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Teknik Programlar Bölümü 
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KISA DERS İÇERİKLERİ – 2018/2019 
 

BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ) 
DERS KODU DERS ADI T U UK Z/S AKTS 

GİY 4107 Temel Sanat Eğitimi 
Öğrencilerin; nesnelerin objektif görünümlerini algılama ve canlandırma 
duygularını güçlendirmek ve çizim serbestliği kazanmaları amacıyla, temel 
tasar ve kompozisyon ilkelerinin sanat akımları doğrultusunda aktarılması, 
iki ve üç boyutlu tasarımlarla, cisimlerin ve geometrik boyutların birbirleri ile 
ilişkilerinin teorik ve pratik olarak incelenmesi. 

1 1 1,5 Z 2 

GİY 4111    Elyaf Bilgisi 
Doğal ve kimyasal liflerin özellikleri, elde edilme yöntemleri ve kullanım 
alanları. 

3 0 3 Z 3 

GİY 4113  Genel Konfeksiyon Teknolojisi 
Konfeksiyon üretim süreci ve konfeksiyon üretiminde iş akışı ve kullanılan 
teknolojilerin tanıtılması. 

2 1 2,5 Z 3 

GİY 4115 Genel İplik Teknolojisi 
İplik eğirmenin temel prensipleri, iplik kalite parametreleri, kısa lif ve uzun 
lif geleneksel ve modern eğirme teknolojilerine ilişkin bilgilerin irdelenmesi. 

2 1 2,5 Z 3 

GİY 4117    Giysi Kalıpları 1 
Bu ders ile öğrenciye ölçü alma, temel ve model uygulamalı etek kalıplarını 
elde ve bilgisayarlı sistemde hazırlama yeterlikleri kazandırılacaktır. 

2 1 2,5 Z 4 

GİY 4119    Giyim Üretimi 1 
Bu ders sonunda öğrenciye çalışma talimatları hazırlama, kesim, makine 
de düz dikiş, overlok, ütüleme ve etek dikebilme yeterlikleri 
kazandırılacaktır. 

2 1 2,5 Z 4 

GİY 4121    Tekstil Desen Tasarımı 
Baskı ve dokuma kumaşların tekstil desen tasarımlarının tarihsel süreçteki 
örneklerinin incelenmesi, çeşitli kültürlerden, doğadan ve modern 
yaşamdan esinlenerek desenler oluşturulması, kompozisyon tasarlama 
kurallarının uygulanması, zemin ve objeler arasındaki renk ilişkileri, 
renklendirme teknikleri ile özgün tasarım çalışmalarında temel tasarım 
ilkeleri verilerek bilgi ve becerilerin gelişmesini sağlamak bu dersin 
amacıdır. 

1 1 1,5 Z 2 

MAT 4001 Matematik 1 
Bu derste, öğrencilerin matematiksel bir alt yapı oluşturması, çalışma 
alanlarıyla ilgili problemlerini tanımlaması ve analitik düşünme yeteneği 
kazanması amaçlanmaktadır. 

2 0 2 Z 3 

ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 
İmparatorluktan milli devlete geçişte, Türk toplumunun gelişim 
aşamalarının anlatılması. 

2 0 2 Z 2 

TDL 1001 Türk Dili I 
Türkçe'nin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratabilme; yazılı ve sözlü 
ifade vasıtası olarak, dilini doğru ve güzel kullanma yeteneğini 
kazandırabilme. 

2 0 2 Z 2 

YDİ 1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 
İngilizce öğretiminde iletişimsel yaklaşım doğrultusunda, öğrenci merkezli 
tekniklerle öğrencilerin temel düzeyde konuşma ve anlama becerilerinin 
geliştirilmesi, kelime dağarcığının oluşturulması ve dilbilgisine hakim 
olmaları amaçlanmaktadır. 

2 0 2 Z 2 
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İKİNCİ YARIYIL (BAHAR) 
DERS KODU DERS ADI T U UK Z/S AKTS 

GİY 4116 Giyim Teknik Çizimleri 
Giysi temel teknik çizimleri ve giysi detaylarının teknik çizimlerini 
hazırlayabilme, dikiş görünümlerini çizebilme, model uygulama teknik 
çizimlerini hazırlayabilme ve tüm teknik detaylarıyla model uygulama 
teknik çizimlerini sunabilme. 

2 1 2,5 Z 3 

GİY 4118 Giysi Kalıpları 2 
Bu ders ile öğrenciye, pastal planı, kadın giyimine ait temel ve model 
uygulamalı giysi kalıplarını elde ve bilgisayarlı sistemde hazırlama 
yeterlikleri kazandırılacaktır. 

