgilerini artırırlar.

56
SAAT

MALİ TABLO OKUMA ve 
ANALİZ TEKNİKLERİ

İşletmelerin muhasebe işlemlerini, bilgisayar programı yardımı ile hızlı 
ve güvenli bir şekilde yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim 
programıdır. 

Konu Başlıkları: Ticari defterler ve belgeler, fatura ve fatura yerine geçen 
belgeler, işletme defteri, kıymetli evraklar, bilanço, büyük defter ve mizan, 
varlık ve kaynak hesapları başlıkları alında verilir. Ayrıca muhasebe paket 
programlarından LOGO GO, ETASQLV8, NEBİM V3, MIKRO V15.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, muhasebe, finans 
ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinde genel muhasebe işlemleri 
yapabilir, şirket ve işletmelerin muhasebe birimlerinde muhasebe yardım-
cı elemanı olarak çalışabilirler.

296
SAAT

ÖN 
MUHASEBE
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İşyerlerinde çalışan personelin özlük işlemleri, iş sözleşmeleri vb. konularını bilme, 
ücret ve ücret bordrosu uygulamalarını gerçekleştirebilme, bordro paket prog-
ramlarını kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

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 program-
da bordro uygulamaları.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar şirketlerin personel iş-
leri ya da insan kaynakları birimlerinde istihdam imkânı bulabilirler.

72
SAAT

ÖZLÜK İŞLERİ ve 
BORDROLAMA

Eğitim alanlara; temel muhasebe kavramları ve mali tabloların açıklanması 
öğretilir. Ticari defterler ve belgeler, bilanço, yevmiye defteri, büyük defter, 
mizan eğitimleriyle büro işleri yapma, muhasebe defter ve kayıtlarını tuta-
bilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Muhasebe kayıtları, tekdüzen hesap planı, bilanço gelir 
tablosu ve muhasebede kullanılan diğer önemli tabloların düzenleme-
si, yapılan tüm işlemlerin uygulamalı olarak ETASQLV8 muhasebe paket 
programında anlatımı. 

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, muhasebe, fi-
nans ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinde genel muhasebe iş-
lemleri yapabilir ve şirketlerin muhasebe birimlerinde çalışabilirler.

168
SAAT

TEMEL 
MUHASEBE 
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Programda; tüm dünyada kullanım alanı giderek genişleyen Uluslarara-
sı Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları (TFRS) konusunda eğitim verilir.  

Konu Başlıkları: Finansal tabloların hazırlanması ve sunumu ile ilgili stan-
dartlar, finansal tablo kalemlerinin ölçümü ve raporlanması, TFRS/UFRS 
geçiş işlemleri. 

İstihdam Alanları: Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı kanuni def-
terlerinde uygulayacak tüm işletme sahipleri ve ilgili departmanlar.  

64
SAAT UFRS / TFRS 

İşletmelerin muhasebe işlemlerini, bilgisayar programı yardımı ile hızlı ve güven-
li bir şekilde yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.  

Konu Başlıkları: Genel muhasebe işlemleri, ön muhasebe işlemleri, dönem 
sonu işlemeleri, mali tablolar, işletme defteri, vb. konu başlıkları ile bu iş-
lemlerin uygulamalı şekilde bir muhasebe paket programda gösterilmesi.    

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar finans, muhasebe ve 
dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar, Mali müşa-
virlik, yeminli mali müşavirlikler, şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri 
vb. yerlerde çalışabilirler.

120
SAAT

BİLGİSAYARLI 
MUHASEBE

 UYGULAMALARI  
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Program, bir işletmenin kuruluş işlemleri, işe başlama bildirimi, ruhsat, yeni 
nesil ödeme kaydedici cihaz, İŞKUR vb. işlemlerin mevzuata uygun bir şekil-
de yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. 

Konu Başlıkları: Vergi dairesi işlemleri, belediye işlemleri, ticaret sicili işlem-
leri, mesleki kuruluş işlemleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işlemleri. 

Programın Kazanımları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, vergi dairesi, 
belediye ve kurum işlemleri konusunda bilgilerini artırırlar.

32
SAAT

VERGİ DAİRESİ, BELEDİYE 
VE KURUM İŞLEMLERİ

Sektörün dış ticaret alanında çalışan yetişmiş ve yetişmekte olan eleman-
ların dış ticaret alanında kullanılan bilgi ve belgelerin mevzuatına uygun 
düzenlenmesi, yeniliklerin takibi konularında kendilerini yetiştirerek, alan-
larında uzmanlaşmak isteyen kişilerin yetiştirildiği bir programdır. 

Konu Başlıkları: Para politikaları ve ticaret anlaşmaları, dış ticaret işlemleri, 
dış ticaret mevzuatı, kambiyo işlemleri fikri, sınai haklar ve tahkim, dış tica-
ret finansmanı ve banka işlemleri, dış ticarette muhasebe işlemleri. 

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, muhasebe ve 
finans alanında; dış ticaret ile ilgili faaliyette bulunan her türdeki kurum/
kuruluşlar, kurum ve kuruluşların ihracat-ithalat ve gümrük işlemlerinin 
yürütülmesinde, firmaların dış ticaret muhasebe servislerinin sevk ve ida-
resinde, özel danışmanlık veya müşavirlik bürolarında, kendilerine ait dış 
ticaret danışmanlık ofislerinde çalışabilirler.

80
SAAT

DIŞ TİCARET 
UZMANLIK EĞİTİMİ 
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Hesap planı sistemini oluşturan, sermaye ve şahıs şirketlerinin kuruluşunu 
sermaye artırımını ve azalışını yapabilen, kâr dağıtımlarını ve tasfiye yevmi-
ye kayıtlarını yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir programdır. 

Konu Başlıkları: Şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, şirket kapanış işlemleri, 
kooperatifler.  

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, muhasebe ve fi-
nans 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. yer-
lerde çalışabilirler.

48
SAAT

ŞİRKETLER 
MUHASEBESİ 

Öğrenciler bu programda; hesap planı sistemini oluşturma, stok kartlarını 
düzenleme ve takibini yapma, maliyet dağıtım analizini hazırlama ve mali-
yet muhasebe kayıtlarını tutma bilgi ve beceresi kazanırlar.

Konu Başlıkları: Mesleki aritmetik, ürün ve hizmet maliyeti, maliyet kayıt-
ları, maliyet kayıtlarının muhasebe paket programında işleyişi. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, muhasebe ve fi-
nans gibi ticari faaliyetleri olan iş yerlerinde, muhasebe ve müşavirlik ofis-
lerinde ve şirketlerin muhasebe birimlerinde çalışabilirler.

128
SAAT

UYGULAMALI MALİYET 
MUHASEBESİ
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ETA SQLV8 muhasebe programında, genel muhasebe ve ön muhasebe uy-
gulamaları ile entegre çalışmalar yapılarak öğrencinin, programa ileri düzey-
de hakim olması hedeflenir. Ayrıca öğrenci karşı tarafa gerekli bilgi akışını 
sağlayabilecek duruma gelecektir.

Konu Başlıkları: ETA SQLV8 şirket işlemleri, programın genel yapısı ve işleyi-
şi, ön muhasebe işlemleri, genel muhasebe işlemleri, entegrasyon işlemleri, 
işletme defteri, yedekleme ve veri aktarımı işlemleri. 

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar finans, muhasebe ve 
dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar, Mali müşa-
virlik, yeminli mali müşavirlikler, şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. 
yerlerde çalışabilirler.

64
SAAT

İLERİ SEVİYE 
ETA SQLV8

İşletmelerin ön muhasebe ve genel muhasebe işlemlerini NEBİM V3 muhasebe 
programında hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilme bilgi ve becerisin kazandırıl-
dığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Programın genel yapısı ve işleyişi, ön muhasebe işlemleri, genel 
muhasebe işlemleri, entegrasyon işlemleri, yedekleme ve veri aktarımı işlemleri.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar finans, muhasebe ve dış tica-
ret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar, mali müşavirlik, yeminli mali 
müşavirlikler, şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

80
SAAT

NEBİM V3 
EĞİTİMİ
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İşletmelerin muhasebe işlemlerini Excel programında hızlı ve güvenli bir 
şekilde yapabilme bilgi ve becerisin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Muhasebeyle ilgili kavramlar, Excelde stok takibi, cari he-
sap takibi, kasa takibi, masraf takibi, maaş hesaplamaları vb. konular.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar şirket ve işletmelerin 
muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

56
SAAT

EXCELDE MUHASEBE 
UYGULAMALARI

Ticari işlemlerinin hızlı, pratik ve doğru bir şekilde yapılmasıyla ilgili temel 
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Hesap makinesi kullanımı, faiz hesaplamaları, iskonto he-
saplamaları, maliyet hesaplamaları, yüzde ve binde hesaplamaları, KDV he-
saplamaları, kâr/zarar hesaplamaları, oran orantı. 

Programın Kazanımları: Programı başarıyla tamamlayanlar muhasebesel 
hesaplamalar konusunda bilgilerini artıracaklar.

24
SAAT

TİCARİ
HESAPLAMALAR

Dış ticaret mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlem-
leri takip etme ve dış ticaret muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerinin kazan-
dırıldığı eğitim programıdır. 

Konu Başlığı: İthalat ve ihracatta kullanılan belgeler, ithalat ve ihracat  teslim 
şekilleri, ithalat ve ihracat ödeme şekilleri, Tek Düzen Hesap Planı (TDHP),   İt-
halat ve ihracat muhasebesi, KDV işlemleri

İstihdam Alanları:  Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar; muhasebe, 
finans ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşların ilgili 
muhasebe departmanlarında ve mali müşavirlik bürolarında çalışabilirler.

72
SAAT

İTHALAT İHRACAT İŞLEMLERİ 
VE MUHASEBE UYGULAMALARI
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Programa, tercihen Ud 1. seviyede sertifika veya katılım belgesine sahibi 
olanlar katılabilecektir. Belgesi olmayan ancak müzikal donanımına güve-
nen kişiler de eğitim alabilecektir. 

Konu Başlıkları: Çoklu tel kaynaştırma, 3’lü aralık kulak alıştırması, 4’lü ara-
lık kulak alıştırması akord cihazı ile akord edebilme eğitimi. 

Programın Kazanımları: Bu program, bireyin eğitim aldığı branşın devamı 
niteliğindedir.

16
SAAT

UD AKORDU

MÜZİK ve GÖSTERİ SANATLARI

Programa, tercihen Bağlama 1. seviye’de sertifika veya katılım belgesine 
sahibi olanlar katılabilecektir. Belgesi olmayan ancak müzikal donanımına 
güvenen kişiler de eğitim alabilecektir. 

Konu Başlıkları: Çoklu tel kaynaştırma, 3’lü aralık kulak alıştırması, 4’lü ara-
lık kulak alıştırması akord cihazı ile akord edebilme eğitimi.

Programın Kazanımları: Bu program öğrencilerin eğitim aldıkları enstrü-
man branşında kendilerini geliştirmeye yöneliktir.

16
SAAT

BAĞLAMA 
AKORDU 
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Tercihen Türk Sanat Müziği veya Türk Halk Müziği solfej-koro branşlarında 
1. seviyede sertifika veya katılım belgesine sahip olma koşulu aranmakta-
dır. Eğitim alacakların, Türk Müziği temel kavramlar, basit makam ve basit 
usullerin nazari bilgilerine hakim olması da gerekmektedir. 

Konu Başlıkları: Türk müziği dönemleri ve bestecileri makamsal seyir, basit 
makamlarda eser analizi, basit makamlardaki eserlerde usul uygulaması. 

Programın Kazanımları: Bu program, bireyin eğitimini gördüğü koro, sol-
fej branşında gelişimine yönelik mevcut dersin devamı niteliğindedir.

24
SAAT

MAKAM ve USUL 
(TÜRK MÜZİĞİ) 

Türk Halk Müziği’nde temel kavramlar, basit makam ve basit usullerin na-
zari bilgilerine hâkim olma koşulu aranmaktadır. 

Konu Başlıkları: Halk müziği dönemleri ve bestecileri makamsal seyir, basit 
makamlarda eser analizi, basit makamlardaki eserlerde usul uygulaması. 

Programın Kazanımları: Bu program öğrencilerin, eğitim gördüğü koro, 
solfej branşında mevcut dersin devamı niteliğindedir.

24
SAAT

MAKAM ve USUL 
(HALK MÜZİĞİ) 
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Programa tercihen Türk Sanat Müziği veya Türk Halk Müziği Solfej-Koro 
branşlarında 1. seviyede sertifika veya katılım belgesine sahip kişiler katıla-
bilecektir. Belgesi olmayan, ancak müzikal donanımına güvenen kişiler de 
eğitim alabilecektir. 

Konu Başlıkları: Sahne psikolojisi doğru sunum teknikleri (diksiyon, etkili 
hitabet)  etkin mikrofon kullanımı sahne duruşu, korel duruş. 

Programın Kazanımları: Bu program, öğrencilerin eğitim aldıkları koro, 
solfej branşındaki mevcut derslerinin devamı niteliğindedir.

16
SAAT

SAHNELEME ve 
SUNUM TEKNİKLERİ

Türk musikisinin ana enstrümanlarından dini, ahlaki ve tasavvufi bir de-
ğer taşıyan neyi; temel, ikinci ve ileri seviyede kendi tavır, teknik ve etiğine 
uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Neyin tanımı ve bakımı, müziğin temel öğeleri, ney üfle-
mede oturuş, tutuş ve neyden ses çıkarma tekniği, ılık ve orta şiddetle üf-
leme, 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 traspozisyon.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.

NEY  EĞİTİMİ

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat128 Saat 128 Saat
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Bu programda öğrencilerle rebab enstrümanını, klasik üslupta temel ve 
ikinci seviyede, genel Türk Musikisi bilgisine ve tekniklerine uygun olarak 
çalabilme, giriş ve bilgi becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları: 1. Seviye için: Rebab tutuş ve yay çekiş, temel egzersizler, 
yürüyüş egzersizleri, Türk Musikisi’nde 4’lü ve 5’lilerin rebabla icrası ve ör-
nek eserler.
2. Seviye için: Parmak hızlandırma egzersizleri, temel noktalı çarpma eg-
zersizi, notayı bölmek için kullanılan çarpma egzersizi, notayı bölmek için 
kullanılan senkoplu çarpma egzersizi, melodik çarpma egzersizi, saz sema-
isi ve peşrevler, ana makamların makam ve seyir bilgileri ve bu makamlar-
da taksim örnekleri çalışılması.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.

REBAP 
  1. SEVİYE    2. SEVİYE

128 Saat 128 Saat

Türk müziğinde ve yöresel müziklerde asma davulu temel düzeyde, genel 
müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin ka-
zandırıldığı 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 eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.  

ASMA DAVUL EĞİTİMİ 
(THO) 

1. SEVİYE    2. SEVİYE
128 Saat 136 Saat
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Bu programda öğrencilere; bağlama enstrümanını, bağlama düzeninde te-
mel, ikinci ve ileri düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak ça-
labilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. 

Konu Başlıkları: 1. Seviye için; Müziğin temel öğeleri, bağlama düzeninde 
Hüseynî (Yahyalı Kerem) dizisi, bağlama düzeninde 2, 3, 5, 7, 8, 9 zamanlı ri-
tim kalıpları, bağlama düzeninde; rast ve sabâ (derbeder ve kalenderî dizileri), 
bağlama düzeninde; kürdî ve hicaz (garip) dizileri, bağlama düzenine uygun 
halk müziği repertuarı. 

2. Seviye için; Deyiş formu ve Hüseynî dizisinde klasik eserler, zeybek formu 
ve segâh dizisinde klasik eserler, kırık hava formu ve muhayyerkürdî dizisinde 
klasik eserler, kırık hava formu ve hicaz dizisinde klasik eserler. 

3. Seviye için: Kırık hava formu ve seviyeye uygun klasik eser, deyiş formu ve 
seviyeye uygun klasik eser, halay formu ve seviyeye uygun klasik eser, zeybek 
formu ve seviyeye uygun klasik eser, bar formu ve seviyeye uygun klasik eser, 
horon formu ve seviyeye uygun klasik eser, karşılama formu ve seviyeye uy-
gun klasik eser, teke havası formu ve seviyeye uygun klasik eser.  

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.

BAĞLAMA EĞİTİMİ 
(BAĞLAMA DÜZENİ) 

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat 128 Saat 128 Saat

Yöresel, dilli ve nefesli bir çalgı olan balabanı kendi tavır, teknik ve etiğine 
uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Balabanı tanıma ve bakımı, müziğin temel öğeleri, bala-
ban üflemede tutuş ve balabandan ses çıkarma tekniği, farklı şiddetlerdeki 
üflemelerde alınan sesler, balabanda traspozisyon/göçürme/şedd.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.

128
SAAT

BALABAN/DUDUK 
(MEY AİLESİNDEN) EĞİTİMİ 
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Bu programda öğrencilere; bağlama enstrümanını, bağlama düzeninde, 
temel ve ikinci ve ileri seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun 
olarak çalabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları: 1. Seviye için; Müziğin temel öğeleri, bağlama düzeninde 
Hüseynî (Yahyâlı Kerem) dizisi, bağlama düzeninde 2, 3, 5, 7, 8, 9 zamanlı 
ritim kalıpları, bağlama düzeninde; rast ve sabâ (Derbeder ve Kalenderî Di-
zileri), bağlama düzeninde; Kürdî ve Hicaz (Garip) dizileri, bağlama düzeni-
ne uygun halk müziği repertuarı. 

2. Seviye için: Deyiş formu ve Hüseynî dizisinde klasik eserler, zeybek formu 
ve segâh dizisinde klasik eserler, kırık hava formu ve muhayyerkürdî dizi-
sinde klasik eserler, kırık hava formu ve hicaz dizisinde klasik eserler.

3. Seviye için: Deyiş formu ve Hüseynî dizisinde klasik eserler, zeybek formu 
ve segâh dizisinde klasik eserler, kırık hava formu ve muhayyerkürdî dizi-
sinde klasik eserler, kırık hava formu ve hicaz dizisinde klasik eserler.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.

BAĞLAMA EĞİTİMİ 
(BOZUK DÜZEN) 

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat 128 Saat 128 Saat

Türk Halk Müziği’nde bendir enstrümanını temel, ikinci ve ileri seviyede, 
genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve bece-
risinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, bendir ve ritim, ana usuller ve bu-
nunla ilgili repertuar, bileşik usuller ve bununla ilgili repertuar, karma usul-
ler ve bununla ilgili repertuar.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler. 

BENDİR EĞİTİMİ 
(THO) 

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat 128 Saat 128 Saat
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Bendir, Klasik Türk Müziği’nde kullanılan başlıca vurmalı ritim çalgılarından bi-
ridir. Türkiye’de son dönemlerde kullanım alanı yaygınlaşmaya başlamış olup, 
Türk Tasavvuf Müziği’nin yanında Türk Halk Müziği’nde en çok kullanılan ritim 
aleti olmuştur. Aynı enstrüman 12. yüzyıldan itibaren Ortaçağ Avrupa müzi-
ğinde timbre veya tymbre (Fransızca) adıyla yaygın olarak kullanılmıştır. 

Konu Başlıkları: 1. Seviye için; temel enstrüman tutuşu ve vuruş teknikleri, 
Türk müziği basit usulleri ve velveleleri, seviyeye uygun eserler ile birlikte 
icra uygulaması eğitimleri. 

2. Seviye için: Türk müziği birleşik usulleri ve velveleleri, klasik velvele dı-
şındaki usul varyantları ve bu usullerde bestelenmiş eserler ile birlikte icra 
uygulaması eğitimleri.

3. Seviye için: Basit ve birleşik usullerin klasik Türk müziğinde uygulanışı,  ileri 
teknik icralar ve bu icralar içinde saz refakati ve yorum eğitimleri verilmektedir.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendile-
rini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.  

