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Sevgili Öğrenciler, 

“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan, tohum ek; on yıl sonrasını düşünüyorsan, ağaç dik; yüz yıl 
sonrasını düşünüyorsan, insan ye�ş�r” anlayışı ile sizleri çağın gereklerine uygun 
ye�ş�rebilmek amacıyla eği�mde kaliteli ve yenilikçi yaklaşımlarla, güçlü kadromuz, 
idarecilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte var gücümüzle çalışmaktayız. 
Sevgili Gençler, ortaokulu bi�receğiniz bu yıl haya�nızın önemli karar aşamalarından birini 
oluşturmaktadır. Ortaokuldan sonra eği�m haya�nıza hangi ortaöğre�m kurumunda devam 
edeceğinize karar vermeniz gereken bu yılda, vereceğiniz doğru karar, gelecekte mutlu ve 
başarılı bir mesleğe sahip olmanızın kapısını da açacak�r. Özellikle şehrimizin zanaatkâr ve 
müteşebbis ruhu, Mennan usta gibi dünya çapında nam salmış meslek erbaplarımızın olması 
siz gençlerimizin bundan sonraki eği�m kararınızda göz önünüzde bulundurmanız gereken 
özellikler olduğunu bilmenizi isterim. Nitekim Milli Eği�m Bakanlığımız, 2023 eği�m 
vizyonuna göre mesleki ve teknik eği�mimiz yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının 
beklen�lerine uygun yapılandırarak genç nüfusumuza gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği 
kazandırıp genç nüfusumuzun is�hdamını sağlamak�r. Ülkemizin nitelikli insan gücü ih�yacı 
düşünüldüğünde, nitelikli insan ye�ş�rmede temel önceliğimiz, Meslek ve Teknik Anadolu 
Liselerinin, Meslek Eği�m Merkezlerinin amacını bilmek, anlatmak ve öğrencilerimizin bu 
doğrultuda seçimler yapılabilmesini sağlamak�r. Elinizdeki kılavuz bu amaçla hazırlanmış 
olup İlçemizde bulunan 18 Meslek ve Teknik Anadolu Lisemiz, 1 Güzel Sanatlar Lisemiz, 1 Spor 
Lisemiz ve 1 Mesleki Eği�m Merkezimiz hakkında ayrın�lı bilgi sahibi olmanızı sağlayacağı gibi, 
size tercihleriniz konusunda da yardımcı olacak�r.
Doğru tercih, doğru meslek, mutlu ve üretken bir gelecek dileğiyle hepinize başarılar 
diliyorum.

Şah�nbey İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü

Erdal KILINÇ
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“Mesleki Eğitimin Yeni Yüzü: Abdulhamithan MTAL ile Geleceğe Umutla Bak”



2

OKULUMUZDAN

KARELER:



3

Harita ve Tapu Kadastro Alanı

Büro Yöne�mi ve Sekreterlik

Muhasebe ve Finansman Alanı

h�p://ali�ryakioglutml.meb.k12.tr/

“Başarının HARİTASI, İyi Bir MUHASEBEDEN Geçer”
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OKULUMUZDAN KARELER:
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Muhasebe ve Finansman Alanı

Şahinbey/GAZİANTEP

“Şahinbey’in Muhasebesi Bizden Sorulur”
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OKULUMUZDAN KARELER:
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Okul         0342 230 14 80
Pansiyon 0342 360 47 60

Küçük Kızılhisar Mahallesi, 104241 Sokak No: 4 27260 Şahinbey/GAZİANTEP

“Sağlığım Mesleğim”
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OKULUMUZDAN KARELER:
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“Geleceğe Sağlık Taşıyoruz”
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OKULUMUZDAN KARELER:
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“Hacı Muzaffer Bakbak MTAL İle Hayata Bir Adım Önde Başla”
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OKULUMUZDAN KARELER:
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“Kızılhisar’da Mesleğime Yürüyorum”
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OKULUMUZDAN
KARELER:

(342) 502 04 95



15

İs�klal Mahallesi 76009 Nolu Sokak No: 18 27070 Şahinbey/GAZİANTEP

Okulumuza üniversite yönünden 60.Yıl Minibüsleri ve Valilik tara�ndan
ise Cumhuriyet Minibüsleri ve otobüsleri geçmektedir. Okulumuz,
Okçular Cami durağında indikten sonra 2 dk. yürüyüş mesafesindedir.

“Organizasyon ve İletişim Bizim İşimiz”
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OKULUMUZDAN

KARELER:

0342 338 42 56
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Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı

Tesisat ve İklimlendirme Teknolojisi Alanı

Sanat ve Tasarım Alanı

Metal Teknolojisi Alanı

“Geleceğin Ustaları Mennan Usta MTAL’de”
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OKULUMUZDAN KARELER:
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“Geçmişten Geleceğe Kalite Bizim İşimiz”
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OKULUMUZDAN KARELER:

(342) 231 18 34
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Adalet Bölümü

Muhasebe Bölümü

“Doğru Meslek, Sağlam Gelecek”
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OKULUMUZDAN KARELER:
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“Şahinbey Meslek Geleceğe Hazırlar”
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OKULUMUZDAN KARELER:
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“Ekonomik Hayata Bizimle Hazırlanın”
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OKULUMUZDAN KARELER:
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“Genciz Geleceğiz; Ülgan’la Büyüyeceğiz”
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OKULUMUZDAN KARELER:
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“Yavuz Sultan Selim ile Geleceğinizi İnşaa Edin”
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OKULUMUZDAN KARELER:
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“Oku - Çalış, Lise Mezunu ve Usta Ol”
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OKULUMUZDAN KARELER:
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“Sanatın Adresi GTO Güzel Sanatlar Lisesi”
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OKULUMUZDAN KARELER:
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OKULUMUZDAN KARELER:

“Hayallerinizin Başladığı Yerdesiniz”
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OKULUMUZDAN KARELER:
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19 MAYIS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

1979

Kolejtepe Mahallesi Samlı Hacı Ökkeş Cd. No:8
Şahinbey /GAZİANTEP

h�p://19mayismtal.meb.k12.tr

M19‐1, S09, M18 ,M14 ,B56, B62 ,B65, B75,B76,B29,B86, B87,
B90, K13, K15, K19,K21,K34,K47

Bilişim Teknolojileri Alanı: (kontenjan: 190)     
Elektrik ve Elektronik Alanı: (kontenjan: 260)
Güvenlik Sistemleri:68
Endüstriyel Bakım Onarım:68
Tesisat Teknolojileri ve İklimlendirme Alanı: (kontenjan: 44)
Yapı Tesisat Dalı:16‐28�

Spor salonumuz bulunmaktadır.(Futbol,voleybol,basketbol,
masa tenisi,badminton vs…) Okulumuzda halk oyunları ekibimiz
bulunmaktadır. Okulumuzda  öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk
projeleri yapılmaktadır. Bu projelere ka�lmaları için öğretmenlerimiz
tara�ndan öğrencilerimiz teşvik edilmektedir. Okulumuzda her yıl
düzenlenen Tübitak 4006 bilim şenliklerine öğrenci ka�lımı
oldukça yüksek�r.

