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AKRİLİK İPLİK ÜRETİM ELEMANI
(MT-101)

BOBİN MAKİNE OPERATÖRÜ
(MT-102)

Amacı: 
Tekstil sanayisinde ihtiyaç duyulan akrilik iplik üretim elemanı yetiştirmek.

Eğitim İçeriği:
• Seydel ve rebrekır makinesi hesaplarını yapmak,

• Seydel makinesinde filamentten kesikli elyaf yapmak,
• Rebrekır makinesinde bant yapmak,

• Melanjör (Çekme) makinesi hesaplarını yapmak,
• Melanjör (Çekme) makinesinde karışım yapmak,

• Çekme makinesinde bant yapmak,
• Çekme bandı kontrollerini yapmak,

• Fitil (Finisör) makinesi hesaplarını yapmak,
• Fitil (Finisör) yapmak,

• Fitil (Finisör) kontrollerini yapmak,
• Ring iplik makinesi hesaplarını yapmak,

• Ring iplik yapmak,
• Ring iplik makinesi ve ipliklerin kontrollerini yapmak,

• Bobin makinesi hesaplarını yapmak,
• Bobin yapmak,

• Bobinli ipliğin kontrollerini yapmak.

Eğitimciler:
• Tekstil Teknolojisi alanında eğitim almış olan alan öğretmenleri,

• Tekstil alanında sektör deneyimi olan meslek elemanları,
• Bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 240 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

İplik numara hesaplarını ve bobin makinesi hesaplarını yaparak 

bobin yapabilen kişi yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• El ve Güç Aletlerini Kullanmak,

• İplik numara hesaplarını yapmak,

• Bobin Makinesi Hesaplarını Yapmak,

• Bobin Yapmak.

Eğitimciler:

• Tekstil teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Bu programla ilgili yeterlikleri almış usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak,

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak  bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 120 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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CERCİ MAKİNECİ
(MT-103)

FİLAMENT İPLİĞİ ÜRETİM ELEMANI
(MT-104)

Amacı: 

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu 

cer makinesi operatörlerini yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• İplikçiliği sınıflandırmak ve kullanılan hammaddeleri ayırt etmek,

• Numunelerin, terazi ve çıkrığı kullanarak numara metrik hesaplarını yapmak,

• Cer bandı yapmak.

Eğitimciler:

• Tekstil teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları, 

• Bu programla ilgili yeterlikleri almış usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak,

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

  Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 80 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Tekniğine uygun filament iplik, POY (partially oriented yarn) ve 

FDY (fully directed yarn) üretimi yapabilen üretim elemanı yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• Filament iplik eldesi,

• Suni ve sentetik elyafın elde edilme yöntemleri,

• Suni ve sentetik elyaf eldesi işlem basamakları,

• Polimerleşme Reaksiyonları,

• POY ve FDY ÜRETİMİ,

• POY İplik Üretimi,

• FDY İplik Üretimi,

• Bobin Yapma,

Eğitimciler:

• Tekstil teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Bu programla ilgili yeterlikleri almış usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak,

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak  bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 120 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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FİTİL (FİNİSÖR) MAKİNECİ
(MT-105)

HALI DOKUMA OPERATÖRÜ
(MT-106)

Amacı: 

Fitil (Finisör) makinesi proseslerini uygulayabilen, fitil üretimi için gerekli olan 

araç, gereç ve donanımları kullanabilme bilgi ve becerilerine 

sahip makine operatörleri yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• İplikçiliği sınıflandırmak ve kullanılan hammaddeleri ayırt etmek,

• Numunelerin, terazi ve çıkrığı kullanarak numara metrik hesaplarını yapmak,

• Fitil (finisör) yapmak.

Eğitimciler:

• Tekstil teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Bu programla ilgili yeterlikleri almış usta öğreticiler.

      

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak,

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 80 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Dokuma araç gereçlerini kullanarak, dokumaya hazırlık yapabilen, halı dokuyabilen ve 

bitirme işlemlerini yapabilen halı dokuma operatörleri yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:

• Geleneksel Türk dokuma sanatlarını incelemek,

• Kirkitli dokuma tezgâhları kurmak,

• Kirkitli dokumalarda çözgü hazırlamak,

• Kirkitli dokumalarda başlama işlemleri yapmak,

• Halıda kalite hesaplamak,

• Halı dokumaya hazırlık yapmak,

• Kirkitli dokumalarda bakım onarım yapmak,

Eğitimciler:

• El Sanatları Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 80 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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İPLİK FİZİKSEL TEST ELEMANI
(MT-107)

İPLİK LABORANTLIĞI
(MT-108)

Amacı: 

Tekstil laboratuvarlarında iplik testleri için kullanılan test cihazların kullanabilme 

bilgi ve becerilerine sahip kişi yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• Laboratuvarda çalışma güvenliğini sağlamak, 

• Standartları tanımak, 

• Tekstilde kullanılan ölçü birimlerini kullanarak hesaplama yapmak,

• Tekstilde temel istatistik hesapları yapmak, 

• Lif incelik testleri yapmak, 

• Lif mukavemet testleri yapmak, 

• Lif uzunluk testleri yapmak, 

• İplik testleri yapmak, 

• Makinelerin eksiksiz, randımanlı ve doğru ayarlarda çalıştığını kontrol etmek. 

Eğitimciler:

• Tekstil Teknolojisi hocaları,                                   

• Konu ile ilgili yeterliliği bulunan usta öğreticiler.           

Kimler katılabilir:

• En az ilköğretim mezunu olmak,

• Fiziksel engeli bulunmamak.

Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  15-20 kişi Eğitim Süresi: 160 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Bitkisel, hayvansal ve kimyasal lifleri inceleyip iplik numara hesaplarını yapabilen, 

ipliklerin kontrolünü yapan kişi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim İçeriği:
• İplik numara hesapları yapmak,

• Bitkisel lifleri ayırt etmek,
• Hayvansal lifleri ayırt etmek,
• Kimyasal lifleri ayırt etmek,

• Pamuk elyafı hammadde kontrollerini yapmak,
• Pamuk tarak bandı kontrollerini yapmak,
• Pamuk cer bandı kontrollerini yapmak,

• Penye taramadaki yarı mamul kontrollerini yapmak,
• Fitil (Flayer) kontrollerini yapmak, 

• Ring iplik makinesi ve ipliklerin kontrollerini yapmak,
• Bobinli ipliğin kontrollerini yapmak,

• Katlı ve bükülü ipliğin kontrollerini yapmak,

Eğitimciler:
• Tekstil teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,
• Bu programla ilgili yeterlikleri almış usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• En az İlköğretim mezunu olmak,

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 
bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 200 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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OPEN END İPLİK MAKİNECİ
(MT-109)

PENYE MAKİNECİ
(MT-111)

Amacı: 

Open-End iplik makinesi işlemlerini uygulayabilen, iplik üretimi için gerekli olan araç gereç ve 

donanımları tanıyıp kullanabilme bilgi ve becerilerine sahip kişi yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• İplikçiliği sınıflandırmak ve kullanılan hammaddeleri ayırt etmek,

• Numunelerin, terazi ve çıkrığı kullanarak numara metrik hesaplarını yapmak,

• Açık uç (Open - End) iplik yapmak.

Eğitimciler:

• Tekstil Teknolojisi hocaları,

• Konu ile ilgili yeterliliği bulunan usta öğreticiler.                   

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak,

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 120 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Gaziantep ve bölge sanayisinde, işletmelerin ihtiyaç duyduğu penye 

makineci elemanlarını yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• İplikçiliği sınıflandırmak ve kullanılan hammaddeleri ayırt etmek,

• Numunelerin, terazi ve çıkrığı kullanarak numara metrik hesaplarını yapmak,

• Penye tarama bandı yapmak

Eğitimciler:

• Tekstil teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Bu programla ilgili yeterlikleri almış usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 120/72 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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RİNG MAKİNECİ
(MT-112)

TEKSTİL BOYA İŞLERİ ELEMANI
(MT-112)

Amacı: 

Tekstil sektöründe ihtiyaç duyulan Ring iplik makinesi hesaplarını ve 

makine operatörlüğünü yapan kişi yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:

• İplik numara hesaplarını yapmak,

• El ve Güç Aletlerini Kullanmak,

• Ring iplik makinesi hesaplarını yapmak,

• Ring İplik Yapmak.

Eğitimciler:

• Tekstil teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Bu programla ilgili yeterlikleri almış usta öğreticiler.                

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak,

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 120 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Boyama makinelerinde prosesleri uygulayabilen, boyama işlemlerinde 

kullanılan kimyasal maddeleri tanıyarak seçebilme bilgi ve 
becerilere sahip kişi yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:
• Tekstil yüzey özelliklerini tespit etmek,

• Tekstil laboratuvarında reçete hesapları yapmak,
• Tekstil laboratuvarında fulard hesapları yapmak, 

• Pad-Batch boyama yapmak,
• Pad-Steam boyama yapmak,

• Pad-Roll, Pad-Jig boyama yapmak, 
• Pad-Dry, Pad-Termozol boyama yapmak,

• Bobin ve çile boyama yapmak,
• Elyaf ve tops boyama yapmak, 

• Parça boyama yapmak,
• Jet boyama yapmak,

• Haspel ve jigger boyama yapmak.

Eğitimciler:
• Tekstil teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,
• Bu programla ilgili yeterlikleri almış usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak,
• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 312 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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ARTİSTİK ÇİZİM VE DRAPAJ ELEMANI
(MT-201)

DOKUMA KONFEKSİYON MAKİNECİ
(MT-202)

Amacı: 
Tekstil işletmeleri ve moda evlerinin ihtiyaç duyduğu çizim ve 

drapaj uygulayabilen kişiler yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:
• Giysi için ölçü almak,

• Tekstil ham maddelerini tespit etmek,
• Tekstil yüzey özelliklerini tespit etmek,

• Giysi teknik çizimleri yapmak,
• Model araştırmaları yapmak,

• Artistik çizim yapmak,
• Drapaj tekniğiyle etek kalıpları hazırlamak,
• Drapaj tekniğiyle bluz kalıpları hazırlamak,

• Drapaj tekniğiyle elbise kalıpları hazırlamak,
• Gelinlik dikmek.

Eğitimciler:
• Giyim Üretim Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan öğretmenler.

• Usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanları.              

Kimler katılabilir:
• En az ilköğretim mezunu olmak.

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve 
fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 320 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Modelist tarafından verilen dikim talimatı doğrultusunda model özelliğine göre dokuma kumaş-

tan kadın - erkek ve çocuk giyimi dikebilen nitelikli kişiler yetiştirmek.

Eğitim İçeriği:
• Düz dikiş dikmek,

• Overlok dikişi yapmak,
• Otomatta ilik açmak, düğme dikmek,

• Reçme ve Ponteriz dikişi yapmak,
• Makinede zikzak dikişi yapmak,

• Makinede lastik dikmek,
• Tekstil ham maddelerini ve yüzey özelliklerini tespit etmek,

• Ütüleme ve kesim yapmak,
• Düz dar etek dikmek,

• 2 - 6 yaş çocuk elbisesi dikmek,
• Bluz üretmek,

• Erkek pantolonu ve yeleği üretmek,
• Erkek jean pantolonu üretmek.

Eğitimciler:
• Tekstil teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,
• Bu programla ilgili yeterlikleri almış usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak,
• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 120 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ
(MT-203)

KARIŞIK ÖRGÜ DOKUMA ELEMANI
(MT-204)

Amacı: 
Gaziantep ve bölge sanayisinde, işletmelerin ihtiyaç duyduğu 

düz dikiş makine operatörlerini yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:
• Tekstil hammaddelerinin tespit edilmesi,
• Tekstil yüzey özelliklerini tespit etmek,

• Dikiş makinesini seri bir şekilde kullanmak,
• Fermuar Dikimi yapmak,

• Bel Temizlemek,
• Yırtmaç Dikimi yapmak,

• Cep Dikimi yapmak,
• Kapama Payı Dikimi,

• Kol Takmak,
• Yaka Dikimi yapmak

Eğitimciler:
• Giyim Üretim Teknolojisi alan öğretmenleri,

• Fakültelerin Giyim Üretim Teknolojisi ve Moda Tasarımı alanlarından 
mezun olup öğretmenlik formasyonu belgesine sahip olanlar.             

Kimler katılabilir:
• En az ilköğretim mezunu olmak.

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve 
fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 336 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Karışık örgü dokuma, dokuma araç, gereçlerini kullanarak, mekikli dokumaya hazırlık 

yapabilen, dokuyabilen ve bitirme işlemlerini yapabilen kişi yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• Mekikli dokumada desen hazırlamak,

• Mekikli Dokumaya Hazırlık yapmak,

• Bezayağı Dokuma yapmak,

• Panama dokuma yapmak,

• Rips dokuma yapmak,

• Dimi dokuma yapmak,

• Atlas dokuma yapmak,

• Karışık örgülerle dokuma yapmak,

Eğitimciler:

• El Sanatları Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• En İlkokul mezunu olmak,

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 120 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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OVERLOK MAKİNE OPERATÖRÜ
(MT-205)

REMAYÖZ MAKİNE OPERATÖRÜ
(MT-206)

Amacı: 

Gaziantep ve bölge sanayisinde, işletmelerin ihtiyaç duyduğu 

overlok makine operatörlerini yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• Overlok dikişi yapmak,

• Tekstil ham maddelerini tespit etmek,

• Tekstil yüzey özelliklerini tespit etmek.

Eğitimciler:

• Giyim Üretim Teknolojisi alanında eğitim almış ve 

sektör deneyimi olan alan öğretmenler,

• Giyim Üretim Teknolojisi alanında usta öğretici, 

teknisyen ve meslek elemanları.       