BENDİR EĞİTİMİ 
(TSM) 

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat 128 Saat 128 Saat

ÇELLO EĞİTİMİ 
 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE

128 Saat 128 Saat 128 Saat

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 eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.

128
SAAT
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Darbukanın kökleri antik çağlara kadar uzanır. Geçmişten günümüze ka-
dar vurmalılar ailesine dâhil olduğu bilinen tüm çalgılar gibi, darbukanın 
ataları için de M.Ö. dönemlerde Anadolu Orta Asya, Doğu Avrupa ve Kuzey 
Afrika uygarlıklarındaki davullar kabul edilmektedir.  Darbuka, Arapça ko-
nuşulan ülkelerdeki ‘darbukka’nın (bazen darabukka) modern Türkçesidir. 
Osmanlı Türkçesindeki darbe kelimesi ve darb etmek eyleminden geldiği 
düşünülmektedir. Darbuka sadece Türk müziğinin değil tüm Doğu müziği-
ni kapsayan coğrafyanın en popüler vurmalı çalgılarından biridir.

Konu Başlıkları: 1. Seviye için: Darbukanın temel çalım pozisyonu, basit 
ve birleşik usuller ile bu usullerin farklı velvelelerinin icra şekilleri, vuruş 
tekniklerine göre çıkarılan tonlar ve bu tonların uygun eserlerde kullanımı.

2. Seviye için: Darbukanın temel çalım pozisyonu, basit ve birleşik usuller 
ile bu usullerin farklı velvelelerinin icra şekilleri, vuruş tekniklerine göre çı-
karılan tonlar ve bu tonların uygun eserlerde kullanımı. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler. 

DARBUKA  EĞİTİMİ 
(TSM) 

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    
128 Saat 128 Saat

Vurmalılar ailesinden olan darbukanın temel ve ikinci seviyede, genel mü-
zik teori ve tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin ka-
zandırıldığı bir programdır. 

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, darbuka ve ritim, ana usuller ve 
bununla ilgili repertuar, bileşik usuller ve bununla ilgili repertuar, karma 
usuller ve bununla ilgili repertuar.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler. 

DARBUKA  EĞİTİMİ 
(THO) 

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    
128 Saat 128 Saat
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KLASİK GİTAR 
 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE

128 Saat 128 Saat 128 Saat

Batı müziği dönemlerine göre klasik gitar için bestelenmiş olan eserlerle 

ilgili teknik, icra bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı, klasik gitar müziği da-

ğarcığının oluşturulmasını sağlayan bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Müzik bilgisi, klasik gitarı yapısal olarak tanıma, oturuş ve 

enstrüman hakimiyet bilgisi, akord bilgisi, klavye (perde bilgisi), klasik gi-

tarda temel ve ileri seviye icra teknikleri, parmak ve pozisyon bilgisi, etüt 

ve repertuvar çalışmaları.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik ile ilgili teo-

rik, teknik ve kültürel bilgi hususlarında yetkinlik kazanmanın yanı sıra müzik 

sektöründe çalışma imkânı bulabilirler. (Müzik grupları, orkestralar, konser, 

dinleti, açılış ve karşılama organizasyonları, müzik kayıtları vb.)

Bu programda öğrencinin, flütü Batı Müziği düzeninde temel, ikinci seviye 
ve ileri seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme-
si hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, yan flüt temel teknikler, yan flüt 
çalmada 1., 2. ve 3. oktav sesler ile staccato ve legato tekniği (artikülasyon-
lar), hız ve gürlük terimleri, süsleme notaları, transpozisyon, bütün majör 
ve minör dizilerde gam ve arpejler ( 3 seviyeye paylaştırılmış olarak ), sonat 
seslendirme.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında 
kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe çalışma imkânı 
bulabilirler.

YAN FLÜT EĞİTİMİ
 (BATI MÜZİĞİ) 

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat128 Saat 128 Saat
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Programda öğrencilere, 1960-1970-1980 yıllara ait yerli ve yabancı eserle-

rin icrası öğretilerek, bireye bu müzik türünde koro icrasında yer alma bilgi 

ve becerisi 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 eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-

lerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.

HAFİF MÜZİK KOROSU 
 (BATI MÜZİĞİ)  

1. SEVİYE    2. SEVİYE    
128 Saat 128 Saat

Program, temel klasik gitar ve temel notasyon bilgisine vâkıf olmayı gerek-
tirir. İleri seviye eğitim olduğu için öğrenciler, seviye tespit sınavı ile İSMEK 
merkezlerine alınmaktadır. 

Konu Başlıkları: Perdesiz gitarın dönüşümü ve bakımı, çargâh dizisinde 
etütler ve klasik eserler, buselik dizisinde etütler ve klasik eserler, nihavent 
dizisinde etütler ve klasik eserler, uşşak ailesi dizilerinde etütler ve klasik 
eserler, rast ve mahur dizilerinde etütler ve klasik eserler, kürdi ve muhay-
yer kürdî dizilerinde etütler ve klasik eserler, hicaz ailesi dizilerinde etüt-
ler ve klasik eserler, segâh ve hüzzam dizilerinde etütler ve klasik eserler, 
ferahnâk ve evc dizilerinde etütler ve klasik eserler, saba ve dügâh dizile-
rinde etütler ve klasik eserler, perdesiz gitarda gam ve arpej çalışmaları, 
perdesiz gitarda transpozisyon çalışmaları.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.

PERDESİZ GİTAR
EĞİTİMİ  

 1. SEVİYE    2. SEVİYE   
128 Saat 128 Saat
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Kanun, Türk bilginlerinden Farâbî tarafından icat edilmiş, telli çalgı aletidir. 
Türk Sanat Müziği’nde kullanılan kanun, 26 perdeli olup her perdeye üçer 
tane olmak üzere toplam 78 tellidir. Kanun sazı Türk müziğinin ahenk, ses 
sahası ve ton açısından en baskın sazı olması dolayısı ile saz toplulukların-
da tercih edilen temel enstrümanlardan olmuştur. Programın eğitiminde 
temel ve ikinci seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak 
kanun çalabilme bilgi ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: 1. Seviye için: Temel müzik bilgileri, akord becerisi geliş-
tirme, mızrap egzersizleri, basit makamlardan melodik çalışmalar ve eser 
icrası eğitimleri.

2. Seviye için: Türk müziği temel süsleme teknikleri, basit, birleşik ve göçü-
rülmüş makamlardan etüt ve örnek eser icrası çalışmaları, farklı usullerdeki 
eserlerin varyant melodiler ile icrası.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.

KANUN EĞİTİMİ
 1. SEVİYE    2. SEVİYE   

128 Saat 128 Saat

KEMAN EĞİTİMİ
 (BATI MÜZİĞİ)

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat 128 Saat 128 Saat

Öğrencinin; Batı müziğinde, kemanı temel, ikinci ve ileri düzeyde genel 
müzik teori ve tekniklerine 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 
diziler, re majör ve si minör diziler, la majör ve fa diyez minör diziler, fa ma-
jör ve re minör diziler, do majör ve la minör diziler.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendileri-
ni geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.
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Programın ilk seviye eğitiminde öğrencilere; Karadeniz kemençesinin temel 
düzeyde genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme becerisi 
kazandırılır. 2. ve 3. seviye eğitimlerde ise öğrencilere, icrası daha ustalık ge-
rektiren, Türk Halk Müziği’nde klasikleşmiş eserlerinin sazları ile icrası öğretilir. 

Konu Başlıkları: 1. Seviye için: Müziğin temel öğeleri, Karadeniz kemen-
çesini tanıma ve kemençenin bakımı, Karadeniz kemençesinin akordu, 
Karadeniz kemençesinde duruş, tutuş ve ses çıkarma tekniği, Karadeniz 
kemençesinde tek ve çifte telden elde edilen sesler, kemençede eserleri 
kuralına uygun biçimde seslendirmek. 

Programın sonraki seviyeleri için; bar formları ve seviyeye uygun klasik 
eserler, horon formları ve seviyeye uygun klasik eserler, karşılama formu ve 
seviyeye uygun klasik eserler, Karadeniz bölgesi kırık havaları ve seviyeye 
uygun klasik eserler.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.

KARADENİZ KEMENÇE
EĞİTİMİ 

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat 128 Saat128 Saat

Klarneti, temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak 
çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, nefes ve parmak egzersizleri, klar-
net üflemede tutuş ve ses çıkarma tekniği, farklı şiddetlerdeki üflemelerde 
alınan sesler, repertuar çalışması içerisinde klarnet ve yapısı, çalma teknik-
leri ve önemli ustalar.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.

KLARNET

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat 128 Saat128 Saat
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Şimdiki formu ile ataları ıklığ enstrümanına dayanan kemanın Türk müzi-
ğine ne zaman girdiği bilinmemektedir.  Avrupa temelli bir saz olan ke-
man, Osmanlı topraklarında icra edilmeye başlandığı 18. yüzyıl itibari ile 
Türk müziğinin temel yaylı sazları olan rebap ve sînekeman’ın yerini alarak 
büyük bir önem kazanmıştır. Gözdeliğini hiçbir zaman kaybetmeyen ke-
manın; Türk müziğindeki yeri, üsluba uygunluğu, öğretimi, icrasında kul-
lanılan teknikler batı müziği eğitimi ile zaman zaman kesişse de özgün bir 
eğitimi kapsamaktadır.

Konu Başlıkları: 1. Seviye için: Temel enstrüman ve yay kavrama teknikleri, 
yay çekme, entonasyon, basit makamlarda dizi çalışmaları, basit makamlar 
ve usullerden keman tekniğine uygun olan eserlerin uygulamalı icrası. 

2. Seviye için: Temel süsleme teknikleri (vibrasyon, bağlı icra, çarpma) ve 
basit, şed ve birleşik makamlardan örnek eserler üzerinde bu süsleme tek-
niklerinin uygulaması.

3. Seviye için: Temel süsleme teknikleri (vibrasyon, bağlı icra, çarpma) ve 
basit, şed ve birleşik makamlardan örnek eserler üzerinde bu süsleme tek-
niklerinin uygulaması eğitimleri verilmektedir.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.  

KEMAN EĞİTİMİ
 (TÜRK MÜZİĞİ)

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat128 Saat 128 Saat
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Kopuz eğitiminde öğrencilerin temel bağlama bilgisi ve temel notasyon 
bilgisine vâkıf olmaları gerekmektedir. İleri seviye eğitim olduğundan öğ-
renciler, seviye tespit sınavı ile İSMEK merkezlerine alınmaktadır.

Konu Başlıkları: Kopuzun bakımı ve dönüşümü, kopuzda perde ve alt eşik 
yerlerinin tuner ile ayarlanması, kopuzda akort çeşitleri, kopuzda sağ ve sol 
el ile klavye etütleri, kopuzda Hüseynî akordu ile seviyeye uygun klasik eser 
icra çalışmaları, kopuzda kürdî akordu ile seviyeye uygun klasik eser icra ça-
lışmaları, kopuzda kopuz akordu ile seviyeye uygun klasik eser icra çalışma-
ları, kopuzda hicaz akordu ile seviyeye uygun klasik eser icra çalışmaları.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.

KOPUZ
EĞİTİMİ 

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat 128 Saat128 Saat

İSMEK sosyal yaşam merkezlerine gelen bireylerin, müzik atölyelerinde, mü-
zik dinleyebilecekleri, uygulamalı müzik etkinliklerine katılabilecekleri, diler-
lerse bir enstrüman çalma bilgi ve becerisi kazanabilecekleri programdır. 

Konu Başlıkları: Vurmalı çalgılarda basit usullerin uygulanması, şarkı icra 
edilirken usullerin tatbiki, verilen makamın ana hatlarının öğretilmesi, şarkı 
icrasının uygun sesle tatbiki. 

Programın Kazanımları: Bu program öğrencilere müzik alanında kendilerini 
geliştirme imkânı sunar.

120
SAAT

MÜZİK
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Bireylere, müzik kaydetme, düzenleme, tonlama gibi tekniklerin, elektro-

nik donanım ve bilgisayar yazılımları ile birlikte eğitim verilir. Öğrencilere, 

müzikal yazılım alanında ön bilgiler ve temel teknik konular öğretilir.

Konu Başlıkları: Çalma, kaydetme, düzenleme, depolama, tonlama, sanal 

enstrüman, vokal, mix, mastering.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik grupları, yapım 

şirketleri, sanat merkezleri, stüdyo ve radyolarda istihdam imkânı bulabilirler.

128
SAAT

MÜZİK VE KAYIT 
TEKNOLOJİLERİ

Programın ilk seviye eğitiminde kabak kemane enstrümanını temel dü-
zeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve 
becerisi kazandırılır. İkinci seviye eğitimde ise icrası daha ustalık gerektiren 
Türk Halk Müziği’nde klasikleşmiş eserlerinin sazları ile icrasının öğretilme-
si hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, kabak kemanenin yapısı ve bakımı, 
kabak kemane icrasında tutuş ve oturuş biçimleri, kabak kemane icrası için 
yay etütleri, TRT repertuarından seçilmiş seviyeye uygun rast dizisinde klasik 
eser, TRT repertuarından seçilmiş seviyeye uygun hüseynî dizisinde klasik 
eser, TRT repertuarından seçilmiş seviyeye uygun kürdî dizisinde klasik eser, 
TRT repertuarından seçilmiş seviyeye uygun hicaz dizisinde klasik eser.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.

KABAK KEMANE 
EĞİTİMİ  

1. SEVİYE    2. SEVİYE    
128 Saat 128 Saat
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Batı müziğinde piyanoyu temel, ikinci seviye ve ileri seviyede genel müzik teknik-
lerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenir.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, piyano çalmada oturuş ve duruş tekniği, 
piyanoda staccato ve legato teknikleri, do dizisinde bir ve iki oktavda parmak de-
ğişiklikleri, 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 çalışma imkânı bulabilirler.

PİYANO EĞİTİMİ 

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat 128 Saat128 Saat

Bu programda öğrencilere ses eğitimi egzersizleri ve şan tekniğini temel, 
ikinci seviye ve ileri seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun ola-
rak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenir. 

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, insanda ses sistemi, duruş, solu-
num geliştirici çalışmalar, diksiyon ve artikülasyon, entonasyon, rezonans, 
vibrato, inici ve çıkıcı diziler, aralıklar ve nüanslar.

Programın Kazanımları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar öğrenciler, 
müzik alanında kendilerini geliştirmiş olurlar.

SES EĞİTİMİ 

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat 128 Saat128 Saat



222

128 Saat

Türk Halk Müziği’nde (THM), müziğin alfabesi olan notaları; adları, sesleri ve sü-
releri ile okumayı temel, ikinci seviye ve ileri seviyede bilme bilgi ve becerisinin 
kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Genel müzik teorisi, temel solfej bilgisi & etütleri, THM ses ve 
usul sistemi, usul bazlı etütler ve klasik eserler ile bona çalışmaları, THM nazariya-
tı, THM’de derleme kavramı ve derlemecilerimiz, THM’de büyük icracılarımız, dizi 
bazlı etütler ve klasik eserler ile solfej çalışmaları.

Programın Kazanımları:  Bu program, öğrencilere  alanlarında kendilerini geliş-
tirme imkânı sağlar.

SOLFEJ (TÜRK HALK MÜZİĞİ) 
EĞİTİMİ 

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat 128 Saat

Batı müziğinde, müziğin alfabesi olan notaları, adları, sesleri ve süreleri ile 
okumayı temel, ikinci seviye ve ileri seviyede bilme bilgi ve becerisinin ka-
zandırıldığı programlardır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, Batı müziğinde temel sesler, nota 
ses ve süreleri, eserler üzerinden uygulamalar.

Programın Kazanımları: Bu program, bir Batı müziği enstrümanı çal-
mak ya da bu müzik türünde ses eğitimi almak isteyenler için bir altyapı                      
vazifesi görmektedir.

SOLFEJ (BATI MÜZİĞİ) 
EĞİTİMİ 

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat 128 Saat128 Saat
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Türk Müziği teorisi,  geleneksel dinleme ve taklit etme eğitiminin yanı sıra 
son yüzyılda geliştirilen mûsıkî nazariyatı sistem çalışmaları ile notasyon, 
makam tarifleri gibi konularda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Türk müziği 
icracılığının en önemli aşamalarından biri şüphesiz müziği deşifre edebil-
mektir. Solfej eğitimi yazılı notasyonu sese çevirmenin başlangıcıdır.

Konu Başlıkları: İSMEK, Solfej (TSM) Eğitimi 1. Seviye derslerinde öğrenci-
lerin Türk Müziği makamlarını tanımaları, solfej ve deşifre kabiliyetlerinin 
geliştirilmesi, ritim duygularının geliştirilmesi, makamsal olarak kullanılan 
seslerin ve ses aralıklarının doğru seslendirebilme kabiliyetlerinin geliştiril-
mesi amaçlanmaktadır. 

Programın Kazanımları:  Bu programda eğitim alanlar müzik alanında 
kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe çalışma imkânı 
bulabilirler.

SOLFEJ EĞİTİMİ 
(TÜRK SANAT MÜZİĞİ) 

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat 128 Saat128 Saat

Eğitim gördüğü alanda gerek notasyon okuma becerisi olarak, gerekse 
enstrüman hakimiyeti açısından belli bir seviyeye erişebilmiş öğrencile-
rin aynı derste buluşarak farklı sazlar ile meşk ettiği programdır. Branşın 
hedefi öğrenciye orkestra ve orkestrasyon bilinç ve becerisini edindirmek, 
profesyonel müzisyen hayatına hazırlanmaktır. Programda eğitim almak 
isteyenlerin, İSMEK bünyesinde bu alanda iki senelik eğitim almış olması 
ve yapılacak seviye tespit sınavından uygunluk notu alması gerekmektedir.

Konu Başlıkları: Genel sahne duruş ve icra pozisyonu, toplu icrada dinle-
me becerisi, birlikte çalabilme ve müzikal uyum, enstrüman ve insan sesi-
nin entonasyonu, koral ve solo icrada refakat eğitimi.

Programın Kazanımları: Bu programda eğitim alanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.  

128
SAAT

TOPLU İCRA
 EĞİTİMİ
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128 Saat

Türk Sanat Müziği’ndeki eserleri temel, ikinci seviye ve ileri seviyede, genel müzik 
teori ve tekniklerine uygun olarak söyleyebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Türk müziğinde ses çıkarma teknikleri ve ses sağlığı, Türk Sanat 
Müziği’nin tarihi ve kullanılan müzik terimleri, kullanılan notaların adları ve de-
ğerleri, seslerin sınıflandırılması, usuller, repertuar.

Programın Kazanımları: Bu program, öğrencilere kendilerini geliştirme imkânı 
sağlar.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
KOROSU  

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat 128 Saat

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 
oyunlarının tatbiki, Anadolu’nun farklı yörelerinden halk oyunu çeşitleri ve 
bu oyunların bir kısmının öğrenilmesi.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar kendilerini geliştirme-
nin yanı sıra müzik ve gösteri sanatları alanında çalışma imkânı bulabilirler.

TÜRK HALK OYUNLARI 
 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE

144 Saat 144 Saat144 Saat
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Türk Tasavvuf Musikisi eserlerini koro içinde temel ve ikinci seviyede, genel mü-
zik teknik ve teorilerine uygun olarak söyleyebilme bilgi ve becerisinin kazandı-
rıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, ilahi, şuğul, durak, nefes, mersiye, temcit, 
tevşih, kaside, naat gibi tasavvuf musikisinin formlarının eserler eşliğinde uygu-
lamalı olarak icrası.

Programın Kazanımları: Alanında başlangıç düzeyinde olan program, öğrenci-
lere kendilerini geliştirme imkânı sağlar.

TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ
KOROSU

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat 128 Saat128 Saat

Udda ritim kalıplarını kullanabilen, diziler ve usullerle repertuar oluşturabilen 
ve enstrümanı tekniğine uygun olarak temel, ikinci seviye ve ileri seviyede ça-
labilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır. 