Gazdaş,  Mars elektronik, Sosyal Güvenlik kurumu, Sanko, Acarsan,
Süperfilm, Hasırcı Teks�l, Şireci Teks�l, Lidersan, Şölen Çikolata,
Oba Makarna, Melike teks�l, Ahmet Aslansoy İplik Firması, Kaplanlar
BCS İplik Firması, Erdeniz Elektrik, Parladı Otomasyon, Dost Kardeşler
Teks�l vb. firmalarda öğrencilerimize staj imkanı sağlanmaktadır.
Neos Aydınlatma,Çözüm Teknik,Egemen Elektrik firmalarıyla protokol
yapılmış�r.

İşimiz Gücümüz  Gaziantep/erasmus, Red2/e‐ twinnig,

Beslenme Dostu Okul Projesi, Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor Projesi,

Sı�r A�k Projesi, Mis Gibi Sınıflar Projesi ,Tübitak 4006,

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi , Sorun Varsa Çözüm Bende Projesi,

Can Suyum Projesi, Dönüşüm Muhteşem Olacak Projesi,

Arkadaşım Yanındayım Projesi, İşte Benim Sını�m Projesi, Yaparsam

Öğrenirim Projesi, Öğrenci Ailelerine Teknik Destek Projesi,

Pa�ler Üşümesin Projesi, Bez Çanta Yapımı Projesi

0342 336 03 54

“Çağdaş Ve Nitelikli Meslek Elemanları Yetiştiriyoruz.”

Alanlarımız ile ilgili atölyelerinin mevcu�ur



OKULUMUZDAN KARELER:
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Okulumuzun 2017 yılında başvuru yap�ğı, Erasmus+ Mesleki 
Eği�m Öğrenici ve Personel Hareketliliği, kapsamında “Daha 
Kaliteli Hizmet İçin Avrupa Stajları” isimli projemiz 2017 Eylül 
ayında ulusal ajans tara�ndan kabul edilmiş�r. 12 Ay süren 
projemiz okulumuz tara�ndan başarıyla yürütülmüştür. İlk 
akışımız, Yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören 10 
öğrencimizin, 2 ha�a boyunca, Çek Cumhuriye� ülkesinde 
bulunan BEAN. kurumunda “Sunum teknikleri ve modern 
usülde servis” konusunda staj faaliyetleri ile gerçekleşmiş�r. 
İkinci akışımız, Konaklama ve seyahat hizmetleri alanında 
öğrenim gören 10 öğrencimizin, 2 ha�a boyunca, Polonya 
ülkesinde bulunan Bou�que Hotel kurumunda &quot;Kat 
hizmetleri organizasyonu” alanında staj faaliyetleri ile 
gerçekleşmiş�r.

Projemiz 30‐09‐2018 de son bulmuştur.

“Turizm Bizim İşimiz”

h�p://gaziantepaotml.meb.k12.tr/ 



OKULUMUZDAN KARELER:
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25 ARALIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2018

Perilikaya Mah. Havaalanı Yolu Cad.  No:3 (Abdülkadir
Yüksel Devlet Hastenesi yanında) Şahinbey/Gaziantep

h�p://25aralikmtal.meb.k12.tr

Okulumuza halk otobüsü ve özel otobüsler dahil birçok şekilde
çok rahat ulaşım mevcu�ur. (Perilikaya‐ünaldı otobüsü,
60.yıl otobüsü,yavuzlar otobüsü)

Yiyecek ve içecek teknolojileri
İ�aiyecilik ve yangın güvenliği
Endüstriyel otomasyon teknolojisi
Elektrik ve elektronik teknolojisi

Her alana ait bir atölye binası mevcu�ur.

Futsal, satranç, kültürel geziler düzenlenmektedir.

Okulumuzda 11. ve 12. Sınıflar olmadığından şu an staj
yapılmamaktadır.

Tübitak 4006 , Erasmus+

0545 331 31 86

"Mesleki Tekniğe El Ver Geleceğine Yön Ver”
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   Adalet alanı altında yer alan Zabıt Kât�pl�ğ� �le İnfaz ve Koruma dallarının yeterl�kler�n� 
kazandırmaya yönel�k Adalet Bakanlığı merkez teşk�latı �le adl� ve �dar� yargı s�stem� �çer�s�nde yer 
alan tüm mahkemelerdek� yazı �şlemler�, ceza �nfaz kurumları ve tutukevler�nde güvenl�ğ� 
sağlama, tutuklu ve hükümlüler �le �lg�l� �şlemler� yapmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len 
alandır.

Zabıt Kât�pl�ğ�

İnfaz ve Koruma

     Ev ve kurum h�zmetler� elemanının sah�p olması gereken a�le kaynaklarını planlama, konut 
ed�nme, düzenleme �şlemler�n� yürütme, ev �şler�n� yapma, değ�şen toplum ve a�le yapısını 
�nceleme, çeş�tl� yemekler� ve hamur �şler�n� hazırlama,yemekler�n serv�s�n� yapma yeterl�kler�n� 
kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Ev ve Kurum H�zmetler�

Tüket�c� H�zmetler�

Sosyal Destek H�zmetler�

Çevre H�zmetler�

     Ayakkabı ve Sarac�ye Teknoloj�s� alanı altında yer alan Ayakkabı Model�stl�ğ�, Ayakkabı 
Üret�m�, Sarac�ye Model�stl�ğ� ve Sarac�ye Üret�m� dallarının yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k 
eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır. Ayakkabıcılık; der�, tekst�l, metal ve plast�k g�b� b�rçok alanlarla 
�l�şk�l�d�r. Ayakkabıcılıkta; ayakkabı, bot, terl�k vb. üret�l�rken sarac�yede çeş�tl� türde çanta, 
cüzdan, kemer, avcılık ve spor malzemeler�, dosyalık, kaleml�k, bloknot ve ajanda g�b� büro 
malzemeler� de üret�lmekted�r. Ülkem�zde bu alanda pek çok k�ş�ye �st�hdam �mkânı 
sağlanmaktadır. Sektör, bugün mevcut kapas�tes� �le ülkem�z �ht�yacını tamamıyla 
karşılayab�lecek ve �hracat yapab�lecek düzeyded�r.