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 120 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Gaziantep ve bölge sanayisinde, işletmelerin ihtiyaç duyduğu Remayözcü 

(Düz örme hazır giyim) operatörlerini yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• İş yeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak

• İş organizasyonu yapmak 

• Remayöz makinesinde bakım işlemleri yapmak

• Dikim öncesi hazırlık yapmak

• Remayöz makinesini dikişe hazırlamak 

• Dikim yapmak

• Ölçü kontrolü yapmak 

• Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak  

Eğitimciler:

• Giyim Üretim Teknolojisi alanında eğitim almış ve 

sektör deneyimi olan alan öğretmenler,

• Giyim Üretim Teknolojisi alanında usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanları.

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 120 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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ÜTÜCÜ
(MT-207)

YUVARLAK ÖRME MAKİNECİ
(MT-208)

Amacı: 

Ütüyü kullanıma hazırlama, model ve malzeme özelliğine göre ürünün ara ve son ütüleme 

işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• Tekstil ham maddelerini tespit etmek,

• Tekstil yüzey özelliklerini tespit etmek,

• Ütüleme yapmak.

Eğitimciler:

• Giyim Üretim Teknolojisi alanında eğitim almış ve 

sektör deneyimi olan alan öğretmenleri,

• Usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanları.   

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 80 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Yuvarlak örme makinelerinde üretime hazırlık yapma, tek plaka ve 

çift plaka yuvarlak örme makinelerinde üretim yapma bilgi ve 
becerilerine sahip kişi/kişiler yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:

• İş sağlığı ve Güvenliği, 

• Temel alet ve ekipman tanıtımı, kullanımı ve dikkat edilmesi gerekli hususlar,

• İplikçiliği sınıflandırmak ve kullanılan ham maddeleri ayıt etmek,

• Temel örme sistemlerini ve örme kumaşları tanımak,

• Yuvarlak örme üretim hazırlığı 1,

• Yuvarlak örme üretim hazırlığı 2, 

• Yuvarlak örme üretim hazırlığı 3, 

• Tek plaka yuvarlak örme makinelerinde üretim yapmak,

• Çift plaka ribana yuvarlak örme makinelerinde üretim yapmak,

• Çift plaka interlok yuvarlak örme makinelerinde üretim yapmak. 

Eğitimciler:

• Tekstil Teknolojisi hocaları,                                   

• Konu ile ilgili yeterliliği bulunan usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• Okur-yazar olmak,               

• Fiziksel engeli bulunmamak.

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 280 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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Makine-Metal
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3D YAZICI OPERATÖRÜ VE MODELLEME ELEMANI
(MT-301)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D TASARIM-SOLIDWORKS
(MT-302)

Amacı: 
Eğitim sonunda üç boyutlu yazıcıları aktif olarak kullanabilen, 

çıktı alabilen operatör yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:
• 3D yazıcı kullanımı esnasında dikkat edilmesi gereken güvenlik hususları, 

• Temel seviye 2 boyutlu teknik resim çizimi, 
• Temel seviye 3 boyutlu teknik resim çizimi,

• Çizilen parçanın, 3D yazıcıya uygulanabilmesi için uyumlu formata getirilmesi, 
• 3D yazıcı çeşitleri, 

• 3D yazıcı çalışma prensipleri, 
• Kullanılan kartuş cinsleri ve özellikleri, 

• 3D yazıcı menüsünü ayarlama, 
• Çıktısı alınacak çizimi cihaza atma, 

• Cihazı çalıştırma, 
• Yazılan parçayı cihazdan çıkarma,

• Cihaz temizliği ve bakımı. 

Eğitimciler:
• Makine Teknolojisi Alanında eğitim almış ve sektör deneyimi 

olan alan öğretmenleri ve teknisyenler,
• Konu ile ilgili yeterliliği bulunan usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• En az ortaöğretim mezunu olmak,

• Katı modelleme programları hakkında bilgi sahibi olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  15 kişi Eğitim Süresi: 120 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
SolidWorks programını kullanarak 3 boyutlu tasarım ve modelleme yapabilen, 

imalat resmi hazırlayabilen nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:
• İş sağlığı ve Güvenliği, 

• Taslak modelleme yapmak,
• Katı modelleme yapmak,

• Yüzey modelleme yapmak,
• Sac ve kalıp tasarımı yapmak, 

• Kaynaklı parça tasarımı yapmak,
• Tasarlanan parçaların montajını yapmak,

• Tasarlanan parçaların teknik resimlerini oluşturmak,
• Tasarlanan parçaların gerçekçi görüntülerini oluşturmak.

Eğitimciler:
• Makine Teknolojisi alanında ve bilgisayar destekli tasarım 

programlarında deneyimli öğretmenler,
• Bilgisayar destekli tasarım konusunda 

sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanları, 
• Bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış usta öğreticiler. 

Kimler katılabilir:
• Meslek lisesi ve dengi okul mezunu, MYO ve fakültelerin ilgili 

bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
• İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 280 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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CNC FREZE MAKİNESİ OPERATÖRÜ
(MT-303)

CNC TEZGAHLARI VE PROGRAMLAMA ELEMANI
(MT-304)

Amacı: 
Verilen işi CNC freze tezgâhında işleyerek istenilen şekil ve ölçüye getiren, 

bu tezgâhların ayar ve kontrollerini yapan kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim İçeriği:
• CNC freze genel güvenlik tedbirleri, 
• Tezgâhın açılması ve kapatılması, 

• CNC freze tezgâhını manuel kullanmak,
• Hız, Devir, İlerleme hesaplamaları yapmak,

• CNC freze kontrol panelini kullanmak,
• Yeni bir program sayfası açma, yazma ve düzenleme,

• Yapılacak işe uygun takım seçimi yapmak,
• Takımların ve iş parçasının sıfırlanması,

• Kontrol panelini kullanarak programlama yapmak,
• CNC frezede değişik çevrimleri programlamak, 

• CNC frezede değişik işlemleri yapmak.

Eğitimciler:
• Makine Teknolojisi Alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları.

Kimler katılabilir:
• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak,
• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 400 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Gaziantep ve bölge sanayisinin sıklıkla ihtiyaç duyduğu 
CNC dik işlem merkezi operatörleri yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:
• İşleme Merkezi Genel Güvenlik Tedbirleri, 

• Tezgâhın Açılması ve Kapatılması, 
• CNC dik işlem merkezini manuel kullanmak,
• Hız, Devir, İlerleme Hesaplamaları yapmak,

• CNC dik işlem merkezi kontrol panelini kullanmak,
• Yeni Bir Program Sayfası Açma, Yazma ve Düzenleme,

• Yapılacak işe uygun takım seçimi yapmak,
• Takımların ve İş Parçasının Sıfırlanması,

• Kontrol panelini kullanarak programlama yapmak,
• Mutlak ve artımlı programlama yapmak,
• Delik işleme çevrimleri programı yapmak,

• Cep boşaltma çevrimleri programı yapmak,
• Kılavuz Çekme Çevrimleri programı yapmak,
• Program Aktarımı Bilgileri ve Uygulamaları.

Eğitimciler:
• Makine Teknolojisi Alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan

 öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları.

Kimler katılabilir:
• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak,
• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 400 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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ÇELİK KONSTRÜKSİYON OPERATÖRÜ
(MT-305)

FREZECİ
(MT-306)

Amacı: 
Gerekli ortam ve donanım sağlandığında, sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak 

çelik konstrüksiyon işlerini yapabilen personeller yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:
• Teknik resim okumak,

• Soğuk şekillendirme İşlemlerini yapmak,
• Temel sıcak şekillendirme işlemlerini yapmak,

• Elektrik direnç kaynağını kullanmak,
• Farklı pozisyonlarda elektrik ark kaynağı işlemlerini yapmak,

• Isı etkisi altında kesme işlemleri yapmak,
• MİG-MAG kaynağı yapmak,

• Temel oksi gaz kaynağı yapmak,
• Seri iş montaj kalıplarını yapmak,

• Metal yüzeyleri temizlemek, parlatmak ve boyamak,
• Çelik yapılandırma işlerini yapmak,

Eğitimciler:
• Makine Teknolojisi Alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları.

Kimler katılabilir:
• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak,
• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 320 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Freze tezgâhlarını devreye alarak çalıştıran, bu tezgâhları kullanabilen tezgâh 
ayarlarını yapabilen, tezgâhların periyodik bakım ve onarımlarını yapabilen 

nitelikli kişi yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:
• İş sağlığı ve Güvenliği,

• Temel el aletleri ve takım tanıtımı,
• Ölçü-Kontrol aletleri ve ölçü-kontrol aletlerinin kullanımı,

• Markalama ve markalama aletlerinin kullanımı,
• Tezgâhın kısımları ve görevleri, 

• Freze tezgâh çeşitleri,
• Kesici takımlar ve tezgâha bağlama, 

• Bağlama elamanları, 
• Diğer takım ve avadanlıklar, 

• İşlenecek iş parçalarının uygun bağlama araçları ile bağlanmaları,
• İş parçalarının işlenme esnasında ölçme, 

• Düzlem yüzey ve kademeli frezeleme,  
• Kanal frezeleme,  

• Açılı yüzey frezeleme, 
• Frezede kesme ve basit bölme,

• Yedirmeli bölme işlemi, 
• Helis kanal açma.  

Eğitimciler:
• Makine Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,
• Bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış usta öğreticiler. 

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 150 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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MAKİNE BAKIM OPERATÖRÜ
(MT-307)

METAL-SAC İŞLEME OPERATÖRÜ
(MT-308)

Amacı: 
Endüstriyel üretim sektöründe kullanılan makinelerin kurulumunu yapabilen, 

makinelerin arızalarını tespit ederek arızalarını gideren ve makinelerin periyodik 
bakımlarını yapabilen kişi yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:

• Makinelerin periyodik bakımlarını yapmak,

• Sistemlerin periyodik kontrollerini sağlamak,

• Kaldırma ve taşıma araçlarını kullanmak,

• Arıza tespiti yapmak,

• Arızalı makinelerin onarımını yapmak,

• Elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarımını yapmak,

• Hidrolik devre elemanları bakım ve onarımını yapmak,

• Pnömatik devre elemanları bakım ve onarımlarını yapmak, 

• Makine ve ekipman kurmak,

Eğitimciler:

• Makine Teknolojisi Alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları.

• Bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• İlköğretimi tamamlamış olmak, 

• Bu alanda kendisini geliştirmek isteyen herkes.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 320 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Gaziantep ve bölge sanayisinde, makine-metal sektörünün ihtiyaç duyduğu 

metal-sac işleme operatörlerini yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:
• İş sağlığı ve Güvenliği, 

• Temel alet ve ekipman tanıtımı, 
• Markalama ve ölçülendirme yapmak, 
• Eğe ile istenilen yüzeyleri elde etmek, 

• Eğme-bükme yapmak, 
• Matkapla delik delmek ve havşa açmak, 
• Kılavuz ve pafta kullanımı ile diş açmak, 

• Perçinli birleştirme yapmak, 
• Yumuşak lehimleme yapmak, 

• Oksi-gaz ile kaynak ve kesme yapmak, 
• Elektrik kaynağı ile kaynak çekmek, 

• Sac makineleri ile kesim yapmak, 
• Boruları çeşitli biçimlerde bükmek,

• Vidalı ve kenetli birleştirmeler yapmak, 
• Sacları bükerek çeşitli profiller oluşturmak,

• Bükümlü saclar ile montaj yapmak.
 

Eğitimciler:
• Metal Teknolojisi hocaları,                                   

• Konu ile ilgili yeterliliği bulunan usta öğreticiler,  

Kimler katılabilir:
• İlköğretim mezunu olmak,                                   

• Fiziksel engeli bulunmamak.
                                 

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 320 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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MİG-MAG (GAZ ALTI) KAYNAĞI EĞİTİMİ
(MT-309)

OKSİ GAZ KAYNAK EĞİTİMİ
(MT-310)

Amacı: 
Gaz altı (MİG-MAG) kaynağında farklı tel ve gaz kullanarak çeliklerin ve 

çelik olmayan metallerin kaynaklarını tekniğine uygun 
olarak yapabilen kişi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Eğitim İçeriği:
• Ölçülendirme ve yüzey işlemlerini yapmak,

• Markalama yapmak,
• Malzemeleri el aletleri ile kesmek,

• Eğe ile istenilen yüzeyleri elde etmek,
• MIG-MAG ile küt ek kaynağı yapmak,
• MIG-MAG ile köşe kaynağı yapmak,

• MIG-MAG ile küt boru ve profil kaynağı yapmak,
• MIG-MAG ile pozisyon kaynakları yapmak,

• MIG kaynağı ile çeşitli metallerin kaynağını yapmak. 

Eğitimciler:
• Metal Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,
• Bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak, 
• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak. 

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 208 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Türkiye’de Metal Teknolojileri sektöründe ihtiyaç duyulan ve sektörde yıllardır 

süregelen yetişmiş eleman açığını gidermeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:

• Ölçülendirme ve yüzey işlemlerini yapmak,

• Markalama yapmak,

• Oksi-gaz ile kaynak dikişi çekmek,  

• Oksi-gaz ile küt ek kaynağı yapmak, 

• Oksi-gaz ile yatay köşe kaynaklarını yapmak, 

• Oksi-gaz ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak,

• Oksi-gaz ile kesme yapmak. 

 

Eğitimciler:

• Metal Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış usta öğreticiler.

 

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak, 

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak. 

