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GĠRĠġ 
 

 
 

ÇalıĢmak, bir iĢ sahibi olmak ve üretmek engellilerin sosyal yaĢam içinde aktif olarak 

bağımsız ve özgür olabilmelerinin en önemli gereğidir. Engelli bireylerin ilgi, istidat ve 

kabiliyetlerini geliĢtirip gerekli bilgi, beceri ve davranıĢ kazandırarak onları hayata hazırlamak 

eğitim sistemimizin genel amaçlarından biridir. Bu nedenle zihinsel engeli / otizmi olup eğitsel 

performansları nedeniyle herhangi bir orta öğretim kurumuna devam edemeyecek durumda 

olan bireyler için özel eğitim meslek okulları açılmaktadır. 

Bu okullarda zihinsel engeli / otizmi olan bireylerin ileride baĢkalarına bağımlı 

olmadan yaĢamlarını sürdürmeleri, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri, toplumla 

bütünleĢmelerini sağlayacak programların uygulanması esastır. Bu kapsamda engelli bireyler 

için iĢ ve meslek hayatına hazırlanacakları mesleki eğitim programlarının hazırlanmasına 

ihtiyaç duyulmuĢ, Özel Eğitim Meslek Okulu’nda uygulanmak üzere mesleki eğitim programı 

hazırlanmıĢtır. Programın içeriğinin belirlenmesinde öğrencilerin özellikleri göz önünde 

bulundurularak sektör araĢtırmaları, yerel ve ulusal iĢ gücü piyasasının ihtiyaçları dikkate 

alınmıĢtır. 

Hazırlanan bu program ile mesleki eğitim merkezlerinde yürütülen eğitim hizmetlerine 

ülke genelinde standart getirilerek bu hizmetlerden engelli bireylerin en üst düzeyde 

yararlanmaları amaçlanmaktadır. 



2 

 

PROGRAMIN VĠZYONU 
 

Bireyin var olan potansiyelini ortaya çıkararak ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda 

yapabileceği mesleki beceriler ile sosyal yaĢam becerilerini geliĢtirerek, özgüven sahibi, 

üretime ve toplumsal yaĢama tam katılım sağlayan bir birey olarak yetiĢtirmek. 

 
 

HEDEF KĠTLENĠN ÖZELLĠKLERĠ 
 

Hafif düzeyde zihinsel engelli birey: Zihinsel iĢlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik 

uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine 

sınırlı düzeyde ihtiyacı olan bireyi, 

Hafif düzeyde otizmi olan birey: Sosyal etkileĢim, sözel ve sözel olmayan iletiĢim, ilgi ve 

etkinliklerdeki hafif düzeydeki sınırlılığı nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine 

ihtiyacı olan bireyi ifade eder. 

Zihinsel engeli / otizmi olan bireyler; 

 Bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreği belleğe aktarmakta, 

 Bilgi ve beceriyi transfer etmede, 

 Dikkatini yoğunlaĢtırmada, 

 Hızlı öğrenmede, 

 Sosyal becerilerin kazanımında, 

 Psikomotor becerilerin kazanımında, 

 Dil ve iletiĢim becerilerinin kazanımında, 

 Akademik becerilerin kazanımında, 

güçlükler yaĢamaktadır. 

 
 

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI 
 

Bu programla bireylerin;  

• ĠĢ hayatını tanımaları, 

• Meslek alanlarını tanımaları, 

• ÇalıĢma hayatı ile ilgili temel yasal haklarının farkında olmaları, 

• Seçtiği alanla ilgili iĢ olanaklarının farkında olmaları, 

• Kendi yeteneklerine uygun mesleği seçebilme becerisi kazanmaları, 

• Ġlgi ve yetenekleri çerçevesinde seçtiği alanda temel mesleki becerileri kazanmaları, 

• ĠĢ için gerekli olan iletiĢim becerilerini kazanmaları, 
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• Planlı çalıĢma alıĢkanlığı kazanmaları, 

• Araç gereçleri ekonomik ve iĢlevsel kullanma becerisini kazanmaları, 

• ĠĢi için gerekli olan temizlik ve düzen becerilerini kazanmaları, 

• ĠĢ yaĢamında mesleki bilgi ve becerilerini kullanma becerisi kazanmaları, 

• ĠĢ yerinde iĢ ahlakı kurallarına uygun davranıĢlar geliĢtirmeleri, 

• ÇalıĢma ortamında iĢ güvenliği kurallarını uygulamaları, 

• Toplumsal yaĢama ve iĢ yaĢamına uyum sağlamaları, 

amaçlanmaktadır. 