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, açık mızrap çalışmaları, klavyede baskı 
ve pozisyon değişimi çalışmaları, temel makam dizileri ve usul velvelelerine 
göre mızrap dolgusu çalışmaları. Basit süsleme teknikleri ve ileri teknik icralar.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler. 

UD EĞİTİMİ 
 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE

128 Saat 128 Saat128 Saat
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Bu programla; 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: Programı başarıyla tamamlayanlar, eğlence hizmetleri ala-
nında; tiyatrolar, TV yapımları ve organizasyon şirketleri vb. yerlerde çalışabilirler.

176
SAAT

UYGULAMALI 
TİYATRO 

Bu program ile bireylerin dramayla ilgili temel kavramları, diğer alanlarla 
ilişkisini açıklaması, gözlemlerini, duygu ve düşüncelerini, rol içinde dra-
ma tekniklerini kullanarak uygulaması, işbirliğinin ve oyunun ruh ve beden 
sağlığı üzerindeki etkisinden faydalanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Tanışma ve bireysel özellikler, iletişim ve etkileşim, grup 
iletişimi ve etkileşimi, duyu çalışmaları ve duyular, bedene dayalı çalışma-
lar, materyal oyunları, kendini ve başkalarını anlamanın yolları, empati, öz-
yönetim ve kendini gerçekleştirme, rol ve alıştırmaları.

Programın Kazanımları: Bireylerin sorumluluk doğruluk, dürüstlük, yar-
dımlaşma, empati, ahlak gibi değerlere sahip olmaya; zeka, düşünce ve 
hayal gücünden yararlanarak yaratıcı düşünmeye yönlendirir. 

120
SAAT

DRAMA
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Batı müziği oda orkestrası düzeninde, kendi enstrümanını (Batı müziği nefesli 
ve yaylı sazları) belirlenen eserler üzerinde Batı müziği genel enstrüman teknik-
lerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır. 

Konu Başlıkları: Orkestra türleri, çalgıları ve oturma düzenleri, toplu çalmaya 
giriş, tek seslilikten çok sesliliğe giriş, toplu çalmada hız ve nüans terimleri, üç 
ve dört sesli eserler, müzikte dönemler. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik alanında kendi-
lerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe çalışma imkânı bulabilirler.

128
SAAT

BATI MÜZİĞİ 
ORKESTRASI 

Bu programla katılımcıların; oyunculuk yeteneklerini geliştirmeleri, tiyatro 
metinlerindeki karakterlerin analizlerini yapmaları, sahne hâkimiyeti ka-
zanmaları, topluluk önünde heyecanlarını kontrol altına alma becerisi ka-
zanmaları, oyunculuk mesleğinin gerekliliği olan sanatsal disiplin ve ekip 
ruhunu kazanmaları, bir oyunun sahnelenme aşamasına ihtiyaç duyulan 
yan unsurlar (dekor, kostüm, ışık, müzik vb.) konusunda deneyim kazan-
maları amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Tiyatro etiği, metin çözümleme, sahne çalışmaları, tiyatro 
oyunu prova ve hazırlık süreci, oyun sahneleme. 

Programın Kazanımları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, sahne oyun-
culuğu yapabilir veya tiyatro kuruluşlarında görev alabilirler.

176
SAAT

UYGULAMALI TİYATRO 
(İLERİ SEVİYE)
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Flamenko müziği ile ilgili teknik, icra bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı, Fla-
menko kültürü ile ilgili bilgilerin verildiği bir programdır.

Konu Başlıkları: Flamenkoda temel teknikler (Picado, Pulgar Arpej, Rasgu-
edo, Golpe, Tremolo uygulamaları)  temel formlar ve ritim(kompas) bilgisi.  

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik ile ilgili teo-
rik, teknik ve kültürel bilgi hususlarında yetkinlik kazanmanın yanı sıra müzik 
sektöründe çalışma imkânı bulabilirler. (Müzik grupları, orkestralar, konser, 
dinleti, açılış ve karşılama organizasyonları, müzik kayıtları vb.)

128
SAAT

FLAMENKO 
GİTAR 

Akor ve ritim ile bir vokal ya da enstrümana eşlik etme bilgi ve becerisinin kazan-
dırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Akor türleri ve gitar üzerindeki pozisyonları, ritim bilgisi, gitar 
teknikleri bilgisi, (Arpej, Rasguedo gibi) dizi/makama göre kullanılan akor bilgisi.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik ile ilgili teorik, 
teknik ve kültürel bilgi hususlarında yetkinlik kazanmanın yanı sıra müzik sek-
töründe çalışma imkânı bulabilirler. (Müzik grupları, orkestralar, konser, dinleti, 
açılış ve karşılama organizasyonları, müzik kayıtları vb.)

128
SAAT

AKOMPANYA 
AKOR EŞLİK GİTAR 
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Klasik gitar teknikleri ile güncel ve dünya müziklerin icra edildiği bir programdır.

Konu Başlıkları: Temel müzik bilgisi, temel gitar teknikleri ile ilgili uygulamalar 
ve repertuvar çalışması.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik ile ilgili teorik, 
teknik ve kültürel bilgi hususlarında yetkinlik kazanmanın yanı sıra müzik sek-
töründe çalışma imkânı bulabilirler. (Müzik grupları, orkestralar, konser, dinleti, 
açılış ve karşılama organizasyonları, müzik kayıtları vb.)

128
SAAT

PARMAK STİLİ 
GİTAR 

Akor ve melodinin iç içe icra edildiği teknik bilgi ve becerinin kazandırıldığı 
bir programdır. 

Konu Başlıkları: Aralık ve akor bilgisi, temel caz armoni bilgisi, gitar üzerinde 
akor pozisyonları, akor-melodi icra teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar müzik ile ilgili teo-
rik, teknik ve kültürel bilgi hususlarında yetkinlik kazanmanın yanı sıra müzik 
sektöründe çalışma imkânı bulabilirler. (Müzik grupları, orkestralar, konser, 
dinleti, açılış ve karşılama organizasyonları, müzik kayıtları vb.)

128
SAAT

CAZ GİTAR 
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Bireylere seslendirme tekniklerini öğrenerek dublaj yapabilme bilgi ve beceri-
sinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Ses, nefes, artikülasyon diksiyon-fonetik dramatik çalışma 
stüdyo çalışması.  

İstihdam Alanları: Programın eğitimini başarıyla tamamlayanlar; sinema, televiz-
yon, reklam, belgesel, haber, santral seslendirme hizmetlerinde istihdam edilebilir.  

64
SAAT

SESLENDİRME
DUBLAJ

Türk Halk Müziği’ndeki (THM) eserleri, temel düzeyde, genel müzik teknik ve te-
orilerine ve ait olduğu yörenin tavır ve etiğine uygun olarak okuyabilme bilgi ve 
becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: 1. Seviye için: Müziğin temel öğeleri, diyafram ve hançere eg-
zersizleri, Türk Halk Müziği’nde ağız biçimleri ve örnek eserler, THM bilgileri, Türk 
halk müziği repertuarı.

2. ve 3. Seviye için: Kırık hava formu ve seviyeye uygun klasik eser, deyiş formu 
ve seviyeye uygun klasik eser, halay formu ve seviyeye uygun klasik eser, zeybek 
formu ve seviyeye uygun klasik eser.

Programın Kazanımları: Bu program, öğrencilere alanlarında kendilerini geliş-
tirme imkânı sağlar.

TÜRK HALK MÜZİĞİ 
KOROSU  

 1. SEVİYE    2. SEVİYE    3. SEVİYE
128 Saat128 Saat 128 Saat
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Programın eğitimi, güzel sanatlarda müzik eğitimi almak isteyen öğrenci-
leri, yetenek sınavlarına hazırlanmayı amaçlar. 

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, piyanodatek ses, çift ses ve akor 
duyumu, solfej ve dikte, majör ve minör diziler, makamsal ezgi tekrarı, to-
nalezgi tekrarı, ritim tekrarı, sınav performansına yönelik eser seçimi, ses ya 
da enstrümanla eserin hazırlanması. 

Programın Kazanımları: Bu program, ilgili okulların sınavına hazırlamayı 
hedefler. 

232 
SAAT

GÜZEL SANATLARA 
HAZIRLIK (MÜZİK) 
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Program, ilköğretim programlarına paralel olarak gelecekte eğitim yaşan-
tısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve 
tutumları kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Okuma-yazma becerisi, matematik becerisi, Türkçe, fen ve 
teknoloji, sosyal bilgiler. 

Programın Kazanımları: Programın ilk seviye eğitiminde işlevsel okuma-
yazma becerisi kazanan yetişkinler, bu seviyedeki eğitimle de Türkçeyi 
doğru, etkili ve güzel kullanma, günlük hayatta gerekli okuma yazma, ya-
şam, matematik, sosyal, fen ve teknoloji becerilerine sahip olur. 

180
SAAT

OKUMA-YAZMA 
2. KADEME

Bu eğitim programı ile okuryazar olmayan bireyler; okuma-yazma beceri-
sinin yanı sıra matematik ve temel yaşam becerisi de kazandırılır. İlköğre-
tim 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 önce-
likli ve temel becerilerden olan okuma-yazma becerisi kazandırılmaktadır.

120
SAAT

OKUMA-YAZMA 
1. KADEME

OKUMA-YAZMA
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Depoya gelen malları sayarak teslim alma, cinsine, niteliğine göre uygun 
şartlarda tasnif etme ve saklama, istenildiğinde depo çıkışını yaparak tes-
lim etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştirmeye yönelik bir 
eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kelime işlemci, elektronik tablo, F klavye 1-2, ticari belge-
ler, iş hukuku, ürün depolama, ürün hazırlama, ambalajlama, stok takibi 
1-2, ürün depo takibi, depo ve lojistik.

Programın Kazanımları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, pazarlama 
ve perakendecilik sektöründe ve her alanda çalışabilirler. 

Dikkat: Bu branşa perakende sektöründe çalışmak isteyen, 18 yaşını dol-
durmuş adaylar başvurabilmektedir. Adaylar eğitim başlamadan mülakata 
tabi tutularak belirlenecektir. 

24
SAAT

DEPO 
GÖREVLİSİ

Emlak alım, satım, kiralama vb. aracılık işlemlerini yapmak için gerekli bilgi 
ve beceriye sahip kişilerin yetiştirilmesini hedefleyen bir eğitim programı-
dır.

Konu Başlıkları: Bilgisayar kullanımı, halkla ilişkiler, hukuk, ticari matema-
tik, tapu, şehir planlama, kadastro, emlak pazarlama ve değerlendirme. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar pazarlama ve emlak 
komisyonculuğu yapan şirketlerde çalışabilirler.

120
SAAT

EMLAK 
DANIŞMANLIĞI

PAZARLAMA ve PERAKENDE
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Program; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yö-
nelik eğitim ve öğretim vermeyi hedefler. Bu programlarda mesleğin yeter-
liklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Et ve et ürünleri işleme, satış ve pazarlama teknikleri, iş 
güvenliği ve işçi sağlığı, iletişim ve beden dili, hijyen eğitimi.

Programın Kazanımları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar yiyecek-içe-
cek hizmetleri alanında, konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitele-
rinde, kurum mutfaklarında, kafeterya, bar ve restoranlarda, yemek fabri-
kalarında, ulaşım araçlarının yiyecek-içecek ünitelerinde çalışabilirler. 

Not: Bu branşa perakende sektöründe çalışmak isteyen, 18 yaşını doldur-
muş adaylar başvurabilmektedir. Adaylar eğitim başlamadan mülakata 
tabi tutularak belirlenecektir.

24
SAAT

ET VE ET ÜRÜNLERİ 
SATIŞ ELEMANI (KASAP)

Programın eğitimi, her tür meyve ve sebzenin satışını gerçekleştiren mes-
lek elemanı yetiştirmeye yöneliktir.

Konu Başlıkları: Meslek bilgisi, müşteri ilişkileri satış bilgisi, iş güvenliği, 
hijyen eğitimi.

Programın Kazanımları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar meyve ve 
sebze satan mağazalarda ve büyük marketlerin ilgili bölümlerinde satış 
elemanı olarak veya kendi işyerlerinde çalışabilirler.

24
SAAT

MEYVE VE SEBZE SATIŞ 
ELEMANI (MANAV)
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Mortgage, uzun vadeli, ipotekli konut kredisi anlamına gelmektedir. Bro-
ker ise ‘temsilci’ demektir. Mortgage brokerları; bankalar, tüketici finans-
man şirketleri ile alıcılar arasında aracılık yapan firma ya da kişilerdir. Mort-
gage 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 gay-
rimenkul piyasası, gayrimenkul değerleme ve pazarlama yöntemleri, ileti-
şim ve beden dili, mesleki mevzuat ve etik kurallar.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar bankaların konut 
kredisine konu olan konutların değerleme işlemlerinde görev alarak gelir 
elde edebilmektedirler.

90
SAAT

MORTGAGE 
BROKERLIĞI 

Firmanın ürünlerine müşteri bulma ve satış işlemini yapıp satış öncesi ve 
sonrası hizmetleri yerine getirme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim 
programıdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, müşteri özellikleri, müşteri memnuniyeti, 
müşteri iletişimi, satışa hazırlık, ticari belgeler, iş planı.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar pazarlama ve pera-
kendecilik sektöründe satış elemanı olarak çalışabilirler.

Not: Bu branşa perakende sektöründe çalışmak isteyen, 18 yaşını doldur-
muş adaylar başvurabilmektedir. Adaylar eğitim başlamadan mülakata 
tabi tutularak belirlenecektir. 

56
SAAT

SATIŞ 
GÖREVLİSİ
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Programın eğitimi, ürünleri satış elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip 
meslek elemanları yetiştirmeye yöneliktir.

Konu Başlıkları: Su ve deniz ürünleri işleme, satış ve pazarlama teknikleri, 
iş güvenliği ve işçi sağlığı, hijyen eğitimi.

Programın Kazanımları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar yiyecek-içe-
cek hizmetleri alanında, konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitele-
rinde, kurum mutfaklarında, kafeterya, bar ve restoranlarda, yemek fabri-
kalarında, ulaşım araçlarının yiyecek içecek ünitelerinde çalışabilirler. 

Not: Bu branşa perakende sektöründe çalışmak isteyen, 18 yaşını doldur-
muş adaylar başvurabilmektedir. Adaylar eğitim başlamadan mülakata 
tabi tutularak belirlenecektir.

24
SAAT

SU ve DENİZ ÜRÜNLERİ 
SATIŞ ELEMANI (BALIKÇI)

Programın eğitimi, şarküteri, bakkal ve gıda pazarlarında müşteriye ürünü 
tanıtan ve satmaya çalışan meslek elemanı yetiştirmeye yöneliktir.

Konu Başlıkları: Meslek bilgisi, müşteri ilişkileri satış bilgisi, hijyen eğitimi.

Programın Kazanımları: Programı başarıyla tamamlayanlar; şarküteri, bak-
kal ve gıda pazarları gibi gıda işletmelerinde çalışabilecekleri gibi kendine ait 
işyeri de açabilir. 

24 
SAAT

ŞARKÜTÖR



237

Programın eğitimi; perakende mal satışı yapan ticarethanelerde müşteri-
ye malı tanıtan ve satmaya çalışan kişilerin yetiştirilmesini hedefler.

Konu Başlıkları: Yüz yüze satış teknikleri, müşteri ilişkileri ve hizmetleri, 
satış itirazları, satışa hazırlık, diksiyon ve iletişim, iş planı ve ticari belgeler.

Programın Kazanımları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, perakende-
cilik sektöründe ve her alanda teknolojik ürün satış elemanı olarak çalı-
şabilirler. 

24
SAAT

TEKNOLOJİK MARKET 
SATIŞ ELEMANI

Program; kentsel dönüşüme girecek olan yapıların hak sahiplerinin, yasa 
kapsamında yenilecek olan yapıları ile ilgili teknik ve hukuki konularda ye-
teri kadar bilgi edinmesini sağlayacak bireylerin yetiştirilmesine yöneliktir. 

Konu Başlıkları: Kentsel dönüşümün nedenleri, kentsel dönüşümün süreçleri 
ve kurumsal ilişkiler, kentsel dönüşüm paydaşları, kentsel dönüşümde karşı-
laşılan sorunlar, kentsel dönüşüm hukuku ve 6306 sayılı kanun ve yorumları, 
kentsel dönüşüm danışmanları için sunum teknikleri, gayrimenkul pazarlama 
teknikleri, Türkiye’de kentsel dönüşüm ve uygulamaları, tapu-imar-plan notla-
rını değerlendirme, hesaplama ve fizibilite çalışmaları, kentsel dönüşüm söz-
leşmeleri, kentsel dönüşümde gayrimenkul değerleme, kentsel dönüşümün 
finans modelleri, yükleniciler ve malikler açısından kentsel dönüşüm, kentsel 
dönüşüm ve yapıların deprem riskinin belirlenmesi.

İstihdam Alanları: Eğitimi başarıyla tamamlayanlar; kentsel dönüşüm sü-
recinde eskiyen bina ve sitelerin yeniden yapımında site ve bina yönetim-
lerine, daire sahiplerine ve yatırım/inşaat şirketlerine danışmanlık yapabilir. 

72 
SAAT

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
DANIŞMANLIĞI 
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İSMEK ile Türk Telekom işbirliği kapsamında perakende satış kanallarında ça-
lışacak  “Telekomünikasyon Satış Danışmanı” yetiştirmeye yönelik eğitimlerin 
verildiği programdır. Maltepe Altayçeşme ve Bahçelievler Şirinevler merkezle-
rinde verilen eğitimler Teknik (24 saat), İletişim (24 saat) ve Satış (16 saat) olmak 
üzere 3 aşamadan oluşuyor. 

Konu Başlıkları: Dünyada ve Türkiye’de telekomünikasyon, teknoloji eğitimi, 
4,5G, teknik kavramlar, cihaz eğitimleri, iletişim, iş hayatında iletişim, beden dili, 
problem çözme, müşteri memnuniyeti, müşteri profilleri, temel satış, çapraz sa-
tış ve ikna teknikleri, satışa hazırlık, imaj, kişisel bakım, hizmet standartları.

İstihdam Alanları: Eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasından genel yetenek 
testine tabi tutulacak olan başarılı adaylar Türk Telekom tarafından değerlen-
dirilecektir.

64
SAAT

TELEKOMÜNİKASYON 
EĞİTİMİ 

Gayrimenkul projelerindeki ihtiyaçları doğru tespit edecek, kaliteli hizmet 
sunumunu sağlayacak, gelir-gider dengesini yönetecek ve güçlü iletişim 
ile yapılan çalışmaları etkili anlatabilecek profesyonel bina ve toplu yapı 
yöneticilerinin yetiştirildiği eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Gayrimenkul, bina, site ve toplu yapı yöneticiliği, gayri-
menkul yönetimi ve yönetici kavramları, apartman, bina, site ve toplu yapı 
yöneticiliği, ana gayrimenkulün kat irtifakının yönetimi ve yönetimin işlev-
leri, kat mülkiyeti yönetimi, ana gayrimenkulün yönetimi, yönetim planı, 
işletme projesi, ortak yerler, kat maliklerinin borçları ve ana gayrimenku-
lün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk, komşu hakları, komşuların 
uyması gereken konular, kapıcılık (apartman ve site görevlisi) hizmetleri 
hukuksal gereklilikler ve mevzuat hakkında bilgiler, iletişim becerileri..  

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar profesyonel apart-
man ve site yöneticisi olarak çalışabilirler.

72
SAAT

BİNA VE SİTE 
YÖNETİMİ 
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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 vi-
deo düzenlemesi.

İstihdam Alanları: Programı tamamlayan öğrenciler, medya sektöründe radyo 
ve televizyonlarda, reklâm şirketlerinde, haber ajanslarında ve prodüksiyon fir-
malarında istihdam imkânı bulabilirler.

