
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 

 
• Ayakkabı tasarımı ve üretimi yapılabilir. 
• Saraciye üretimi ve tasarımı yapılabilir. 



BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

• Ağ işletmenliği bakımı yapılabilir. 
• Bilgisayar satışı, tamir ve teknik servisçiliği yapılabilir. 
• Veri tabanı ve web programcılığı yapılabilir. 



ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 

• Okul içinde çocuk kreş ve anaokulu açılarak öğrencilerin çalışması sağlanabilir. 



DENİZCİLİK ALANI 

• Gemi makinelerinin tamir ve bakımı yapılabilir. 
• Su ürünlerinin yetiştirilmesi ve satılması işleri yapılabilir. 



EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ 

• El sanatları alanlarında üretilen malzemelerin satışı yapılabilir. 



ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 
ALANI 

 
• Büro malzemeleri bakım ve onarım işleri yapılabilir. 
• Elektrikli ev aletleri bakım ve onarım işlemleri yapılabilir. 
• Asansör bakım sözleşmeleri imzalanarak asansör bakımları yapılabilir. 
• Görüntü ve ses sistemleri işleri yapılabilir. 



ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 
TEKNOLOJİLERİ 

• Mekatronik alanında piyasa ihtiyaçları doğrultusunda basit işlemler yapılabilir. 



 
GEMİ YAPIMI ALANI 

 

• Sandal ,kayık üretimi yapılabilir. 
• Tekne Aksesuarları imalatı yapılabilir. 
• Sandal, kayık ve gemilerin onarım bakım işleri yapılabilir. 



 
GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI 

 

• İşlenmiş gıda üretimi ve satışı yapılabilir.  
• Fermente gıda üretimi ve satışı yapılabilir. 
• Gıda firmalarına laboratuvar hizmeti verilebilir. 
• Gıda ürünlerinin denetlemesi yapılabilir. 



GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 
ALANI 

• Müsamere kıyafetleri üretim ve satışı yapılabilir.  
• Okul forması imalat ve satışı yapılabilir. 
• Okul perdesi üretimi ve satışı yapılabilir. 
• Otellerin nevresim, çarşaf vb. üretimleri yapılabilir. 
• Özel siparişler vb. yapılabilir. 



GRAFİK TASARIM ALANI 

• Okulların fotoğraf çekimleri yapılabilir. 
• Mezuniyet yıllıkları hazırlanabilir. 
• Dergi ve gazete çalışmaları yapılabilir. 
• Okulların Fotoğraf ve gazete çalışmaları yapılabilir.  
• Broşür, afiş basımları yapılabilir. 
• Özel günlerle ilgili davetiye, kitapçık basımı ,promosyonlar, brief dosyası  imalat ve satışları 

yapılabilir.  



GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ 
ALANI 

• Okul bünyesinde açılacak kuaför ve cilt bakımı ünitesinde hizmet verilebilir. 
• Makyaj hizmetleri verilebilir. 
• Sahne için efekt makyajları yapılabilir. 
 



HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON 
ALANI 

• Ürün ve hizmet tanıtımı yapılabilir. 
• Organizasyon faaliyetlerini yürütme işleri gerçekleştirilebilir. 
• Anket uygulama işleri yürütülebilir. 
• Araştırma raporu hazırlama işleri yapılabilir. 
• Tanıtım ve pazarlama yapılabilir. 
• Sosyal medya hesapları yürütülebilir. 



HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ 
ALANI 

• Evlerde ,hastanelerde, bakım evlerinde , huzurevlerinde bakım hizmetleri sunulabilir. 
 



 
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI 

ALANI  
 

• Taze süt ,yumurta, et  vb. ürün üretimi ve satışı yapılabilir. 
• Veterinerlik hizmetleri verilebilir. 



 
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI 

 

• Yapı resimleri çizilebilir. 
• Yapı maketleri yapılabilir. 
• İnşaat sektörü ihtiyaçlarına cevap verilebilir. 



KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI 

• Sabun deterjan, yüzey temizleyicisi vb. temizlik malzemeleri  imalatı ve satışı yapılabilir.  
• Kolonya, parfüm  imalat ve satışı yapılabilir.  
• Boya üretimi ve satışı yapılabilir.  
• İşlenmiş deri ürünleri satışı yapılabilir.  



KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ 
ALANI 

• Uygulama otelleri işletmek. 
• Düzenlenen organizasyonlara hizmet sunmak. 



KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI 

• Piyasanın fason takı imalatı  taleplerine cevap verilebilir. 
• Takı tasarımları yapılabilir. 
• Takılara bakım tadilat işleri yapılabilir. 



 
LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI 

 

• Piyasada ihtiyaç duyulan yem, toprak, su, yaprak, gübre ve bitkisel analizler yapılabilir. 
•  Hayvan sağlığını ilgilendiren bütün fiziksel, kimyasal, parazitolojik, biyokimyasal, 

immünoserolojik ve mikrobiyolojik analizleri laboratuvarda yapılabilir. 



MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI 

* Piyasada ihtiyaç duyulan maden analizlerini yapılabilir. 



MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 

* Makine Ressamlığı dalında makine çizimleri yapılabilir. Ürünlerin bakım ve kullanım katalogları 
hazırlanabilir. 
* Makine bakım onarım dalında; arızalı makinelerin bakım ve onarımı yapılabilir. 
* Bilgisayarlı Makine İmalatı dalında CNC tezgahlarda piyasanın ihtiyacı olan parçalar üretilebilir. 
* Bilgisayar destekli iki ve üç boyutlu çizimler yapılabilir. 
* Piyasanın istediği makine parçaları üretilebilir. 



MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI 

• Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu matbaa basım konusundaki tüm işler yapılabilir.  
• Fotoğraf çekimleri yapabilir. 
• Katalog hazırlama işleri , davetiyeler yapılabilir. 



METAL TEKNOLOJİSİ ALANI 

• Piyasanın isteği  doğrultuda kaynak işleri yapılabilir.  
• Kaynak yapılarak elde edilen bir çok ürün üretilebilir.  
• Isıl işlemeciliği dalında ısıl işlem ile üretilen ürünler hazırlanabilir.  
• Çelik eşya, mobilya, basit kaldırma ve taşıma araçları, çeşitli su depoları, güneş enerjili 

kolektörleri, merdivenler ve parmaklıklar, çelik çatı sistemlerini vb. uygulamaları, sacdan 
boru işleri yapılabilir.  

• Metal doğramacılık dalında kapı, pencere, parmaklık, vitrin, çelik dolap, cephe giydirme 
işleri yapılabilir. 



 
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI 

ALANI 
 

• Mobilya ve iç mekân ressamlığında; iç mekân yerleşimlerini planlama ve bilgisayarla çizme 
işleri yapılabilir.  

• Mobilya üretimi veya tamiratı yapılabilir.  
• Özel mobilya tasarımları yapılabilir. 
• İhtiyaca uygun farklı mobilya konsept çizimleri ve üretimleri yapılabilir.  
• Ahşaptan üretilen kapı, pencere, masa, sıra, dolap vb. ürünler üretilebilir. 



MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ 
ALANI 

• Araçların hafif bakım işlemleri gerçekleştirilebilir.  
• Egzoz muayene işlemleri yapılabilir.  
• Oto boya ve kaporta düzeltme işlemleri gerçekleştirilebilir. 
•  İş makinelerine bakım yapılabilir. 



MUHASEBE - FİNANSMAN ALANI 

• İşletmelerin kuruluşu, faaliyetlerine ait belgelerin tasnifi, kayıt işlemleri, dosyalama ve 
arşivleme işlemleri, raporlama, analiz etme, dış ticaret mevzuatı, gümrük işlemleri, 
muhasebe kayıtları hizmetleri yapılabilir. 

• Ön Muhasebe, genel muhasebe uygulamalarına ilişkin yazılım programı geliştirilerek, 
satış, satış sonrası destek, versiyon anlaşmaları vb. yapılabilir. 

• Muhasebe uygulamalarına ilişkin muhasebe eğitim kitleri üretilerek Muhasebe ve 
Finansman Alanı bulunan okullar ile piyasadaki meslek kurslarına satışı yapılıp, satış 
sonrası destek verilebilir, versiyon anlaşmaları vb. yapılabilir. 



MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ALANI 

• Mızraplı halk müziği enstrümanları, mızraplı sanat müziği enstrümanları, mızraplı batı 
müziği enstrümanları ve yaylı enstrümanlar yapılarak satışa sunulabilir.  

• Ayrıca bu ürünlere bakım tamirat hizmetleri sunulabilir. 



PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI 

• Firmaların reyon düzenleme işleri yapılabilir. 



PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI 

• Piyasada ihtiyaç duyulan bütün plastik ürünlerin imalatı yapılabilir.  
• Sektörde ihtiyaç  duyulan plastik kalıp imalatı yapılabilir. 



RADYO-TELEVİZYON ALANI 

• Toplu organizasyonlardaki kamera ve fotoğraf çekimini yapılabilir. 



SANAT VE TASARIM ALANI 

• İç mekan ve dekorasyon ile ilgili işler yapılabilir. 



SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI 

• Çini satışı yapı yerlerden sipariş alınabilir ve yapılan çiniler satılabilir. 



TARIM ALANI 

• Yetiştirilen süs bitkileri toptan veya perakende olarak satışı yapılabilir. 



TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI 

• Tekstil firmalarından alınacak ürünlerin boyama işlemi, baskı ve desencilik işleri 
yapılabilir. 



TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE 
İKLİMLENDİRME ALANI 

• Kombi, klima bakımları ve arızaları yapılabilir. 
• Tesisat bakım ve tadilatları yapılabilir. 



YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 

• Üretimi yapılan yiyeceklerin satışı yapılabilir. 
• Okul içinde öğrenci ve öğretmene yönelik yemek çıkartılabilir. 
• Organizasyonlara yönelik yiyecek hazırlama ve sunma işleri yapılabilir. 