 
 

PROGRAMIN YAPISI 
 

Özel Eğitim Meslek Okulu Programı; bireylerin programın genel amaçlarına 

ulaĢmalarını sağlayacak meslek alanları, meslek elemanı yetiĢtirmeye yönelik dallar, meslek 

dalını oluĢturan yeterliliklerden ve bu yeterliliklere yönelik çeĢitli modüllerden oluĢmaktadır. 

Her bir modülde; modülün amacı, süresi, öğrenme çıktıları, modülün uygulanması ile ilgili 

açıklamalar, modülün içeriği, ölçme ve değerlendirme bölümleri yer almaktadır. 

Program 4 yıl olarak tasarlanmıĢtır. 9. sınıfta öğrencilerin meslek alanlarını tanıması 

ile istek, ilgi ve kabiliyetlerine göre meslek alanlarına / dallarına yönlendirilmesini 

sağlayacak temel becerilere yer verilmiĢtir. 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrencinin 

yönlendirildiği alan / dalın yeterliliklerini kazandırmaya yönelik modüller oluĢturulmuĢtur. 

Modüllerin öğrenme çıktıları mesleki yeterlilikler ile birlikte, öğrencilere iĢ ve meslek 

ahlakına uygun davranıĢları kazandırmaya yönelik olarak düzenlenmiĢtir. Programın 

uygulanmasında mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra, iĢ sağlığı ve güvenliği tedbirleri,  

temizlik ve düzen alıĢkanlıkları ile iĢ ahlakına uygun tutum ve davranıĢların kazandırılması 

amaçlanmaktadır. 

Modüller, öğrenciler için bireyselleĢtirilmiĢ eğitim programı hazırlama ve uygulamaya 

imkân sağlayacak Ģekilde, kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini iĢlevsel olarak 

tamamlayacak yapıda hazırlanmıĢtır. Meslek alanlarında yaĢanan değiĢikliklere kısa sürede 

cevap verebilen esnek bir yapıya sahip olması nedeniyle modüler program yaklaĢımı tercih 

edilmiĢtir. Program, mesleki yeterlilik kazandıran modüllerden oluĢturulmuĢtur. 
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MESLEK ALANLARI VE DALLARI 
 

Tanımlar 

Yeterlilik: Bireye ait bilgi, beceri ve yetkinliğin ulusal yeterlilik çerçevesine 

uygunluğunun Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği belgelendirme kuruluĢu 

tarafından teyit edilmesidir. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından programın hedef kitlesine uygun ulusal 

yeterlilikler yayımlanmamıĢtır. Programda; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan 

benzer ulusal meslek standartları, ulusal yeterlilikler ile sektör araĢtırmaları, yerel ve ulusal iĢ 

gücü piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak zihinsel engeli / otizmi olan bireylerin 

yapabileceği iĢ ve iĢlemler belirlenmiĢtir. Benzer iĢler gruplandırılarak zihinsel engeli / 

otizmi olan bireylerin olan bireylerin iĢ piyasasında istihdam edilebileceği bağımsız yapılar 

oluĢturulmuĢtur. Zihinsel engeli / otizmi olan bireylerin eğitim gördüğü alana ait iĢ yerlerinde 

çalıĢma pozisyonu olarak da tanımlanabilecek nitelikteki bu yapılar, “yeterlilik” olarak 

isimlendirilmiĢtir. Mevcut yeterlilik tanımın dıĢındaki bu tanımlamada; yeterlilik  sürecini  

oluĢturan  ve  yeterliliğin temeli olan “öğrenme” kavramı ile resmi bir müfredat yoluyla 

edinilen bilgi, beceri ve yetkinliklerle belirli bir görevi yerine getirebilme yeterliliği kazanma 

ifadesi ve yeterlilik kavramının tanımlanması ile ilgili diğer açıklamalar da dikkate alınmıĢtır. 

Meslek Alanı: Ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri, 

tutum, davranıĢ ve istihdam olanağı sağlayan alandır. 

Meslek Dalı: Bir meslek alanı içinde yer alan, belirli konularda uzmanlaĢmaya 

yönelik bilgi, beceri, tutum, davranıĢ gerektiren ve istihdam olanağı sağlayan iĢ kollarından 

her biridir. 