Ayakkabı Model�stl�ğ�

Ayakkabı Üret�m
Sarac�ye Model�stl�ğ�

Sarac�ye Üret�m�m

      B�l�ş�m Teknoloj�ler� alanı, b�lg�sayar s�stemler�n�n yazılım ve donanım kurulumu yanında 
alanın altında yer alan Ağ İşletmenl�ğ�, B�lg�sayar Tekn�k Serv�s�, Ver�tabanı Programcılığı ve Web 
Programcılığı dallarının yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır. 
Teknoloj� hızla �lerled�kçe B�l�ş�m Teknoloj�ler� alanına olan �ht�yaç daha da artmaya başlamıştır. Bu 
sebepten B�l�ş�m Teknoloj�ler� alanında b�lg� sah�b� olan b�reylere �ht�yaç duyulmaktadır.

Ağ İşletmenl�ğ�
B�lg�sayar Tekn�k Serv�s�

Web Programcılığı

Ver� Tabanı Programcılığı
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     B�yomed�kal C�haz Teknoloj�ler� alanı, altında yer alan Tıbb� Görüntüleme S�stemler�, Tıbb� 
Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama C�hazları, Yaşam Destek ve Tedav� C�hazları, F�zyoloj�k 
S�nyal İzleme Teşh�s ve Kayıt C�hazları dallarının yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve 
öğret�m ver�len alandır.

Tıp alanındak� hızlı gel�şmelere paralel olarak b�yomed�kal c�haz teknoloj�ler�n�n gel�şmes�, bu alanı 
dünyada çok öneml� noktalara get�rm�şt�r. Tıp alanında gel�şmelerle teşh�s ve tedav�de c�hazların 
kullanımı ve gerekl�l�ğ� artmış, doğal olarak da bu durum, c�hazların kullanımlarının dünya çapında 
yaygınlaştırılması talepler�n� de artırmıştır. Artan c�haz kullanımı ve yaygınlaşma taleb�, c�hazlar 
�ç�n üret�m ve satıştan sonra çok öneml� b�r yere sah�p (serv�s desteğ�) �ş alanını oluşturmuştur. Bu 
�ş alanında çalışan tekn�k serv�s elemanları da aldıkları eğ�t�m, sert�fikalandırılmış görev ve �şler�yle 
kal�tel� serv�s destek h�zmet� vererek �nsan sağlığı ve yaşam kal�tes� �ç�n çalışmaktadır.

Tıbb� Görüntüleme S�stemler�

Tıbb� Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama C�hazları

Yaşam Destek ve Tedav� C�hazları

F�zyoloj�k S�nyal İzleme Teşh�s ve Kayıt C�hazları

     Büro yönet�m�, günlük �şler, dava h�zmetler�, ofis yönet�m�, �let�ş�m, b�ld�r�mler ve ödemeler, ofis 
mak�neler�, sunum, toplantı ve seyahat h�zmetler� �le �lg�l� b�lg� ve becer�ler� kazandırmaya yönel�k 
eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Çağımızda b�lg�sayarın ve b�lg� teknoloj�ler�n�n gel�şmes�, büro otomasyonunu da beraber�nde 
get�rmekted�r. Büro otomasyonu, büro h�zmetler�nde �şler�n elektron�k mak�neler ve b�lg�sayarlarla 
yapılması ve y�ne sonuçlarının b�lg�sayarlarla denetlenmes� olarak tanımlanmaktadır. Büro 
otomasyon araçları, başta b�lg�sayar olmak üzere telefon, faks, teleks g�b� �let�ş�m araçlarıyla 
b�rl�kte dakt�lo, fotokop� g�b� araçlardır.

Hukuk Sekreterl�ğ�
T�caret Sekreterl�ğ�
Yönet�c� Sekreterl�ğ�

     Okul önces� eğ�t�m programı hazırlama, öz bakım becer�ler�, yeters�zl�k türler� ve kaynaştırma, 
oyunu gel�ş�m alanları ve etk�nl�klerde kullanma, oyuncak hazırlama, kostüm hazırlama ve yüz 
boyama çalışmaları, çocukla etk�l� �let�ş�m kurma, özel eğ�t�mde öz bakım, özel eğ�t�m programı 
hazırlama, yeters�zl�k türler� ve eğ�t�m� �le �lg�l� b�lg�, becer�ler� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve 
öğret�m ver�len alandır.

Erken Çocukluk Eğ�t�m�
Özel Eğ�t�m
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      Den�zc�l�k alanı; Güverte İşletme (Vard�ya Zab�tl�ğ�), Gem� Mak�neler� İşletme (Mak�ne Zab�tl�ğ�), 
Gem� Elektron�ğ� ve Haberleşme (Elektrotekn�k Zab�tl�ğ�), Balıkçılık ve Su Ürünler� üret�m� (Balıkçı 
Gem�s� Kaptanlığı ve Su Ürünler� Tekn�syen�) yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m 
ver�len alandır.

Güverte İşletme

Gem� Mak�neler� İşletme

Gem� Elektron�ğ� ve Haberleşme

Balıkçılık ve Su Ürünler�

     Eğlence h�zmetler�, sahne, spor ve oyun akt�v�teler�, genel kültür, estet�k ve planlama, çocuk 
organ�zasyonları, çocuk akt�v�teler� ve etk�nl�k planlaması �le �lg�l� yeterl�kler� kazandırmayayönel�k 
eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

An�matörlük
Çocuk An�matörlüğü

     El Sanatları Teknoloj�s� alanı dokuyacağı halının �pler�n� boyama, desen�n� ç�zme, geleneksel ve 
yöresel ürünler hazırlama, tekn�ğ�ne uygun olarak elde ve mak�nede nakış �şleme, desen 
programını kullanma ve sanay� mak�nes�nde tekn�ğ�ne uygun �şleme, tekst�l ve çey�z ürünler� 
hazırlama g�b� yeterl�klere yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

El Dokuma
Halı Des�natörlüğü
Dekorat�f El Sanatları
El ve Mak�ne Nakışı
Sanay� Nakışı
Dekorat�f Ev Tekst�l�

   Elektr�k-Elektron�k Teknoloj�s� alanı, altında yer alan dallarının yeterl�kler�n� kazandırmaya 
yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Elektr�k-Elektron�k Teknoloj�s� alanı bugün d�ğer tüm alanları gel�şt�ren, temel ve üretken b�r 
sanay�ye dönüşmüş durumdadır.