            

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 240 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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OTOMOTİV BOYACISI
(MT-311)

ÖRTÜLÜ ELEKTROT VE ARK KAYNAĞI EĞİTİMİ
(MT-312)

Amacı: 
Motorlu kara araçlarının yüzey hazırlama ve boya işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre 

içerisinde yapabilme becerisine sahip nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:
• Otomobiller üzerinde farklı özellikte yüzeyleri boyaya hazırlamak,

• Boya öncesi yüzeylere dolgu ve astar boya yapmak,
• Otomobiller üzerinde solvent bazlı ve su bazlı boya yapmak, 

• Plastik aksamların onarımı ve boyasını yapmak,
• Otomobil rengine uygun renk hazırlamak,

• Boyama anında oluşan boya hatalarını düzeltmek küçük 
hasarları ve çizikleri renk farkı oluşturmadan onarmak,

• Ses ve korozyona karşı izolasyonu sağlamak,
• Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek,

• Kompozisyonu renklendirmek.

Eğitimciler:
• Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi 

olan alan öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,
• Bu programla ilgili yeterliliği bulunan usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• İlköğretimi tamamlamış olmak, 

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 
bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak. 

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 400 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Elektrik ark kaynağında farklı elektrotlarla çeliklerin ve çelik olmayan 

metallerin kaynaklarını tekniğine uygun olarak yapabilen kişidir. 

Eğitim İçeriği:

• Elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmek,

• Elektrik ark kaynağı ile küt ek ve bindirme kaynağı yapmak, 

• Elektrik ark kaynağı ile çeşitli dolgu kaynakları yapmak,

• Elektrik ark kaynağı ile dik pozisyon kaynaklarını yapmak,

• Elektrik ark kaynağı ile yan ve tavan pozisyon kaynaklarını yapmak. 

 

Eğitimciler:

• Metal Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak, 

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak,

• Bu sektörde halen çalışır durumda olmak. 

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 128 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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PUNTA KAYNAK EĞİTİMİ
(MT-313)

SAC METAL KALIPÇISI TASARIMCISI
(MT-314)

Amacı: 

Punta kaynak eğitiminin amacı, Kaynakçılara kaynak pozisyonları, çeşitli kaynak yöntemleri ve 

malzeme hakkında yeterli uygulama deneyimi ve mesleki bilgiyi vermektir.

Eğitim İçeriği:

• Elektrik Direnç kaynağı ile yatayda alın ve köşe birleştirme yapabilmek, 

• Elektrik Direnç kaynağı ile yatayda bindirme birleştirme kaynağı yapmak, 

• Elektrik Direnç kaynağı ile silindirik malzeme kaynağı yapmak, 

• Elektrik Direnç kaynağı ile sürekli dikiş yapmak. 

Eğitimciler:

• Metal Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak, 

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak. 

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 208 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Sac metal kalıplarını tasarlayabilen, takım tezgâhlarını kullanarak kalıbı oluşturan, 

kalıp montajını yapan nitelikli kişi yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Eğitim İçeriği:

• Kalıp ve kalıpçılık nedir?

• Kesme Kalıplarının tanıtımı ve kalıp hesaplarının yapılması,

• Bükme Kalıplarının tanıtımı ve kalıp hesaplarının yapılması,

• Çekme kalıpları tanıtımı ve kalıp hesaplarının yapılması,

• Progresif kalıplarda açınım bulma, adım belirleme,

• Progresif kalıplarda bant oluşturma, operasyon sınırlama,

• Pres seçimi ve özellikleri.

 

Eğitimciler:

• Makine Teknolojisi hocaları,                                   

• Konu ile ilgili yeterliliği bulunan usta öğreticiler,                                    

Kimler katılabilir:

• İlköğretim mezunu olmak,                                   

• Fiziksel engeli bulunmamak.

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 160 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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TALAŞLI İMALAT OPERATÖRÜ
(MT-315)

TEMEL TESVİYE ELEMANI
(MT-316)

Amacı: 

Gaziantep ve bölgesinde, Makine – Metal sektöründe ihtiyaç duyulan yetişmiş 

talaşlı imalat operatörlerini yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri alması, 

• İstenen ölçü ve hassasiyette el tesviyeciliği, ölçme, 

kontrol ve markalama bilgi ve becerilerin kazanılması,

• Tekniğine uygun delik delme ve vida çekme işlemlerini yapmak, 

• Silindirik yüzey operasyonlarını yapmak,

• Düzlem yüzey operasyonları yapmak,

• Hassas yüzey operasyonlarını yapmak, 

• İstenen ölçü ve hassasiyette talaşsız imalat yöntem ve tekniklerini kullanmak.

Eğitimciler:

• Makine Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış usta öğreticiler. 

Kimler katılabilir:

• İlköğretim mezunu olmak,                                   

• Fiziksel engeli bulunmamak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 150 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Gaziantep ve bölge sanayisinde ihtiyaç duyulan tesviye elemanı yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:
• İş sağlığı ve Güvenliği, 

• Temel el aletleri ve takım tanıtımı, 
• Temel el aletleri kullanımı ve dikkat edilmesi gerekli hususlar, 

• Ölçü-Kontrol aletlerini kullanmak,
• Markalama ve markalama aletlerinin kullanımı, 
• Kumpas, gönye, açıölçer vb. aletlerin kullanımı, 

• Markalama aletlerini kullanmak,
• Farklı profildeki eğelerle düzlemsel, dik, açılı ve kademeli yüzey elde etmek,

• Farklı kesme yöntemleri ile kesme yapmak, 
• El testeresi, keski, kollu makas ve kesme makineleri ile kesme,

• Matkap tezgâhında delik delmek ve havşa açmak, 
• Kılavuz ve pafta çekmek, 

• Kılavuz çekilmiş deliklere pafta çekilmiş millerin montajı. 

Eğitimciler:
• Makine Teknolojileri alan öğretmenleri, 

• Konu ile ilgili yeterliliği bulunan usta öğreticiler.
                                   

Kimler katılabilir:
• En az ilköğretim mezunu olmak,

• Fiziksel engeli bulunmamak,

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 120 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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TIG KAYNAKÇILIĞI
(MT-317)

TORNACILIK
(MT-318)

Amacı: 
TIG kaynak tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:
• Ölçülendirme ve yüzey işlemlerini yapmak, 

• Markalama yapmak,
• Malzemeleri el aletleri ile kesmek,
• Oksi-Gaz ile kaynak dikişi çekmek,

• Elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmek,
• Elektrik ark kaynağı ile küt ek ve bindirme kaynağı yapmak,

• Elektrik ark kaynağı ile yatay köşe kaynaklarını yapmak, 
• MIG-MAG ile küt ek ve köşe kaynağı yapmak,

• MIG-MAG ile küt boru ve profil kaynağı yapmak,
• Selülozik ve bazik elektrotla küt ek kaynağı yapmak,

• Büyük çaplı boruların kaynağını yapmak, 
• TIG kaynağı ile çeşitli metallerin kaynağını yapmak.

Eğitimciler:
• Metal Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,
• Bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak, 
• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak. 

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 360 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Torna tezgâhlarında her türlü tornalama iş ve işlemlerini yapabilen 

nitelikli kişileri yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:
• Ölçü-Kontrol aletleri ve ölçü-kontrol aletlerinin kullanımı, 

• Markalama ve markalama aletlerinin kullanımı, 
• Tezgâhın kısımları ve görevleri, 

• Torna tezgâh çeşitleri, 
• Kesici takımlar ve tezgâha bağlama, 

• İşlenecek iş parçalarının uygun bağlama araçları ile bağlanmaları, 
• İş parçalarını işlenme esnasında ölçme, 

• Torna tezgâhında alın tornalama, 
• Torna tezgâhında parçaya punta deliği açma ve delik delme, 

• Torna tezgâhında silindirik (boyuna) tornalama, 
• Torna tezgâhında kademeli ve profil tornalama,

• Torna tezgâhında kanal açma ve kesme, 
• Torna tezgâhında konik tornalama, vida açma, 

• Delik içerisine ve dış yüzeye vida açma. 
 

Eğitimciler:
• Makine Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör 

deneyimi olan alan öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,
• Konu ile ilgili yeterliliği bulunan usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak, 
• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak. 

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 150 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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Bilgi İşlem
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AĞ İŞLETMENİ OPERATÖRÜ
(MT-401)

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ
(MT-402)

Amacı: 
Gaziantep ve bölge sanayisinde sıklıkla ihtiyaç duyulan 

ağ işletmeni operatörlerini yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:
• Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak,

• İç – dış donanım ve birimlerinin montajını yapmak,
• İşletim sistemi ve ağ kurulumu yapmak,

• Yerel alan ağ (LAN) sistemlerini yönetmek,
• Geniş alan ağ (WAN) sistemlerini yönetmek,

• Kablosuz ağları yönetmek
• Ağ için uygun Ethernet standardını belirlemek,

• Ağ güvenliğini sağlamak,
• TCP/IP protokolünü kullanmak,

• Alt ağ oluşturmak,
• Ağ hizmetlerini yönetmek,

• Yönlendiriciyi yapılandırmak,
• Sunucu işletim sistemini kurmak,

• Sunucuyu ileri düzey yönetmek, güvenliğini sağlamak,
• Veri yönetimini gerçekleştirmek,

• Ağ yönetimini sağlamak,
• E-posta sunucu yazılımını kurmak ve yapılandırmak,

Eğitimciler:
• Bilişim teknolojileri alanında eğitim almış alan öğretmenleri, 

• Bilişim teknolojileri alanında üniversite mezunu olan meslek elemanları.

Kimler katılabilir:
• Ortaöğretim mezunu olmak,

• Temel seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak. 

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 480 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi işlem personelleri yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• Bilgisayara giriş,

• İnternet ve e-posta yönetimi,

• Bilgi güvenliği bilinçlendirme eğitimi,

• Temel Donanım, 

• Kelime işlemci,

• Elektronik tablolama,

• Sunu hazırlama,

• Virüs anti-virüs bilgisi.

 

Eğitimciler:

• Bilişim Teknolojileri Meslek Dersleri Öğretmenleri,

• Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenleri,

• Bilişim Teknolojileri alanında lisans eğitimi alanlar,

• Bilişim Teknolojileri alanında ön lisans mezunu olanlar,

• Bilgi güvenliği alanında yüksek lisans/doktora yapmış olanlar.

Kimler katılabilir:

• En az ilkokul/ilköğretim okulu mezunu olmak,

• 13 yaşını tamamlamış olmak. 

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 163 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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BİLGİSAYAR SİSTEM BAKIM ONARIM ELEMANI
(MT-403)

İLERİ EXCEL GELİŞTİRME EĞİTİMİ
(MT-404)

Amacı: 
Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, bakım ve arıza işlemleri ve bilgisayar ile 

kontrol edilebilen sistemler kurma yeterliklerine sahip nitelikli kişi yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:
• Bilgisayarın ilk açılışını yapmak,

• Görüntü işleme cihazları ve yazıcı bağlantısı yapmak,
• Donanımsal sorunları gidermek,

• Yazılım sorunlarını gidermek,
• İşletim sistemi sorunlarını gidermek,

• Ağ kurulumu yapmak, sorunlarını gidermek,
• SMD montajı ve de montajı yapmak,

• Standartlara uygun olarak çalışabilir güç kaynağı yapmak,
• Sayıcılar ve kaydediciler ile çalışma yapmak,

• Transistorlar ile çalışma yapmak,
• Sunucu işletim sistemini kullanıma hazırlamak,

• Veri yönetimini gerçekleştirmek,

Eğitimciler:
• Bilişim teknolojileri alanında eğitim almış alan öğretmenleri, 

• Bilişim teknolojileri alanında üniversite mezunu olan meslek elemanları.

Kimler katılabilir:
• En az ilkokul/ilköğretim okulu mezunu olmak,

• 18 yaşını tamamlamış olmak. 

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 150 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Bu eğitimi tamamlayan bireyin, Elektronik tablolama yazılımında fonksiyonları kullanması, 

Excel programında VBA kodu yazması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

• Excel ile elektronik tablolama,

• Excel ile VBA programlama.

• Bilgi & İşlem çalışanlarının raporlama becerilerini geliştirme,

• Grafikler ve özet tablolar ile etkili rapor sunumları hazırlayabilme,

• Formüllerle özet raporlar hazırlayabilme,

• Excel veri analiz araçlarını etkin olarak kullanabilmek.

Eğitimciler:

• Bilişim Teknolojileri alan öğretmenleri, yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

• Bilişim Teknolojileri alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim 

kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri.

Kimler katılabilir:

• Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

• MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

• Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak.

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 56 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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ENDÜSTRİYEL OTOMASYON MESLEK ELEMANI
(MT-501)

MEKATRONİKÇİ
(MT-502)

Amacı: 
Gaziantep ve bölge sanayisinde, işletmelerin ihtiyaç duyduğu endüstriyel 

otomasyon meslek elemanlarını yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:
• Doğru akım devresi kurmak,

• Alternatif akım devresi kurmak
• Nitelikli lehim yapmak ve baskı devre hazırlamak

• Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri kurmak
• Transistörlü devreler kurmak

• Çalışabilir güç kaynağı yapmak
• Temel lojik işlemleri yapmak

• Lojik devre yapmak
• Çizim yapmak, norm yazı yazmak

• Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek

Eğitimciler:
• Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında eğitim almış ve 

sektör deneyimi olan alan öğretmenleri,
• Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında 

sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanları,
• Bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 480 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Gaziantep ve bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu Lojik işlemler, pnömatik 

devre kurma, görsel programlama ve PLC programlama işlemlerini 
yapabilen nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:
• Doğru ve Alternatif akım devresi kurmak,

• Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri kurmak,
• Transistörlü devreler kurmak,

• Çalışabilir güç kaynağı yapmak,
• Lojik devre yapmak,

• Temel ve ileri pnömatik devre kurmak,
• Elektropnömatik devre kurmak,

• Hidrolik ve Elektro hidrolik devre kurmak,
• Görsel programlama ortamını kullanmak,

• Asenkron motor kumanda devrelerini kurmak,
• Röleler ile PLC’ ye hazırlık çalışması yapmak,

• PLC’ de programlama yapmak,
• PLC’ de SFC programlama yapmak,

• PLC’ de panel kullanmak,
• PLC’ de haberleşme yapmak,

 
Eğitimciler:

• Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında eğitim almış ve 
tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri, teknisyenler,
• Bu konuda tecrübeli meslek elemanları ve usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• En az ortaöğretim mezunu olmak,

• Otomasyon sistemlerine ilgi duyan herkes.