Modül: Bir meslek alanının öğretim programında kendi içinde bir bütün, tek baĢına 

öğretilebilir/öğrenilebilir içeriğe sahip olan, kendi alanındaki diğer modüllerle bütünleĢerek 

daha geniĢ mesleki iĢlevler grubu oluĢturma özelliği gösteren, gerektiğinde bir sertifika ile 

belgelendirilerek istihdam yeterliliği kazandıran program birimidir. 

Programda modül; eğitim öğretim süreci sonunda bir iĢin bir parçasını temsil eden, 

öğrenme bütününün bir parçasını kapsayan, kendi içinde bir bütün, tek baĢına öğretilebilir 

/ öğrenilebilir içeriğe sahip olan, kendi alanındaki diğer modüllerle bütünleĢerek zihinsel 

engeli / otizmi olan bireylerin istihdam edilebileceği bağımsız yapılar oluĢturulma özelliği 

gösteren, öğrenme amaçlarına ve içeriklerine sahip bir öğrenme birimi olarak 

tanımlanmıĢtır. 
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Özel eğitim meslek okullarında meslek alanlarına iliĢkin modüler yapıda Bakanlıkça 

hazırlanmıĢ programlar uygulanır.  

Program, 18 alana ait temel beceri listesi ve mesleki öğretim programlarından 

oluĢmaktadır. 
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Meslek Alanları ve Dalları  

ALAN ADI DAL SAYISI 

MODÜ

L 

SAYISI 

DALIN 

SÜRESĠ 

(Ders Saati) 

TOPLAM 

SÜRE 

(Ders Saati) 

El Sanatları 

Teknolojisi 

1. El Dokuma 11 1620 

4860 2. Dekoratif El Sanatları 21 1620 

3. Dekoratif Ev Tekstili 20 1620 

ĠnĢaat Teknolojisi  
1. Kâgir Yüzey ĠĢlemleri  8 1620 

3240 
2. Yapı Dekorasyon  22 1620 

Kimya Teknolojisi 1. Kimya Laboratuvarı 17 1620 1620 

Matbaa 

Teknolojisi 
1. Ciltleme ve Baskı Dalı 31 1620 1620 

Metal Teknolojisi 1. Metal Doğrama 15 1620 3240 

Mobilya ve Ġç 

Mekân Tasarımı 

1. Ġç Mekân ve Mobilya 

Teknolojisi 
14 1620 

3240 

2. Mobilya Süsleme Sanatları 11 1620 

Motorlu Araçlar 

Teknolojisi 
1. Otomotiv Mekanikerliği 24 1620 1620 

Seramik ve Cam 

Teknolojisi 

1. Temel Seramik ġekillendirme 

ve Basit Çini Dekoru 
24 1620 1620 

Tekstil Teknolojisi 

1. Dokuma Desinatörlüğü 2 1620 

4860 2. Tekstil Baskı ve Desenciliği 5 1620 

3. Endüstriyel Düz Örme 7 1620 

Tesisat Teknolojisi  1. Yapıda Tesisat Sistemleri 19 1620 
 

1620 

Gıda Teknolojisi 1. Gıda ĠĢleme 49 1620 1620 

Konaklama 

Hizmetleri 
1. Konaklama Hizmetleri 21 1620 1620 

Güzellik ve Saç 

Bakım Hizmetleri 
1. Bakım Hizmetleri ve Makyaj 15 1620 

1620 

 

Tarım  

1. Bahçe Bitkileri 42 1620 

3240 2. Tarla Bitkileri 36 1620 

3. Süs Bitkileri ve Peyzaj 36 1620 

 

Yiyecek Ġçecek 

Hizmetleri  

 

1. Mutfak 30 1620 

3240 
2. Servis ve BulaĢık 25 1620 

BiliĢim 

Teknolojileri 

1. Bilgisayar Teknik Servisi ve 

Web Tasarım 
12 1620 1620 

Büro Yönetimi 1. Büro Elemanı 23 1620 1620 

Giyim Üretim 

Teknolojisi 
1. Giyimde Üretim Elemanı 42 1620 1620 

TOPLAM 

(18 Alan) 

27 

Dal 

582 

Modül 

43.740 

Ders Saati 
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PROGRAMIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR 
 

1. ĠĢ Eğitimi ve Meslek Ahlakı Dersi Öğretim Programı 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda 

okutulmak üzere hazırlanmıĢtır. 