 Alan, bugün kend� tasarım ve teknoloj�ler�n� gel�şt�recek güce ulaşmıştır. Elektr�k- Elektron�k 
alanı b�rçok alanı etk�lerken ekonom�ye kend� üret�m�, �hracatı ve �st�hdamıyla yaptığı b�r�nc� derece 
katkının yanında, d�ğer sektörlere olan etk�ler�yle �k�nc� derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu 
alandak� teknoloj� değ�ş�mler� ve kal�te artışlarının, sektör ürünler�n� g�rd� olarak kullanan b�rçok 
alanda kal�ten�n artmasına olumlu etk�de bulunacağı anlamına gelmekted�r.
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Bob�naj

Büro Mak�neler� Tekn�k Serv�s�

Elektr�k Tes�satları ve Pano Montörlüğü

Elektr�kl� Ev Aletler� Tekn�k Serv�s�

Elektromekan�k Taşıyıcılar Bakım Onarım

Endüstr�yel Bakım Onarım

Görüntü ve Ses S�stemler�

Güvenl�k S�stemler�

Haberleşme S�stemler�

Yüksek Ger�l�m S�stemler�

 Endüstr�de otomat�k üret�m yapan mak�neler�n bakımı, onarımı, programlanması ve temel 
olarak �malatı, otomasyon s�stemler�n�n ağ yapılarını kullanarak üret�m�n ölçümü, �zlenmes� ve 
denetlenmes� �ç�n donanım ve yazılım �şlemler�n� yapma yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m 
ve öğret�m ver�len alandır.

 Endüstr�yel otomasyon; robot teknoloj�s�n�n her alanında yaygın şek�lde kullanılmaktadır. 
Günümüzde teknoloj�n�n b�r gereğ� hatta zorunluluğu olmuştur. Ürün tasarımı, s�stem d�nam�ğ� ve 
akıllı kontrol, üret�m süreçler�n�n gözlenmes�, modellenmes� ve kontrolü, kuvvet elektron�ğ�, 
m�kros�stem tasarımı ve uygulamaları, endüstr�yel kontrol tasarımı, algılayıcılar ve robot s�stemler�, 
görüntü �şleme, s�stemler arası �let�ş�m ağları, yapay zekâ ve sanal gerçekl�k g�b� konuları �çermes� 
neden� �le savunma sanay��, otomot�v ve tekst�l sektörler� �ç�n öneml� meslek dallarının başında 
gel�r.

Endüstr�yel Kontrol

Mekatron�k

 Medya sektöründe gündem� tak�p etme, haber değer� taşıyan olaylarla �lg�l� b�lg� ve belgeler� 
toplama ve haber yazma, telev�zyon aracılığı �le gen�ş k�tlelere ulaştırılacak haberler� araştırma, 
toplama, yazma ve kurgulayarak yayına hazır hâle get�rme yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k 
eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

 Kamuya ve özel sektöre a�t kurum ve kuruluşların, �let�ş�m sektöründe h�zmet ürett�ğ� alanlardır. 
Bu alanda, gazeteler, derg�ler, haber ajansları, telev�zyon ve radyolar reklam ajansları vb. kurum ve 
kuruluşlar faal�yet göstermekted�r.

Yazılı Basın Muhab�rl�ğ�

TV Muhab�rl�ğ�

Sayfa Sekreterl�ğ�

Foto Muhab�rl�ğ�

 Gem� Yapımı alanı; gem� �nşa, yat �nşa, gem� donatım yeterl�kler� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m 
ve öğret�m ver�len alandır.
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 Gıda anal�zler� �ç�n gerekl� temel fiz�ksel-k�myasal �şlemler, ham maddelerde ve �şlenm�ş 
gıdalarda duyusal, fiz�ksel, k�myasal ve m�krob�yoloj�k kal�te kontrol anal�zler�, üret�m sürec� 
kontroller�, gıda ambalajları, et�ketler� ve kontroller�,

 Süt ve süt ürünler�, taze meyve sebzeler ve ürünler�, et ve et ürünler�, hububat ve hububat 
ürünler�, b�tk�sel yağ, alkollü ve alkolsüz �çecekler, çay, özel gıdalar �şleme �le �lg�l� b�lg�, becer�ler� 
kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Gem� İnşa
Yat İnşa
Gem� Donatım

Gıda Kal�te Kontrol
Gıda İşleme

 G�y�m Üret�m Teknoloj�s� alanı;Kadın G�y�m Model�stl�ğ�, Erkek G�y�m Model�stl�ğ�, Çocuk G�y�m 
Model�stl�ğ�, İç G�y�m Model�stl�ğ�, Hazır G�y�m Model Mak�nec�l�ğ�, Der� G�y�m, Kadın Terz�l�ğ�, 
Erkek Terz�l�ğ�, Kes�m ve Konfeks�yon Mak�neler� Bakım Onarımı dallarının yeterl�kler�n� 
kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Kadın G�y�m Model�stl�ğ�
Erkek G�y�m
İç G�y�m Model�stl�ğ�
Der� G�y�m
Kadın Terz�l�ğ�
Erkek Terz�l�ğ�
Kes�m
Konfeks�yon Mak�neler� Bakım Onarım
Hazır G�y�m Model Mak�nec�l�ğ�

 B�r mesajı görsel yolla bel�rl� b�r hedef k�tleye ulaştırmak amacıyla tasarımları elle ve 
b�lg�sayarla sanatsal ölçütler �ç�nde hazırlama, ürün veya konunun fotoğrafını çekme, çekt�ğ� 
fotoğrafları baskıya hazır hâle get�rme yeterl�kler�n�n, çeş�tl� özell�klerdek� klas�k veya otomat�k 
banyo ve baskı s�stemler�n�n çalışmaları hakkında yeterl�kler�n kazandırıldığı alandır.