344
SAAT

KISA FİLM 
YAPIMI 

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 yapı-
mı, radyo haberciliği, radyoda zamanlama, montaj (kurgu), söz söyleme ve sun-
ma sanatı, söyleşi, stüdyo.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar özel radyo istasyonları 
için birer yayıncı adayı olma imkânına sahip olurlar.

120
SAAT

RADYO 
PROGRAMCISI 

RADYO-TELEVİZYON
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Basit düzeyde, bir hikâyenin temel öğelerini inceleyebilme, senaryonun 
dramatik yapısını oluşturma, zaman ve mekân örgüsünü kurabilme bilgi 
ve becerisinin 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: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, TV ve radyolarda, 
prodüksiyon şirketlerinde, haber ve reklam ajanslarında vb. kuruluşlarda 
çalışabilir. 

160
SAAT

SENARYO 
YAZARLIĞI 
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Hijyen eğitimi yönetmeliği kapsamında, gıda ve su sektöründe (gıda üretim 
ve perakende iş yerleri, gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten iş-
yerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerleri) 
çalışanlara yönelik eğitimdir.

Konu Başlıkları: Gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi. 

Programın Kazanımları: Bu program gıda ve su sektöründe çalışanları hij-
yen konusunda bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

8
SAAT

GIDA VE SU SEKTÖRÜNDE 
ÇALIŞANLAR İÇİN 

HİJYEN EĞİTİMİ

Hijyen eğitimi yönetmeliği kapsamında, güzellik ve saç bakım hizmetlerin-
de (Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, 
masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.) çalışanlara yönelik eğitimdir.

Konu Başlıkları: Güzellik ve saç bakım sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi. 

Programın Kazanımları: Bu program katılımcılarını hijyen konusunda bilgi-
lendirmektedir.

8 
SAAT

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM 
HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR 

İÇİN HİJYEN EĞİTİMİ

SAĞLIK
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Programla bireyler; çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulama, mer-
kezi sterilizasyon ünitelerinde kontamine malzemelerin dekontaminasyonu-
nu sağlayarak sterilizasyon teknikleri ile sterilizasyon işlemi yapma, aseptik 
tekniklere uygun olarak araç gereçlerin ve yüzeylerin dezenfeksiyonunu sağ-
lama, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak tıbbi atıkların top-
lanması ve ünite içi taşınmasını sağlama konularında bilgi ve bereci sahibi olur.

Konu Başlıkları: İş sağlığı ve güvenliği, sterilizasyon, dezenfeksiyon, tıbbi atık. 

Programın Kazanımları: Bu program katılımcılarını sterilizasyon ve dezen-
feksiyon teknikleri konusunda bilgilendirmektedir.

88
SAAT

STERİLİZASYON VE 
DEZENFEKSİYON 

PERSONEL EĞİTİMİ 

Program kişiye; işyerinde, evde, sosyal çevrede vb. acil sağlık yardımına ihti-
yacı olan hasta ve yaralıların, acil ambulans ekipleri gelinceye kadar, bir sağ-
lık kurumuna ulaştırılıncaya kadar geçen sürede hayatta kalmalarını ve olu-
şabilecek sakatlıkların önlenmesini sağlayacak bilgileri öğretmeyi hedefler. 

Konu Başlıkları: Genel ilk yardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin de-
ğerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda 
ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım kırık, çıkık ve bur-
kulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk 
yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, burun, göz 
ve kulağa yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, hasta/yaralı taşıma  teknikleri . 

Programın Kazanımları: Bu program katılımcılarını ilk yardım konusunda 
bilgilendirmektedir.

18 
SAAT

İLK YARDIM
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Programın eğitiminde katılımcılara, bir baskı tekniği olan gravür yapım 
teknikleri öğretilir. 

Konu Başlıkları: Gravürün tarihçesi ve malzemelerinin tanıtımı, desen çi-
zimi, baskı kalıbı hazırlama, deseni kalıba hazırlama, gravür baskı yapma, 
baskı sonrası işlemler. 

İstihdam Alanları: Bir uğraş alanı edinmenin yanı sıra kendilerini geliştirip 
sanat ve tasarım sektöründe üretim yapabilirler.

Not: Branşın eğitiminden yararlanmak isteyenler sınavla belirlenecek olup, 
öğrencilerde ayrıca resim sanat eğitimi’ni bitirmiş olma şartı aranacaktır. 

368
SAAT

ÖZGÜN BASKI 
(GRAVÜR) 

SANAT ve TASARIM



244

Programın eğitiminde katılımcılara, bir baskı tekniği olan serigrafi yapım 
teknikleri öğretilir. 

Konu Başlıkları: Serigrafinin tarihi, serigrafide kullanılacak olan malzeme-
lerin tanıtılması, el çizimlerinin pozlanılacak şekilde düzenlenmesi, bilgi-
sayar çizimlerinin pozlanmaya uygun şekilde düzenlenmesi, serigrafi ka-
lıplarının hazırlanması, serigrafi için kâğıt ve renk seçimlerinin yapılması, 
serigrafide doğru tiner vb. materyal seçimlerinin yapılması, serigrafide mo-
nokrom baskının yapılması, serigrafide renkli baskının yapılması.  

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar bir uğraş alanı edinme-
nin yanı sıra kendilerini geliştirip sanat ve tasarım sektöründe üretim yapabilirler.

Not: Branşın eğitiminden yararlanmak isteyenler sınavla belirlenecek olup, 
öğrencilerde ayrıca resim sanat eğitimini bitirmiş olma şartı aranacak. 

368
SAAT

ÖZGÜN BASKI 
(SERİGRAFİ) 

Programda öğrencilere, kil hazırlayıp form ve heykel yapabilme bilgi ve be-
cerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Plastik şekillendirme, kafa modeli, konstrüksiyon, figüratif 
heykel, iki parçalı kalıp ve model dökümü, klasik rölyef, rölyef kalıplama, 
soyut plastik form modeli, teksir kalıptan model dökümü.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, bireyler sanat ve 
tasarım alanında heykel atölyeleri, hediyelik ürün yüzey süsleme atölyeleri, 
kendi işyerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

256 
SAAT

HEYKEL
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İSMEK sosyal yaşam merkezlerine gelen 60 yaş üstü katılımcılara; çizgi ile 
başlayarak, renk konularının aktarıldığı ve doğanın geometrik formlarla 
çözümlenmesinin öğretildiği 1. seviye resim eğitimi programıdır. 

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

Programın Kazanımları: Bu program, katılımcılara resim alanında kendile-
rini geliştirme imkânı sunar.  

120
SAAT

RESİM 

Klasik hat sanatının, geleneksel kompozisyon anlayışının dışında, çağımız 
sanat anlayışından da esinlenerek yeni kompozisyon ve tasarımlarının, 
çağdaş teknik ve malzemelerle farklı yorumlarının gerçekleştirilmesine yö-
nelik eğitimin verildiği bir programdır.  

Konu Başlıkları: Modern hat tanımı ve özellikleri, tasarım çeşitleri ve kom-
pozisyon, uygulama yöntemleri, malzeme ve teknik bilgi. 

İstihdam Alanları:  Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, dini mimarinin alan 
değerlendirmeleri, hediyelik eşya, baskı sistemleri ile grafik alanlar, reklam 
amaçlı çalışmalar ve baskı makinaları ile orijinal hazırlanmasında tasarım ya-
pabilirler.                          

160
SAAT

MODERN HAT 
UYGULAMA 
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Program, öğrencilere 4. seviye resim eğitimi vermeyi hedefler.  

Konu Başlıkları: Programın eğitimleri; “Nasıl görürüz, renklerin algıya et-
kisi, renksel baskınlıklar, armoni ve armoni türleri, boyalar ve medyumlar, 
boya kimyası, sanatçı, sanatçı ve öznel-nesnel, sanat yapıtı ve sanat türleri” 
gibi konu başlıkları altında verilir.  

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar bir uğraş alanı edinme-
nin yanı sıra kendilerini geliştirip sanat ve tasarım sektöründe üretim yapabilirler.

256
SAAT

RESİM 
SANAT TEORİSİ 

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 bit-
ki çizimi bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. 

Konu Başlıkları: Bilimsel illüstrasyon hakkında genel bilgi, amacı ve tarihçe-
si, klasik Türk sanatları için önemi, tanınmış bitki ressamları, bitki resim sana-
tının teknikleri, büyüteç ve mikroskop kullanarak çiçek kesitinin incelenmesi, 
bilimsel bitki resminin uygulamalı tatbiki.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar ilgili bilim dallarında yü-
rütülen proje çalışmalarına katılabilir, üniversitelerde ve botanik bahçelerinde 
bulunan koleksiyonlarda bitki örneklerinin teknik kalem çizimlerini yapabilirler.

128 
SAAT

BİLİMSEL 
BİTKİ ÇİZİMİ
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Temel tasarım ve resim bilgilerinin yoğunlaştırılıp, tek noktadan çizgiye 
geçiş ve çizginin desene dönüştürülebilmesini sağlayan tekniklerin öğre-
tildiği bir programıdır. 

Konu Başlıkları: Nokta, çizgi, kara kalem çalışması, stilize edebilme, kom-
pozisyon, estetik, renk. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar edindikleri bilgiler 
doğrultusunda ev tekstili, restorasyon, sanayi nakışı ve daha pek çok alan-
da istihdam edilebilirler.

368
SAAT

DESEN TASARIMI 
2. SEVİYE

Temel tasarım ve resim bilgilerini kullanarak desen tasarlayabilme bilgi ve bece-
risinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar ev aksesuarlarından mi-
mariye pek çok alanda hizmet veren işletme ve atölyelerde istihdam edilebilirler.

160
SAAT

DESEN 
TASARIMI
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Öğrencilere; kitre ile yoğunluğu artırılmış su üzerine özel fırçalarla, özel 
olarak hazırlanmış boyaları serpebilme, teknede meydana gelen damlacık-
ları şekillendirerek desen oluşturabilme ve bunu kağıda aktarabilme bilgi 
ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk süsleme sanatları, renk, ebru boyamaya 
hazırlık, ebru boyama.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar sanat ve tasarım 
sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde, mat-
baacılık ve ciltçilik yapan işletmelerde çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde 
üretim yapabilirler.

168
SAAT

EBRU

Öğrencilere; çizgi ile başlayarak, renk konularının aktarıldığı ve doğanın geomet-
rik formlarla çözümlenmesinin öğretildiği 1. seviye resim eğitimi programıdır.

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 yağlı boya tekniği 
ile çalışmalar yapılmaktadır.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar bir uğraş alanı edinmenin 
yanı sıra kendilerini geliştirip sanat ve tasarım sektöründe üretim yapabilirler.

288 
SAAT

GUAJ BOYA 
RESİM 
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Mimaride iç dekoru tamamlayan geleneksel süsleme sanatı olan kalem işi-
ni uygulama bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

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

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, sanat ve tasarım 
sektöründe üretimde bulunabilir ve özellikle mimari eserlerin iç süsleme-
lerinin restorasyonunda çalışabilirler.

200
SAAT

KALEM İŞİ

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

Konu Başlıkları: Hat sanatı tarihi ve hüsn-i hat kavramı, hat yazı çeşitleri, 
meşhur Türk hattatları, hüsn-i hat terimleri ve işaretleri, yazıya hazırlık, sü-
lüs meşkleri, nesih meşkleri.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, başlangıç düzeyin-
de olan bu programla yetinmeyip eğitimlerini tamamladıklarında, sanat ve 
tasarım sektöründe çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

264
SAAT

HÜSN-İ HAT
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Latin harfleriyle, süsleyerek yazı yazma sanatıdır. Programda öğrencilerin 
süsleme tekniklerini kullanarak yazı yazmayı öğrenmesi hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları: Kaligrafinin tanımı ve önemi, tarihi süreç, malzemeler, tek-
nikler ve uygulama.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, sanat ve tasarım 
sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışabi-
lir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

120
SAAT

KALİGRAFİ

Öğrencilerle çizgi ile başlayan resimsel süreçte doğa gözlemlerinin çiz-
ginin imkânlarıyla 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: Bu programı başarıyla tamamlayanlar,  kendilerini geliş-
tirdikleri takdirde sanat ve tasarım alanında üretim yapabilirler.

256 
SAAT

KARAKALEM 
1. SEVİYE
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Öğrencilere; deri veya kâğıt üzerindeki bir desen ya da yazıyı keserek veya 
içini oyarak bir zemine yapıştırma ve kompozisyon uygulamalarını yapabil-
me bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir programdır.

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

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, sanat ve tasarım 
sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışabi-
lir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

248
SAAT

KÂTI’

Öğrencilere; güzel sanatlar sınavları öncesi gerekli malzeme hazırlıklarını 
yapma, doğanın geometrik form algısıyla çözülmesi, anatomi kurallarının 
öğretilmesi ve imgesel resim tekniğini uygulama bilgi ve becerisinin ka-
zandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Çizgi, oran-orantı, model, açık-koyu, espas, perspektif, 
anatomi, imgesel çalışmalar. 

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar, kendilerini geliştir-
dikleri takdirde sanat ve tasarım alanında üretim yapabilirler.

256
SAAT

KARAKALEM 
2. SEVİYE
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Geleneksel desenleri çizebilen, desenlerle kompozisyonlar oluşturup süs-
lemeler yaparak minyatür sanatını temel seviyede uygulayabilme bilgi ve 
becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları:  Kurşun kalem çalışması ve bu çalışmaları fırça ile uygula-
ma, tarama, noktalama ve kusursuz çizgi çalışmaları. Doğa çizimleri bulut, 
ağaç, taş vs. Bunlarla kompozisyon çalışmaları ve boyamaya geçiş. Renk ve 
tasarım bilgileri, kompozisyon hazırlama teknikleri.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, sanat ve tasarım 
sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışabi-
lir, geleneksel el sanatlarını onarma projelerinde görev alabilir, kendi ev ve 
işyerlerinde üretim yapabilirler.

784
SAAT

MİNYATÜR

Bireylere desene uygun hazırlık yapabilme, teknikleri uygulayabilme ve 
renklendirerek resim uygulamaları yapabilme becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, 
basit geometrik formlar, cansız modeller, tasarı ilkeleri, renk, doku, strüktür, 
perspektif, insan figürü detayları, insan figürü, yüzün ayrıntıları. 

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, kendilerini geliş-
tirdikleri takdirde sanat ve tasarım alanında üretim yapabilirler.

368 
SAAT

RESİM SANAT
 EĞİTİMİ
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Farklı renklerde kesilmiş düz taşları sert bir yüzeye yapıştırarak gerçekleşti-
rilen mozaik tekniğini ileri düzeyde uygulama bilgi ve becerisinin kazandı-
rıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kompozisyon, mimari yüzeylerde, donatı yüzeylerinde ve 
dekoratif ürünlerde mozaik, cam kesimi.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, sanat ve tasarım 
sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışabi-
lir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

512
SAAT

SANATSAL MOZAİK 
2. SEVİYE

Bu programda, mozaik öncesi işlemleri hazırlama, farklı renklerde kesilmiş 
düz taşları sert bir yüzeye yapıştırarak mozaik tekniğini uygulama bilgi 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, kom-
pozisyon, mimari yüzeylerde, donatı yüzeylerinde ve dekoratif ürünlerde 
mozaik, cam kesimi.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, sanat ve tasarım 
sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışabi-
lir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

300
SAAT

SANATSAL 
MOZAİK
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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 uygu-
layabilecek bilgi ve beceriye sahip olması hedeflenir.

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, el sanatları tekno-
lojisi üreten, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde ve kendi 
iş yerlerinde çalışabilir, gelir elde edebilirler.

272
SAAT

SEDEF KAKMA

Suluboya tekniği ile ilgili kavramların ve sanatsal yaklaşımların öğretile-
rek uygulamaların yaptırıldığı, katılımcının özgün tavırlı suluboya resimler 
üretmesinin hedeflendiği ileri seviye eğitim programdır. Suluboya eğitimi 
(İleri Seviye) 2. ve 3. seviye İSMEK resim öğrencilerinden dosya yoluyla se-
çilir.

Konu Başlıkları: Leke, açık leke, koyu leke, ışık renk ilişkisi, gölge renk iliş-
kisi, renk perspektifi, kompozisyon bilgisi, renk değerleri, doku teknikleri, 
özel suluboya tekniği. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar özel kurs ve galeri 
mekânlarında, kendi işyerlerinde veya evde üretim yapabilirler. 

256 
SAAT

SULUBOYA 
EĞİTİMİ 
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El yazması eserleri, hüsn-i hat levha ve albümlerini altın yaldız ve boya ile 
süsleyerek bu sanatı temel seviyede başarı ile uygulayabilme bilgi ve bece-
risinin 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 başarıyla tamamlayanlar, geleneksel el sanatları 
üretim ve satışı yapan atölye ve işletmelerde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

640
SAAT

TEZHİP 

Bireylere; karakalem resim öncesi gerekli malzeme hazırlıklarını yapma, 
kâğıda resmi aktarma, karakalem resim tekniğini uygulama bilgi ve beceri-
sinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

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

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, kendilerini geliş-
tirdikleri takdirde sanat ve tasarım alanında üretim yapabilirler.

128
SAAT

TEMEL SANAT 
EĞİTİMİ
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Desene uygun hazırlık yapan, teknikleri kullanarak uygulayan ve renklen-
direrek üç boyutlu dekoratif uygulama yapabilme bilgi ve becerisinin ka-
zanıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Renk, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, tasarı 
ilkeleri, desen panosu, bitkisel rölyef, geometrik rölyef ve klasik rölyef, ka-
lıplama. 

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, sanat ve tasarım 
sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışabi-
lir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.

280
SAAT

ÜÇ BOYUTLU 
ŞEKİLLENDİRME

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

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, sanat ve tasarım 
alanında, özel kurs ve galeri mekânlarında, kendi ev ve işyerinde üretim 
yapabilir bu üretimlerinden kazanç elde edebilirler.

384 
SAAT

YAĞLI BOYA 
RESİM
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Anadolu’da yazmacılık; strafor kalıp tasarımı, oyma malzemelerini tanıma, 
kullanma, seçilmiş desenlerin straforla aktarılması, strafor yüzeyine aktarı-
lan desenlerin oyulması sanatıdır. İSMEK yazmacılık sanatı eğitimleri, yaz-
macılık sanatı ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği ve uygulamaların yapıldığı 
bir programdır. 

Konu Başlıkları: Baskı boyası ve renklendirme boyalarını tanıma, renk ve 
boya hazırlıkları, baskı denemeleri, renklendirme denemeleri, yazma baskı 
çeşitleri hakkında teorik bilgi, boya formül ve çeşitleri ile üretilen kalıpların 
sergi çalışması için basılması, renklendirilmesi ve sonlandırılması.

Programın Kazanımları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, kendilerini 
geliştirdikleri takdirde sanat alanında üretim yapabilirler.

256
SAAT

YAZMACILIK

Programda öğrencilere, yazmacılık sanatındaki baskı teknikleri, boyaların 
hazırlanması, ağaç kalıp oyma gibi ileri seviye eğitimler verilir.  

Konu Başlıkları: Kalem işi yazma, kalıp kalem yazma, elvan yazma, aşın-
dırma, analin boya yapımı, nors hazırlama, geleneksel yazma boyaları ve 
tekniklerinin gösterilmesi ağaç kalıp oyma. 

Programın Kazanımları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar,  kendilerini 
geliştirdikleri takdirde sanat alanında üretim yapabilirler.

368
SAAT

YAZMACILIK 
(2. SEVİYE) 
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Sır üstü dekorlama mesleğinin gerektirdiği form yapısına ve tekniğine uy-
gun desen hazırlama, farklı tekniklerde sır üstü dekor uygulama, dekor pi-
şirimi yapma ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitimin verildiği bir 
programdır. 