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 480 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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KAZIMA-YÜKLEME-TESVİYE (BEKO-LODER) 
İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ (MT-601)

KAZIMA-YÜKLEME-TESVİYE (EKSKAVATÖR)
İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ (MT-602)

Amacı: 

Gaziantep ve bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu Kazıma-yükleme-Tesviye 

(BEKO-LODER) İŞ MAKİNESİ operatörlerini yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• İş organizasyonu ve iş öncesi hazırlıklar,

• Mesleki gelişim,

• Kazıcı – Yükleyici makine ve kontrolleri,

• Kazı ve Yükleme,

• Park ve depolama, 

• Araç nakil.

Eğitimciler:

• Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında eğitim almış ve 

tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenler, 

• Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanları,

• Usta öğreticiler. 

Kimler katılabilir:

• 19 yaşından gün almış ortaöğretim mezunları,

• 6287 sayılı kanunun uygulanmasına başlanmasından önce İlköğretim Okulu mezunu olanlar,

• 4306 sayılı yasa öncesi ilkokul mezunu olanlar,

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 76 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Gaziantep ve bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu Kazıma-yükleme-Tesviye 

(EKSKAVATÖR) İŞ MAKİNESİ operatörlerini yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• İş organizasyonu ve iş öncesi hazırlıklar,

• Mesleki gelişim,

• Kazıcı – Yükleyici makine ve kontrolleri,

• Kazı ve Yükleme,

• Park ve depolama, 

• Araç nakil.

 

Eğitimciler:

• Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında eğitim almış ve 

tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenler, 

• Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanları,

• Usta öğreticiler. 

Kimler katılabilir:

• 19 yaşından gün almış ortaöğretim mezunları,

• 6287 sayılı kanunun uygulanmasına başlanmasından önce İlköğretim Okulu mezunu olanlar,

• 4306 sayılı yasa öncesi ilkokul mezunu olanlar,

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 76 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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KALDIRMA-YÜKLEME-İSTİFLEME (FORKLİFT)
İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ (MT-603)

Amacı: 

Gaziantep ve bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu Kaldırma-Yükleme-İstifleme (FORKLIFT) 

iş makinesi operatörlerini yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• İş organizasyonu ve iş öncesi hazırlıklar,

• Mesleki gelişim,

• Kaldırma-yükleme-istifleme makine ve kontrolleri,

• Kaldırma-Yükleme-İstifleme,

• Park ve depolama, 

• Araç nakil.

Eğitimciler:

• Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen 

sektör deneyimi olan alan öğretmenler, 

• Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanları,

• Usta öğreticiler. 

Kimler katılabilir:

• 19 yaşından gün almış ortaöğretim mezunları,

• 6287 sayılı kanunun uygulanmasına başlanmasından önce İlköğretim Okulu mezunu olanlar,

• 4306 sayılı yasa öncesi ilkokul mezunu olanlar,

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 76 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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ALÇI VE KARTONPİYERCİ
(MT-701)

DEPREME DAYANIKLI  YAPILARDA 
BETON-BETONARME DENEYLERİ (MT-702)

Amacı: 

Gaziantep ve bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu alçı ve kartonpiyercileri yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• Keşif ve metraj yapmak,

• Hazırlık yapmak,

• Kartonpiyer ve dökme tavan yapmak,

• Alçı kartonpiyer ve dökme tavan montajı yapmak,

• Alçı levha ile kaplama yapmak,

• Alçı levha ile bölme duvar yapmak,

• Çelik yapılara alçı levha kaplama yapmak,

• Alçı sıva yapmak.

Eğitimciler:

• İnşaat Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen 

sektör deneyimi olan alan öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• En az İlkokul mezunu olmak,

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 120 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Depreme dayanıklı yapı konusunda birtakım sismik aletleri kullanabilme becerisi olan, 

tahribatlı ve tahribatsız deney aletlerini kullanabilen, beton karışım hesaplarında deneyimli, 

şantiye laboratuvarının kurulması ve işletilmesi konusunda çalışabilecek, hazır beton tesislerinin 

çalıştırılabilmesi konularında donanımlı kişi/kişilerin yetiştirilmesi amaçlanır. 

Eğitim İçeriği:

• Beton deneyleri yapmak,

• Beton formları kullanmak.

 

Eğitimciler:

• Üniversitelerde görevli akademisyenler,

• İnşaat Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan öğretmenleri,

• İnşaat Mühendisliği dalında Yüksek Lisans derecesi bulunanlar,

• Laboratuvar denetim elemanı belgesi olanlar.

Kimler katılabilir:

• İnşaat Mühendisleri, Harita Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik 

Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Maden Mühendisleri, Malzeme Mühendisleri, Mimarlar, Jeo-

loglar, Kimyagerler, Fizik Bölümü Lisans mezunları veya 4 yıllık Lisans mezunları,

• İnşaat Teknolojisi Alan Öğretmenleri,

• İnşaat Teknikerleri ve iki yıllık Ön Lisans mezunları,

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 80 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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İNŞAAT BOYACISI
(MT-703)

PVC DOĞRAMACI 
(MT-704)

Amacı: 
Gaziantep ve bölgesinin ihtiyaç duyduğu inşaat boyacısı elemanını yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• İş sağlığı ve güvenliği,

• Boyaya hazırlık yapmak,

• Sentetik boya yapmak,

• Selülozik boya yapmak,

• Su bazlı boya yapmak,

• Fasarit yapmak,

• Vernik yapmak,

• Boya yapmak,

• Duvar kâğıdı ve bakımını yapmak.

Eğitimciler:

• İnşaat teknolojisi alanında eğitim verebilecek ve tercihen sektör deneyimi 

olan alan öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• En az ilköğretim mezunu olmak,

• Yapı sektöründe inşaat boyacısı olarak çalıştığını belgelendirmek,

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 160 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Plastik profil ve yardımcı malzemelerden, kapı, pencere, kepenk, sineklik, panjur, 

bölme duvar, vb. imalat ve montajı ile ilgili işleri, bunlara ait hesap ve teknik çizimlerini 
yapan nitelikli kişi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim İçeriği:
• Temel alet ve ekipman tanıtımı, kullanımı ve dikkat edilmesi gerekli hususlar,

8 Ölçü Alma, markalama yapmak,
• Alan, hacim ve fiziksel hesapları yapmak, 

• Keşif ve metraj yapmak,
• PVC pencere ve kapı çizimi yapmak, 

• PVC kaplama çizimi yapmak, 
• Destek sacı montajı ve tahliye kanalı açmak, 

• PVC kapı ve kaplama yapmak, 
• PVC sineklik, kepenk ve bölme yapmak, 

• Conta ve aksesuar takmak, 
• Cam ve cam çıtası takmak, 

• PVC pencere takmak, 
• PVC genel montaj yapmak. 

 
Eğitimciler:

• İnşaat Teknolojisi hocaları,                                   
• Konu ile ilgili yeterliliği bulunan usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• En az ilköğretim mezunu olmak,               

• Fiziksel engeli bulunmamak.

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 240 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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SIVACI ELEMANI
(MT-705)

YAPI DUVARCISI 
(MT-706)

Amacı: 
Binaların yatay, düşey ve eğik iç ve dış yüzey sıvalarını ile bunlara ait hesap ve 

teknik çizimlerini yapan nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• Keşif ve metraj yapmak,

• Sıvaya hazırlık yapmak,

• İskele yapmak,

• Kaba sıva yapmak,

• İnce ve hazır sıva yapmak,

• Makine ile sıva yapmak,

• Ahşap ve metal yüzeylere sıva yapmak,

• Denizlik yapmak,

• Söve yapmak.

Eğitimciler:

• İnşaat Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan 

öğretmenler, teknisyen ve meslek elemanları,

• Usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak,

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 80 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Gaziantep ve bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu yapı duvarcılarını yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:
• Blokaj ve grobeton yapmak,

• Duvar hazırlığı yaparak duvar örmek,
• Demiri donatıya hazırlamak,
• Kaba ve ince sıva yapmak,

• Basit yalıtım yapmak,
• Düz duvar ve lento yapmak,

• Hatıl ve kemerli duvar yapmak,
• Tuğla örgü çeşitleri yapmak,

• Briket ve hazır bloklarla duvar yapmak,
• Taş duvar yapmak,

• Cam ve panel duvar yapmak,
• Tek ve çift duvar örgülerini yapmak,

• Yığma kolon örgüleri yapmak,
• Yığma merdiven yapmak,

 
Eğitimciler:

• İnşaat Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 
öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Konu ile ilgili yeterliliği bulunan usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak,
• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 120 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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AMBALAJ VE PAKETLEME ELEMANI
(MT-801)

GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON 
(MT-802)

Amacı: 
Ambalaj ve paketleme çeşitlerini tanımak, kullanılan hammaddeleri 

bilmek ve temel uygulama becerisi kazandırmak.

Eğitim İçeriği:
• Hijyenin önemi,
• Kişisel Hijyen,

• Çalışma ortamında hijyen,
• Ambalaj ve paketlemenin önemi,

• Ambalaj ve paket çeşitleri,
• Ambalaj ve paketlemede kullanılan hammadde çeşitleri,

• Ambalaj ve paketleme uygulamaları,
• Paketleme makinesi çeşitleri,

• Paketleme makinesi çalışma prensipleri,
• Paketleme makinesi uygulamaları,
• Yük kaldırma sistemleri çeşitleri,

• Yük kaldırma sistemleri kullanımı.

Eğitimciler:
• Aile ve Tüketici branş hocaları,                                      

• Ambalaj ve paketleme branş hocaları,                                       
• Ev ekonomisi branş hocaları,                                

• Usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• En az ilkokul mezunu olmak,               
• 18 yaşını doldurmuş olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 120 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Hijyen kurallarına uygun olarak kişisel ve işletme hijyeni sağlayan ve iş esnasında 

buna dikkat eden nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlanmaktadır. 

Eğitim İçeriği:

• Temel mikrobiyoloji

• Gıda - Mikroorganizma ilişkisi

• Gıda işlemede hammadde ve yardımcı maddeler

• Gıda işlemede ön işlemler

• Gıda işleme yöntemleri

• Gıdaların depolanması ve atık kontrolü

• İşletmede hijyen ve sanitasyon

 

Eğitimciler:

• Gıda Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Laboratuvar Hizmetleri, Hayvan Sağlığı/ Hayvan 

Yetiştiriciliği ve Sağlığı, alan öğretmeni olarak atananlar, 

• Gıda Hijyeni konusuna yönelik eğitim aldığını belgelendirenler,

• Gıda Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Laboratuvar Hizmetleri, alanlarına kaynak teşkil 

eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları veya öğretim görevlileri.

Kimler katılabilir:

• En az ilköğretim mezunu olmak,

• 18 yaşını tamamlamış olmak,

   Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi   Eğitim Süresi: 216 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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TEMEL AYAKKABI TASARIMCISI
(MT-901)

Amacı: 
Gaziantep ve bölge sanayisinde faaliyet gösteren ayakkabı firmalarının ihtiyaç 

duyduğu tasarımcı elemanları yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:
• Geometrik çizim yapmak,

• Ayakkabı temel profili çıkarmak,
• Kapalı gova modeli çıkarmak,

• Temel kesim yapmak, 
• Deride inceltme işlemleri yapmak,

• Gova saya yapmak,
• Elde gova montajı yapmak,
• Renk uygulaması yapmak,

• Kalıp etüdü yapmak,
• Taban etüdü yapmak, 

• Ayakkabı modeli geliştirmek.

Eğitimciler:
• Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen 

sektör deneyimi olan alan öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,
• Usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.
• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 528 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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AHŞAP BOYAMA VE VERNİKLEME ELEMANI
(MT-1001)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MOBİLYA TASARIMCISI
(MT-1002)

Amacı: 
Programın amacı; İş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, boya ve vernik araç, gereç ve 

makinelerini kullanan, boya ve vernik atan, kontrol eden nitelikli kişiler yetiştirmektir.

Eğitim İçeriği:

• Boyanacak yüzeyi hazırlamak, 

• Renk numunesi hazırlamak,

• Lekeleri çıkarmak,

• Yüzeyi onarmak,

• Boyama yapmak,

• Boyama ve vernikleme hatalarını gidermek,

• Dolgu verniği sürmek,

• Son kat verniği sürmek,

• Son katmanı parlatmak,

Eğitimciler:

• Ahşap teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• İlköğretim mezunu olmak.

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 240 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Bilgisayar ve yardımcı çizim programı kullanarak iç mekân tefrişi yapabilen ve 

bu programla mobilya tasarlayabilen kişiler yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:

• Geometrik çizimler yapmak,

• Görünüş çıkarmak,

• Bilgisayar kullanmak,

• Doküman hazırlamak,

• Bilgisayarla çizime hazırlık yapma,

• Bilgisayarla iç mekân tefrişi yapmak.