2. Özel Eğitim Meslek Okulu programı ile öğrencilere, bireysel farklılıklar dikkate 

alınarak alan/dallar ile ilgili bilgi, beceri ve tavır kazandırılır. 

3. Öğrenciler 9. sınıfta alanları tanımaya ve bireysel becerilerini keĢfetmeye yönelik 

oryantasyon eğitimine alınırlar. 9. sınıfın sonunda alan/dala yönlendirilirler. 10, 11 ve 

12. sınıfta dal eğitimi yapılır. Öğrencilerin alan/dal seçimlerinde mesleklerin 

bölgesel istihdam olanakları da dikkate alınır. 

4. 9. sınıfta atölyelerde yapılacak olan eğitim öğretim etkinlikleri, öğrencilerin ilgi ve 

yeteneklerini tanımaları ile uygun meslek alanına yönelmelerini sağlayacak Ģekilde 

planlanır ve yürütülür. Bu amaçla yapılacak eğitimin içeriğinin belirlenmesinde 

alanlara ait “Temel Beceriler Listesi” dikkate alınır. 

5. ĠĢ Eğitimi ve Meslek Ahlakı dersinin 9. sınıfta iĢleniĢinde; okuldaki mevcut meslek 

alanı sayısı, her bir meslek alanına ait eğitim süresi, haftalık ders dağıtım 

çizelgesindeki ders saati, alanlara ait “Temel Beceriler Listesi” doğrultusunda okul 

yönetimince planlanır. 

6. 9. Sınıf sonunda öğrencilerin alan/dala yerleĢtirilmelerinde öğrencinin temel becerilere 

iliĢkin performans düzeyi, ilgi ve isteği, ailenin görüĢü, okul rehberlik servisinin 

görüĢleri alınarak yerleĢtirilme kararı BEP Birimi tarafından alınır. 

7. 10. sınıfta aynı alan ve dala yerleĢtirilen öğrencilerden yönetmelik esasları doğrultusunda 

bir Ģube oluĢturulur. Aynı alan ve dala yerleĢtirilen öğrenciler 11 ve 12. sınıflarda aynı 

Ģubede devam ederler. 

8. 10, 11 ve 12. sınıflarda ĠĢ Eğitimi ve Meslek Ahlakı Dersine yönelik uygulamalar ve 

planlama öğretim programı açıklamaları doğrultusunda yapılır. 

9. Öğrencinin isteği ya da eğitim performansı doğrultusunda 10. sınıfın birinci döneminin 

sonunda BEP Biriminin önerisi ile Öğretmenler Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak 

üzere alan değiĢikliği yapılabilir. Alan öğretim programlarının içeriği 10, 11 ve 12. 

Sınıflarda tüm modüllerin uygulanması esasına göre hazırlanmıĢtır. 

10.  Programın uygulanmasında öğrencilere alan ve dalına iliĢkin tüm yeterliliklerin 

kazandırılması amaçlanmaktadır. Yeterliliklere iliĢkin modüllerin öğrenme süreleri hedef 

kitleye göre ortalama olarak belirlenmiĢtir. Modüllerin öğrenme öğretme sürecinde 
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öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme özellikleri dikkate alınarak öğrenme 

sürelerinde BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programı (BEP) doğrultusunda uyarlamalar 

yapılabilir.  Modülü öngörülen süreden önce tamamlayan öğrenciler bir sonraki 

modüle geçebilir.  Öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda, tamamlaması gerekli modüller 

için tam gün tam yıl uygulaması kapsamında çalıĢmalar yapılabilir. 

11.  Program uygulanırken bireyin sahip olduğu özellikler ve gereksinimler dikkate 

alınarak “BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programı (BEP)” hazırlanması gerekir. Modüllerin 

iĢleniĢinde BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programları (BEP) dikkate alınmalıdır ve 

uyarlamalar yapılmalıdır. 

12. 10. Sınıfta öğrenimini tamamlayan öğrenciler iĢletmelerde beceri eğitimine yönlendirilir. 

Öğrenciler iĢletmelerde beceri eğitimini öğrenim gördükleri alan ve dal ile ilgili sektörde 

hizmet veren kurum ve kuruluĢlarda gerçekleĢtirirler. Öğrencilerin iĢletmelerde beceri 

eğitimlerinin planlanması BEP Birimi tarafından yapılır. 