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açık-koyu ve ışık-gölge, tasarı ilkeleri, renk, 
doku, strüktür, geometrik çizimler, görünüş çıkarma, basit geometrik form-
lar, cansız modelden çizimler, tors, çimdikleme ve sıvama yöntemi, sucuk 
yöntemi, plaka yöntemi, seramik ve camda pişirim, sünger dekoru (1-2), 
ıstampa dekoru (1-2).

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, seramik ve cam 
sektöründe; çini atölyeleri, seramik ve cam atölyeleri, seramik ve cam fab-
rikaları, kendi işyerlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

288
SAAT

SIR ÜSTÜ PORSELEN
 DEKORLAMA 

Tahrirleme işlemi yapılmış olan farklı çini formlar üzerinde, sır altı tekniğin-
de boyama işlemleri ile sırlama pişirimlerini yapabilme bilgi ve becerisinin 
kazanıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, renk, geometrik çizimler, tabak boyama, 
pano desenini boyama, dik formları boyama, çini sırlama ve pişirme.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, çini, seramik ve 
cam atölyeleri ve fabrikalarında çalışabilir, kendi çini atölyelerini açarak ge-
lir elde edebilirler.

224
SAAT

BOYACI-ÇİNİ 
İŞLEMECİ

SERAMİK ve CAM
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Elde desen hazırlayan, cam kesebilen, emaye, soğuk, kompresörle boya, 
eskitme ile cam süslemesini yapabilme bilgi ve becerisinin kazanıldığı eği-
tim programıdır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, geometrik çizimler, cam kesimi, eskitme, 
çatlatma tekniği, ultraviyole yapıştırma, soğuk cam boyama, kompresörle 
boyama.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar seramik ve cam sek-
töründe; cam şekillendirme atölyelerinde, cam fabrikalarında çalışabilir, 
kendi cam atölyelerini açabilirler.

280
SAAT

CAM SÜS EŞYASI 
YAPIMI

Öğrencilere, camın kimyasal yapısını bilen hatasız sıcak cam elde etme, 
elde serbest şekillendirmeyle basit formlar tasarlayabilme, sıcak kesme ya-
pabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Camın kimyasal yapısı, Türkiye’de cam sektörü, üretim ka-
demeleri, elde serbest şekillendirme, üfleme ile şekillendirme.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, cam fabrikaların-
da çalışabilir, kendi cam atölyelerinde üretim yaparak gelir elde edebilirler.

288
SAAT

ÖN ÜFLEMECİ
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Cam teknolojisinde, transfer baskı hazırlayabilen ve elek baskıyı yapabilme 
bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Camın kimyasal yapısı, Türkiye’de cam sektörü, üretim ka-
demeleri, transfer, elek baskı.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, cam sektöründe, 
vitray atölyeleri ve cam fabrikalarında çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde 
üretim yapabilirler.

256
SAAT

TRANSFERCİ

Seramik şekillendirme yöntemlerini etkin biçimde kullanabilen, sırlı ve sır-
sız pişirim tekniklerine uygun olarak ürün ortaya koyabilme bilgi ve bece-
risinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Çimdikleme ve sıvama yöntemi, sucuk yöntemi, plaka 
yöntemi, döküm yoluyla şekillendirme, dekorlama, sır hazırlama, sırlama 
ve pişirim.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar cam sektöründe; tu-
ristik ve hediyelik eşya yapan işletmelerde, seramik fabrika ve atölyelerinde 
çalışabilir, kendi ev ve atölyelerinde üretim yaparak gelir elde edebilirler. 

288
SAAT

SERAMİK 
BİÇİMLENDİRME
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Elde desen hazırlama, 150-200 derecelik fırınlarda pişirme, kompresörle 
boyama yapma, cam süslemesi yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıl-
dığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, geometrik çizimler, cam kesimi, eskitme, 
çatlatma tekniği, cam altı tekniği, mozaik tekniği, ultraviyole yapıştırma, 
soğuk cam boyama, kompresörle boyama.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, seramik ve cam 
sektöründe; cam şekillendirme atölyelerinde, cam fabrikalarında çalışabi-
lir, kendi cam atölyelerini açabilirler.

64
SAAT

SOĞUK 
CAM BOYAMA
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Aerobik, çalıştıran müzikle birleşmiş hareket kombinasyonlarının yapıldı-
ğı bir egzersiz türüdür. Aerobik çalışmanın, klasik, koreografik, hi impact, 
low impact, hi-low, stretching gibi çeşitleri vardır. Step, step platformunun 
kullanımıyla hareket kombinasyonlarının müziğe uyarlanarak yapıldığı bir 
aerobik egzersizdir. Platform önünde, yanında, arkasında, çaprazında ve 
üstünde hareketler yapılarak tüm yönleriyle kullanılır. 

Konu Başlıkları: Temel aerobik adımları, koreografi çalışmaları, kondisyon 
ve sağlık için spor.

Programın Kazanımları: Bu programla, katılımcılara sağlıklı bir yaşam için 
spor bilinci ve kültürü kazandırılır. 

65
SAAT AEROBİK

Fitness kelime anlamı olarak, ‘sağlıklı ve formda olmak’tır. Diğer bütün 
sporlardan farklı olarak temelde kasların tek tek aletli ya da aletsiz çalış-
tırılmasıyla sıkılaştırılması ve güçlendirilmesi amaçlanır. Fitness gelişmek 
için değil, sağlık için yapılır. Ayrıca bir fitness antrenmanında kardiyovas-
küler çalışma (koşmak, pedal çevirmek gibi sizi nefes nefese bırakacak, 
kalori harcatan ve zindelik sağlayıcı egzersizler) ağırlık çalışması ile birlik-
te yapılır. Bu nedenle kaslar fazla büyümez, sadece sıkılaşır ve estetik bir 
görünüm alır. 

Konu Başlıkları: Temel teknikler, programlı ve amaca yönelik çalışma, sağ-
lık ve zindelik için spor.

Programın Kazanımları: Bu programla, katılımcılara sağlıklı bir yaşam için 
spor bilinci ve kültürü kazandırılır. 

65
SAAT

FITNESS 
(BAY)

SPOR
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Fitness kelime anlamı olarak, ‘sağlıklı ve formda olmak’tır. Diğer bütün 
sporlardan farklı olarak temelde kasların tek tek aletli ya da aletsiz çalıştırıl-
masıyla sıkılaştırılması ve güçlendirilmesi amaçlanır. Fitness gelişmek için 
değil, sağlık için yapılır. Ayrıca bir fitness antrenmanında kardiyovasküler 
çalışma (koşmak, pedal çevirmek gibi sizi nefes nefese bırakacak, kalori 
harcatan ve zindelik sağlayıcı egzersizler) ağırlık çalışması ile birlikte yapı-
lır. Bu nedenle kaslar fazla büyümez, sadece sıkılaşır ve estetik bir görünüm 
alır. 

Konu Başlıkları: Temel teknikler, programlı ve amaca yönelik çalışma, sağ-
lık ve zindelik için spor.

Programın Kazanımları:  Bu programla, katılımcılara sağlıklı bir yaşam için 
spor bilinci ve kültürü kazandırılır. 

65
SAAT

FITNESS 
(BAYAN)

Pilates egzersizleri omurganın daha sağlıklı olmasını, vücudun doğru po-
zisyonda duruş alışkanlığını kazanmasını sağlar. Pilatesin en önemli özelli-
ği tüm vücudu esneterek omurların arasını açmasıdır.

Konu Başlıkları: Temel pilates serisi, omurga sağlığı, esneklik ve sağlıklı ya-
şam için temel egzersizler.

Programın Kazanımları: Bu programla, katılımcılara sağlıklı bir yaşam için 
spor bilinci ve kültürü kazandırılır. 

65
SAAT

PİLATES 
(BAYAN)
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Crunch (yarım mekik) yani mide sıkıştırma hareketi, karın kaslarını geliştir-
meye yöneliktir. Esnek bir antrenman sistemine sahip olan crunch egzersiz 
programları, hareketlerde yapılan ufak değişikliklerle hayatında hiç spor 
yapmamış kişiler tarafından da, ileri düzey bir sporcu tarafından da uygu-
lanabilmektedir.

Konu Başlıkları: Karın kaslarını sıkılaştırma, bel ve karın kas gruplarını 
güçlendirme, bel kemiğini koruma, güçlü karın kasları ile omurgayı des-
tekleme. 

Programın Kazanımları: Bu programla, katılımcılara sağlıklı bir yaşam için 
spor bilinci ve kültürü kazandırılır. 

65
SAAT

CRUNCH 
(BAYAN)
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Bireylere; meyve ağaçlarını bitki türlerine uygun çöğürleri vegetatif ve ge-
neratif organlarını tanıma, uygun aşı yöntemini kullanarak tekniğine uy-
gun aşı ve fidan üretme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Bitkilerde hücre ve doku, bitkilerde organlar, bitkilerde 
büyüme ve hareket fizyolojisi, aşı tekniği, fidanlarda bakım.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar; tarımsal amaçlı koo-
peratif ve üretici birliklerinde, meyvecilik işletmelerinde, fide ve fidan üre-
tim firmalarında, üretim seralarında çalışabilirler.

88
SAAT

MEYVE AĞAÇLARINDA 
AŞILAMA

Bireylere, uygun ortam ve malzeme ile tekniğine uygun olarak meyve ağaç-
larında budama yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır. 

Konu Başlıkları: Bitkilerde organlar, bitkilerde organik madde faaliyeti, bit-
kilerde büyüme ve hareket fizyolojisi, meyve ağaçlarında budama.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar; tarımsal amaçlı koo-
peratif ve üretici birliklerinde, meyvecilik işletmelerinde, fide ve fidan üre-
tim firmaları ile üretim seralarında çalışabilirler. 

88
SAAT

MEYVE AĞAÇLARINDA 
BUDAMA

TARIM TEKNOLOJİLERİ
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Bu programda öğrencilere uygun ortam alet ve malzeme ile tekniğine uy-
gun organik tarım yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

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

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar tarımsal amaçlı koo-
peratif ve üretici birliklerinde, üniversitelere bağlı üretme çiftliklerinde, bağcı-
lık işletmelerinde, üretim seralarında ve özel tarım işletmelerinde çalışabilirler. 

64
SAAT

ORGANİK
 TARIM

Ekim-dikim ortamı hazırlayarak ekim dikim işlemini yapan üretim tekniklerini 
kullanarak sebze fidesi yetiştirebilen, fidelerin bakım ve kültürel işlemlerini yü-
rüten ve fideleri pazara hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiş-
tirildiği bir programdır. 

Konu Başlıkları: Harç hazırlama, örtü altı sistemleri, sera içi yetiştiricilik sistem-
leri, fide yetiştirme. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar tarımsal amaçlı koo-
peratif ve üretici birliklerinde, üniversitelere bağlı üretme çiftliklerinde, bağ-
cılık işletmelerinde, üretim seralarında, özel tarım işletmelerinde çalışabilirler. 

104
SAAT

SEBZE FİDESİ 
ÜRETİMİ 



267

Bu eğitimle trikotaj alanıyla ilgili üretim sistemini kapsayan makinelerin 
kullanım, bakım, onarım ve ayarını yapma, farklı türdeki triko makinelerini 
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 eğitimi başarıyla tamamlayanlar tekstil alanında iş 
bulabilir, kendileri üretim yaparak gelir elde edebilirler.

680
SAAT TRİKOTAJ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
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Bu program öğrencilere, günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve bes-
lenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda, 
Portekizcedeki günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma, iletişim 
kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Programa katıla-
cak öğrencilerde, Portekizce A1 Seviyesi’nden sertifika alma şartı aranmak-
tadır.

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve bes-
lenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim sanat ve teknoloji ile ilgili konularda 
dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Portekizcedeki gündelik konuşma dilinde temel 
ihtiyaçlarını gidermeye imkân sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, 
edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.

160
SAAT

PORTEKİZCE 
A2 

Bu program öğrencilere, basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına 
Portekizce 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 konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Portekizce dil öğreniminin başlangıç seviyesini 
içeren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.

SAAT
120

PORTEKİZCE 
A1 SAAT

SAAT
160

YABANCI DİLLER
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Bu program öğrencilere, konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek adına Yunanca bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, 
yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedef-
lemektedir.

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar 
ve tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma 
gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları:  Yunanca dil öğreniminin başlangıç seviyesini içe-
ren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır. 

136
SAAT

YUNANCA 
A1 

Bu program öğrencilere, konuştuğu kişilerle günlük hayat, yaşanan dene-
yimler, sağlık ve beslenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji 
adına bilinen günlük ifadeleri Yunanca dinleme, okuma, yazma, konuşma 
ve iletişim kurma bilgi ve becerisi kazandırır. Programa katılacak öğrenci-
lerde, Yunanca A1 seviye eğitiminden sertifika alma şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları:  Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve 
beslenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim sanat ve teknoloji ile ilgili konular-
da dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Yunancada gündelik konuşma dilinde temel ih-
tiyaçlarını gidermeye imkân sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, 
edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler. 

160
SAAT

YUNANCA 
A2 
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Bu program öğrencilere, günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve bes-
lenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda 
Almanca günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma, iletişim kur-
ma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Programa katılacak 
öğrencilerde, Almanca A1seviyesi programından sertifika alma şartı aran-
maktadır

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve bes-
lenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji. 

Programın Kazanımları: Almancada gündelik konuşma dilinde temel ih-
tiyaçlarını gidermeye imkân sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, 
edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler. 

160
SAAT

ALMANCA
 A2 

Bu program, öğrencilere basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına 
Almancada 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 konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Bu programda öğrenciler Almanca dilini A1 seviye-
sinde öğrenmektedir.

120
SAAT

ALMANCA 
A1 
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Programa katılan öğrenciler; sosyal ortamlarda karşılaşılması muhtemel di-
yalogları daha iyi algılayabilecek, becerileri (okuma, yazma, konuşma, din-
leme, kelime ve gramer) etkin bir şekilde kullanabilecek, telaffuz yeteneği-
ni kazanabilecek, güncel olaylar ile ilgili radyo ve televizyon programlarını 
anlayabilecektir. Öğrenciler ayrıca günlük dilde sık kullanılan sözcükleri 
içeren metinleri anlayabilecek, dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken 
ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilecek, yaşadığı deneyimleri 
ve izlenimleri metne dönüştürebilecektir.

Konu Başlıkları: Diyalog yazma, güncel olaylar, radyo ve televizyon din-
leme, kişisel ilgi alanları, deneyimler, gelecek zamanda süreklilik, geçmiş 
zaman aktiviteleri gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Bu programda öğrenciler Almanca dilini B1 seviye-
sinde öğrenmektedir.

100
SAAT

ALMANCA 
B1 

Bu program öğrencilere; basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına 
Arapçada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve ile-
tişim 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 konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Arapça dil öğreniminin başlangıç seviyesini oluştu-
ran program, güncel Arapçanın öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.

136
SAAT

ARAPÇA 
A1 
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İleri kademe Arapça dil eğitiminin verildiği bir programda öğrenci iyi de-
recede Arapça konuşma, anlama, anlatabilme yeteneğine kavuşur. Öğren-
cilerin gazete ve kitap okuyacak seviyeye geldiği bu kurda dersler ağırlıklı 
olarak Arapça işlenmektedir.

Konu Başlıkları: İleri derecede gramer bilgilerinin yer aldığı programda, 
güncel Arapçada kullanılan kalıp ve terkipler yer alır; makale ve haber içe-
rikli yazılı ve sesli dokümanlar eşliğinde güncel Arapçayı anlama ve konuş-
ma amaçlı egzersizler gerçekleştirilir.

Programın Kazanımları: Bu dilin eğitimini alarak kendilerini geliştirenler, 
hac ve umre organizasyonlarında, Arapça yayın yapan medya kuruluşların-
da, uluslararası dış ticaret firmalarında çalışabilirler.

100
SAAT

ARAPÇA 
B1 

Bu program öğrencilere; günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve bes-
lenme, 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 katı-
lacak öğrencilerde, Arapça A1 seviyesi 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 
dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Arapçada gündelik konuşma dilinde temel ih-
tiyaçlarını gidermeye imkân sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, 
edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler. 

160
SAAT

ARAPÇA 
A2 
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İleri seviyede Arapça öğrenimi yapılan bu programda, bireyler Arapçada 
somut ve soyut konulara yönelik karmaşık metinlerin temel içeriği ile ken-
di uzmanlık alanında yapılan tartışmaları anlayabilir. Anadili Arapça olan 
kişilerle akıcı bir şekilde konuşabilir. Kapsamlı bir konuya ilişkin görüşleri-
ni açık ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir. Güncel bir konuyla ilgili görüş 
bildirebilir ve çeşitli olasılıkların olumlu ve olumsuz yönlerini gösterebilir.

Konu Başlıkları: Diyalog yazma, güncel olaylar, radyo ve televizyon din-
leme, kişisel ilgi alanları, deneyimler, gelecek zamanda süreklilik, geçmiş 
zaman aktiviteleri gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Yabancı diller alanı altında kazandırılan yeterlik-
ler, bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.

120
SAAT

ARAPÇA
B2

C1 Arapça seviyesi, Arapça eğitiminde beşinci seviyedir. Bu seviye, gün-
lük konuşma dilinde “İleri seviye” olarak adlandırılabilir. Öğrenciler bu se-
viyede hiçbir ön hazırlık olmadan, hemen hemen her ortamda, çok çeşitli 
konularda, yüksek seviye doğrulukla ve bağımsız olarak konuşabilir. Kendi 
alanlarında akademik sınavlara hazır hale gelmiş olurlar ve akademik ça-
lışmalar yaparken yabancı dilde yazılmış kaynaklar üzerinde çalışabilirler. 

Konu Başlıkları: Farklı kültürler, tarih, edebiyat, bilim-teknoloji ve sosyal-
güncel konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Bu programda öğrenciler Arapça dilini C1 seviye-
sinde öğrenmektedir.

120
SAAT

ARAPÇA 
C1 
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Bu program öğrencilere, konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek adına Çincede bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, 
yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedef-
lemektedir.

Konu Başlıkları:  Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlık-
lar ve tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma 
gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Çince dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren 
program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır. 

136
SAAT

ÇİNCE 
A1

Konuştuğu kişilerle günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, 
doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji adına bilinen günlük ifade-
leri yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi 
ve becerisine sahip kişidir.

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve bes-
lenme, doğa, çevre ve kurallar. 

Programın Kazanımları: Çince dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren 
program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır. 

160
SAAT

ÇİNCE 
A2
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Farsça; İran, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan ülkelerinde konuşulan 
bir kültür ve edebiyat dilidir. Farsça ve çeşitli lehçeleri İran, Afganistan ve 
Tacikistan’da resmi dil statüsündedir. İslam dünyasının Arapçadan sonra 
ikinci kültür dilidir. İslam klasiklerinin, özellikle edebiyat ve tasavvufla ilgili 
olanları bu dille yazılmıştır. 

Bu programla öğrencilere; günlük hayatta karşılaştıkları kişilerle basit cüm-
lelerle iletişim kurma, soru sorma ve cevap verme bilgi ve becerisi kazan-
dırılır. Derslerde Farsça okuma-yazma, anlama ve konuşma bilgileri temel 
düzeyde işlenir.

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile arası ilişkiler, tercih belirtme, 
yiyecek ve içecekler, geleceği planlama ve geçmişi anlatma.

Programın Kazanımları: Farsça dil öğretiminin başlangıç seviyesini oluştu-
ran bu program, bu dilin öğrenimi için temel bilgileri içermektedir. 