2 1 2,5 Z 3 

GİY 4120 Giyim Üretimi 2 
Pantolon cep, paça ve bel dikim tekniklerini uygulayabilme, tişört dikimini 
uygulayabilme, pantolon ve tişört ütüleme ve son kontrol işlemlerini 
uygulayabilme. 

2 1 2,5 Z 4 

GİY 4122 Genel Dokuma Teknolojisi  
Bu ders sonunda öğrencilerin dokuma hazırlık işlemleri, dokuma kumaş 
üretim teknolojileri, temel dokuma kumaş yapıları, dokuma kumaş hataları 
ve önleme yöntemlerine ilişkin teorik ve pratik bilgiye sahip olmaları 
amaçlanmaktadır. 

3 1 3,5 Z 4 

GİY 4124 Konfeksiyon Kalite Kontrol Sistemleri 
Konfeksiyon işletmelerinde kalitenin önemini belirterek kalite kontrol 
metotlarını öğretmek. Hata kaynaklarını ve kontrol izleme yöntemlerini 
tanıtarak kalite kontrol sisteminin kurulması için yöntem belirlemek. 
Toplam kalite kontrol sistemleri hakkında bilgi verebilmek. 

2 1 2,5 Z 3 

GİY 4126 İş Zaman Etüdü 
İş etüdünün tanımı, başlıca konuları, kavramları, ağırlık merkezleri 
hakkında bilgi vermek, ürün analizlerinin yapılması, işin incelenmesi, 
ergonomi ve performans hakkında bilgilendirmek. Etüt ölçümleri ve bir 
siparişin süresinin hesaplanmasını öğretmek amaçlanmaktadır. 

2 1 2,5 Z 3 

ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 
Türk devrimlerini ve kuruluşundan günümüze Türkiye'de yaşanan siyasi, 
ekonomik, toplumsal olayları kavramak. 

2 0 2 Z 2 

TDL 1002 Türk Dili II 
Türkçe'nin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratabilme; yazılı ve sözlü ifade 
vasıtası olarak, dilini doğru ve güzel kullanma yeteneğini kazandırabilme. 

2 0 2 Z 2 

YDİ 1014 Yabancı Dil II (İngilizce) 
İngilizce öğretimde iletişimsel yaklaşım doğrultusunda, öğrenci merkezli 
tekniklerle öğrencilerin temel düzeyde konuşma ve anlama becerilerinin 
geliştirilmesi, kelime dağarcığının oluşturulması ve dilbilgisine hakim 
olmaları amaçlanmaktadır. 

2 0 2 Z 2 

 SEÇMELİ DERSLER 
ÇEK 4000 Çevre Koruma 

Bu derste, çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve 
becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

2 0 2 S 2 

GİY 4110 Tasarı Geometri 
Tasarı Geometrinin tanımı ve önemini açıklamak. Nokta, doğru, düzlem ve 
cisim izdüşümlerini uygulatmak. İz düşüm hakkında bilgi verilerek iz düşüm 
metotlarını açıklamak. Prizmalar, piramit, silindir, koni, küre gibi üç boyutlu 
geometrik şekillerin açılımlarını çizdirmek. Cisimlerin bir düzlemle kesilerek 
oluşan ara kesit görünüşlerinin çıkartmak. 

2 0 2 S 2 

GİY 4128 Konfeksiyon Yardımcı Malzemeleri 
Konfeksiyon üretiminde kullanılan malzeme çeşitlerini yakından tanıma ve 
bu malzemeler ile ilgili temel bilgilerin aktarılmasıdır. Konfeksiyonda 
kullanılan yardımcı malzemelerle ilgili planlama, sipariş verme, kalite 
belirleme, muayene yöntemleri veya üretim gibi temel alanlardaki bilgiler 
de verilmektedir. 

2 0 2 S 2 
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GİY 4130 Moda Eğilimleri ve Analizleri 
Moda endüstrisinde; pazar araştırması ve detaylı gözlemler ile belirlenen 
hedef kitlelerin özellikleri doğrultusunda hazırlanan temalarda, renk, doku, 
malzeme ve teknolojik gelişmelerin araştırmalarının yapılabilmesi ve 
bunların güncel trendlere yansımasını tespit edilebilmesinin öğretilmesi 
amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu ders ile; trendleri belirleyerek, moda olan 
renkleri, kumaşları, aksesuarları, yardımcı malzeme, süsleme teknikleri, 
trendlere uygun giysi formlarını tespit edebilecek, trend raporu ve benzeri 
moda katalogları hazırlayabileceklerdir. 

2 0 2 S 2 

GİY 4132 Tekstilde İş Sağlığı ve Güvenliği  
Bu derste tekstil endüstrisinde iş güvenliği ve işçi sağlığının temel bilgileri, 
kanunları ve tüzükleri, yasal sorumlulukları ve pratik uygulamaları 
hakkında bilgiler verilecektir. 

