
Programın amacı

Giyim Üretim Teknolojisi Programı ile, mesleki ahlaka

sahip, alanındaki teorik bilgiyi uygulamaya aktarabilen, iş

hak ve hukukuna bağlı, kendine inanan ve güvenen, iş

disiplini ve üretkenliğiyle çevresine örnek teşkil edebilen,

üretim kültürünü benimsemiş ve bulunacağı ara kademede

en elverişli şartları planlayabilme, hayata geçirme ve

devamlılığını sağlayabilme konusunda gerekli yöneticilik

ruhunu taşıyabilen, tekstil ve hazır giyim sektöründeki

sürekli yenilik ve gelişime açık, mesleki yeterliliğe sahip

insan kaynaklarına olan ihtiyacı karşılayabilen nitelikli

elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

TEKNĠK ALT YAPI VE LABORATUVARLAR

Program bünyesinde, tekstil ve hazır giyim sektöründeki

yenilikler göz önüne alınarak hazırlanmış, mesleki pratik ve

yeterliliklerin kazandırılmasında faydalanılan atölye imkânları

bulunmaktadır. Öğrencilerimizin alanlarına yönelik olarak

geliştirilen ders programı doğrultusunda öğrenim gördükleri

eğitim atölyesi ve uygulama derslerinin gerçekleştirildiği,

öğrenciler ile üretim alanında çalışmaların yapıldığı üretim

atölyesi mevcuttur.

Öğrencilerin teorik derslerde gösterilenlerin uygulamalarını

yaptıkları ve konuları daha iyi anlamaları amacıyla çeşitli hazır

giyim örneklerinde bulundukları üretim atölyemizde; 15 adet

bilgisayarlı ve düz sanayi tipi dikiş makinesi, 2 adet 5 iplik overlok

makinesi, 1 adet reçme makinesi, 1 adet sanayi tipi ütü, 2 adet

kesim masası, 10 adet prova mankeni, 1 adet prova kabini ve

aynası yer almaktadır.

ENDÜSTRĠYE DAYALI EĞĠTĠM

Öğrencilerimiz okulda görmüş oldukları teorik ve uygulamalı

öğrenimlerini pekiştirmek ve mesleki deneyim kazanmak

amacıyla 2. ve 4. Yarıyıl sonlarında 30’ar iş günü olmak üzere

toplam 60 iş günü staj yapmaktadırlar.

Teknik geziler

Bölüm öğrencilerinin öğrenim gördükleri meslek dalını daha iyi

tanımaları ve sektörü yakından görmeleri amacıyla farklı

zamanlarda çeşitli teknik geziler düzenlenmektedir.

MEZUNLARININ ÇALIġMA ALANLARI

Giyim Üretim Teknolojisi Programını başarıyla tamamlayan

öğrenciler; tüm tekstil ve hazır giyim özel sektöründeki

firmaların veya kamu kurumlarının alanlarıyla ilgili

kısımlarının tasarım, planlama, üretim, pazarlama ve yönetim

gibi çeşitli bölümlerinde çalışma fırsatı bulabilirler.
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MEZUN OLACAK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKEY GEÇĠġ 

YAPABĠLECEKLERĠ ALANLAR

Moda Giyim Tasarımı

Moda Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Tekstil

Hazır Giyim Öğretmenliği

Tekstil Öğretmenliği

Tekstil Terbiye Öğretmenliği

Tekstil Mühendisliği

NEDEN MERZĠFON MESLEK YÜKSEKOKULU       

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI?

Dinamik, idealist ve yenilikçi eğitim kadrosu ve en son

teknolojilere sahip üretim atölyesinde farklı uygulama

imkânları bulunan programımız, mezunlarına mesleklerinde

üstün başarı kazanmalarını sağlayacaktır.
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