Eğitimciler:

• Ahşap teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 320 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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MOBİLYA DÖŞEME DİKİŞ ELEMANI
(MT-1003)

MOBİLYA DÖŞEME KESİM ELEMANI
(MT-1004)

Amacı: 

Döşeme araç, gereç ve makinelerini kullanarak dikiş yapan, kontrol eden ve meslekî eğitime 

ilişkin faaliyetleri sürdüren nitelikli kişi yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:

• Ahşapta ölçekler ve ölçümlendirme,

• Yaysız sert döşeme çizimi yapmak,

• Yaylı sert döşeme çizimi yapmak,

• Yaysız sert döşeme yapmak,

• Helezon yaylı sert döşeme yapmak,

• Dikişli burleli döşeme yapmak, 

• Kılıf hazırlamak,

• Şilte yapmak.

Eğitimciler:

• Ahşap teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak,

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 352 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Döşeme araç, gereç ve makinelerini kullanarak kesim yapan, kontrol eden ve meslekî eğitime 

ilişkin faaliyetleri sürdüren nitelikli kişi yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:

• Ahşapta ölçekler ve ölçümlendirme,

• Yaysız sert döşeme çizimi yapmak,

• Yaylı sert döşeme çizimi yapmak,

• Yaysız sert döşeme yapmak,

• Zikzak yaylı sert döşeme yapmak,

• Kılıf hazırlamak.

Eğitimciler:

• Ahşap teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 150 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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MOBİLYA İMALATÇISI
(MT-1005)

MOBİLYA ÜST YÜZEY İŞLEMCİSİ
(MT-1006)

Amacı: 
Makinelerde ağaç ve ağaç ürünlerini işleyerek sabit ve hareketli mobilya yapan, kontrol eden ve 

meslekî eğitime ilişkin faaliyetleri sürdüren nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:
• Elde rendeleme ve kesme yapmak, delik delmek, yüzey ve kenar şekillendirmek,

• Makinede rendeleme ve kesme yapmak, delik delmek, yüzey ve kenar şekillendirmek,
• Geometrik çizimler yapmak, görünüş çıkarmak,

• Tek veya grup mobilya çizimleri yapmak,
• Kenar ve yüzey kaplama işlemi yapmak,

• Modüler ve antre mobilyası yapmak,
• Çocuk odası, genç odası, yatak odası ve salon mobilyası yapmak,

• Mutfak ve banyo mobilyası yapmak,
• Sabit mobilya birleştirmek,

• Mobilya elemanlarını takmak.

Eğitimciler:
• Ahşap teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,
• Usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak,
• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 300 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Ahşap ve Mobilya sektöründe ihtiyaç duyulan üst yüzey işlemcisi 

elemanını yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:
• Elde rendeleme ve kesme yapmak, delik delmek, yüzey ve kenar şekillendirmek,

• Elde birleştirme ve perdah yapmak,
• Makinede rendeleme ve kesme yapmak, delik delmek, yüzey ve kenar şekillendirmek,

• Makinede birleştirme ve perdah yapmak,
• Geometrik çizimler yapmak, görünüş çıkarmak,

• Renk numunesi hazırlamak,
• Lekeleri çıkarmak, yüzeyi onarmak,

• Boyama yapmak, boyama ve vernikleme hatalarını gidermek,
• Kimyasallarla renk açmak,

• Yüzeyde dekoratif işlemler yapmak,
• Dolgu ve son kat verniği sürmek,

• Son katmanı parlatmak,
• Üst yüzeyde özel işlemler yapmak,

• Mobilya elemanlarını takmak. 

Eğitimciler:
• Ahşap teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,
• Usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• İlköğretimi tamamlamış olmak.

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 
bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 120 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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BOBİNAJCI
(MT-1101)

ELEKTRİK TESİSAT PROJE ÇİZERİ
(MT-1102)

Amacı: 

Elektrik makinelerinin kontrolü, bakımı, onarımı ve sarımlarını, sağlık ve güvenlik şartlarına 

uygun olarak yapabilen bireylerin yetiştirilmesini amaçlar. 

Eğitim İçeriği:

• Elektrik elektronik devrelerinin ölçüm ve hesaplama uygulamaları,

• Temel elektronik uygulamaları ve güç kaynağı yapımı,

• Endüstriyel elektronik uygulamaları ve onarımları,

• Motorların mekanik kısımlarının bakımı ve onarımı,

• Kollektörlü ve kollektörsüz motorların elektrikli bakımı ve onarımı,

• Bir ve üç fazlı trafo sarımları ve onarımı,

• Elektrik makinelerinin bakım, onarım ve sarımları.

Eğitimciler:

• Elektrik - Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan 

alan öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Bu programla ilgili yeterliliği bulunan usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• İlköğretimi tamamlamış olmak, 

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak. 

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 320 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Her türlü elektrik tesisat projelerini yönetmeliklere uygun 

olarak çizme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. 

Eğitim İçeriği:
• Elektrik akımı, elde edilmesi ve etkileri ile ilgili temel esasları uygulamak,

• Elektrik-elektronik devre şemalarını doğru okuyup, eksiksiz çizebilmek,
• Elektrik-elektronik devre ve şemalarını çizerek simülasyonu yapmak, 

• Elektrik-elektronik devre ve şemalarına ait baskı devreleri çizmek,
• Verilen proje şemasını çizim programında çizmek anahtarlama ve tetikleme elemanlarını, 

katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabilmek,
• Transduser ve sensörleri, katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabilmek, 

• İşlemsel yükselteçleri elektronik devrelerde kullanma,
• Sistem analizi yapıp tespit edilen arızaları giderebilmek, 

• Aydınlatma projelerini çizmek,
• Dış aydınlatma ve kuvvet projelerini çizmek,

• Topraklama projelerini çizmek. 

Eğitimciler:
• Elektrik – Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,
• Bu programla ilgili yeterliliği bulunan usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• İlköğretimi tamamlamış olmak, 

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 
bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak. 

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 480 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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ELEKTRİK TESİSATÇISI
(MT-1103)

OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ
(MT-1104)

Amacı: 
Binalara ve yapılara ait elektrik tesisatını projeye uygun olarak döşeme, tesisatın kontrol, bakım 

ve onarımı yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:
• Temel elektrik malzemelerinin bağlantılarını yapmak,

• Elektriksel büyüklükleri hatasız ve güvenli bir şekilde ölçmek,
• Analog ve lojik devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri hatasız olarak kurmak,

• Gerilim çoklayıcılar, doğrultma, filtre ve regüle devrelerini 
hatasız olarak kurmak, Güç kaynağı yapmak,

• Elektrik – elektronik devre şemalarını doğru okuyabilmek,
• Sistem analizi yapıp tespit edilen arızaları giderebilmek,

• Zayıf akım tesis bakım onarımını yapmak, 
• Enerji giriş sistem montaj ve bağlantılarını yapmak, 

• Dağıtım tablo montaj ve bağlantılarını yapmak,
• İç aydınlatma ve priz tesisatı montaj ve bağlantılarını yapmak, 

• Dış aydınlatma sistem montaj ve bağlantılarını yapmak, 
• Topraklama ve paratoner tesis montaj ve bağlantılarını yapmak,

• Kuvvet tesisat bağlantılarını yapmak,
• Yapı ve kuvvet tesisi bakım onarımını yapmak.

Eğitimciler:
• Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi 

olan alan öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,
• Bu programla ilgili yeterliliği bulunan usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:
• İlköğretimi tamamlamış olmak, 

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 
bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak. 

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 600 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Binek, hafif ve ağır hizmet tipi araçlardaki (iş makineleri ve traktörler dahil) elektrik 

donanımlarının arıza teşhis, ayar, bakım ve onarım işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre 

içerisinde yapma becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• Temel elektrik ve elektronik işlemlerini yapmak,

• Akü ve otomotiv elektrik tesisatı işlemlerini yapmak, 

• Marş sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,

• Şarj sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,

• Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,

• Güvenlik ve konfor sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,

• Aydınlatma ve uyarı sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak, 

Eğitimciler:

• Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında eğitim almış ve sektör deneyimi olan alan 

öğretmenleri, teknisyen ve meslek elemanları,

• Bu programla ilgili yeterliliği bulunan usta öğreticiler.

Kimler katılabilir:

• İlköğretimi tamamlamış olmak, 

• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak 

bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak. 

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 400 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ EĞİTİMİ
(MD-101)

EKİP ÇALIŞMASI VE MOTİVASYON
(MD-102)

Amacı: 
Bu program ile profesyonel beden dili okuma ve kullanma becerilerini 

geliştirmek isteyenlerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Eğitim İçeriği:
• İletişimin önemi,
• Beden Dili Nedir?
• İletişim Modelleri,

• Sözel Olmayan İletişim,
• Bedenin anlattıkları,

• El, kol ve parmak hareketleri,
• Oturma biçimleri ve anlamları,

• Temas ve Mesafe,
• Duyguların yansımaları,

• Olumlu izlenim için yapılması gerekenler,
• Beynimiz ve Beden Dili,

• Uyum ve Güven,
• Beden Duruşu Temel Bilgileri,

• Yüz İfadeleri.

Eğitimciler:
• Bu programla ilgili yeterliliği bulunan eğitmenler,

• İletişim, Halka ilişkiler ve Sosyoloji alanında lisans mezunu olup, 
iletişim konusunda yüksek lisansını tamamlayan eğiticiler. 

Kimler katılabilir:
• Beden Dili hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes,

• Kişisel gelişimine önem verenler,
• Kurumsal firmalarda çalışanlar,

• Beden Dili kullanımında etkin ve başarılı olmak isteyenler.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 16 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Bu eğitimin amacı; Başarılı takım oluşturmanın ilkelerini, koşullarının ne olduğunu; 

takım ruhu ve biz bilinci yaratmada ne gibi süreçlerin rol oynadığını, liderin rolünü ve
 takım üyelerinin yapması gerekenleri uygulamalı örneklerle anlatmaktır.

Eğitim İçeriği:
• Ekip Çalışmasının Tanımı Ve Özellikleri,

• Ekip Çalışmasının Avantajları,
• Ekip Çalışmasının Dezavantajları Ve Yaşanan Sorunlar,

• Liderliğin Ekipteki Önemi,
• Ekip Gelişimi ve motivasyonu,

• Ekip Çalışmasında “teşvik” Prensibi,
• Ekip Çalışmasında İletişim Sistemi,

• Ekip İçerisinde İletişim, Geribildirim ve roller,
• Zor İnsanlarla Başa Çıkma ve Dayanışma,

• Ekip Çalışmasında Toplantı Yönetimi,
• Başarılı Takım Liderinin ve Üyelerinin Özellikleri,

• Hedef Odaklı Ekipler,
• Doğal Liderlik,

• Ekip Üyelerinin Doğal Liderliği,
• Motivasyon Sağlama Becerisi,

• Motivasyonun İş Sonuçları Üzerine Etkileri,
• “Her gün yeniden doğarım” yaklaşımı. 

Eğitimciler:
• Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış konu hakkında 
ayrıca uzmanlığı olan eğitmen, yönetici ve öğretim elemanları.

Kimler katılabilir:
• Orta ve Üst düzey yöneticiler ile takım halinde çalışmak zorunda olan 

üretim ekiplerini sevk ve idare eden takım liderleri. 

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 8 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ
(MD-103)

İLETİŞİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
(MD-102)

Amacı: 

Bu eğitim, topluluk önünde yapılacak etkin bir sunuşun hem içerik hem şekil olarak nasıl 

hazırlanması gerektiği konusunda katılımcıları geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim İçeriği:

• Sunumu hazırlama,

• Sunumun amacının belirlenmesi,

• Sunum planının yapılması,

• Sunum yeri ve donanımı,

• Görsel ve işitsel araçlar,

• Sunucunun yapması gerekenler,

• İzleyici, katılımcı ile iletişim.

Eğitimciler:

• Bu programla ilgili yeterliliği bulunan eğitmenler,

• İletişim, Halka ilişkiler ve Sosyoloji alanında lisans mezunu olup, 

etkili sunum teknikleri konusunda uzman olan yöneticiler. 

Kimler katılabilir:

• Sunum becerilerini geliştirmek isteyen herkes,

• Orta ve Üst düzey Yöneticiler,

• Yönetici Adayları,

• İletişim alanında kendini tanımak ve geliştirmek isteyenler.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 16 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

İletişim yöntem ve teknikleri kursunu bitiren bireyin;

İletişim Yöntem ve Tekniklerine ait temel bilgi ve becerileri kazanabilmesi, kendini doğru ifade 

edebilme, kişisel özelliklere göre, davranış biçimi geliştirebilme, etkin iletişim kurması, beden 

dili ile iletişim kurması, sağlıklı iletişim kurması, grup iletişimi kurması, örgüt iletişimi kurması, 

telefonla iletişim kurmasına ilişkin yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Eğitim İçeriği:

• Etkin iletişim,

• Beden dili,

• Sağlıklı iletişim,

• Grup iletişimi,

• Örgüt iletişimi,

• Telefonla iletişim

Eğitimciler:

• Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan tüm öğretmenler, 

• İletişim alanında lisansüstü, lisans ve ön lisans eğitimi almış kişiler.

Kimler katılabilir:

• İletişim becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyan veya 

insanlarla birebir iletişim kurarak çalışan herkes katılabilir.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 168 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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KAIZEN (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME) EĞİTİMİ
(MD-105)

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ
(MD-106)

Amacı: 
Bu eğitim; KAIZEN hakkında temel bilgilerin yanı sıra uygulama yöntemleri ve 

nasıl kullanılacakları hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi hedefler. 

Eğitim İçeriği:
• KAIZEN Yaklaşımı, 

• Ekip Çalışması,
• KAIZEN Türleri,

• 10 Adım KAIZEN Metodu,
• Problem Çözme Teknikleri,

• Hata Ağacı Analizi,
• Ölçme ve veri toplama,

• KAIZEN Planı oluşturma,
• A3 Raporlama.