13. Öğrencinin öğrenim gördüğü yeterliliğe ait modüllerin hepsini tamamlaması esastır. 

Ancak 10.ve 11. sınıflarda eğitim performansı ve bireysel özelliklerinden kaynaklanan 

nedenlerden dolayı modülü tamamlayamayan öğrenciler, dalın diğer yeterliliklerine ait 

modüllere veya alanın diğer dallarına yönlendirilebilir. 

14. Öğrencilerin iĢletmelerde beceri eğitimleri ĠĢ Eğitimi ve Meslek Ahlakı ders saatlerine 

göre haftada üç gün olacak Ģekilde planlanır. Öğrencilerin iĢletmelerde beceri 

eğitimlerinin 18 saat olarak planlanması için ĠĢ Eğitimi ve Meslek Ahlakı dersi dıĢında 

kalan üç saatin, not ile değerlendirilmeyecek olan Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler 

ve Rehberlik ders saatleri ile tamamlanması gerekmektedir.  

15. Öğrenciler okulda oldukları günlerde kayıtlı bulunduğu sınıfta derslerine devam eder. 

ĠĢletmelerde yapılacak mesleki eğitimde, öğrenciler için tamamladıkları modüller ve 

iĢletmenin imkânları göz önünde bulundurularak BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programı 

(BEP) hazırlanır. Modüller, koordinatör öğretmen gözetiminde iĢletmelerde 

pekiĢtirilir. Bu kapsamda dala ait yeni yeterlilik ve modüller de verilebilir.  

16. Herhangi bir nedenle iĢletmede beceri eğitimine gidemeyen öğrenciler, eğitimlerine 

ĠĢ Eğitimi ve Meslek Ahlakı ders programı temel alınarak okulda devam ederler. 

17. Dala yönlendirilen öğrencinin dala ait tüm modülleri öncelikli olarak alması esastır. Dala 

ait modülleri tamamlayan öğrenci bu alanın diğer dallarına ait modülleri alabilir. 
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18. Meslekle ilgili yeterliliklerin iĢleniĢine iliĢkin olarak öğretim programları içinde yer alan 

yeterlilikler tablolarında belirtilen açıklamalar dikkate alınmalıdır. 

19. Öğrencinin bireysel özellikleri dikkate alınarak istenilen bilgi ve beceriler öncelik 

sırasına göre kolaydan zora doğru sıralanmalı ve öğretmen tarafından beceri analizi, 

ölçüt bağımlı ölçü aracı vb. hazırlanmalıdır. Öğrencinin baĢlangıç değerlendirmesi, özel 

eğitim öğretmeni ve alan öğretmeni tarafından uygun değerlendirme yöntemleri ile 

yapılmalıdır. 

20. Yapılacak ara değerlendirmeler ile öğrencilerin geliĢim düzeyleri tespit edilir. 

ÇalıĢma sonunda yapılan değerlendirmelere göre öğrencide var olan performans düzeyi 

belirlenir. Buna göre yapılan çalıĢmalara hangi düzeyde baĢlanacağı ve hangi 

yöntemlerin kullanılacağı belirlenerek öğretime devam edilir. 

21. Modüllerin öğrenme öğretme sürecinde kullanılacak olan tüm öğretim materyalleri; 

özel eğitime ihtiyacı olan bireyin, bireysel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. 

22. Özel Eğitim Meslek Okulu’nda öğrencilerin uygun alanlara / dala yönlendirilmesi ve 

değerlendirilmesi ile ilgili iĢ ve iĢlemler, eğitim kurumunun bağlı olduğu genel 

müdürlük tarafından belirlenen esaslar dikkate alınarak yapılır. 

 

 

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECĠ 

Programın amacına uygun olarak yürütülebilmesi için öğrenme ve öğretme sürecinin 

etkili olarak kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

• Öğrenme ve öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri ile 

öğrenme Ģekilleri dikkate alınmalıdır. 

• Öğrenme ve öğretme sürecinde uygun strateji, yöntem, araç gereç ve materyaller 

seçilmeli ve geliĢtirilmelidir. 

• Programda yer alan çalıĢmaların somuttan soyuta, kolaydan zora doğru aĢamalı 

olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilmelidir. 

• ÇalıĢmalarda kullanılan dilin  ve  uygulanan   etkinliklerin   bireyin  yaĢına   ve 

özelliklerine uygun olmasına özen gösterilmelidir. 