136
SAAT

FARSÇA 
A1

Öğrencilere, günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, doğa, 
çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda günlük ifadele-
ri Farsçada dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve be-
cerisini kazandırmayı hedefleyen bir programdır. Eğitime katılacaklardan 
Farsça A1 seviyesinden 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 
dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Farsçada gündelik konuşma dilinde temel ihti-
yaçlarını gidermeye imkân sağlayan programı bitiren öğrenciler, edindik-
leri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.

160
SAAT

FARSÇA 
A2
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Öğrencilere günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, doğa, 
çevre, bilim, sanat ve teknoloji gibi konularda Fransızcadaki günlük ifade-
leri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisi 
kazandırır

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve bes-
lenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji.

Programın Kazanımları: Fransızcada gündelik konuşma dilinde temel ih-
tiyaçlarını gidermeye imkân sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, 
edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.

160
SAAT

FRANSIZCA 
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 konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları:  Program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşı-
maktadır. 

120
SAAT

FRANSIZCA 
A1 
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Programa katılan öğrenciler; sosyal ortamlarda karşılaşılması muhtemel di-
yalogları daha iyi algılayabilecek, becerileri (okuma, yazma, konuşma, din-
leme, kelime ve gramer) etkin bir şekilde kullanabilecek, telaffuz yeteneği-
ni kazanabilecek, güncel olaylar ile ilgili radyo ve televizyon programlarını 
anlayabilecektir. Öğrenciler ayrıca günlük dilde sık kullanılan sözcükleri 
içeren metinleri anlayabilecek, dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken 
ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilecek, yaşadığı deneyimleri 
ve izlenimleri metne dönüştürebilecektir.

Konu Başlıkları: Diyalog yazma, güncel olaylar, radyo ve televizyon din-
leme, kişisel ilgi alanları, deneyimler, gelecek zamanda süreklilik, geçmiş 
zaman aktiviteleri gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Bu programda öğrencilere Fransızca dilini B1 sevi-
yesinde eğitim verilmektedir.

100
SAAT

FRANSIZCA
 B1 

Bu program öğrencilere, basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına 
İngilizcede 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 konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: İngilizce dil öğreniminin başlangıç seviyesini içe-
ren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.

120
SAAT

İNGİLİZCE 
A1 
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Programa katılan öğrenciler; sosyal ortamlarda karşılaşılması muhtemel di-
yalogları daha iyi algılayabilecek, becerileri (okuma, yazma, konuşma, din-
leme, kelime ve gramer) etkin bir şekilde kullanabilecek, telaffuz yeteneği-
ni kazanabilecek, güncel olaylar ile ilgili radyo ve televizyon programlarını 
anlayabilecektir. Öğrenciler ayrıca günlük dilde sık kullanılan sözcükleri 
içeren metinleri anlayabilecek, dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken 
ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilecek, yaşadığı deneyimleri 
ve izlenimleri metne dönüştürebilecektir.
 
Konu Başlıkları: Diyalog yazma, güncel olaylar, radyo ve televizyon din-
leme, kişisel ilgi alanları, deneyimler, gelecek zamanda süreklilik, geçmiş 
zaman aktiviteleri gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Bu programda öğrenciler İngilizce dilini B1 seviye-
sinde öğrenmektedir.

100
SAAT

İNGİLİZCE 
B1 

Bu program öğrencilere, günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve bes-
lenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda, 
İngilizcedeki günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma, iletişim 
kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Programa katılacak 
öğrencilerde, İngilizce A1 seviyesinden 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 
dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: İngilizcede gündelik konuşma dilinde temel ih-
tiyaçlarını gidermeye imkân sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, 
edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.

160
SAAT

İNGİLİZCE 
A2 
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Bireyler İngilizcede somut ve soyut konulara yönelik karmaşık metinlerin 
temel içeriği ile kendi uzmanlık alanında yapılan tartışmaları anlayabilir. 
Anadili İngilizce olan bireylerle fazla çaba harcamadan doğal ve akıcı bir 
şekilde konuşabilir. Geniş kapsamlı bir konuya ilişkin görüşlerini açık ve ay-
rıntılı bir şekilde ifade edebilir, güncel bir soruyla ilgili görüş bildirebilir ve 
çeşitli olasılıkların olumlu ve olumsuz yönlerini gösterebilir.

Konu Başlıkları:  Diyalog yazma, güncel olaylar, radyo ve televizyon din-
leme, kişisel ilgi alanları, deneyimler, gelecek zamanda süreklilik, geçmiş 
zaman aktiviteleri gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Bu programda öğrenciler İngilizce dilini B2 seviye-
sinde öğrenmektedir.

120
SAAT

İNGİLİZCE 
B2

Bu eğitimi tamamlayan öğrenciler, farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık me-
tinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark ede-
bilir. Ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir. 
Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kay-
naklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım 
ile sunabilir. Akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda dili esnek 
ve etkili bir şekilde kullanabilir.

Konu Başlıkları: Bilim, teknoloji, tarih, sanat, edebiyat ile sosyal ve güncel 
konularda dinleme, okuma, yazma, konuşma.
 
Programın Kazanımları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngi-
lizce C1 seviyesinde Yabancı Diller alanı altında kazandırılan yeterlilikler, bir 
meslek kazandırmaya yönelik değildir.

120
SAAT

İNGİLİZCE 
C1
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Bu program öğrencilere, konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek adına İspanyolcada bilinen günlük ifadeleri dinleme, oku-
ma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı he-
deflemektedir.

Konu Başlıkları:  Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlık-
lar ve tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma 
gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: İspanyolca dil öğreniminin başlangıç seviyesini 
içeren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır. 

120
SAAT

İSPANYOLCA 
A1 

Bu programı tamamlamış öğrenciler genel manada çeviri kuramları hakkında 
bilgi edindikten sonra çeviri ve çeviribilime giriş başlıklı derslere katılacaklardır. 
Öğrenciler; çevirmenler için Türkçe ve İngilizce dil derslerini gördükten sonra ba-
sın, bilim, psikoloji, tarih ve edebiyat gibi çeşitli alanlardaki metinlerin çevirisiyle 
ilgili teknik/teorik derslerle beraber her bir alandaki örnek metin veya metinleri 
haftalık olarak derslerden önce çevirip ilgili derste kendileri tarafından çevrilmiş 
metinlerin kritiğini yapacaklardır.

Konu Başlıkları: Çeviri kuramları, çeviri ve çeviribilime giriş, çevirmenler için 
Türkçe, çevirmenler için İngilizce, basın dili, teknik çeviri (bilim, teknoloji, hukuk 
ve tıp alanında yazılı çeviri becerisinin geliştirilmesi), ekonomi ve ticaret metin-
leri çevirisi, sosyal bilimler metinleri çevirisi (psikoloji, sosyoloji ve felsefe çevirisi), 
insanbilimleri metinlerin çevirisi (tarih, mitoloji, sanat metinleri çevirisi), edebiyat 
(hikâye, roman ve şiir çevirisi)..

Programın Kazanımları: Gerekli diğer şartları taşımak koşuluyla bu programı ba-
şarıyla tamamlayanlar; basın-yayın kuruluşlarında, yayınevlerinde veya çeviri büro-
larında çevirmen olarak çalışabilir ayrıca dilerlerse serbest çevirmenlik yapabilirler.

100
SAAT

İNGİLİZCE 
KİTAP ÇEVİRİ EĞİTİMİ 
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Bu program öğrencilere, günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslen-
me, doğa, çevre ve kurallar, günlük ifadeleri yabancı dilde dinleme, okuma, 
yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefler. 

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve bes-
lenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji.

Programın Kazanımları: İspanyolcada gündelik konuşma dilinde temel 
ihtiyaçlarını gidermeye imkân sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, 
edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.

160
SAAT

İSPANYOLCA 
A2 

Programa katılan öğrenciler; sosyal ortamlarda karşılaşılması muhtemel diyalogla-
rı daha iyi algılayabilecek, becerileri (okuma, yazma, konuşma, dinleme, kelime ve 
gramer) etkin bir şekilde kullanabilecek, telaffuz yeteneğini kazanabilecek, güncel 
olaylar ile ilgili radyo ve televizyon programlarını anlayabilecektir. 

Konu Başlıkları: Diyalog yazma, güncel olaylar, radyo ve televizyon dinleme, kişisel 
ilgi alanları, deneyimler, dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Program, İspanyolcayı B1 seviyesinde öğretmektedir.

100
SAAT

İSPANYOLCA 
B1

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. 

120
SAAT

İTALYANCA 
A1 
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Programa katılan öğrenciler; sosyal ortamlarda karşılaşılması muhtemel diyalog-
ları daha iyi algılayabilecek, becerileri (okuma, yazma, konuşma, dinleme, kelime 
ve gramer) etkin bir şekilde kullanabilecek, telaffuz yeteneğini kazanabilecek, 
güncel olaylar ile ilgili radyo ve televizyon programlarını anlayabilecektir. Öğren-
ciler ayrıca günlük dilde sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilecek, 
dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla 
başa çıkabilecek, yaşadığı deneyimleri ve izlenimleri metne dönüştürebilecektir.

Konu Başlıkları: Diyalog yazma, güncel olaylar, radyo ve televizyon dinleme, ki-
şisel ilgi alanları, deneyimler, gelecek zamanda süreklilik, geçmiş zaman aktivite-
leri gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Bu programda öğrenciler İtalyanca dilini B1 seviyesin-
de öğrenmektedir.

100
SAAT

İTALYANCA 
B1

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 A1 seviyesinden 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.

160
SAAT

İTALYANCA 
A2 
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Öğrencilere, günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, doğa, 
çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda Japoncadaki 
günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi 
ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Japonca A1 Seviye sertifikası 
gerekmektedir.

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve 
beslenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji gibi konularda 
temel düzeyde okuma, yazma, dinleme ve konuşma.

Programın Kazanımları: Japoncada gündelik konuşma dilinde temel ihti-
yaçlarını gidermeye imkân sağlayan programı başarı ile tamamlayan öğ-
renciler, edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.

160
SAAT

JAPONCA 
A2

Bu program öğrencilere, konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek adına Japoncada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, 
yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedef-
lemektedir

Konu Başlıkları: Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar 
ve tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma 
gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma

Programın Kazanımları: Japonca dil öğreniminin başlangıç seviyesini içe-
ren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.

136
SAAT

JAPONCA 
A1
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Japonca Yeterlilik Sınavı (JLPT) N5 seviyesini almış ve N4 seviyesine hazırla-
nan öğrencilere yöneliktir. Bu seviyeyi alan öğrenciler güncel bir soruyla ilgili 
görüşlerini bildirebilir ve yaklaşık 200-250 kanji kelime okuyup yazabilir. 

Konu Başlıkları: Diyalog yazma, güncel olaylar, radyo ve televizyon din-
leme, kişisel ilgi alanları, deneyimler, gelecek zamanda süreklilik, geçmiş 
zaman aktiviteleri gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

İstihdam Alanları: Bu programda öğrenciler Japonca dilini B2 seviyesinde 
öğrenmektedir.

120
SAAT

JAPONCA
B2

Programa katılan öğrenciler; sosyal ortamlarda karşılaşılması muhtemel di-
yalogları daha iyi algılayabilecek, becerileri (okuma, yazma, konuşma, din-
leme, kelime ve gramer) etkin bir şekilde kullanabilecek, telaffuz yeteneği-
ni kazanabilecek, güncel olaylar ile ilgili radyo ve televizyon programlarını 
anlayabilecektir. Öğrenciler ayrıca günlük dilde sık kullanılan sözcükleri 
içeren metinleri anlayabilecek, dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken 
ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilecek, yaşadığı deneyimleri 
ve izlenimleri metne dönüştürebilecektir.

Konu Başlıkları: Diyalog yazma, güncel olaylar, radyo ve televizyon din-
leme, kişisel ilgi alanları, deneyimler, gelecek zamanda süreklilik, geçmiş 
zaman aktiviteleri gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Bu programda öğrenciler Japonca dilini B1 seviye-
sinde öğrenmektedir.

100
SAAT

JAPONCA 
B1
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Bu program öğrencilere, basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına 
Korecede bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve ile-
tişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları: Günlük yaşam, ben ve yakın çevrem, insanların görünüş-
leri ve tanımlamalar, zaman ve mekân, sosyal hayat gibi temalarda 4 temel 
dil becerisini (okuma, yazma, dinleme, konuşma)  kazandırmak. 

Programın Kazanımları: Korece dil öğreniminin başlangıç seviyesini içe-
ren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.

136
SAAT

KORECE 
A1

Öğrencilere, günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, doğa, 
çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda Korecedeki 
günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi 
ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Programa katılmak için Kore-
ce A1 Seviyesi sertifikası gerekmektedir. 

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve 
beslenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji gibi konularda 
temel düzeyde okuma, yazma, dinleme ve konuşma. 

Programın Kazanımları: Korecede gündelik konuşma dilinde temel ihti-
yaçlarını gidermeye imkân sağlayan programı başarı ile tamamlayan öğ-
renciler, edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.

160
SAAT

KORECE 
A2
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Rusçada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve ileti-
şim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları:  Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve ter-
cihler, yiyecekler ve içecekler, gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları:   Rusça dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren 
program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır. 

136
SAAT

RUSÇA 
A1

Mesleğinin gerektirdiği terminolojiyi kullanarak İngilizcede dinleme, okuma, 
yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği 
bir programdır. Öğrencilerde, İngilizce A2 Seviye eğitiminden sertifika alma şartı 
aranmaktadır.

Konu Başlıkları: Konaklama sürecinde gerekli olan konuşma, okuma ve yazma. 

Programın Kazanımları: Bu branşta eğitim alanlar; bu alana yönelik faaliyet gös-
teren işletmelerde resepsiyonist ve teşrifatçı olarak çalışabilirler.

64
SAAT

MESLEKİ İNGİLİZCE 
(KONAKLAMA) 

Bilişim teknolojileri alanındaki  terminolojiyi kullanarak yabancı dilde iletişim 
kurma bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği programdır. Öğrencilerde, 
İngilizce A2 Seviye eğitiminden sertifika alma şartı aranmaktadır. 

Konu Başlıkları: Yabancı dilde donanım kavramları, yabancı dilde yazılım 
ve ağ kavramları, yabancı dilde teknik yazışma işlemleri.

Programın Kazanımları: Bu programda bireyler, yabancı dilde mesleki dü-
zeyde iletişim kurma bilgi ve becerisi edinebilirler.

72
SAAT

MESLEKİ İNGİLİZCE 
(BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ) 
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Bu program öğrencilere, konuştuğu kişilerle günlük hayat, yaşanan dene-
yimler, 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 A1 Seviye eğitiminden sertifika alma şartı aranmaktadır.

Konu Başlıkları:  Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve 
beslenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim sanat ve teknoloji ile ilgili konular-
da dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Rusçada gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaç-
larını gidermeye imkân sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, edin-
dikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler. 

160
SAAT

RUSÇA 
A2

Programa katılan öğrenciler; sosyal ortamlarda karşılaşılması muhtemel di-
yalogları daha iyi algılayabilecek, becerileri (okuma, yazma, konuşma, din-
leme, kelime ve gramer) etkin bir şekilde kullanabilecek, telaffuz yeteneği-
ni kazanabilecek, güncel olaylar ile ilgili radyo ve televizyon programlarını 
anlayabilecektir. Öğrenciler ayrıca günlük dilde sık kullanılan sözcükleri 
içeren metinleri anlayabilecek, dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken 
ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilecek, yaşadığı deneyimleri 
ve izlenimleri metne dönüştürebilecektir.

Konu Başlıkları: Diyalog yazma, güncel olaylar, radyo ve televizyon din-
leme, kişisel ilgi alanları, deneyimler, gelecek zamanda süreklilik, geçmiş 
zaman aktiviteleri gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Bu programda öğrenciler Rusça dilini B1 seviyesin-
de öğrenmektedir.

100
SAAT

RUSÇA 
B1
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160
SAAT

TÜRKÇE 
A2

Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar için düzenlenmiş olup basit düzey-
deki 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 konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Programı tamamlayarak Türkçe okuma-yazma 
öğrenen öğrenciler, Türkçede gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek temel 
düzeyde kendilerini ifade edebileceklerdir.

136
SAAT

TÜRKÇE 
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 bece-
risi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve 
beslenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim-sanat ve teknoloji gibi konularda 
Türkçe dinleme, okuma, yazma ve konuşma.

İstihdam Alanları: Türkçede gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaçlarını 
giderme imkanı sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, edindikleri bi-
rikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.
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Bu programa katılan bireyler, kendini alışık olduğu ya da ilgili olduğu 
meslek alanından konular hakkında emince ifade edebilir. Pek sıradan ol-
mayan durumlarla başa çıkabilir ve bir şeyin neden sorun oluşturduğunu 
açıklayabilir. Kendisini ilgilendiren ya da günlük yaşamla ilgili alışılagelmiş 
konularda (aile, hobi, meslek, yolculuk ve güncel olaylar gibi) bilgi alışveri-
şinde bulunabilir. Soyut da olsa film, kitap, müzik vb. kültürel konularda da 
görüşlerini belirtebilir. Deneyim ve olaylar hakkında bilgi verebilir; hayal, 
beklenti, amaç ve hedeflerini anlatabilir. Tasarı ve görüşlerinin kısa gerek-
çelerini gösterebilir veya bunlara açıklamalar getirebilir. Alışık olduğu ko-
nularda konuşmalara hazırlıksız katılabilir ve kişisel görüşlerini belirtebilir. 

Konu Başlıkları: Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve 
beslenme, doğa çevre ve kurallar, bilim sanat ve teknoloji gibi konularda 
Türkçe dinleme, okuma, yazma ve konuşma.

Programın Kazanımları: Bu programda öğrenciler Türkçe dilini B1 seviye-
sinde öğrenmektedir.

100
SAAT

TÜRKÇE 
B1 

İleri seviyede Türkçe öğrenimi yapılan bu programda, bireyler Türkçede so-
mut ve soyut konulara yönelik karmaşık metinlerin temel içeriği ile kendi 
uzmanlık alanında yapılan tartışmaları anlayabilir.  Türkçe konuşan kişilerle 
akıcı bir şekilde konuşabilir. Kapsamlı bir konuya ilişkin görüşlerini açık ve 
ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir. Güncel bir konuyla ilgili görüş bildirebilir 
ve çeşitli olasılıkların olumlu ve olumsuz yönlerini gösterebilir.

Konu Başlıkları: Diyalog yazma, güncel olaylar, radyo ve televizyon din-
leme, kişisel ilgi alanları, deneyimler, gelecek zamanda süreklilik, geçmiş 
zaman aktiviteleri gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

İstihdam Alanları: Bu programda öğrenciler Türkçe dilini B2 seviyesinde öğ-
renmektedir.

120
SAAT

TÜRKÇE 
B2 
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Programa katılan öğrenciler; sosyal ortamlarda karşılaşılması muhtemel 
diyalogları daha iyi algılayabilecek, lisan becerilerini (okuma, yazma, ko-
nuşma, dinleme, kelime ve gramer bilgisi) etkin bir şekilde kullanabilecek, 
telaffuz yeteneğini kazanabilecek, güncel olaylar ile ilgili radyo ve televiz-
yon programlarını anlayabilecektir. Öğrenciler ayrıca günlük dilde sık kul-
lanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilecek, dilin konuşulduğu ülkede 
seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilecek, yaşa-
dığı deneyimleri ve izlenimleri metne dönüştürebilecektir.

Konu Başlıkları: Diyalog yazma, güncel olaylar, radyo ve televizyon dinle-
me, kişisel ilgi alanları, deneyimler, geçmiş ve gelecek zaman aktiviteleri 
gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma.

Programın Kazanımları: Bu programda öğrenciler Farsça dilini B1 seviyesin-
de öğrenmektedir.

100
SAAT

FARSÇA 
B1

Programın eğitimi, lisans, lisans üstü ve doktora öğrencilerinin sınavlara 
hazırlanma sürecine destek amacını taşır. 