Eğitimciler:
• Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış konu hakkında
ayrıca uzmanlığı olan eğitmen, yönetici ve öğretim elemanları.

Kimler katılabilir:
• Çalışanlarının işgücü potansiyelini harekete geçirip bilgi ve becerilerini geliştirip verimli ve 
başarılı olmak isteyen, işveren vekilleri (ilk, orta ve Üst düzey yöneticiler), ve her kademeden 

çalışanlar (ustalar, formenler, mühendisler, şefler, müdürler vb.) katılabilirler.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 8 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- 2. Organize Sanayi Bölgesi 83213 No’lu Cadde, 
No:6 Şehitkâmil/GAZIANTEP

Not: GSO-MEM ’de mesleki eğitimler öncesi ISG, iş-meslek etiği, iletişim becerileri eğitimleri verilmektedir. 

Amacı: 
Bu eğitimin amacı; şirket yöneticilerine çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik 

yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmektir. 

Eğitim İçeriği:
• Ortak zeminde vizyon yaratmak,

• Hedeflere ulaşmak için strateji geliştirmek,
• Akıllı riskler almak,

• Sizi izlemeleri için insanları etkilemek,
• Her seviyede işbirliği sağlamak,

• Kazanan bir takıma, birime ve organizasyona liderlik etmek,
• Sonuçlara ulaşmak için yetki vermek,

• Kişisel ve takım başarısını ayırt etmek,
• Performans standardını belirlemek,

• 8 adımda planlama sürecinde yetkinleşmek,
• Performans hedeflerini stratejik olarak sıraya koymak.

Eğitimciler:
• Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış konu hakkında ayrıca 

uzmanlığı olan eğitmenler ve yöneticiler.

Kimler katılabilir:
• Şirketlerin yönetici adayı ve yetenek havuzunda olan çalışanlar,
• Liderlik ve yönetim becerilerini geliştirerek kendilerini yönetim 

pozisyonlarına hazırlamak isteyen çalışanlar,
• Hâlihazırda yönetim pozisyonlarında çalışıp liderlik ve 

yöneticilik becerilerini keşfetmek ve pekiştirmek isteyen yöneticiler.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 12 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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MESLEK ETİĞİ EĞİTİMİ
(MD-107)

MESLEKİ İNGİLİZCE (MUHASEBE VE FİNANSMAN /
DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ) (MD-108)

Amacı: 

Bu eğitimle meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

• Etik kavramı,

• Etik ve ahlak kavramlarını incelemek,

• Etik sistemlerini incelemek,

• Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek,

• Meslek etiğini inceleme,

• Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,

• Sosyal sorumluluk kavramını incelemek,

• İş yerinde etik ortam sağlamak.

Eğitimciler:

• Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış konu hakkında 

ayrıca uzmanlığı olan eğitmen, yönetici ve öğretim elemanları,

• Meslek etiği konusunda eğitim almış alan öğretmenleri görevlendirilir.

Kimler katılabilir:

• Okuryazar olmak,

• 18 yaşını tamamlamış olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 8 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- 2. Organize Sanayi Bölgesi 83213 No’lu Cadde, 

No:6 Şehitkâmil/GAZIANTEP
Not: GSO-MEM ’de mesleki eğitimler öncesi ISG, iş-meslek etiği, iletişim becerileri eğitimleri verilmektedir. 

Amacı: 
Muhasebe ve finansman / dış ticaret ofis hizmetleri mesleğinin gerektirdiği terminolojiyi 

kullanarak yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve 
becerisine sahip kişi / kişiler yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:
Yabancı dilde mesleki konuları dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak.

Eğitimciler:
• Programın uygulanmasında alanında eğitim almış ve 

tercihen deneyimli olan alan öğretmenleri,
• Programın uygulanmasında bu alanda üniversite mezunu olanlar,

• Üniversite mezunu olup Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 
(YDS) en az 70 puan alanlar,

• Üniversite mezunu olup Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan alanlar,

• Üniversite mezunu olup Üniversiteler arası 
Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan alanlar,

• Üniversite mezunu olup eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
bir sınavdan geçerlik süreleri içinde bu puanlar muadili bir puan almış olanlar.

Kimler katılabilir:
• Ortaöğretimi tamamlamış olmak,

• Seviye A2 belgesine sahip olmak veya merkezlerce yapılacak 
A2 Seviye yeterlilik sınavında başarılı olmak.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 80 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME EĞİTİMİ
(MD-109)

STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ
(MD-110)

Amacı: 
Bu eğitimin amacı; eğitime katılanlara katılımcı, yenilikçi ve yaratıcı olmayı 

özendirmek, birlikte çalışma kültürünü teşvik etmek ve etkili sonuçlar elde etmek 
maksadıyla problemin bir parçası olmak yerine karar verme tekniklerinden 

yararlanarak çözümler önerir hale getirmektir.

Eğitim İçeriği:
• Problemin tanımı,

• Problem çözmenin amacı,
• Kurumsal sorunlar,

• Problem çözme süreci,
• Problem çözme aşamaları,

• Amaç-araç dengesi,
• İşletme stratejisi, birim eylem planları,

• Birimler arası koordinasyon,
• Problem analiz teknikleri,

• Karar verme teknikleri,
• Veri toplama, analizi ve değerlendirme,

• Çalışmaların senkronizasyonu,
• Uygulama, izleme ve değerlendirme.

Eğitimciler:
• Bu programla ilgili yeterliliği bulunan eğitmenler,

• İletişim, Halka ilişkiler ve Sosyoloji alanında lisans mezunu olup, problem 
çözme ve karar verme teknikleri konusunda uzman olan yöneticiler. 

Kimler katılabilir:
• Konuya ilgi duyan veya halihazırda sektörde çalışıp kendini geliştirmek isteyenler,

• Çalışma hayatında ve iş dünyasında başarıyı hedefleyen profesyoneller.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 16 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Kişilerin kendilerini çok daha yakından tanıyarak, onlarda strese sebep olan faktörleri doğru 

yönetebilmelerini sağlamaktır. Ayrıca stresten olabildiğince uzak kalmalarını sağlayarak,
 daha huzurlu ve rahat bir yaşam koşulları oluşturmalarına katkı sağlamaktır.

Eğitim İçeriği:
• Stres nedir ne değildir?

• Stresle başa çıkma ve stres yönetimi,
• Stres kaynakları,

• Stres hakkında yanlış bilinenler,
• İyi stres ve Kötü Stres,

• Stres belirtileri ve çeşitleri,
• Sağlığımızı nasıl etkiliyor?

• Stresle başa çıkmada başvurulan savunma mekanizmaları,
• Stresle baş etmek için uygun olmayan yöntemler,

• Stresle baş etmek için etkili yöntemler,
• Kurumsal Stres Yönetimi,

• Stresin İş hayatına ve İletişim Üzerine Etkileri,
• Stresli Durumları Analiz Etmek,

• Bedensel Tepkileri Denetlemek İçin Solunum Kontrolü Teknikleri,
• Stres altında iletişim içerikli rol oynama.

Eğitimciler:
Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış konu hakkında ayrıca uzmanlığı olan eğitmen, 

yönetici ve öğretim elemanları.

Kimler katılabilir:
• Koşullar ne olursa olsun, stres düzeyini kontrol altında tutmak, iş yerinde performansını, 

yaşam kalitesini artırmak ve ilişkilerini daha iyi yönetmek isteyen herkes.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 8 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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TAKIM RUHU VE İNOVASYON EĞİTİMİ
(MD-111)

YÖNETİCİ ASİSTANI
(MD-112)

Amacı: 
Bu eğitim ile takım çalışanlarında, verimlilik ve işbirliğinin arttırılması, 

ortak hedefe ulaşmak için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması, 
yenilikçi ve keşfeden düşüncenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Eğitim İçeriği:
• Takım ve inovasyon nedir,

•Takımın özellikleri,
• Takımın çeşitleri nelerdir,

• Takım çalışmasının çalışanlara katkısı,
• Başarılı görev dağılımı,

• Zayıf yönlerin geliştirilmesi,
• Takım iletişiminde sinerji,

• Takımı yönetmek,
• Takım içi dayanışma,

• İnovatif Düşüncenin Başarıya Katkısı,
• Hayatın Her Alanında İnovasyon,

• Yaratıcı Düşünce ve Beyin Fırtınası,
• Bireysel ve Kurumsal Gelişimde İnovatif Düşünmenin Önemi.

Eğitimciler:
Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış konu hakkında 

ayrıca uzmanlığı olan eğitmenler, yöneticiler ve akademisyenler.

Kimler katılabilir:
• Üniversite öğrencileri,

• Yeni mezunlar,
• Yönetici ve yönetici adayları,

• Kişisel farkındalığını artırmak isteyenler.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 8 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- 2. Organize Sanayi Bölgesi 83213 No’lu Cadde, 
No:6 Şehitkâmil/GAZIANTEP

Not: GSO-MEM ’de mesleki eğitimler öncesi ISG, iş-meslek etiği, iletişim becerileri eğitimleri verilmektedir. 

Amacı: 
Büro yönetimi, iletişim, organizasyon ve belgeleme işlemlerini yapabilme 

bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirmek.

Eğitim İçeriği:
• Sosyal Hayatta İletişim,

• Telefonla İletişim,
• Randevu ve Konuk Kabulü,

• Beden Dili,
• F Klavye – 1,
• F Klavye – 2,

• Yazı Biçimleme,
• İş Mektubu,
• Belge Akışı,

• Toplantı Organizasyonu,
• Seyahat Organizasyonu.

Eğitimciler:
• Bu alanda akademik eğitim almış ve alanında sektör deneyimi olan eğitmenler,

• Üniversite öğretim elemanları,
• Konusunda sektör deneyimi olan üst düzey yöneticilerden yararlanılacaktır.

Kimler katılabilir:
• Koşullar ne olursa olsun, stres düzeyini kontrol altında tutmak, iş yerinde performansını, 

yaşam kalitesini artırmak ve ilişkilerini daha iyi yönetmek isteyen herkes.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  25 kişi Eğitim Süresi: 344 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ
(MD-113)

Amacı: 
Zaman yönetimi eğitimi; Meşgul olmak ve üretken olmak arasındaki farkı, 

Önceden planlamanın nasıl yapılması gerektiğini, Zamanı bölen, kaybettiren 
şeylerle nasıl baş edileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır. 

Eğitim İçeriği:
• Zaman nedir? Zamanın önemi ve etkin kullanımı,

• Zaman yönetiminin aşamaları,
• Zamanın nasıl kullanıldığını bilmek / keşfetmek,

• Zamanın doğru kullanılması / hedefleri belirlemek,
• Kendi zaman anlayışımızı geliştirmek,

• Zamanı doğru kullanmadaki engelleri belirlemek / saptama,
• Kullanabileceğimiz zaman çeşitleri,

• Nasıl daha fazla üretken olunur?
• Zamanı İyi Değerlendirmenin Bize Kazandıracakları,

• Size daha fazla zaman verilse ne yapardınız?
• Gecikmelerle Mücadele,

• Planlamanın önemi,
• Zaman tuzakları,

• Zaman kaybettiriciler. 

Eğitimciler:
• Konusunda uzman profesyonel yaşam koçları,

• Halkla ilişkiler, sosyoloji veya iletişim alanında üniversite eğitimini tamamlamış 
ve zaman yönetimi uzmanlığı konusunda eğitim almış eğitmenler.

Kimler katılabilir:
• Kariyerine ve iş hayatına yeni atılan ve bu konuda eğitim almak isteyenler, 

• İşletmelerin yönetim kadrosu ve yönetici adayları.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 16 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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Kurumsal
Eğitimler
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ARGE VE YATIRIM PROJESİ PLANLAMA ELEMANI
(MD-201)

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
(MD-202)

Amacı: 
Bu eğitim, Ar-Ge ve yeni ürün Geliştirme personellerine, proje yürütücüsü ve 

uygulayıcılarına, Ar-Ge ve yatırım projelerinin tasarlanması, modellenmesi ve 
yürütülmesi konularında bilgi sağlamayı amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• Ar-Ge ve yatırım projesi nedir?

• Ar-Ge merkezi için aranan şartlar nelerdir?

• Ar-Ge merkezi muafiyetleri nelerdir? 

• Ar-Ge merkezinde yenilik faaliyeti olarak hangi çalışmalar kabul edilmektedir?

• Tasarım merkezi için aranan şartlar nelerdir?

• Tasarım merkezi muafiyetleri nelerdir?

• Tasarım merkezinde yenilik faaliyeti olarak hangi çalışmalar kabul edilmektedir?

• Ar-Ge ve Tasarım merkezi kurmanın şirketlere sağladığı avantajlar nelerdir?

Eğitimciler:

• Ar-Ge ve Tasarım konularında tecrübeli öğretim elemanları, 

• Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme Mühendisleri.

Kimler katılabilir:

• Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme Personelleri,

• Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme hakkında bilgi sahibi olmak

isteyen en az Ortaöğretim mezunları,

• Firma yetkilileri.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 240 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 
azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve 
iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranış kazandırmayı amaçlar.

Eğitim İçeriği:

Eğitimciler:
• İş güvenliği uzmanları, • İş yeri hekimleri.

Kimler katılabilir:
• Okur-yazar olmak,  • Bir iş yerinde çalışan olduğunu belgelendirmek.

Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi        Eğitim Süresi: 

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

• Genel konular
a. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c. İşyeri temizliği ve düzeni,
d. İş kazası ve meslek hastalığından doğan 
hukuki sonuçlar
• Sağlık konuları
a. Meslek hastalıklarının sebepleri,
b. Hastalıktan korunma prensipleri ve 
    korunma tekniklerinin uygulanması,
c. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
d. İlkyardım

• Teknik konular
a. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b. Elle kaldırma ve taşıma,
c. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
d. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
e. Ekranlı araçlarla çalışma,
f. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
g. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile 
tekniklerinin uygulanması,
h. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
i. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
j. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve 
   güvenlik kültürü,
k. Tahliye ve kurtarma

• Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat,
• Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat,
• Tehlikeli işyerleri için en az 16 saat.
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DEPO VE STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ
(MD-203)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ
(MD-204)

Amacı: 
Üretim ve Hizmetlerde kullanılacak malzemelerin ihtiyaç planlaması sonucunda 

stok yönetiminin nasıl yapılacağını, stok yönetimi sistemlerinin nasıl oluşturulacağını 
ve stok malzemelerin depo yönetiminin nasıl yapılacağını konusunda 

katılımcıların bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Eğitim İçeriği:

Eğitimciler:
• Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış konu hakkında ayrıca uzmanlığı olan 

eğitmenler, satın alma uzmanları ve deneyimli yöneticiler.. 

Kimler katılabilir:
• Lojistik - Tedarik Zinciri Yöneticileri, 

• Depo ve Sevkiyat Personeli, 
• Üretim Planlama Yöneticileri,

• Satın alma ve Pazarlama Yöneticileri.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 2 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

STOK VE DEPO YÖNETİMİNİN 
YAPI TAŞLARI

• Tedarik Zinciri Yönetimi
• Lojistik Yönetimi
• Malzeme Yönetimi (MRP)
• Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP)
• Depo ve stok yönetiminin 
   Organizasyondaki yeri ve 
   fonksiyonel önemi
• 21 yüzyılda market usulü depo ve 
   stok yönetimi nedir?
• Market usulü depo ve stok 
   yönetiminin kazanımları

STOK YÖNETİMİNİN 
DETAYLANDIRILMASI VE 
UYGULAMALAR

• Stok Yönetiminin Amacı
• Stok yönetiminin Fonksiyonu
• Stok yönetim modellerinin belirlenmesi
• Stok Maliyet hesaplamaları
• Malzeme sınıflama,
• Ürün ağacı oluşturma ve yerleşim 
   planlaması ABC analizi
• Stok Kontrol sistemleri
• Sipariş yönetimine bağlı olarak: 
   Güvenli stok-kritik stok 
• Malzeme ihtiyaç planlaması
• Giriş lojistiği- çıkış lojistiği ve 
   stok yönetimi
• Stok Yönetimi performans 
   değerlendirme teknikleri

DEPO YÖNETİMİNİN 
DETAYLANDIRILMASI
• Depo yeri belirleme
• Depo tesis yapısı ve özellikleri
• Depo ekipmanları özellikleri
• Depo yerleştirme ve adresleme
• Depo işletim sisteminde 
   IT yapılanma modelleri
• Barcode-RF işletim sistemleri
• Mal kabul ve yerleştirme
• Sipariş kabul ve hazırlama
• Sevkıyat ve rota planlama
• Yükleme ve sevkiyat
• Depo yönetimi performans 
   değerlendirme teknikleri

Amacı: 

Bu programın amacı, insan kaynakları konusundaki temel bilgilerin ve çağdaş 

yöntemlerin teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılmasıdır.

Eğitim İçeriği:

• İK teorisine giriş ve ik yönetimine genel bakış,

• İş analizi, iş tanımı ve yenilikler, 

• Seçme ve yerleştirme,

• Performans yönetimi ve motivasyon,

• Kariyer planlama ve yedekleme,

• Ücret yönetimi, ücret sistemleri ve bordrolama, 

• Çalışma mevzuatı ve temel uygulamalar,

• Eğitim ve gelişim (geliştirme).

Eğitimciler:

Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış İK yöneticileri.

Kimler katılabilir:

• Şirket sahipleri, yöneticileri, yönetici adayları,

• Şirketlerin insan kaynakları birimlerinde çalışanlar,

• Personelcilikten insan kaynaklarına geçiş yapmak isteyenler,

• İnsan kaynaklarına ilgi duyan bu alanda uzmanlaşmak isteyen herkes.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 40 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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İŞE ALIM VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
(MD-205)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
(ISO 9001: 2015) (MD-206)

Amacı: 
“Doğru İşe Doğru İnsan” felsefesinden yola çıkarak işe alım sürecinde yer alan 

ve/veya yer almak isteyen kişilere gerekli becerileri kazandırmak.

Eğitim İçeriği:
• Personel Seçme ve Yerleştirme Süreci 
• Personel Temin Yöntemleri Nelerdir? 

• Etkin İlan Hazırlama, 
• İlan Verme ve İnternet Kaynaklarını Etkili Kullanma Teknikleri, 

• Aday Başvuru Takip Sistemi Kurma, 
• Mülakat Nedir? 

• Mülakat Çeşitleri ve Mülakat öncesi hazırlık,
• Mülakat Sırasında Değerlendirilecekler, 

• Mülakatta Etkin Soru Sormak, 
• Yetkinlik Nedir?

• Star Tekniği ve Soru Oluşturmak, 
• Beden Diline Yönelik İpuçları,

• İyi Bir Mülakat İçin Nelere Dikkat Etmek gerekir,
• Mülakat Sonrasında Yapılan Değerlendirme Hataları, 

• Doğru Aday Seçimi ve İş Teklif Süreci.

Eğitimciler:
Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış konu hakkında 

ayrıca uzmanlığı olan eğitmenler ve uzman personeller.

Kimler katılabilir:
• Ekiplerini daha başarılı yönetmek isteyen Yöneticiler,

• Liderler, 
• Patronlar, 
• Yöneticiler,

• Yönetici yardımcıları.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 40 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Katılımcılara kuruluşlarında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması 

ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgiyi vermek. 

Eğitim İçeriği:
• Terminoloji,

• Kalite yönetim prensipleri,
• Yüksek seviyeli yapı,

• Proses yaklaşımı,
• Risk tabanlı düşünme,

• ISO 9000 serisi standartları,
• Standart şartları,
• Kalite anlayışı,

• Dokümantasyon kavramı,
• Süreksel ve sürekli iyileştirme,

• ISO 9001:2015 şartları.

Eğitimciler:
Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış konu hakkında ayrıca 

uzmanlığı olan eğitmenler ve yöneticiler.

Kimler katılabilir:
Çalıştıkları firmalarda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulamak isteyen 
çalışanlar, CV’lerinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili tecrübelerini 
katmak isteyen çalışanlar, öğrenciler, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile 

yönetilen firma çalışanları katılabilir. 

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 16 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
(MD-207)

KURUMSALLAŞMA VE KURUM KÜLTÜRÜ
(MD-208)

Amacı: 
İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli kriz yönetimi becerilerinin 

kazanılmasını, krizleri fırsata çevirmeyi ve krizleri oluşmadan öngörmeyi hedefler.

Eğitim İçeriği:
• Kriz Nedir?

• Krizin Özellikleri,
• Krize Yol Açan Etmenler,
• Kriz Yönetim Teknikleri,

• Kriz Yönetim Planı,
• Kriz Yönetim Süreci,

• Kriz İletişimi,
• İşletmelerde Kriz Yönetimi,

• Yönetimde Kriz,
• Yönetimdeki Kriz Dönemleri,

• Örnek Kriz Yönetimi,
• Örnek Kriz İletişimi.

Eğitimciler:
Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış konu hakkında ayrıca uzmanlığı olan eğitmenler.

Kimler katılabilir:
• Yöneticiler,

• Yönetici adayları,
• Kriz yönetimi yetkinliğine ihtiyaç duyan tüm kadrolar.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 1 Tam Gün

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Günümüz rekabet ortamında kurumsallaşamayan aile şirketlerini bekleyen tehlikeler 

açıkça görülmektedir. Bu programın amacı, aile şirketlerinin yönetim ve 
kurumsallaştırılması yaklaşımlarını tanıtmaktır.

Eğitim İçeriği:
• Şirketin temel amaçlarının belirlenmesi,
• Hedef, vizyon, misyonun tanımlanması,

• Kurum yapısının ve organizasyon şemasının oluşturulması,
• Kurumsal imaj ve firmalarda saygınlık,
• Kurumsal kimliği oluşturma aşamaları,

• Kurumsallaşma amaçlarının belirlenmesi, 
• Kurumsallaşmanın hedef pazarlar ve mali boyutu,

• Kurumsallaşmanın müşteri etkisi ve boyutu,
• Kurumsallaşma süreci.

Eğitimciler:
Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış konu hakkında ayrıca uzmanlığı olan 

eğitmen, yönetici ve öğretim elemanları.

Kimler katılabilir:
• Şirketlerin İnsan Kaynakları Yöneticileri,

• Şirketlerin İnsan Kaynakları Departmanında çalışanlar,
• Kendi işini kurmak isteyen girişimciler,

• Kendi ekibini kuracak olan ekip liderleri, yöneticileri.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 8 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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MALİ TABLOLAR ANALİZİ EĞİTİMİ
(MD-209)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
(MD-210)

Amacı: 
Mali tabloların tanıtılması, doğru bir şekilde yorumlanması ve bu sayede firmanın 

finansal durumunun tespitinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:
• Muhasebe Kavramları ve Giriş

• Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği
• Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi

• Mali Tabloların Yönetsel Analizi ve Değerlemesi için Okunmasına Giriş
• Mali Analiz Teknikleri

• Öz kaynak Defter Değeri ve Öz kaynak Market Değeri Kavramları
• FAVOK  (EBITDA) Anlamı ve Hesaplanması

• FAVOK  (EBITDA) Mali Analizlerde Nasıl Kullanıldığı
• İşletme sermayesi tanım, hesaplanması ve analizi

• Net borçluluk hesaplanması ve analizi
• Rantabilite analizi

• Nakit Akım Tablosu Analizde Yorumlanması ve Analizde Kullanımı
• Paranın Zaman Değeri

• Şirket Değerleme Yöntemleri

Eğitimciler:
Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış ve konu 

hakkında uzmanlığı olan eğitmenler, yöneticiler.

Kimler katılabilir:
• Hisse senedi yatırımcıları,

• Şirket ortakları,
• Şirket yöneticileri, 

• Kredi analizi yapmak durumunda olan finans şirketleri çalışanları.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Bu eğitim; Çalışanların ve yöneticilerin günümüzdeki müşteri ihtiyaçlarını anlamasını, 

Satış sürecini yönetmesini ve satış sonrası müşteri taleplerini karşılama 
yöntemlerini öğretmeyi hedeflemektedir.

Eğitim İçeriği:

• Müşteri, Tanımlar, temel kavramlar

• MİY tanımı, kapsamı, önemi

• Müşterilerle iletişim ve boyutları

• Hizmetlerde müşteri bağlılığı ve kalite

• Müşteri ilişkilerinde stratejik yaklaşım

• MİY planlaması ve uygulama süreci

• Örgüt kültürü ve müşteri ilişkileri

• MİY uygulamaları

• MİY karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

• Müşteri ilişkilerini ölçme ve ölçme teknikleri

Eğitimciler:

Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış konu hakkında 

uzmanlığı olan eğitmenler ve yöneticiler.

Kimler katılabilir:

• Müşteriyle herhangi bir şekilde temas kuran tüm çalışanlar, 

Müşteri ilişkileri, Pazarlama, CRM takımı çalışanları, Bölüm yöneticileri.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 20 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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PERSONEL YÖNETİMİ VE BORDRO EĞİTİMİ
(MD-211)

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
(MD-212)

Amacı: 

Bu eğitimin amacı bordrolama işlemleri için kritik temel becerileri geliştirmenize ve 

yasal prosedürleri anlamanıza yardımcı olmaktır.

Eğitim İçeriği:

• Ücret, Yasal Kesintiler, Brütten Nete Çözümlü Anlatım, Fazla Mesai,

• İşveren Maliyeti, Genel Tatil ve Hafta Tatilinde Çalışma, Yıllık Maliyet Hesaplama Örneği,

• Gelir Vergisi ve Gelir Vergisi Matrah İndirimleri, Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı,

•SGK Matrah İndirimleri, Devreden SGK Matrahı ve Asgari Geçim İndirimi,

• Genel Tekrar, Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamaları,

• Peşin Ödenen Yıllık İzin, İkale,

• SGK İşveren Teşvikleri,

• Bordro Workshop Çalışması. 

Eğitimciler:

Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış konu 

hakkında uzmanlığı olan eğitmenler ve yöneticiler.

Kimler katılabilir:

İnsan Kaynakları, personel ve muhasebe bölümlerinde çalışan elemanlar, 

uzman adayları, uzman yardımcıları ve yöneticiler.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Katılımcılar bu bilgi alanlarında edindikleri becerileri projeleri başlatma, 

planlama, uygulama, kontrol ve kapatma süreçlerinde kullanarak, ve örnekler uygulayarak, 
sertifika eğitimini tamamlayacaklardır.

Eğitim İçeriği:
• Proje Yönetimine Giriş,

• Projelerde Organizasyon Yapıları,
• Proje Başlatma ve Planlama Süreçleri,

• Proje Uygulama Süreçleri,
• Proje İzleme ve Kontrol Süreçleri,

• Proje Kapatma Süreçleri,
• Proje Kapsam ve Zaman Yönetimi,
• Proje Maliyet ve Kalite Yönetimi,

• Proje Risk Yönetimi,
• Proje Tedarik Yönetimi.

Eğitimciler:
Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış konu hakkında ayrıca 

uzmanlığı olan eğitmen, yönetici ve öğretim elemanları.