Grafik
Fotoğraf

 Güzell�k ve saç bakım h�zmetler� alanı altında yer alan saç bakımı, c�lt bakımı, vücut bakımı ve 
makyaj dallarının yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.
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Saç Bakımı

C�lt Bakımı

Vücut Bakımı
Masaj

 Halkla �l�şk�ler ve organ�zasyon h�zmetler�, kurumu tanıtma, kurumun çalışmaları ve kurum 
hakkında çevrede olumlu �zlen�mler oluşturab�lecek �l�şk�ler� kurma ve bu amaçla gerekl� faal�yetler� 
planlanma, gel�şt�rme ve yürütme, ş�rketler� müşter�lere, müşter�ler� ş�rketlere tanıtma, müşter�lerle 
olumlu �l�şk�ler gel�şt�r�lmes� �ç�n gerekl� çalışmaları yürütme, sosyal ve ekonom�k konularla 
müşter�lerden gelen talep doğrultusunda b�l�msel araştırma yöntem ve tekn�kler�n� kullanarak 
sonuca ulaşılmasını sağlama, organ�zasyon düzenleme sürec�n� tak�p etme, temel düzeyde proje 
gel�şt�rme, mekân düzenleme ve süsleme, yardımcı h�zmetler� tem�n etme yeterl�kler� 
kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m�n ver�ld�ğ� alandır.

Halkla İl�şk�ler
Müşter� Tems�lc�l�ğ�

Kamuoyu Araştırmacılığı
Organ�zasyon Sorumlusu

Fuar Organ�zasyon Sorumlusu

 Har�ta-Tapu-Kadastro alanı; araz� ölçümü, har�ta ç�z�m� ve hesaplamaları yapma, tapu s�c�l�ne 
konu olan her türlü �şlem� yapma, taşınmaz malların sınırlarını araz� ve har�ta üzer�nde bel�rleme, 
hukuk� durumlarını tesp�t etme ve yapılan kadastroyu yen�leme yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k 
eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Har�tacılık
Tapuculuk
Kadastroculuk

 İnsan vücudunun anatom�s�, sağlık h�zmetler�nde �let�ş�m, et�k �lke ve sorumlulukları 
doğrultusunda çalışma, hasta ve yaşlının k�ş�sel bakımını yapma, tıbb� bakımını destekleme, hasta 
ve yaşlının beslenmes�n� sağlama, enfeks�yon hastalıklarına karşı önlem alma, hasta/ yaralıya �lk 
yardım uygulama, tıbb� term�noloj�, rehab�l�tasyon, sağlıklı ve akt�f yaşlanma �le �lg�l� b�lg�, becer�ler� 
kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Hasta Bakımı
Yaşlı Bakımı
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 Hayvancılıkla �lg�l� �şletme faal�yetler�n� planlanma, hayvan barınaklarını kurma, hayvan seç�m�, 
hayvanların organ ve s�stemler�n�n yapı ve fonks�yonları, hayvanları besleme, hayvanlarda temel 
tıbb� uygulamalarda yardımcı olma,

 Büyük ve küçükbaş hayvanları beslenme, üreme faal�yetler�n� yürütme, hastalıklardan 
korunma, hayvansal ürünler elde etme ve değerlend�r�lme, hayvan hastalıklarının teşh�s ve 
tedav�s�nde veter�ner hek�me yardımcı olma, evc�l hayvanlarda gebel�k teşh�s� ve tak�b�n�n yapma, 
doğuma yardım etme, hastalıklarla mücadele etme, hastalık çıkan yerlerde karant�na ve sağlık 
tedb�rler�n� alma �le �lg�l� b�lg�, becer�ler� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Hayvan Yet�şt�r�c�l�ğ�
Veter�ner Sağlık

 İnşaat Teknoloj�s� alanı,Ahşap Yapı S�stemler�, Betonarme Yapı S�stemler�, Beton- Ç�mento ve 
Zem�n Teknoloj�s�, Cephe S�stemler� ve PVC Doğrama, Çatı S�stemler�, Çel�k Yapı Tekn�k 
Ressamlığı, İç Mekân Tekn�k Ressamlığı, M�mar� Yapı Tekn�k Ressamlığı, Restorasyon, Stat�k 
Yapı Tekn�k Ressamlığı, Yapı İç Mekân Dekorasyonu, Yapı Yalıtımı, Yapı Yüzey Kaplama 
dallarının yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Ahşap Yapı S�stemler�
Betonarme Yapı S�stemler�
Beton Ç�mento ve Zem�n Teknoloj�s�
Cephe S�stemler� ve PVC Doğrama
Çatı S�stemler�
Çel�k Yapı Tekn�k Ressamlığı
İç Mekân Tekn�k Ressamlığı
M�mar� Yapı Tekn�k Ressamlığı
Restorasyon
Stat�k Yapı Tekn�k Ressamlığı
Yapı İç Mekân Dekorasyonu
Yapı Yalıtımı
Yapı Yüzey Kaplama

 İtfa�yec�l�k ve Yangın Güvenl�ğ� alanı, kamu kurum ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlarla her 
türlü yapı, b�na, tes�s ve �şletmeler�n tasarımı, yapımı, �şlet�m�, bakımı ve kullanımı aşamalarında 
herhang� b�r şek�lde çıkan yangının can ve mal kaybını en aza �nd�rerek söndürülmes�n� sağlayan, 
doğal afetlerde arama ve kurtarma yapan, yangın ve doğal afetler önces�nde ve sonrasında 
alınacak tedb�rler �le organ�zasyon, eğ�t�m ve denet�m�n� üstleneb�lme yeterl�kler�n� kazandırmaya 
yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

İtfa�yec�l�k ve Yangın Güvenl�ğ�
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 K�mya Teknoloj�s� alanı altında yer alan K�mya Laboratuvarı, Boya Üret�m� ve Uygulama, 
Last�k Üret�m�, Petrol – Rafiner�, Petrol – Petrok�mya, Der� İşleme ve Proses dallarının 
yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

K�mya Laboratuvarı
Boya Üret�m� Ve Uygulama
Last�k Üret�m�
Petrol-Rafiner�
Petrol-Petrok�mya
Der� İşleme
Proses

 Konaklama ve seyahat h�zmetler�, konaklama tes�sler�, konukların karşılanması, konuk 
�ht�yaçları ve kayıtları, konaklama tes�sler�, kat h�zmetler�, konuk h�zmetler�, departmanın tem�zl�k 
ve düzen�, tur programları, transfer �şlemler� ve konukların karşılanması, yer ayırtma, konaklama 
�şletmeler� ve rezervasyon �le �lg�l� yeterl�kler� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�ld�ğ� 
alandır.