2 0 2 S 2 

 
Öğrencı̇ler 1. Sınıf Bahar Yarıyılı’nda 4 AKTS’lik Seçmelı̇ Ders Seçmek Zorundadır. 
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ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ) 
DERS KODU DERS ADI T U UK Z/S AKTS 

GİY 4219 Giysi Kalıpları 3 
Bu ders ile öğrenciye kadın giyimine ait temel ve model uygulamalı giysi 
kalıplarını elde ve bilgisayarlı sistemde hazırlama yeterlikleri 
kazandırılacaktır. 

2 1 2,5 Z 4 

GİY 4221 Giyim Üretimi 3 
Bu ders ile öğrenciye kapama dikim teknikleri ve yaka dikim teknikleri ile, 
bluz ve elbise kesimi, dikimi, ütüleme ve son kontrollerini uygulayabilme 
yeterlikleri kazandırılacaktır. 

2 1 2,5 Z 4 

GİY 4223 Genel Örme Teknolojisi 
Bu ders sonunda öğrencilerin örme kumaş oluşumu ve yöntemleri, temel 
örme kumaş yapıları, örme kumaş hataları ve önleme yöntemlerine ilişkin 
teorik ve pratik bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır. 

2 1 2,5 Z 4 

GİY 4225 Konfeksiyon Üretim Planlaması   
Tekstil ve konfeksiyon işletmelerinde üretim başlamadan eldeki kaynakları 
değerlendirerek üretim planlaması yapabilmeyi öğretmektir. 

2 0 2 Z 2 

GİY 4227 Teknik Tekstiller 
Bu ders sonunda öğrencilerin teknik tekstillerin üretiminde kullanılan 
hammaddelerin yapısı ve özellikleri, üretim yöntemleri ve teknik tekstillerin 
kullanım alanlarına ilişkin bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır. 

2 1 2,5 Z 3 

GİY 4229 Konfeksiyon Maliyet Hesaplamaları 
Konfeksiyon sanayinde giderlerin tanımı ve sınıflandırılması yapılarak 
öğrencilerin maliyet hesaplama yöntemleri, maliyet hesabının yapılması, 
malın satış fiyatının belirlenmesi gibi konuların kavratılmasını 
sağlayabilmek amaçlanmaktadır. 

2 0 2 Z 2 

 SEÇMELİ DERSLER 
İLT 4000 İletişim  

İletişim kavram ve türlerini tanımlayabilme, etkili iletişimin sosyal ve 
mesleki yaşamdaki önemini açıklayabilme, iletişim bilgi ve becerilerinin 
kurumsal, örgütsel ve sosyal boyutlarını karşılaştırabilme. 

2 0 2 S 2 

KYS 4000 Kalite Yönetim Sistemleri  
Bu derste; öğrenciye iş hayatında kalite yönetim sistemleri ile ilgili 
yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

2 0 2 S 2 

İŞL 4001 İşletme Yönetimine Giriş  
İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterliliklerin 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 

2 0 2 S 3 

GİY 4213 Moda Resmi ve İllüstrasyonu  
Moda siluetlerini hazırlama, model oluşturma ve geliştirme uygulamaları ile 
çeşitli tekniklerle moda figürlerini, tasarım detaylarını, kumaşları, dokuları 
ve diğer tüm tekstil yüzeylerini elle ya da mobil moda tasarım 
uygulamalarıyla stilize edilerek, çağdaş moda trendleri doğrultusunda 
teorik ve pratik uygulamalar yapabilmek amaçlanmaktadır. 

2 2 3 S 4 

GİY 4217 Tekstilde Araştırma Yöntem ve Teknikleri  
Bu dersin amacı, öğrenciye araştırma yapabilmesi için gerekli olan 
yeterliliklerin kazandırılmasıdır. 

2 0 2 S 3 

GİY 4231 Tekstilde Geri Dönüşüm, Geri Kazanım ve Sürdürülebilirlik 
Çevre dostu ve sürdürülebilir çalışmaların geliştirilmesinde alternatif olarak 
öne sürülen geri dönüşüm, geri kazanım gibi ekolojik tekniklerin çevre 
dostu üretim teknikleri ile birleştirilerek yaratıcı çalışmaların yapılabilmesi 
ve sosyal sorumluluk çerçevesinde tasarım ve üretim işlevlerini 
sorgulayabilmek. 

2 2 3 S 4 

GİY 4233 Ürün Geliştirme 
Bir üründen çok sayıda ürün üretimine geçebilmek ve ürünü 
geliştirebilecek kombinasyonu sağlamak için gerekli teknikleri öğretmeyi 
amaçlamaktadır. 