Konu Başlıkları: YDS İngilizce soru çözme teknikleri, sınav sorularının püf 
noktaları, sınavlarda sıklıkla kullanılan terim, deyim ve cümle yapıları, YDS 
örnek soru çözümleri.

Programın Kazanımları: Bu program; lisans, lisansüstü, doktora sınavları-
na yöneliktir.

100
SAAT

YDS HAZIRLIK KURSU 
(İNGİLİZCE)
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Programa katılan öğrencilere; konaklama hizmetleri alanının gerektirdiği termi-
nolojiyi kullanarak Arapça dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma 
bilgi ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Konaklama alanında; resepsiyon, kat hizmetleri, rezarvasyon 
hizmetlerinde Arapça okuma, yazma, konuşma ve konuşma. 

Programın Kazanımları: Programı tamamlayan öğrenciler; konaklama tesisle-
rinde ön büro elemanı ve kat hizmetleri elemanı olarak hizmet verebilecek ye-
terlilikte olup bu işletmelerde istihdam edilebilirler. Gerekli diğer şartları taşıyan-
lar seyahat acentelerinde ara eleman ve orta düzey yönetici olarak çalışabilirler.

64
SAAT

MESLEKİ ARAPÇA 
(KONAKLAMA) 

Programı tamamlayan öğrenciler; seyahat hizmetleri alanının gerektirdiği 
terminolojiyi kullanarak Arapça dinleme, okuma, yazma, konuşma ve ileti-
şim kurma bilgi ve becerisine sahip olacaklardır.

Konu Başlıkları: Turistlerin; ulaşım, gezi, alışveriş, spor ve eğlence gibi ih-
tiyaçlarının karşılanması, yurt içi ve yurt dışı turların organizesi, tur prog-
ramlarının yönetilmesi gibi hizmetlerde Arapça okuma, yazma, konuşma 
ve iletişim kurma. 

Programın Kazanımları: Programı tamamlayan öğrenciler; turizm seyahat 
acentelerinde, turizm bürolarında, turistik gemilerde, tur operatörlerinin 
yanında, turistik seyahat işletmelerinde çalışma imkânı bulabilirler ve bu-
ralarda tur operatörü veya rehber olarak görev alabilirler. 

64
SAAT

MESLEKİ ARAPÇA 
(SEYAHAT) 
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Programı tamamlayan öğrenciler; basın-yayın sektörünün gerektirdiği ter-
minolojiyi kullanarak Arapça dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim 
kurma bilgi ve becerisine sahip olacaklardır.

Konu Başlıkları: Gazete, dergi gibi yazılı basın okumaları, TV programları, 
internet siteleri araştırma ve okumaları, haber okuma, değerlendirme ve 
çeviri teknikleri.

Programın Kazanımları: Gerekli diğer şartları taşımaları halinde basın-ya-
yın kuruluşlarında çeviri ve başka bölümlerde çalışabilirler. 

64
SAAT

MESLEKİ ARAPÇA 
(BASIN-YAYIN) 

Program, Arapçayı B2 seviyesinde bilen bireylere ileri düzeyde Arapça bil-
gisi kazandırmaya yöneliktir.   

Konu Başlıkları: YDS Arapça soru çözme teknikleri, sınav sorularının püf 
noktaları, sınavlarda sıklıkla kullanılan terim, deyim ve cümle yapıları, YDS 
örnek soru çözümleri.

İstihdam Alanları: Akademik çalışma yapanlar, YDS Arapça sınavlarında 
başarı grafiğini yükseltmek isteyen bireyler bu eğitimden yararlanabilirler.  

100
SAAT

YDS HAZIRLIK KURSU
(ARAPÇA)



293

Ardıl tercümede, çevirmen, katılımcılarla beraber toplantı masasında otu-
rur ve herhangi bir teknik donanım kullanmaz. Çevirmen konuşmacının 
sözlerini dinler ve ardından hedef dile çevirir. Simültane tercümede ise, 
tercüman bir tercüme kabininde konuşmacının söylediklerini kulaklık vası-
tasıyla dinleyerek, aynı anda hedef dile tercüme eder. İleri seviyede Arapça 
bilen kimselerin sınavla kabul edileceği bu programda, ardıl ve simültane 
çeviri teknikleri anlatılacak ve uygulanacaktır. 

Konu Başlıkları: Ardıl çeviri ve simültane çeviri teknikleri, ardıl ve simülta-
ne çeviri uygulamaları. 

Programın Kazanımları: Programı başarıyla tamamlayanlar uluslararası 
toplantı, seminer, konferanslarda Arapça çeviri yapabilirler. 

100
SAAT

ARAPÇA ARDIL VE 
SİMULTANE ÇEVİRİ KURSU 

Alman hükümetinin ‘aile birleşimi’ için gerekli gördüğü ve Goethe 
Enstitüsü’nde yapılan Almanca A1 sınavında başarılı olmak için verilen eği-
timdir. Programda eğitim alanlar; sınav içeriğine uygun eğitim görecek ve 
yurtdışındaki hayatlarını idame edebilecekleri seviyeye getirilecektir. Gra-
mer konularından çok, konuşma becerileri üzerinde durulacaktır. Bunun 
yanı sıra Aile Birleşimi Sınavı’nda gerekli olan ‘dinleme ve yazma’ bölümleri 
için de gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Konu Başlıkları: Günlük konuşmalar, insanlarla iletişime geçebilme, ken-
disi ve ailesi hakkında bilgi verebilme, günlük kullanılan kelimeler ile cüm-
le kurup anlayabilme, aile, iş ve çevresi hakkında konuşabilme, davetiye, 
mektup ve şikâyet mektubu yazabilme, dinletilen konuşmaları anlayıp 
bunları yazıya dökebilme.

Programın Kazanımları: Bu programda öğrenciler ilgili sınava hazıranırlar.

100
SAAT

ALMANCA 
AİLE BİRLEŞİM KURSU
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Profesyonel pastacılık sektöründe, kendilerini special unlu mamül alanında ken-
dilerini geliştirmek isteyen kişilerin yetiştirildiği bir ileri seviye eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Pound cake, sponge cake, poğaça çeşitleri, simit çeşitleri, 
açma çeşitleri, tart hamuru ile yapılan pastalar, kiş çeşitleri, kurabiye çeşitleri.  

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar konaklama işletme-
lerinin yiyecek içecek ünitelerinde, fırınlar, unlu mamuller, oteller, pastane-
ler, ekmek fabrikaları gibi ünitelerde çalışabilirler.

144
SAAT

TEMEL PASTACILIK EĞİTİMLERİ /
SPECIAL UNLU MAMÜL ÇEŞİTLERİ 

Bu programda, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak moleküler 
mutfak uygulamalarının yapıldığı ve gıda kimyasının eğitiminin verildiği 
bir programdır.

Konu Başlıkları: Gıdalarda oluşan kimyasal reaksiyonlar, karbonhidratlar, 
proteinler, yağlar, suyun yapısı ve özellikleri, gıdalarda duyusal analiz ça-
lışmaları ve örneklemeleri, moleküler mutfak tanımı besin ve kimya ara-
sındaki ilişki, moleküler gastronomide kullanılan araç ve gereçler, fiziksel 
tepkimeler kimyasal reaksiyonlar, asit-baz, köpük, jel, emülsiyon, çözelti 
oluşumları. Moleküler mutfak eğitimi alan bireyler, dünya mutfaklarını 
farklı yemek anlayışlarıyla sentezleyerek yeni mutfak reçeteleri oluşturabi-
lir vizyonlarını geliştirebilirler.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar; konaklama ve ulaşım 
işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, sosyal tesis vb. mutfaklarda, kurum 
mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında çalışabilirler. 
Reçete geliştirme ve tabak prezantasyonu noktasında danışmanlık yapabilirler.

80
SAAT

BESİNLERİN KİMYASAL 
REAKSİYONLARI

YİYECEK ve İÇECEK HİZMETLERİ
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Yiyecek ve içecek sektöründe işletmeci olarak çalışanlara veya çalışmak iste-
yenlere gerekli olan yetkinlikleri sağlaması amaçlanan bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Mekânın projelendirilmesi ve açılış çalışmaları, işe alım ve 
insan kaynakları, halkla ilişkiler tanıtım ve pazarlama süreçleri, menü tasa-
rımı, menü planlama, menü hazırlama fiyatlandırılma standart reçetelerin 
oluşturulması ve stok maliyet izleme satış noktası yönetim ve bilgisayarlı 
kontrol sistemleri süreçleri, satın alma, depolama, stok kontrolü, masa dü-
zeni ve servis standartları, toplam kalite yönetimi ve müşteri ilişkileri yöne-
timi, içeceklerin tanıtımı.  

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, konaklama ve 
ulaşım işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, sosyal tesis mutfakların-
da, kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında 
işletmecilik yapabilirler.

80
SAAT

YİYECEK İÇECEK 
İŞLETMECİLİĞİ 

Bu programda, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak peynir ve çe-
şitlerinin orijinaline bağlı olarak uygulamanın yapılmasını amaçlayan bir 
eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Beyaz peynir yapımı, mozzarella peyniri yapımı, yoğurt 
kesiği, Hatay sürk peyniri yapımı, tulum peyniri yapımı, ricotta (tatlı lor) ya-
pımı, labne yapımı vb.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, evlerinde sağlık-
lı, katkısız peynir çeşitlerini üretebilirler. Bu üretimleri sipariş yoluyla ya da 
süt ürünleri satan işletmelere çalışıp gelir elde edebilirler. 

80
SAAT

PEYNİR YAPIM 
TEKNİKLERİ 
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Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak kendisine verilen görevleri 
yerine getiren, üstlerinin denetiminde çalışan, mesleğe yeni başlamış mut-
fak elemanın eğitiminin verildiği programdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek-içecek hiz-
metlerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atımı, besin öğeleri ve grupları, 
sebzeleri pişirmeye hazırlık, sebze garnitürleri, fond ve temel çorbalar, yu-
murta pişirme, basit tatlılar. 

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, konaklama ve 
ulaşım işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, 
kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiye-
cek-içecek ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

272
SAAT

Bu programda, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak yiyecek üreti-
mi yapma ve servise hazır hale getirme işlerinde aşçıya yardımcı olan mut-
fak elemanını eğitiminin verildiği programdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek-içecek hiz-
metlerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atımı, besin öğeleri ve grupları, 
sebzeleri pişirmeye hazırlık, sebze garnitürleri, fond ve temel çorbalar, yu-
murta pişirme, basit tatlılar, uluslararası özel çorbalar, soslar, patates gar-
nitürleri, etlerin hazırlanması, 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: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, konaklama ve 
ulaşım işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, 
kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiye-
cek-içecek ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

896
SAAT

AŞÇI YARDIMCISI

AŞÇI ÇIRAĞI
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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: Programı başarıyla tamamlayanlar, yiyecek-içecek alanında 
çalışabilir, kendi işyerleri veya evlerinde üretim yaparak gelir elde edebilirler.

80
SAAT

BUTİK PASTACILIK 

Baklavalık hammaddeyi tanıma, baklava için hamur yoğurma ve açma, şer-
betini ve iç malzemesini hazırlama ve servise hazır hale getirme işlemleri-
nin temel düzeyde öğretildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Baklava hamurunun hazırlığı, yoğrulması, hamurunun 
açılması ve muhafazası, iç malzeme ve şerbetinin hazırlanması  ile bakla-
vanın yapımı ve sunumu.

Programın Kazanımları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerileri-
nin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

40
SAAT

BAKLAVA YAPIMI
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Öğrencilere; çikolataların özellikleri, hangi ürünlerde kullanılabileceği, 
farklı ürünlere nasıl uygulanabileceği bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir 
programdır.

Konu Başlıkları: Çikolata eritme, el yapımı rochers, truff yapımı, fındık dol-
gulu kalıp çikolata yapımı. 

Programın Kazanımları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerileri-
nin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

4
SAAT

ÇİKOLATA YAPIMI 
ve SUNUMU

Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak öğrencilere; cup cake hamu-
runun hazırlanmasından süslenmesine kadar tüm aşamaların püf noktala-
rıyla gösterildiği, kullanılması gereken malzeme ve ekipmanların kullanım 
şekilleriyle 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.

Programın Kazanımları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerileri-
nin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

4
SAAT

CUP CAKE, 
MUFFIN YAPIMI
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Evde tüketilmek ya da ticari bir işletmeye ‘ev yapımı’ olarak hazırlanmak 
üzere, ana ev yemekleri yapımının uygulamalı olarak öğretildiği bir eğitim 
programıdır.

Konu Başlıkları: Sanitasyon, kişisel bakım, çorbalar, tahıl yemekleri, et ye-
mekleri, kuru baklagiller yemekleri, sebze yemekleri ve yumurta.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, evlerinde lezzetli 
yemek hazırlama becerisine sahip olmanın yanı sıra, ev yemekleri satan iş-
letmelere çalışıp gelir elde edebilirler.

192
SAAT

EV YEMEKLERİ 
HAZIRLAMA

Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun dünya mutfaklarına ait temel yiye-
cek içecek hazırlamada kullanılan hammaddeleri tanıtan, ön hazırlıklarını, 
yiyecek çeşitlerini, pişirme, servis ve sunumunu hazır hale getirme yeterli-
liğini uygulamalı olarak öğreten bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, bulaşık yıkama ve çöp 
atımı, uluslararası doğrama teknikleri, Asya Kıtası ülke mutfakları, Avrupa Kıtası 
ülke mutfakları, Amerika Kıtası ülke mutfakları, Afrika Kıtası ülke mutfakları.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, yiyecek içecek hiz-
metleri alanında; konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum 
mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araç-
larının yiyecek içecek üretim ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler. 

80
SAAT

DÜNYA MUTFAĞI
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Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun,  kebap- ızgara ve dönerde kullanılan 
hammaddeleri tanıtan, ön hazırlıklarını ve çeşitlerinin yapımını hazır hale getir-
me yeterliğini kazandıran ve uygulamalı olarak öğreten bir eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Kişisel bakım ve işe hazırlık, Türk ve dünya mutfağında 
köftelerin ve kebapların yeri ve önemi, köfte ve kebaplarda kullanılan etle-
rin özellikleri, Türk mutfağında köfte ve kebap çeşitleri, ızgara sebze çeşit-
leri, ızgara kebaplar ve köfteler, fırın kebapları, tencere kebapları, et işleme, 
garnitür hazırlama, döner hazırlama, döner pişirme ve servise sunma.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, yiyecek içecek hiz-
metleri alanında, konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, dö-
ner, kebap ve ızgara mutfaklarında ve restoranlarda vb. yerlerde çalışabilirler.

116
SAAT

KEBAPÇI-IZGARACI
DÖNERCİ EĞİTİMİ

Temel hamur hazırlama teknikleri, hamurlardan hazırlanan ürünler ile il-
gili bilgilerin verildiği bir programdır. Bu derste öğrenciye, çeşitli yöntem-
lerle hamur, hamurlardan ürünler hazırlama yeterliklerinin kazandırılması 
amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Kıyılarak yapılan hamurlar, mayalandırılarak yapılan ha-
murlar, özleştirilerek yapılan hamurlar, çırpılarak yapılan hamurlar, pişiri-
lerek yapılan hamurlar, milföy hamuru, börekler, pizzalar, katkılı ekmekler. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, konaklama işlet-
melerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya, 
pastane, bar ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yi-
yecek içecek üretim ünitelerinde çalışabilirler. 

80
SAAT

HAMUR TEKNİKLERİ
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Makarna ve sos çeşitlerini özelliklerine uygun şekilde pişirebilme ve hazır-
layabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı kısa süreli bir eğitim progra-
mıdır.
Konu Başlıkları: Makarna pişirme teknikleri, özelliğine göre makarnaya uy-
gun sosların seçimi hazırlanması, makarna sunum çeşitleri.

Programın Kazanımları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerileri-
nin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

8
SAAT

MAKARNA ve 
SOSLARI YAPIMI

Öğrencilere, yumurta akı ve şekerden hazırlanan bir tatlı türü olan ve beze 
de denilen makaronu hazırlayıp pişirme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı 
bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Sanitasyon, kişisel bakım, ürün malzemelerini ve ürünü hazır-
lama, Fransız, İtalyan ve İsviçre makaronları, ürünü pişirme ve muhafaza etme. 

Programın Kazanımları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerileri-
nin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

4 
SAAT

MAKARON YAPIM 
TEKNİKLERİ ve SUNUMU
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Çeşitli meyveler, meyve suları ve baharatları kullanarak Osmanlı şerbetle-
rinden belli başlı olanlarını hazırlayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldı-
ğı kısa süreli bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Osmanlı şerbetleri ve türleri ile ilgili genel bilgilendirme, 
Osmanlı şerbeti malzemelerinin seçimi ve hazırlanması, Osmanlı şerbeti 
yapımı ve sunumu.

Programın Kazanımları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerileri-
nin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

8
SAAT

OSMANLI ŞERBETLERİ 
YAPIMI

Öğrencilere; hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun,  Osmanlı saray mut-
fağına özgü çorbalar, sebze, kurubaklagil, et ve sakatat yemekleri, dolma, 
pilav, makarna, hoşaf ve kompostoların pişirme yöntem ve tekniklerinin 
öğretildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, sanitasyon, bulaşık yıkama ve çöp atımı, 
Osmanlı saray mutfağı tarihçesi, Osmanlı saray mutfağına özgü çorbalar, 
Osmanlı saray mutfağına özgü sebze yemekleri, Osmanlı saray mutfağına 
özgü kurubaklagil yemekleri, Osmanlı saray mutfağına özgü et yemekleri, 
Osmanlı saray mutfağına özgü sakatat yemekleri, Osmanlı saray mutfağına 
özgü deniz ürünleri, Osmanlı saray mutfağına özgü tatlılar, Osmanlı saray 
mutfağına özgü helvalar, Osmanlı saray mutfağına özgü şerbetler, Osmanlı 
saray mutfağına özgü komposto ve hoşaflar. 

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, yiyecek içecek hiz-
metleri alanında; konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, dö-
ner, kebap ve ızgara mutfaklarında ve restoranlarda vb. yerlerde çalışabilirler.

80
SAAT

OSMANLI 
SARAY MUTFAĞI 



303

Pastane mutfağı araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitas-
yon kurallarına uygun pastane ürünlerini yapma ve servise hazır hale geti-
rebilme, satışını yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır. 

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek içecek hiz-
metlerinde HACCP, servise ön hazırlık, masa üstü servis takımları, masa 
örtüleri ve peçeteler, kuver açma, taşıma ve boş toplama, besin öğeleri 1, 
besin öğeleri 2, besin grupları, bulaşık yıkama ve çöp atımı, sebzeleri pişir-
meye hazırlık, sebze garnitürleri, fond ve temel çorbalar, yumurta pişirme, 
basit tatlılar, kıyılarak yapılan hamurlar, mayalandırılarak yapılan hamurlar, 
özleştirilerek yapılan hamurlar, çırpılarak yapılan hamurlar, pişirilerek ya-
pılan hamurlar, milföy hamuru, krema sos ve şuruplar, kuru pastalar, bö-
rekler, pizzalar, katkılı ekmekler, jöle şekerleme ve çikolatalar, pötifurlar, 
tart, tartölet ve paylar, yaş pastalar, özel gün pastaları, sütlü tatlılar, meyve 
tatlıları, tahıl tatlıları, hamur tatlıları, baklavalar, dekoratif tekniklerle pasta 
süsleme, süsleme uygulamaları. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, konaklama işlet-
melerinin pastane bölümlerinde, pastanelerde, kurum mutfaklarında, ka-
feterya, restoranlarda, yemek fabrikalarında, baklavacı ve börekçi vb. yer-
lerde çalışabilir.  