Ön Büro
Kat H�zmetler�
Rezervasyon
Operasyon

 Kuyumculuk Teknoloj�s� alanı, �malatı yapılacak olan takıyı tasarlayan, ölçüler�n� bel�rleyerek 
kâğıda aktarma ve üret�m�n� yapma yeterl�kler� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len 
alandır.

Takı İmalatı

 Gıda, tarım ve hayvan sağlığı laboratuvarlarında geçerl� yöntem ve tekn�kler� kullanarak toprak, 
su, gübre, yem, b�tk�sel ve hayvansal kaynaklı gıda anal�zler�n� yapma ve laboratuvar çalışmalarını 
yürütme �le �lg�l� b�lg�, becer�ler� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Gıda, Tarım ve Hayvan Sağlığı Laboratuvarı

Mak�ne Teknoloj�s� alanı; klas�k ve b�lg�sayar kontrollü üret�m tezgâhlarında mak�ne �malatı 
�şlemler�n� yapma, kalıplama tekn�kler�, sac metal kalıpları, hac�m kalıpları ve �ş kalıpları �malatı 
yapma, �k� ve üç boyutlu mak�ne ve mekan�zmaları ç�z�mler�n� yapma, mak�neler�n temel bakım ve 
onarımını yapma, mermer kesme ve �şleme tezgâhlarında �malat �şlemler�n� yapma, endüstr�yel 
döküm ve kalıplama tekn�ğ�ne uygun üret�me yönel�k modelleme ve protot�pler�n� yapma yeterl�kler� 
kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.
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B�lg�sayarlı Mak�ne İmalatı
Endüstr�yel Kalıp
B�lg�sayar Destekl� Mak�ne Ressamlığı
Mak�ne Bakım Onarım
Mermer İşleme
B�lg�sayar Destekl� Endüstr�yel Modelleme

 Baskı önces� �ç�n or�j�naller� tarama, montaj, b�lg�sayardan film veya kalıp çıkışlarını alma, 
film veya kalıpları baskıya hazır hâle get�rme, baskı �ç�n gereken baskı kalıplarını mak�neye 
bağlama, baskı ayarlarını yapma, baskı yapma, baskı sürec�n� kontrol etme, mak�nen�n 
per�yod�k bakımını yapma yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Baskı Önces�
Baskı Sonrası
Flekso Baskı
Ofset Baskı
Ser�grafi ve Tampon Baskı
T�fdruk Baskı

     Metal Teknoloj�s� alanı; metal ve metal alaşımlarının sıcak ve soğuk olarak şek�llend�r�ld�ğ�, ısıl 

�şlemler�n uygulandığı, kaynak uygulamalarının yapıldığı, mekan�k ve otomat�k yöntemlerle 

kesme, bükme, delme ve b�rleşt�rmeler�n yapıldığı, metal ve plast�k doğrama �şler�, metal süsleme 

uygulamaları ve çel�k konstrüks�yon �şler�n�n yapıldığı b�r alandır. Türk�ye'de metal sektörü hızla 

gel�şmekte ve büyümekted�r. Ülkem�zde küçük, orta ve büyük ölçekl� �şletmelerde çok sayıda 

n�tel�kl� elemana �ht�yaç duyulmaktadır.

Kaynakçılık

Isıl İşlemı

Çel�k Konstrüks�yon

Metal Doğrama

    Metalürj� Teknoloj�s� alanı; kalıp ve maça yapımı, metal erg�tme ve döküm yapma, �ş tem�zleme, 

temel kalıp maça yapımı, metal erg�tme ve dökümü, kok üret�m�, ham dem�r üret�m�, çel�k üret�m�, 

kal�te kontrol ve ısıl �şlem yapma yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len 

alandır.

Döküm

İzabe
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      Mob�lya ve İç Mekân Tasarımı alanı; �ç mekân yerleş�mler�n� planlama ve b�lg�sayarla ç�zme, �ç 

mekân ve mob�lya elemanlarının üret�m�n� yapma, mob�lya süslemeler�nden oyma, tornalama ve 

kakma yapma, mob�lya �skelet� ve döşemes� yapma, ahşap doğrama üret�m� yapma yeterl�kler� 

kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m�n ver�ld�ğ� alandır.

Mob�lya ve İç Mekân Ressamlığı

İç Mekân ve Mob�lya Teknoloj�s�

Mob�lya Süsleme Sanatları

Mob�lya İskelet� ve Döşemes�

Ahşap Doğrama Teknoloj�s�

     Motorlu Araçlar Teknoloj�s� alanı; otomot�v üzer�nde mekan�k, elektr�k ve elektron�k aksamların 

bakım ve onarımlarını yapma, otomot�v gövde bölümler�n�n onarımlarını yapma, gövde yüzeyler� 

üzer�nde boya ve boya sonrası �şlemler� yapma, �ş mak�neler� bakım ve onarımı yeterl�kler�n� 

kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Otomot�v Elektromekan�k

Otomot�v Gövde

Otomot�v Boya

İş Mak�neler�

    Muhasebe ve finansman, �şletmeler�n kuruluşu, faal�yetler�ne a�t belgeler�n tasn�fi, kayıt 
�şlemler�, dosyalama ve arş�vleme �şlemler�, raporlama, anal�z etme, dış t�caret mevzuatı, gümrük 
�şlemler�, muhasebe kayıtları, finans ve borsa h�zmetler� yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m 
ve öğret�m ver�len alandır.

B�lg�sayarlı Muhasebe

Dış T�caret Ofis H�zmetler�

F�nans ve Borsa H�zmetler�

     Müz�k Aletler� Yapımı alanı, bağlama çalma, oyma cura, çöğür ve bağlama yapma, ut çalma, 

lavta, tambur ve ut yapma, g�tar çalma, mandol�n, klas�k g�tar ve akust�k g�tar yapma, keman çalma, 

klas�k kemençe, keman ve v�yola yapma yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m 

ver�len alandır.

Mızraplı Halk Müz�ğ� Enstrümanları Yapımı

Mızraplı Sanat Müz�ğ� Enstrümanları Yapımı

Mızraplı Batı Müz�ğ� Enstrümanları Yapımı

Yaylı Enstrüman Yapımı
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       Pazarlama ve perakende,satış �şlemler�n� yürütme, stok faal�yetler�n� yapma ve bunlarla �lg�l� 

belgeler� düzenleme, mal, can ve d�ğer s�gorta ed�leb�l�r r�skler� bel�rleme, s�gorta pol�çes� satma, 

hasar tak�p �şlemler� yapma, alım, satım, k�ralama ve emlak �le �lg�l� aracılık �şler� yapma,satış 

�şlemler�n� yürütme, stok kontroller�, reyon düzen�, gıda h�jyen� uygulayarak müşter� beklent�ler�n� 

karşılama ve bunlarla �lg�l� belgeler� düzenleme yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve 

öğret�m ver�len alandır.