2 1 2,5 S 3 

 
Öğrencı̇ler 2. Sınıf Güz Yarıyılı’nda 11 AKTS’lik Seçmelı̇ Ders Seçmek Zorundadır. 
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DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR) 
DERS KODU DERS ADI T U UK Z/S AKTS 

GİY 4216 Genel Terbiye Teknolojisi  
Bu dersin amacı öğrencilerin tekstil terbiyesinde temel aplikasyon 
yöntemleri, ön terbiye, renklendirme ve bitim işlemleri hakkında pratik ve 
teorik bilgiye sahibi olmasıdır. 

3 1 3,5 Z 4 

GİY 4218 Kumaş Analizi 
Bu ders sonunda öğrencinin dokuma ve örme kumaş yapılarını analiz 
etmek ve benzer bir kumaşın üretiminde gerekli üretim bilgilerini ortaya 
koymak için teorik ve pratik bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır. 

2 2 3 Z 4 

GİY 4220 Giysi Kalıpları 4 
Bu ders ile öğrenciye drapaj tekniği ile etek, bluz ve elbise kalıpları 
hazırlama yeterlikleri kazandırılacaktır. 

2 1 2,5 Z 3 

GİY 4222 Giyim Üretimi 4 
Bu ders ile öğrenciye yelek ve ceket, cep ve yaka dikim tekniklerini 
uygulayabilme, yelek ve ceket astarlama teknikleri ile ütüleme ve son 
kontrollerini yapabilme yeterlikleri kazandırılacaktır. 

2 1 2,5 Z 3 

GİY 4224 Üç Boyutlu Kalıp Hazırlama 
Bu ders ile öğrenciye Üç Boyutlu Kalıp Uygulama tekniği ile etek, bluz ve 
elbise kalıpları hazırlama yeterlikleri kazandırılacaktır. 

1 1 1,5 Z 2 

GİY 4226 Moda Marka Yönetimi ve Pazarlama 
Pazar araştırması kavramının, giyside markalaşmanın öneminin, moda 
sektöründe marka yönetimi ve pazar araştırması yöntemleri ile günümüzde 
kullanılma nedenlerinin araştırılması ve moda pazarlamayı diğer 
pazarlama yöntemlerinden ayıran faktörlerin irdelenmesidir. 

2 0 2 Z 2 

EDÖ 4002 Endüstriye Dayalı Öğretim / Staj  
(6 Hafta - 30 İşgücü) 
EDÖ Staj ile, öğrencinin özel sektörde veya bir kamu kuruluşunda, Tekstil 
ve Hazır Giyim Üretimi alanlarında yapacağı uygulamalı eğitim ile iş 
tecrübesi kazanması sağlanır. 

0 40 0 Z 10 

 SEÇMELİ DERSLER 
KGS 4000 Kalite Güvencesi ve Standartları  

Bu derste; öğrenciye iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili 
yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

3 0 3 S 3 

İŞL 4002 İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon 
İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterliklerin 
kazandırılmasıdır. 

2 0 2 S 3 

GİY 4228 Modada Sunum Teknikleri  
Öğrenci bu ders ile; moda ve tekstil endüstrisinde kullanılan sunum 
tekniklerini, görsel sunum yöntemleri ve uygulamalarını kavrayabilecek, 
uluslararası fuar, sergi, defile ve benzeri etkinliklerin hazırlanması, 
portfolyo ve katalog sunumları, vitrin tasarımı, mağaza içi ve dış mekanları 
tasarım ve düzenlemeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilecektir. 

2 0 2 S 2 

GİY 4230 Mesleki İngilizce (Tekstil) 
Bu dersin amacı, öğrenciye temel mesleki terimleri anlama ve İngilizce dil 
bilgisi kurallarını kullanma yeteneğinin kazandırılmasıdır. 

2 0 2 S 2 

GİY 4232 Tekstilde Tedarik Zinciri Yönetimi 
Tedarik zincirinin anlamı, önemi ve kurulması için gereken bilgilerin 
kazandırılması, tedarik zincirinin tasarımı ve yönetimi ile ilgili bilgi sahibi 
olunması. İş süreç akışlarının yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin 
anlatılması, lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarının tanıtılması. 

2 0 2 S 2 

GİY 4234 Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı 
Öğrencilerin, bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonları, bilgisayarlı kalıp 
sistemini oluşturan donanımları kavrayabilmeleri, bilgisayarlı kalıp 
sisteminde serileme ve pastal planları yapabilmeleri amaçlanmaktadır. 

2 1 2,5 S 3 

 
Öğrencı̇ler 2. Sınıf Bahar Yarıyılı’nda 2 AKTS’lik Seçmelı̇ Ders Seçmek Zorundadır. 


