
Meslek Lisesi Alan 
Tanıtım  Broşürü 

Broşür İçeriği 

1-El Sanatları Teknolojisi Alanı 

2-Sanat ve Tasarım Alanı 

3-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı 

4-Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı 

5– Tekstil Teknolojisi Alanı 

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı 

 Yiyecek ve içecek hizmetleri otel, resto-

ran, kafeterya, pastane, toplu beslenme kurumla-

rı, ulaştırma araçlarının (gemi, uçak, tren gibi) 

mutfakları ve servis hizmetleri vb. yerlerde hij-

yen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek ve 

içeceklerin servise hazır hâle getirilip konuklara 

sunulduğu hizmet alanıdır. 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 
1- Mutfak 
2- Pastacılık 
3- Servis 
4- Bar 
5- Hosteslik 

 

Eğitim ve Kariyer İmkanları 
 

Yiyecek içecek hizmetleri alanından 

mezun olduktan sonra “Yükseköğretim 

Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı 

olanlar, lisans programlarına ya da mes-

lek yüksekokullarının ilgili bölümlerine 

devam edebilirler. Mezun olan öğrencile-

rin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön 

lisans programları da mevcuttur. 

Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından me-

zun olanlar, her türlü konaklama ve seya-

hat işletmelerinde dalları ile ilgili bölüm-

lerde çalışabilirler. Fuar/kongre, oto-

büs/tren, hava yollarının ilgili bölümle-

rinde çalışabilirler. Ayrıca mutfağı, pas-

taneleri olan işletmeler ile her türlü yiye-

cek ve içecek hizmetleri sektöründe gö-

rev alabilirler. 

Tekstil Teknolojisi Alanı 

Tekstil Teknolojisi alanı; iplik üretim tek-
nolojisi, dokuma desinatörlüğü, dokuma ope-
ratörlüğü, dokusuz yüzeyler, endüstriyel yu-
varlak örme, endüstriyel düz örme, endüstri-
yel çorap örme, tekstil boyacılığı, tekstil bas-
kı ve desenciliği, tekstil bitim işlemleri (apre) 
ve tekstil laborantlığı dallarının yeterliklerini 
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veri-
len alandır. 

İplik üretimi, dokuma, örme ve dokusuz ku-

maş üretimi, boyama, baskı, apre gibi kuma-

şı renklendirme ile özelliklerini geliştirme ve 

test işlemlerini yapan meslek alanıdır. Tek-

nolojik gelişmeleri üretime hızla yansıtan 

Türk tekstil sanayisi dünya ülkeleri arasında 

önemli sıralarda yer almaktadır. 

• Alanın Altında Yer Alan Dallar 
1- İplik Üretim Teknolojisi 
2- Dokuma 
3- Dokuma Operatörlüğü 
4- Dokusuz Yüzeyler 
5- Endüstriyel Düz Örme 
6- Endüstriyel Yuvarlak Örme 
7- Endüstriyel Çorap Örme 
8- Tekstil Boyacılığı 
9- Tekstil Baskı ve Desenciliği 
10- Tekstil Bitim İşlemleri (Apre) 
11- Tekstil Laborantlığı 

Eğitim ve Kariyer İmkanları 
Meslek eğitimi, meslek liselerinin Tekstil Teknolojisi 
alanı diploma programında verilmektedir. Lise öğre-

nimlerini bu alanlarda tamamlayan öğrenciler, meslek 
yüksekokullarının alanının devamı niteliğindeki bölüm-
lerine sınavsız geçiş yapabilirler. “Yükseköğretim Ku-
rumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar lisans prog-
ramlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölüm-
lerine ek puanları ile yerleşebileceklerdir. Tekstil Tek-
nolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamu sektörüne 

veya özel sektöre ait işletmelerde çalışabilecekleri gibi 
kendi iş yerlerini de açabilirler.  



Sanat ve Tasarım Alanı 
 
Sanat ve Tasarım alanı; mekân düzenleme-

leri ve tasarımı, resim, heykel ve tasarım uygula-
maları, yüzey süsleme ve dekoratif tasarım uygu-
lamaları ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik 
eğitim ve öğretim verilen alandır. 
Sanatsal tasarımlar, mekânların daha estetik ve 

sıcak bir ortam hâline gelmesini sağlar. İç mekân-

ların ve mobilyaların, dış mimari yapısına uygun 

seçimi ve yerleştirilmesi estetik değeri artırır. Bu 

alanda, sanatsal tasarımlar ile iç mekân dekoras-

yonu, heykel, ahşap, tekstil, resim, aksesuarlar, 

duvar ve yüzey süslemeleri, tekniğine uygun ya-

pılan yaşam alanları daha canlı ve sıcak hâle ge-

tirilir. Bu tasarımların, perspektif ve bilgisayar 

destekli çizimler ile sunumları yapılır. 