• Gezi, gözlem, deney, iĢ baĢında uygulama yöntem ve tekniklerine yer verilmelidir. 

• Öğrenme ve öğretme sürecinde kazandırılacak öğrenme çıktılarına uygun strateji, 

yöntem, teknik, araç, gereç, materyaller seçilmeli ve geliĢtirilmelidir. 

• Modül bazında öğrenciye beceri alanında kazandırılması amaçlanan öğrenme 
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çıktılarını gerçekleĢtirmek amacıyla iĢlem basamaklarının doğru aĢamalı olarak 

hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilmelidir. 

• Öğrenme öğretme sürecinde modül bazında bilgi, beceri, tutum ve iĢ alıĢkanlıkları 

bir bütün olarak verilmelidir. 

 

Öğrencinin performansı doğrultusunda BEP GeliĢtirme Birimi tarafından 

bireyselleĢtirilmiĢ eğitim programı (BEP) hazırlanmalıdır. Hazırlanan BEP’ in öğrencilerin 

çalıĢtıkları iĢ yerlerinde de izleme ve değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu kapsamda 

bireyselleĢtirilmiĢ eğitim programı büyük önem taĢımaktadır. 

Öğrencilerin ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alınarak hazırlanan bireyselleĢtirilmiĢ 

eğitim programı (BEP); 

• Öğrencinin var olan performansının ortaya çıkmasına kolaylık sağlar. 

• Öğrencinin öğretim yöntemlerine karar vermesini sağlar. 

• Öğrencinin eğitim sürecine ailenin de aktif olarak katılımını sağlar. 

• Öğrencinin öğrenme seviyesini ortaya çıkarır. 

• Öğrenmeyi kolaylaĢtırıcı etkinliklere yer verilmesini sağlar. 

• Öğretmenin öğretimi planlamasına kolaylık sağlar. 

• Öğrencinin yeterliğinden yola çıkarak  yeterliliği  artıracak  önlemler  alınmasını 

sağlar. 

• Öğrencinin kazandığı beceriler ile kazanması gereken beceriler için yol 

haritası oluĢturur. 

 

 Eğitim öğretim sürecinde; 

• OluĢturulacak atölye kurallarında öncelikli olarak öğrencinin kendi güvenliğini 

sağlayacak tedbirlere uyması için gerekli öğretim yapılmalıdır. 

• Öğrenci, iĢ becerisini bağımsız yapabilecek düzeye gelene kadar öğretmen 

gözetiminde ağırlıklı olarak beceri çalıĢmaları yapmalıdır. 

• Atölyelerde yer alan makine ve araç gereçler için görsel,  iĢitsel ve dokunsal 

kullanma talimatı ve uyarı levhaları bulundurulmalı ve öğrenciye tanıtılmalıdır. 

• Eğitim öğretim ortamlarında tehlike oluĢturacak araç gereçlerin kontrolü düzenli 

olarak yapılmalıdır. 

• Öğrencilerin kendi güvenliği ve araç gereç güvenliği  için  aparat  kullanılmalı, 

kaliteli ve sağlam araç gereçlerin kullanılmasına öncelik verilmelidir. 
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• Öğrenme sürecinde kullanılacak materyal, donanım ve ekipman ile bunların 

öğrenciye uyarlanması hakkında açıklamalar yapılmalıdır. 

• ĠĢ için gerekli olan ve iĢ hayatında kullanacağı materyal, donanım ve ekipmanların 

kullanımı sağlanmalıdır. Öğrencinin güvenliğini sağlayıcı aparatların kullanılmasına öncelik 

verilmelidir. 

• Materyaller öğrencinin bireysel özelliklerine göre uyarlanmalıdır (Örneğin sesli 

tartı, kabartma boya, kabartma cetvel vb.). 

• Materyal, donanım ve ekipmanların periyodik olarak bakımı ve onarımı 

yapılmalıdır. 