Satış Elemanlığı

S�gortacılık

Emlak Kom�syonculuğ

Gıda Satış Elemanlığı

       Plast�k Teknoloj�s� alanı, plast�k üret�m teknoloj�ler� ve üret�m sürec�, plast�k kalıp teknoloj�ler� 
ve kalıp üret�m� �le �lg�l� yeterl�kler� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Plast�k İşleme

Plast�k Kalı

       Radyo-Telev�zyon, proje çerçeves�nde, sanal ve gerçek nesneler�n tasarımını yapma, 
tasarımları üç boyutlu olarak canlandırma ve canlandırmayı �zleneb�l�r göster� olarak hazırlama, 
kuruluşlar ve yapım ş�rketler�nde program yapım önces�, çek�m aşaması ve çek�m sonrasında 
�çer�kle �lg�l� �şler� ve �dar� �şler� yürütme, temel düzeyde tekn�k c�hazları kullanma, araç gereçler� 
kullanarak stüdyo, çek�m platosu ve çek�m yapılab�lecek her yerde ek�p çalışması �ç�nde 
görüntüler� kamera �le kaydetme, radyo-telev�zyon ve prodüks�yon kuruluşları �le 
organ�zasyonlarda kurgu yapma, ses ve ışık c�hazlarını kullanma, yönetmen�n tal�matlarına göre 
tekn�k �şler� yürütme yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Radyo-Telev�zyon Programcılığı

Grafik-An�masyon

Kameramanlık

Tekn�k Yapım-Yayın

Raylı S�stemler Teknoloj�s� alanı, raylı s�stem araçlarını serv�se hazırlama ve sürücü adayının sah�p 
olması gereken raylı s�stemler kataner, s�nyal ve haberleşme s�stemler�n�n kontrolü, bakımı ve 
onarımı �şlemler�n� yapma, raylı s�stemler �le yapılan taşımalar sırasında taşıma, tren ve trafiğ� 
planlama, �şletme s�stem�n� kullanma, raylı s�stem trafiğ�n� �şleteb�lme ve yolcu- loj�st�k h�zmetler�n� 
yapma, raylı s�stem yollarının teşk�l� �le kontrol, bakım ve onarımını yapma, raylı s�stemlerdek� 
mekan�k, elektr�k-elektron�k ve b�lg�sayar teknoloj�ler�n�n b�rl�kte kullanıldığı araç bakım ve 
onarımlarını yapma yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.
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Raylı S�stemler Mak�ne

Raylı S�stemler Elektr�k-Elektron�k

Raylı S�stemler İşletme

Raylı S�stemler İnşaat

Raylı S�stemler Mekatron�k

       Hastanın beslenmes�n� sağlama, b�lg�sayar ofis programlarını kullanma, sağlık h�zmetler�nde 
etk�l� �let�ş�m kurma, �nsan vücudunun anatom� ve fizyoloj�s�n� tanıma, meslek� hak ve sorumluluklar 
doğrultusunda çalışma, hastanın tıbb� bakımını destekleme, hastanın k�ş�sel bakımını yapma, 
hasta/yaralıya �lk yardım uygulama, asept�k tekn�klere uygun çalışma, enfeks�yon hastalıklarına 
karşı önlem alma, doğum önces� �zlem ve doğuma yardımcı olma, kadın hastalıkları ve a�le 
planlaması h�zmetler�nde yardımcı olma, yen� doğan ve çocuk sağlığını koruma, özel bakım 
uygulamaları yapma, meslek� temel uygulamaları yürütme �le �lg�l� b�lg�, becer�ler� kazandırmaya 
yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Ebe Yardımcılığı

Hemş�re Yardımcılığı

Sağlık Bakım Tekn�syenl�ğ�

    Sanat ve Tasarım alanı; mekân düzenlemeler� ve tasarımı, res�m, heykel ve tasarım 
uygulamaları, yüzey süsleme ve dekorat�f tasarım uygulamaları �le �lg�l� yeterl�kler� kazandırmaya 
yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

İç Mekân Dekorasyon

Plast�k Sanatlar

Dekorat�f Sanatlar

        Seram�k ve Cam Teknoloj�s� alanı; Ç�n�c�l�k, Alçı Model Kalıp, Tornada Form Şek�llend�rme, Sır 
Üstü Dekorlama, Serbest Seram�k Şek�llend�rme, Dekorat�f Cam ve Endüstr�yel Cam dallarının 
yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Ç�n�c�l�k

Sır Üstü Dekorlama

Alçı Model Kalıp

Tornada Form Şek�llend�rme

Serbest Seram�k Şek�llend�rme

Dekorat�f cam

Endüstr�yel Cam
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    Küresel ekonom�n�n lokomot�fi, d�nam�k, rekabet�n yoğun olduğu ve değ�ş�mler�n sıkça 

yaşandığı, pahalı ve kapsamlı yatırımlar gerekt�ren S�v�l Havacılık sektörü dünyada ve Türk�ye'de 

olağanüstü b�r şek�lde büyümeye devam ederken, sektörün eleman �ht�yacı da artmaktadır. 

Rekabet�n yoğunlaştığı havacılık sektöründe çabuk karar vereb�len, kavramsal düşüneb�len ve 

aynı zamanda operasyonel düzeydek� faal�yetlere hâk�m b�reylere �ht�yaç vardır. Bu �ht�yacın 

karşılanmasına yönel�k olarak S�v�l Havacılık Alanı Yer H�zmetler� Programı hazırlanarak eğ�t�ml� 

b�reyler yet�şt�rmek amaçlanmıştır.