Kimler katılabilir:
• Her sektörden proje sponsorları, proje sahipleri, kullanıcılar, 

proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri… vb.). 
• Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler. 

Profesyonel anlamda Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 60 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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SATIŞ BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ
(MD-213)

YANGIN EĞİTİMİ
(MD-214)

Amacı: 
Satış ve müşteri temsilcilerinin, satışa sundukları ürün ya da hizmetlerinin teknik ve sektörel 
özelliklerine uygun bir satış stili geliştirmelerini sağlamak, müşterilerle kurdukları ilişkilerin 

düzeyini yükseltmek, ikna, müzakere ve sunum becerilerini geliştirmek, değişen müşteri istek ve 
ihtiyaçlarına uygun günümüz profesyonel satış sürecinin gereklerini, kişisel yetkinlik ve yeterlilik 

kriterlerine göre benimsemelerini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği:
• Satış ve Satış Sonrası Müşteri İlişkileri,

• Müşteri Algıları ve Satın Almalarındaki Değişen Tercihler,
• Etkili Satış Sunumları,

• Satışta Kişisel ve Tekniksel Yetkinliklerin Maksimum Kullanımı,
• Satış İletişiminde Özgüven,

• İkna Psikolojisi ve Satışta İkna Teknikleri,
• Farklı Müşteri Profilleri ve Satın Alma Nedenleri,

• Satışta Esneklik,
• Müşteriyi Tanıma ve Önyargılardan Arınma,

• Satışta Kişisel İz Yaratmak,
• Satışta Sözlü İletişim,

• Diksiyon ve Etkili Konuşma,
• Satışta Yaşanan İletişim Hataları,

• Satışta Soru Sorma Teknikleri

Eğitimciler:
Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış konu hakkında 

ayrıca uzmanlığı olan eğitmen ve yöneticiler.

Kimler katılabilir:
• Satış ve Pazarlama konusunda uzmanlaşmak isteyenler,

• Halen satış ya da pazarlama mesleğini icra eden bu alanlarda kendisini geliştirmek isteyenler,
• Satış konusunda bilgi edinmek isteyenler.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 

Bu eğitim ile katılımcılara; yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri 

tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, 

yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek hedeflenmiştir. 

Eğitim İçeriği:

• Yangın Nedir? Yanmanın Çeşitleri, Yangının Çıkış Sebepleri, Oluşum Safhaları

• Bina Yangın Ekipleri ve Görevleri

• Yangın Söndürme Maddeleri ve Cihazlarının Çeşitleri

• Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması, Bakmı, Kontrolü

• Yangın Anında Hareket Tarzı

• Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar

• Acil Eylem Planları

• Yangından Korunma Giysileri ve Teçhizatları

Eğitimciler:

• İtfaiye Personeli, 

• Birinci seviye yangın eğitim uzmanı. 

Kimler katılabilir:

Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri katılabilir.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  25 kişi Eğitim Süresi: 20 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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Dış Ticaret
ve Muhasebe 

Eğitimler
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBECİ
(MD-301)

DIŞ TİCARET ELEMANI
(MD-302)

Amacı: 
Muhasebe işlemlerini bilgisayar programı yardımı ile yapabilen kişiler yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği:

• Defter ve belgeleri temin ve tasdik ettirmek,

• Fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek,

• İşletme defteri düzenlemek,

• Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan belgeleri düzenlemek ve menkul kıymetleri seçmek,

• Bilanço düzenlemek,

• Büyük defter ve mizan düzenlemek,

• Varlık hesaplarını kaydetmek,

• Kaynak hesaplarını kaydetmek,

• Paket programı kurmak ve ayarlarını yapmak,

• Cari hesap işlemleri yapmak,

• Çek senet takibi yapmak,

• Ön muhasebe işlemleri yapmak.

Eğitimciler:

• Muhasebe ve Finansman alanında eğitim almış alan öğretmenleri veya meslek elemanları,

• Pazarlama ve Perakende alanında eğitim almış alan öğretmenleri veya meslek elemanları.

Kimler katılabilir:

• En az lise mezunu olmak,

• İyi seviyede MS Office programı kullanabilmek.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 304 Saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri takip etme ve dış ticaret 

muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerine sahip nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar. 

Eğitim İçeriği:
• Dış ticaret kavramlarını tespit etmek,

• Dış ticaret bağlantıları kurmak
• Dış Ticarette Yönetim Teknikleri,
• İhracat ve İthalat Prosedürleri,

• Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları,
• Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri- Incoterms 2010,

• Dış Ticarette Kullanılan Belgeler,
• Dış ticarette ödeme Yöntemleri, 

• İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri,
• Dış ticarette Serbest Bölgeler,
• Nakliye ve Sigorta İşlemleri,

• Dış Ticarette Kalite, Çevre, Güvenlik,
• Global Ekonomi.

Eğitimciler:
• Üniversite Öğretim Elemanları,

• İhracatçı Birlikleri, Serbest Bölge, KGF, Gümrük, 
Kalkınma Ajansı, YMM, SMM odaları temsilcileri ve yöneticileri, 

Sektör deneyimi olan üst düzey yöneticiler

Kimler katılabilir:
Temel dış ticaret bilgisine ve orta seviye İngilizce yabancı dil bilgisine sahip olup 

dış ticaret alanında uzmanlaşmak ve iş bulmak isteyen kişiler.

     Her Bir Kurs Grubu Sayısı:  20 kişi Eğitim Süresi: 300 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
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DIŞ TİCARETTE UZMANLAŞTIRMAEĞİTİMLERİ
(Program 1) (MD-303)

DIŞ TİCARETTE UZMANLAŞTIRMAEĞİTİMLERİ
(Program 2) (MD-304)

Amacı: 
Gaziantep ve bölgemizde ithalat-ihracat yapan firmaların elemanlarını ya da ithalat-ihracat 

konusunda alt yapısı bulunan kişileri, temel bilgilerden başlayıp güncel mevzuata uygun 
eğitimler vererek dış ticaret konusunda uzman olmalarını sağlamak.

Eğitim İçeriği:

Eğitimciler:
• Üniversite Öğretim Elemanları,

• İhracatçı Birlikleri, Serbest Bölge, KGF, Gümrük, Kalkınma Ajansı, 
YMM, SMM odaları temsilcileri ve yöneticileri, Bankaların bölge müdürleri,

• Dış Ticaret konusunda sektör deneyimi olan üst düzey yöneticiler.

Kimler katılabilir:
• Dış Ticaret alanında kariyerini profesyonelce şekillendirmek 

isteyen dış ticaret bölümü çalışanları ve yöneticileri,
• Bulunduğu şirkette dış ticaret üzerine kendini geliştirmek isteyenler,

• Temel dış ticaret bilgisine sahip olup bu alanda uzmanlaşmak isteyenler.

     Eğitim Süresi: 600 Saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

Amacı: 
Gaziantep ve bölgemizde ithalat-ihracat yapan firmaların elemanlarını ya da ithalat-ihracat 

konusunda alt yapısı bulunan kişileri, temel bilgilerden başlayıp güncel mevzuata uygun
 eğitimler vererek dış ticaret konusunda uzman olmalarını sağlamak.

Eğitim İçeriği:

Eğitimciler:
• Üniversite Öğretim Elemanları,

• İhracatçı Birlikleri, Serbest Bölge, KGF, Gümrük, Kalkınma Ajansı, 
YMM, SMM odaları temsilcileri ve yöneticileri, Bankaların bölge müdürleri,

• Dış Ticaret konusunda sektör deneyimi olan üst düzey yöneticiler.

Kimler katılabilir:
• Dış Ticaret alanında kariyerini profesyonelce şekillendirmek isteyen 

dış ticaret bölümü çalışanları ve yöneticileri,
• Bulunduğu şirkette dış ticaret üzerine kendini geliştirmek isteyenler,

• Temel dış ticaret bilgisine sahip olup bu alanda uzmanlaşmak isteyenler,

 Eğitim Süresi: 450 saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

• Temel Beceriler (İletişim, Veri Toplama Teknikleri, 
   Fikir Üretme Teknikleri, Sosyal Medya Kullanımı, 
   Kişisel Gelişim, İş Sağlığı ve Güvenliği)
• Global Ekonomiye Bakış (Para Politikaları ve 
   Ticaret Anlaşmaları) 
• Uluslararası Pazarlama Ve İhracatta 
   Müşteri Bulma Teknikleri, 
• Dış Ticarette Yönetim Stratejileri Ve 
   İş Geliştirme Teknikleri
• Dış Ticarette Yazışma Teknikleri
• Ticarette İngilizce

• İhracat Uygulamaları Ve Prosedürleri
• İthalat Uygulamaları Ve Prosedürleri
• Gümrük Mevzuatı Ve Uygulamaları
• Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri 
• Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
• Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri
• İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri
• Serbest Bölgeler
• Dış Ticarette Nakliye Ve Sigorta İşlemleri
• Dış Ticaret Muhasebe İşlemleri
• Dış Ticarette Kalite, Çevre, Güvenlik

• Temel Beceriler (İletişim, Veri Toplama Teknikleri, 
    Fikir Üretme Teknikleri, Sosyal Medya Kullanımı, 
    Kişisel Gelişim, İş Sağlığı ve Güvenliği)
• Global Ekonomiye Bakış (Para Politikaları ve 
   Ticaret Anlaşmaları),
• Uluslararası Pazarlama Ve İhracatta 
   Müşteri Bulma Teknikleri, 
• Dış Ticarette Yönetim Stratejileri 
   Ve İş Geliştirme Teknikleri,
• Dış Ticarette Yazışma Teknikleri,
• Ticarette İngilizce,

• İhracat Uygulamaları Ve Prosedürleri,
• İthalat Uygulamaları Ve Prosedürleri,
• Gümrük Mevzuatı Ve Uygulamaları,
• Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri, 
• Dış Ticarette Kullanılan Belgeler,
• Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri,
• İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri,
• Serbest Bölgeler,
• Dış Ticarette Nakliye Ve Sigorta İşlemleri,
• Dış Ticaret Muhasebe İşlemleri,
• Dış Ticarette Kalite, Çevre, Güvenlik.
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İSTİHDAM GARANTİLİ DIŞ TİCARETTE UZMANLAŞTIRMA
EĞİTİMLERİ (Program 3) (Program 3) (MD-305)

Amacı: 
Gaziantep ve bölgemizde ithalat-ihracat yapan firmaların elemanlarını ya da ithalat-ihracat konusunda 

alt yapısı bulunan kişileri, temel bilgilerden başlayıp güncel mevzuata uygun eğitimler vererek dış ticaret 
konusunda uzman olmalarını sağlamak.

Uygulama: 
• Bu eğitim programı, GSO tarafından koordine edilen UR-GE projelerinden 

her hangi birinde yer alan firmalar için uygulanacaktır.
• Kursiyer seçimleri firmalar ile birlikte yapılacak,

• İşletmede istihdam edilen kursiyer, 6 saat GSO-MEM’de teorik eğitim ve 
2 saat işletmede uygulamalı eğitim alacaktır.

İstihdam sağlayan firmalara sağlanacak teşvikler: 
• Ekonomi Bakanlığı Destekleri: GSO tarafından koordine edilen UR-GE projelerinin her hangi birinde 

yer alan firmalar bu eğitim ücretinin %75’ini Ekonomi Bakanlığından geri alacak.  
• KOSGEB Destekleri: Lisans mezunu kursiyerleri istihdam edecek firmalar, KOSGEB Nitelikli Eleman 

İstihdam Desteği kapsamında ayda 2.000 TL’ye kadar desteklenebilecek.

Eğitim İçeriği:

Eğitimciler:
• Üniversite Öğretim Elemanları,

• İhracatçı Birlikleri, Serbest Bölge, KGF, Gümrük, Kalkınma Ajansı, 
YMM, SMM odaları temsilcileri ve yöneticileri, Bankaların bölge müdürleri,

• Dış Ticaret konusunda sektör deneyimi olan üst düzey yöneticiler.

Kimler katılabilir:
• Dış Ticaret alanında kariyerini profesyonelce şekillendirmek isteyen dış ticaret bölümü çalışanları ve yöneticileri,

• Bulunduğu şirkette dış ticaret üzerine kendini geliştirmek isteyenler,
• Temel dış ticaret bilgisine sahip olup bu alanda uzmanlaşmak isteyenler.

     Eğitim Süresi: 600 Saat

Eğitim Yeri: GSOMEM- Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi

• Temel Beceriler (İletişim, Veri Toplama Teknikleri, Fikir 
Üretme Teknikleri, Sosyal Medya Kullanımı, Kişisel Geli-
şim, İş Sağlığı ve Güvenliği),
• Global Ekonomiye Bakış (Para Politikaları ve Ticaret 
Anlaşmaları), 
• Uluslararası Pazarlama Ve İhracatta Müşteri Bulma 
Teknikleri, 
• Dış Ticarette Yönetim Stratejileri Ve İş Geliştirme Tek-
nikleri,
• Dış Ticarette Yazışma Teknikleri,
• Ticarette İngilizce,
• İhracat Uygulamaları Ve Prosedürleri,

• İthalat Uygulamaları Ve Prosedürleri,
• Gümrük Mevzuatı Ve Uygulamaları,
• Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri, 
• Dış Ticarette Kullanılan Belgeler,
• Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri,
• İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri,
• Serbest Bölgeler,
• Dış Ticarette Nakliye Ve Sigorta İşlemleri,
• Dış Ticaret Muhasebe İşlemleri,
• Dış Ticarette Kalite, Çevre, Güvenlik,
• Uygulamalar. 



136 www . g s o . o r g . t r

2018 EĞİTİM
PROGRAMI