 

Öğretimde öğrencinin bireysel özelliklerinin yanı sıra kazandırılacak bilgi ve becerinin 

özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Modülün öğrenme öğretme sürecinde ağırlıklı olarak: 

• YanlıĢsız Öğretim Yöntemleri: EĢ zamanlı ipucuyla öğretim, sabit bekleme 

süreli öğretim, ipucunun giderek azaltılmasıyla öğretim, aĢamalı yardımla öğretim, artan 

bekleme süreli öğretim, ipucunun giderek arttırılmasıyla öğretim, davranıĢ öncesi ipucu ve 

sınamayla öğretim, davranıĢ öncesi ipucu ve silikleĢtirmeyle öğretim, 

• Ayrık denemelerle öğretim, 

• Etkinlik temelli öğretim/Gömülü öğretim, 

• Video Teknolojisi Kullanılarak Sunulan  Öğretim  Yöntemleri:  Videoyla  model 

olma, video ipuçları, videoyla geri bildirim, 

• Bağımsızlık Kazandırmaya Yönelik Yöntemler: etkinlik çizelgeleri, 

• Doğal Ortamda Kullanılan Öğretim Yöntemleri: etkinlik temelli 

öğretim/gömülü öğretim,  fırsat  öğretimi,  talep etme/model olma, bekleme süreli  öğretim,  

geçiĢ merkezli  öğretim,  söyleĢiye  dayalı  öğretim,  alternatif  ve  destekleyici  iletiĢim 

yöntemleri (PECS), 

• Sosyal öyküler, videoyla model olma, doğrudan öğretim yöntemi, fırsat 

öğretimi, iĢ birlikçi öğrenme, biliĢsel süreç yaklaĢımı, rol oynama (dramatizasyon), akran 

aracılı öğretim, drama yöntem ve teknikleri kullanılmalıdır. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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Eğitimde planlama, belirli eğitim amaçlarına ve program hedeflerine ulaĢmak için 

öğretim etkinliklerinden hangilerinin seçileceğini, bunların öğrencilere niçin ve nasıl 

yaptırılacağını, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ile araçların kullanılacağını,  elde 

edilen baĢarının nasıl değerlendirileceğini önceden tasarlayıp saptamaktır. Bu tanıma göre 

planlama yaparken öğrenciye kazandırılması düĢünülen öğrenme çıktıları, içerik, eğitim 

durumu ve değerlendirme unsurları dikkate alınmalıdır. 

Ölçme ve değerlendirme, öğretme ile öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacıyla 

yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı, sistematik 

bir süreçtir. 

Öğrenci baĢarısının değerlendirilmesi,  öğretim sürecinin bir parçasıdır ve sadece 

öğrenmenin baĢında ve sonunda değil, öğrenme süreci boyunca her önemli noktada yer alır. 

Sürece de ağırlık verilmesi amacıyla daha çok ve çeĢitli ölçme araç veya yöntemlerinin 

kullanılması önem taĢımaktadır. 

 

 

Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 

Özel eğitimde öğrencinin öğrenmesini ölçmek için kullanılan testler ve diğer araçlar, 

öğretmenin sınıf içi gözlemlerinin ve kararlarının yerini almaktan çok, öğretmenlerin 

öğrenciler hakkında daha çok bilgi sahibi olmaları için sınıf içi gözlemlerini tamamlamaya 

dönük olarak kullanılmalıdır.  

Ölçme ve değerlendirme araçlarını seçerken öğretmenin aĢağıda yer alan ölçme ve 

değerlendirme amaçlarını göz önünde bulundurması önem arz etmektedir. 

• Bireyin var olan performansını belirlemek. 

• Öğrenciler için geçerli ve uygun eğitim programları hazırlamak ve bu programların 

etkisini ölçmek. 

• Bireyin bir konuyu öğrenmeye ne kadar hazırlıklı olduğunu belirlemek. 

• Öğrencilerin bir sonraki konuya geçmek için hazır olup olmadıklarını belirlemek. 

• Öğretimin ve öğretim materyallerinin etkinliğini belirlemek. 

• Öğrencilerin dersin öğrenme hedeflerinin ne kadarını gerçekleĢtirdiklerini 

belirlemek. 

• Bireyin geliĢimini her aĢamada değerlendirmek. 

• Eğitim   öğretim   süreci   içerisinde   öğrencilerin   nasıl   ve   ne   kadar   ilerleme 

kaydettiklerini belirlemek. 
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• Ġzleme ve yöneltme kurulunun öğrenci hakkında karar verme sürecini 

kolaylaĢtırmak. 

• Ailelere çocuklarının geliĢimi hakkında verilecek bilgi ile ilgili verileri toplamak. 

• Bireyin geliĢimlerine yönelik geri bildirimde bulunmak. 