• Alanın Altında Yer Alan Dallar 
1- İç Mekân Dekorasyon 
2- Plastik Sanatlar 
3- Dekoratif Sanatlar 

Eğitim ve Kariyer İmkanları 
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Ku-

rumları Sınavında” (YKS) ve yetenek sınavlarında 
başarılı olanlar lisans programlarına ya da mes-
lek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam 
edebilirler. Meslek lisesinde kendilerine verilen iş 
yeri açma belgeleri ile alanlarında kendilerine ait 
iş yeri açıp çalıştırabilirler. 

 
Bu mesleklerdeki elemanlar; iç mekân dekoras-

yon atölyeleri, mimarlık ve iç mimarlık büroları, 

mobilya fabrikalarının AR-GE bölümleri, tasarım 

büroları, endüstriyel tasarım atölyeleri, bilgisayar-

lı tasarım büroları, heykel atölyeleri, seramik atöl-

yeleri, prodüksiyon şirketleri, vitrin mankeni üre-

tim atölyeleri, mozaik resim tasarım atölyeleri, 

grafik ajansları, vitray tasarım atölyeleri, bezeme 

restorasyon, tekstil desen uygulama atölyeleri, 

sahne ve tiyatro dekorasyonu, promosyon ve he-

diyelik ürün yüzey süsleme atölyeleri vb. yerlerde 

çalışabilirler 

 El Sanatları Teknolojisi alanı dokuyaca-

ğı halının iplerini boyama, desenini çizme, ge-

leneksel ve yöresel ürünler hazırlama, tekniği-

ne uygun olarak elde ve makinede nakış işle-

me, desen programını kullanma ve sanayi ma-

kinesinde tekniğine uygun işleme, tekstil ve 

çeyiz ürünleri hazırlama gibi yeterliklere yöne-

lik eğitim ve öğretim verilen alandır.  

• Alanın Altında Yer Alan Dallar 

•  El Dokuma 

•  Halı Desinatörlüğü 

•  Dekoratif El Sanatları 

•  El ve Makine Nakışı 

•  Sanayi Nakışı 

•  Dekoratif Ev Tekstili 

•  
Eğitim ve Kariyer İmkanları 

Meslek liselerinin El Sanatları Teknolojisi 

alanında diploma programı ile; mesleki eğitim 

merkezleri, halk eğitim merkezleri ve çeşitli 

yaygın eğitim kurumlarında sertifika program-

ları ile verilmektedir. 

Liseden sonra Yükseköğretim Kurumları 

Sınavı (YKS) başarılı olanlar, lisans programla-

rına veya meslek yüksek okullarının ilgili bö-

lümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğ-

rencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön 

lisans programları da mevcuttur.. 

Eğitimini tamamlayarak yeterlik sertifikalarını 

alan ve sektörde işbaşında deneyim kazanan 

kişiler, el sanatları ile ilgili işletmelerde kariyer 

yapabilir. 

El Sanatları Teknolojisi Alanı  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı 

Okul öncesi eğitim programı hazırlama, öz 

bakım becerileri, yetersizlik türleri ve kay-

naştırma, oyunu gelişim alanları ve etkin-

liklerde kullanma, oyuncak hazırlama, 

kostüm hazırlama ve yüz boyama çalışma-

ları, çocukla etkili iletişim kurma, özel eği-

timde öz bakım, özel eğitim programı ha-

zırlama, yetersizlik türleri ve eğitimi ile 

ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yöne-

lik eğitim ve öğretim verilen alandır. 
 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 
1- Erken Çocukluk Eğitimi 
2- Özel Eğitim 
 

Eğitim ve Kariyer İmkanları 

 

Meslek liselerinin Çocuk Gelişimi ve 

Eğitimi alanından mezun olanlar, 

“Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda 

(YKS) başarılı ise lisans programlarına ya 

da meslek yüksekokullarının ilgili prog-

ramlarına devam edebilirler. Mezun olan 

öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecek-

leri ön lisans programları da mevcuttur. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında, Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, 

çocuk kulüplerinde, çocuk organizasyon 

şirketlerinde, evde çocuk bakımı hizmeti 

veren kuruluşlarda çalışabilirler.  