Not: Bu branşa perakende sektöründe çalışmak isteyen, 18 yaşını doldur-
muş adaylar başvuru yapabilir. Adaylar eğitim başlamadan mülakata tabi 
tutularak belirlenecektir.

104
SAAT

PASTA 
SATIŞ ELEMANI
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Pastane mutfağı ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kuralları-
na uygun, pastane ürünlerinin yapım ve servisinde pastacı ustasına yar-
dımcı olan mutfak elemanının yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek ve içecek 
hizmetlerinde HACCP, besin öğeleri, basit tatlılar, kıyılarak, mayalandırı-
larak, özleştirilerek, çırpılarak ve pişirilerek yapılan hamurlar, krema sos 
ve şuruplar, jöle şekerleme ve çikolatalar, yaş pastalar, kuru pastalar, bö-
rekler, pizzalar, katkılı ekmekler, sütlü tatlılar, meyve tatlıları, tahıl tatlıları, 
hamur tatlıları, baklavalar, dekoratif tekniklerle pasta süsleme, süsleme 
uygulamaları.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işlet-
melerinin pastane bölümlerinde, pastanelerde, kurum mutfaklarında, 
kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, baklavacı ve börekçi, 
vb. yerlerde çalışabilirler.

808
SAAT

PASTACI YARDIMCISI

Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak kendisine verilen görevleri 
yerine getiren, üstlerinin denetiminde çalışan, mesleğe yeni başlamış mut-
fak elemanlarının eğitim aldığı programdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek ve içecek 
hizmetlerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atımı, besin öğeleri, besin 
grupları, basit tatlılar.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işletme-
lerinin pastane bölümlerin, pastaneler, kurum mutfakları, kafeterya ve res-
toranlar, yemek fabrikaların, baklavacı, börekçi vb. yerlerde çalışabilirler.

152
SAAT

(TEMEL PASTACILIK EĞİTİMLERİ) 
PASTACI ÇIRAĞI



305

Pide için hijyenik koşullarda, ön hazırlık yapabilen, pide çeşitlerinin malze-
mesini 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 hazır-
lık, sanitasyon, bulaşık yıkama ve çöp atımı, yiyecek içecek hizmetlerinde 
HACCP, servise 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 ha-
murlar, pide çeşitlerinin pişirilmesi, kalite kontrol. 

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, pide üretimi yapan 
lokantalarda, pidecilerde ve fırınlarda çalışabilirler.

120 
SAAT

PİDECİ 

Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak kendisine verilen görevleri 
yerine getiren, üstlerinin denetiminde çalışan, mesleğe yeni başlamış mut-
fak elemanlarının eğitim aldığı programdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek ve içecek 
hizmetlerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atımı, besin öğeleri, besin 
grupları, basit tatlılar.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işletme-
lerinin pastane bölümlerin, pastaneler, kurum mutfakları, kafeterya ve res-
toranlar, yemek fabrikaların, baklavacı, börekçi vb. yerlerde çalışabilirler. 

152
SAAT

PASTACI ÇIRAĞI
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Mutfak araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon ku-
rallarına uygun pizza üretimi yapma ve servise hazırlama yeterliliklerine 
sahip kişilerin yetiştirildiği bir programdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek içecek hiz-
metlerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atılımı, sebzeleri pişirmeye hazır-
lamak, soslar, salata ve salata sosları, kıyılarak yapılan hamurlar, mayalandı-
rılarak yapılan hamurlar, özleştirilerek yapılan hamurlar, pizzalar.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, konaklama iş-
letmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya, 
pastane, bar ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yi-
yecek içecek üretim ünitelerinde çalışabilirler.

32
SAAT

Mutfak araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kural-
larına uygun pizza üretimi yapma ve servise hazırlama yeterliklerine sahip 
kişilerin eğitim aldığı programdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek içecek hiz-
metlerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atılımı, sebzeleri pişirmeye hazır-
lamak, soslar, salata ve salata sosları, kıyılarak yapılan hamurlar, mayalandı-
rılarak yapılan hamurlar, özleştirilerek yapılan hamurlar, pizzalar.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, konaklama işlet-
melerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya, 
pastane, bar ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yi-
yecek içecek üretim ünitelerinde çalışabilirler.

288
SAAT

PİZZACI 

PİZZA YAPIMI
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Bireylere, butik çikolata yapımında mutfak araç, gereç ve ekipmanlarını 
kullanan, hijyen ve sanitasyon kurallarına uyarak çikolata yapıp süsleyebil-
me becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, hijyen ve sanitasyon, çikolatanın ta-
nımı ve çikolata çeşitleri, çikolata yapımı, çikolata muhafaza ve ambalajlama.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, yiyecek içecek hiz-
metleri alanında hizmet veren işyerlerinde çalışabilirler.

120 
SAAT

(PROFESYONEL PASTACILIK EĞİTİMLERİ)

BUTİK ÇİKOLATA 
HAZIRLAMA

Profesyonel pastacılık sektöründe çalışan kişilerin, artisan pastacılık üretim 
ve sunum teknikleri alanında eğitim aldığı programdır. 

Konu Başlıkları: Gıda işletmelerinde kalite ve hijyen uygulamaları, gıda mu-
hafaza ilkeleri, pastacılık üretim ve sunum tanımı,  pandispanya yapım tek-
nikleri, pastacı kreması ve türevleri, ganach krema ve türevleri, glasur soslar, 
temel buttercream türevleri ile pasta kaplama, keskin kenar pasta yapım tek-
nikleri, farklı çiçek modelleme teknikleri, marzipan hamuru ile pasta kapla-
ma teknikleri, çikolata ile pasta kaplama teknikleri, alakart sunum teknikleri.     

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işletme-
lerinin pastane bölümlerinde, pastanelerde, kurum mutfaklarında, yemek 
fabrikalarında çalışabilirler.

200
SAAT

(PROFESYONEL PASTACILIK EĞİTİMLERİ)

ARTİSAN PASTACILIK ÜRETİM 
VE SUNUM TEKNİKLERİ



308

Bu alanda taze, doğal ve kişiye özel üretimler yapılır. Alışılmış pastane kon-
septinin dışında, daha modern ve kişiye özel hizmet sunan ‘haute-coutre’ 
pasta üretimi eğitimleri butik pastacılık yapımına dair bilgi ve becerinin 
geliştirilmesine yöneliktir.

Konu Başlıkları: Katkılı pandispanya çeşitleri, katkısız pandispanya çeşit-
leri, special pandispanya, pandispanya yapım teknikleri, krema yapım tek-
nikleri, şeker hamuru ile pasta kaplama, insan figürü modelleme, hayvan 
figürü modelleme, maket pasta kaplama.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar yiyecek-içecek ala-
nında çalışabilir, kendi işyerleri veya evlerinde üretim yaparak gelir elde 
edebilirler.

224
SAAT

(PROFESYONEL PASTACILIK EĞİTİMLERİ)

BUTİK PASTA



309

Elverişli olgunlukta, sağlam, yıkanmış, sapları ve varsa çanak yaprakları 
ayıklanmış, gerektiğinde çekirdekleri çıkarılmış bütün, yarım veya daha kü-
çük parçalar hâlindeki taze veya çeşitli metotlarla 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 
tanıtılması, reçel ve marmelat yapımında kullanılan ekipmanların tanıtımı, 
reçel ve marmelat hazırlamada oluşabilecek bozulma ve hastalıklar, reçel 
ve marmelat çeşitleri ve yapım aşamaları.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar yiyecek-içecek ala-
nında çalışabilir, evlerinde üretim yaparak gelir elde edebilirler.

32 
SAAT

REÇEL ve MARMELAT 
YAPIMI

Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun pasta hazırlamada kullanılan 
hammaddeleri tanıtan, ön hazırlıklarını, pasta çeşitlerini, pişirme, süsle-
me servis ve sunumunu hazır hale getirme yeterliliğini uygulamalı olarak 
öğreten bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım ve işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek ve içe-
cek hizmetlerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atımı, besin öğeleri 1, 
besin öğeleri 2, besin grupları, basit tatlılar, jöle şekerleme ve çikolatalar, 
yaş pastalar, özel gün pastaları, dekoratif tekniklerle pasta süsleme, süs-
leme uygulamaları.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, yiyecek içecek 
hizmetleri alanında; konaklama işletmelerinin pastane bölümlerinde, 
pastanelerde, kafeterya ve restoranlarda, baklavacı ve börekçi vb. yerler-
de çalışabilirler.

192
SAAT

TEMEL PASTACILIK
 EĞİTİMİ 



310

Ocak üzerinde, fırında 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 
tatlılar, dondurarak yapılan sütlü tatlılar.

Programın Kazanımları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerileri-
nin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

8 
SAAT

SÜTLÜ TATLILAR 
HAZIRLAMA

Profesyonel pastacılık sektöründe çalışan kişilerin, bu branşta kendilerini ge-
liştirmek isteyen ve süsleme tekniklerine hâkim olup, yüksek hedefleri plan-
lamak isteyen kişiler için oluşturulmuş ileri seviye bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Doğum günü pastası, baby shower pastası, nişan ve dü-
ğün pastası, yeni yıl pastası.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işletmele-
rinin pastane bölümlerinde, pastanelerde, kurum mutfaklarında, yemek fabri-
kalarında çalışabilirler.        

208
SAAT

(PROFESYONEL PASTACILIK EĞİTİMLERİ)

ÖZEL GÜN PASTALARI
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Mutfak araç, gereç, ekipmanlarını ve yemek yapımında kullanılan tüm gı-
daları kullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun, kendi başına de-
kor yapabilen, ayna ve tabak prezentasyonu dizayn edebilen, banket ve 
özel (VIP) yemeklerin demosunu çalışabilen, açık büfe açabilen, belirli gün 
ve haftalarda konuyla ilgili fuar standı kurabilen bireylerin eğitim aldığı 
programdır.

Konu Başlıkları:  Sebze ve meyve oymacılığı, mutfak sanatçısı görev tanım-
lar, sanat ve zanaat, bıçak kullanım teknikleri, iş güvenliği, dekorasyon ilke-
leri, tabak dekorları ve araçları, tabak süslemede aşçının görevleri, sebze ve 
meyvelerden yaprak ve çiçek yapımı, dekorların tabağa sıralanması, sebze 
ve meyvelerden aranjman oluşturma, turp, pancar, şalgam vb. şekillendir-
me, karpuz şekillendirme, bal kabağı şekillendirme, yağ heykeli yapımı. 

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, konaklama işlet-
melerinin mutfak bölümlerinde, bağımsız pastanelerde, kurum mutfakla-
rında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, yiyecek içecek fu-
arlarında çalışabilirler

244
SAAT

SEBZE ve MEYVE 
DEKORASYONU



312

Öğrencilere, kurabiye hamurunun hazırlanışı süsleme malzemelerinin tanıtılma-
sı, kurabiyelerin şeker hamuru ile süslenmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Kurabiye hamurunun hazırlanışı süsleme malzemelerinin 
tanıtılması, şeker hamurunun renklendirilmesi ve kurabiyelerin şeker ha-
muru ile süslenmesi.

Programın Kazanımları: Program, mutfak kültür ve becerilerinin geliştiril-
mesine katkı sağlamaktadır.

8
SAAT

SPECİAL KURABİYE 
HAZIRLAMA

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: Programı başarıyla tamamlayanlar yiyecek-içecek alanında 
çalışabilir, kendi işyerleri veya evlerinde üretim yaparak gelir elde edebilirler.

32 
SAAT TURŞU YAPIMI
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Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun temel yiyecek içecek hazırlamada kul-
lanılan hammaddeleri tanıtan, ön hazırlıklarını, yiyecek çeşitlerini, pişirme, ser-
vis ve sunumunu hazır hale getirme yeterliliğini uygulamalı olarak öğreten bir 
eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım ve işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek ve içecek hiz-
metlerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atımı, besin öğeleri 1, besin öğeleri 
2, besin grupları, sebzeleri pişirmeye hazırlık, sebze garnitürleri, fond ve temel 
çorbalar, yumurta pişirme, basit tatlılar, jöle şekerleme ve çikolatalar, sütlü tat-
lılar, meyve tatlıları, tahıl tatlıları.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, yiyecek içecek hiz-
metleri alanında; konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum 
mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araç-
larının yiyecek içecek üretim ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

304
SAAT

TEMEL AŞÇILIK
 EĞİTİMİ

Programın eğitiminde; şeker hamurundan çeşitli figürler yapılabilen, bu 
figürler ile pasta, kek ve kurabiye kaplayabilme bilgi ve becerisi kazandı-
rılmaktadır.

Konu Başlıkları: Şeker hamuru kaplamaya uygun kurabiye hamurunun 
hazırlanması, kaplama hamuru hazırlığı, kurabiyenin kaplanması, şeker ha-
muru ile gül, çiçek, zincir vb. figürlerin çalışılması.

Programın Kazanımları:  Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerile-
rinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

8
SAAT

ŞEKER HAMURU İLE PASTA 
SÜSLEME TEKNİKLERİ



314

Bireylere, special kek hazırlama çeşitlerinin öğretildiği eğitim programıdır.  

Konu Başlıkları: Cup cake çeşitleri, cup cake dolguları ve şeker hamuru ile süs-
leme teknikleri, muffin çeşitleri, souffle (sufle) çeşitleri, mohr hemd (ıslak cake) 
çeşitleri, financier (mekik kek), mürbeteig kuchen (vişneli tart), mürbeteig kuc-
hen (orman meyveli tart), matcha kuchen (yeşil çaylı kek), donauwelle (kremalı 
vişneli kek), devils cake (çikolatalı ıslak kek).

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işletmele-
rinin pastane bölümlerinde, pastanelerde, kurum mutfaklarında, yemek 
fabrikalarında çalışabilirler.        

40
SAAT

(WORKSHOP EĞİTİMLERİ)
SPECIAL CAKE ÇEŞİTLERİ

Katılımcılara; hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun Türk mutfağına özgü 
çorbalar, sebze, kurubaklagil, et ve sakatat yemekleri, dolma, pilav, makar-
na, hoşaf ve kompostoların pişirme yeterliğini kazandıran, uygulamalı ola-
rak öğreten bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, bulaşık yıkama ve 
çöp atımı, Türk mutfağına özgü çorbalar, Türk mutfağına özgü sebze ye-
mekleri, kurubaklagil yemekleri, Türk mutfağına dolma ve sarmalar, Türk 
mutfağına özgü et yemekleri ve sakatatlar, Türk mutfağına özgü makarna-
lar, Türk mutfağına özgü pilavlar, Türk mutfağına özgü komposto ve hoşaf-
lar, Türk mutfağına özgü tatlılar.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, yiyecek-içecek 
hizmetleri alanında; konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, 
kurum mutfaklarında, kafeterya, ve restoranlarda, yemek fabrikalarında 
vb. yerlerde çalışabilirler.

80
SAAT

TÜRK MUTFAĞI 
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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 grup-
ları, çırpılarak yapılan hamurlar, krema, sos ve şuruplar, jöle, şekerleme ve çikolata-
lar, yaş pastalar, dekoratif tekniklerle pasta süsleme, farklı süsleme uygulamaları.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işletmeleri-
nin pastane bölümlerinde, pastanelerde, kurum mutfaklarında, yemek fabri-
kalarında çalışabilirler.

280 
SAAT

YAŞ PASTA 
YAPIMI

Bireylere, şeker hamurundan çiçek modelleme bilgi ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları: Şakayık, gül, gelincik, orkide vb. çeşitleri şeker hamuru ile 
hazırlama ve boyama teknikleri.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işletmeleri-
nin pastane bölümlerinde, pastanelerde, kurum mutfaklarında, yemek fab-
rikalarında çalışabilirler.      

48
SAAT

(WORKSHOP EĞİTİMLERİ)
ŞEKER HAMURUNDAN 

ÇİÇEK MODELLEME
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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 

uygulamaları.

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işletme-

lerinin pastane bölümlerinde, pastanelerde, kurum mutfaklarında, yemek 

fabrikalarında çalışabilirler.

280
SAAT

(TEMEL PASTACILIK EĞİTİMLERİ)
YAŞ PASTA YAPIMI

Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun soğuk yiyeceklerin ön hazırlıklarını, 
çeşitlerini, tabağa dekoratif olarak yerleştirme yeterliliğini kazandıran, uy-
gulamalı olarak öğreten bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları:  Kişisel bakım ve işe hazırlık, mezenin tanımı ve meze ola-
rak verilen yiyecekler ve meze çeşitleri, meze uygulamaları, meze tabağı 
düzenleme ve süsleme, ordövrlerin tanımı ve mönüdeki yeri, soğuk ordövr, 
sıcak ordövr, soğuk ve sıcak ordövr tabağının hazırlanması ve saklanması,  
antremetiyenin tanımı mönüdeki yeri ve önemi, antremetiye çeşitleri, ta-
bakları süsleme ve dekore etme.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, yiyecek içecek 
hizmetleri alanında; konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, 
kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında vb. 
yerlerde çalışabilirler.

100
SAAT

SOĞUK YİYECEK
 HAZIRLAMA
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Program, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak servis öncesi ve 
sonrası ofis, salon ve servis araçlarının temiz ve düzenli olmasını sağlayan, 
servis esnasında salon, mutfak ve bulaşıkhane arasında taşıma işlerini uy-
gulamalı olarak öğretir.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, sanitasyon, servise ön hazırlık, masa üstü servis 
takımları, masa örtüleri ve peçeteler, kuver açma, taşıma ve boş toplama, bu-
laşık yıkama ve çöp atımı.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, yiyecek içecek hizmet-
leri alanında; konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum 
mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araç-
larının yiyecek içecek üretim ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

192
SAAT

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 
SERVİS GÖREVLİSİ
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Değişik malzemelerle istenilen lezzet, kıvam ve görünümde, ürün çeşidine 
ve usulüne uygun olarak belli başlı zeytinyağlı ve salataları hazırlayabilme 
bilgi ve becerisinin kazandırıldığı kısa süreli bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Zeytinyağlı ve salataların özelliğine göre ilgili malzemenin 
seçimi, meze hazırlama biçimleri, meze sunumu.

Programın Kazanımları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerileri-
nin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

8 
SAAT

ZEYTİNYAĞLILAR VE 
SALATA YAPIMI

Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun, kirli bulaşıkları cinsleri ve kirlilik dere-
celerine göre sınıflandırarak temizleme, alanı ile ilgili araç-gereç ve ekipmanla-
rı kullanabilme yeterliliğini uygulamalı olarak öğreten bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek ve içecek 
hizmetlerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atımı.  

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, yiyecek içecek hiz-
metleri alanında; konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum 
mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araç-
larının yiyecek içecek üretim ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

88
SAAT

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 
TEMİZLİK GÖREVLİSİ
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Tuzlanmış balıkların pirinç içerisinde saklanması yönteminden ortaya çı-
kan suşiyi hazırlayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim prog-
ramıdır.

Konu Başlıkları: Suşi türleri ile ilgili genel bilgilendirme, suşi pirincinin ha-
zırlanması, suşi yapımı ve sunumu.

Programın Kazanımları: Program, öğrencilerin mutfak kültür ve becerileri-
nin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

8
SAAT

Bireylere, Fransız mutfağından dünyaya yayılan bir tart çeşidi olan ‘Quiche 
Lorraine’in yapımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen bir 
eğitim programıdır. 

Konu Başlıkları: Şarküteri malzemeli Quiche Lorraine, ıspanaklı Quiche 
Lorraine, brokolili Quiche Lorraine, mantarlı Quiche Lorraine, pırasalı Qu-
iche Lorraine. 

İstihdam Alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar konaklama işletmele-
rinin yiyecek içecek ünitelerinde, fırınlar, unlu mamuller, oteller, pastaneler, 
ekmek fabrikaları gibi ünitelerde çalışabilirler. 

48
SAAT

TART-QUİCHE LORRAİNE 
ÇEŞİTLERİ

SUŞİ YAPIMI
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Güncel ve detaylı bilgi için: 
www.ismek.ist