Yer H�zmetler�

        Meyve ve sebzeler�n üret�m�, yet�şt�r�c�l�ğ�, hasadı ve pazara hazırlanma,tarlada üret�m� 
yapılan tahıllar, baklag�ller, endüstr� b�tk�ler�; çayır, mera, yem b�tk�ler� �le tıbb� ve aromat�k 
b�tk�ler�n yet�şt�r�c�l�ğ�, bakımı, hasadı ve pazara hazırlanma,�ç mekân süs b�tk�ler�, dış mekân 
süs b�tk�ler� ve kesme ç�çekler�n üret�m, bakım ve kültürel �şlemler�, ç�çekç�l�k organ�zasyonlarını 
yürütme, el ve masa düzenlemeler�, sepet-çelenk, sab�t, hareketl�, açık ve kapalı mekânların 
süslemeler�n� yapma,peyzaj projes� okuma ve ölçeklend�rmeler�, dış mekân süs b�tk�ler�, �nşa� ve 
m�mar� yapı elemanları, projey� araz�ye uygulama, ç�m alan tes�s�, özel bahçe tanz�mler� ve 
bahçe bakımı yapma,tarım alet-mak�neler�n�n bakımı, onarımı ve kullanımı �le �lg�l� b�lg�, 
becer�ler� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Bahçe B�tk�ler�

Tarla B�tk�ler�

Süs B�tk�ler�

Peyzaj

Tarım Alet ve Mak�neler�

         Endüstr�yel tasarım, hayatı kolaylaştıran estet�k ve fonks�yonel ürün gel�şt�rmen�n yanı sıra 
b�r yandan da geleceğ� şek�llend�rmek adına farklı sektörler� yepyen� fik�rler �le beslemek �ç�n 
uğraşır. Endüstr�yel ürün tasarımı, tarım ve k�mya ürünler� har�ç, mak�na tarafından üret�len, 
taşınab�l�r tüm kullanım ürünler�n�n meydana gel�ş sürec�ne ver�len addır. Endüstr�yel ürün 
tasarımı, mak�na tarafından üret�len kullanım ürünler�n�n oluşturulmasında yararlanılan sanatları 
ve b�l�mler� kapsayan uygulamalı b�r b�l�m ve sanat alanıdır. Toplu �ğneden otomob�le, 
hel�koptere, kaleme, fotoğraf mak�nasına, b�r ev�n mutfağına, banyosuna ve mob�lyalarına kadar 
akla geleb�lecek her tür kullanım ürünü, endüstr� tasarımının konusuna g�rer.

Endüstr�yel Ürünler Tasarımı

         Tekst�l Teknoloj�s� alanı; �pl�k üret�m teknoloj�s�, dokuma des�natörlüğü, dokuma 
operatörlüğü, dokusuz yüzeyler, endüstr�yel yuvarlak örme, endüstr�yel düz örme, endüstr�yel 
çorap örme, tekst�l boyacılığı, tekst�l baskı ve desenc�l�ğ�, tekst�l b�t�m �şlemler� (apre) ve tekst�l 
laborantlığı dallarının yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.
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İpl�k Üret�m Teknoloj�s�

Dokuma

Dokuma Operatörlüğü

Dokusuz Yüzeyler

Endüstr�yel Düz Örme

Endüstr�yel Yuvarlak Örme

Endüstr�yel Çorap Örme

Tekst�l Boyacılığı

Tekst�l Baskı ve Desenc�l�ğ�

Tekst�l B�t�m İşlemler� (Apre)

Tekst�l Laborantlığı

         Tes�sat Teknoloj�s� ve İkl�mlend�rme alanı sıhh� tes�sat, ısıtma ve doğal gaz b�na �ç� tes�satı, 

ev ve t�car� t�p soğutucular, soğuk oda ve depolar, fr�gor�fik araç ve araç kl�maları, ev t�p� kl�ma 

c�hazları �le �kl�mlend�rme s�stemler�n�n montajı, devreye alınması, arıza ve bakım �şler� �le �lg�l� 

yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Yapı Tes�sat S�stemler�

Soğutma

İkl�mlend�rme S�stemler�

         Uçak gövde-motor ve uçak elektron�k s�stemler� �le �lg�l� yeterl�kler� kazandırmaya yönel�k 

eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır. Ülkem�z, dünyada havacılık sektörünün kurallarını bel�rleyen 

�k� otor�teden b�r� olan Jo�ntAv�at�onAuthor�t�es (JAA)'n�n tam üyes�d�r. Bu tam üyel�kle havacılık 

�le �lg�l� kuralların ve prosedürler�n standart duruma get�r�lmes�, üye ülkeler arasında uçak, uçak 

parçası ve bakım personel� alışver�ş�n�n kolaylaştırılması, s�v�l havacılık faal�yetler�nde en 

yüksek emn�yet standartlarının gel�şt�r�lmes�n� sağlamıştır.

Uçak Gövde-Motor

Uçak Elektron�k

         Loj�st�k, taşıma, depolama, gümrük ve d�ğer tedar�k z�nc�r� prosedür �şlemler�n� yapma 

yeterl�kler�n� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Ulaştırma h�zmetler�yle, ürün veya h�zmetler hedef pazarlara daha ekonom�k ve hızlı b�r şek�lde 

ulaştırılmaktadır. Ulaştırma h�zmetler�, loj�st�k faal�yetler�n özünü �çermekted�r. Loj�st�k, 

günümüzde tüm organ�zasyon ve kaynakları amaca ulaşmak �ç�n en uyumlu şek�lde hareket 

ett�reb�lme yeteneğ� olarak �ş dünyasının gündem�ne g�rm�şt�r.

Loj�st�k



57

       Yen�leneb�l�r enerj� teknoloj�ler�; rüzgâr ve güneş enerj�s�nden elektr�k üreten küçük ve 
büyük çaplı santraller�n kurulumu, �şlet�lmes�, bakımı, onarımı ve arızalarının g�der�lmes� �le �lg�l� 
yeterl�kler� kazandırmaya yönel�k eğ�t�m ve öğret�m ver�len alandır.

Güneş Enerj�s� S�stemler�

Rüzgâr Enerj�s� S�stemler�

     Y�yecek ve �çecek h�zmetler� otel, restoran, kafeterya, pastane, toplu beslenme kurumları, 
ulaştırma araçlarının (gem�, uçak, tren g�b�) mutfakları ve serv�s h�zmetler� vb. yerlerde h�jyen ve 
san�tasyon kurallarına uygun y�yecek ve �çecekler�n serv�se hazır hâle get�r�l�p konuklara 
sunulduğu h�zmet alanıdır.

Mutfak

Pastacılık

Serv�s

Bar

Hostesl�k
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Yalnız Bilekleri ile Çalışan I�nsan İşçidir.

Bilekleri ve Aklı I�le Çalışan I�nsan Ustadır.

Bilekleri, Aklı ve Kalbiyle Çalışan I�nsan Sanatkardır.

Ahi Teşkilatı
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