• Öğretim  sonucunda  bireyin  ulaĢtığı  en  son  düzeyi  ve  bireye  hangi  notun 

verileceğini belirlemek. 

 

Değerlendirme verimliliğinin artması için; 

• Değerlendirme yapılacak  ortam  bireye  uygun  Ģekilde(ses, ıĢık, masa  vb.) 

düzenlenmelidir. 

• Neyin değerlendirileceği açıkça belirlenmelidir. 

• Değerlendirme süreci, ölçülmek istenilen kavrama veya davranıĢa göre 

ayarlanmalıdır. 

• Kapsamlı bir değerlendirme için birden fazla yöntem birleĢtirilerek kullanılmalıdır. 

• Değerlendirme yaklaĢımının uygun ve doğru kullanımı için kullanılan yöntemin 

sınırları bilinmelidir. 

• Değerlendirme yapılırken bireyin tüm tepkilerine öğretmen veya uygulayıcının 

tepkisiz kalması gerekir. Ancak bireyin değerlendirme sürecinde kurallara uyması, göster 

denildiğinde göstermesi, söyle denildiğinde söylemesi, araçlara bakması, araçları dizmeye ve 

kaldırmaya yardım etmesi, çalıĢmaya uygun oturması ve uygun davranıĢlarda bulunması gibi 

olumlu davranıĢları pekiĢtirilmelidir. 

• Değerlendirme süresince soru yönergeleri tutarlı bir Ģekilde verilmeli ve ses tonu, 

pekiĢtirirken kullandığı ses tonundan ayırt edilmelidir. 

Ölçme ve değerlendirme yapılırken seçilen yöntemin öğrencinin özelliklerine ve 

performansına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Ölçme ve değerlendirme yapılırken 

kullanılabilecek teknikler aĢağıda verilmiĢtir. 

• Çoktan seçmeli testler 

• Doğru-yanlıĢ soruları 

• EĢleĢtirme soruları 

• Tamamlama (boĢluk doldurma) soruları 

• Kısa cevaplı yazılı yoklamalar 

• Uzun cevaplı yazılı yoklamalar 

• Soru –cevap 
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• Öğrenci ürün dosyası (portfolyo) 

• Kendi kendini değerlendirme 

• ĠĢ ve performans testi 

• YapılandırılmıĢ grid 

• Proje 

• Gözlem 

• Kontrol listeleri 

• Sözlü sınavlar 

• Problem testleri 

 

Programın Ölçme ve Değerlendirme Süreci 

Öğrenci baĢarısının değerlendirilmesi, öğretim sürecinin bir parçasıdır ve sadece 

öğrenmenin baĢında ve sonunda değil, öğrenme süreci boyunca her önemli noktada yer alır. 

Öğrencinin bireysel özelliklerine uygun olarak daha çok ve çeĢitli ölçme araç veya 

yöntemlerinin kullanılması önem taĢımaktadır. 

Özel Eğitim Meslek Okulu programlarının değerlendirme süreci; 

• Modülün öğrenme çıktılarının ölçülmesi, 

• Modül bazında öğrenme çıktılarının baĢarım oranları dikkate alınarak öğrencinin 

modül baĢarımının değerlendirilmesi, 

• Yeterliliği oluĢturan modüllerin baĢarım durumu dikkate alınarak öğrencinin 

yeterlilik baĢarı düzeylerinin belirlenmesi, 

olarak üç aĢamada gerçekleĢtirilir. 

 

Modülün Öğrenme Çıktılarının Ölçülmesi 

Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde modülün öğrenme çıktılarının ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi esastır. Modüllerin öğrenme çıktıları; bilgi, beceri ve tavırdan oluĢmaktadır. 

Öğrenme çıktılarının özelliğine uygun bilgi,  beceri ve  tavrı  ölçebilecek  ölçme  araçları 

kullanılmalıdır. Hedef kitlenin özellikleri dikkate alınarak öğrenme çıktılarının her biri için 

ayrı ölçme aracı geliĢtirilebileceği gibi bir araçla birden çok öğrenme çıktısı da ölçülebilir. 

Bilgi düzeyindeki öğrenme çıktıları; açık uçlu yazılı sorular, sözlü sınavlar (mülakat), 

çoktan seçmeli testler, kısa cevaplı sorular, doğru-yanlıĢ vb. araçlarla ölçülebilir. 

Beceri ve tavırla ilgili öğrenme çıktıları ise gözlem formları, kontrol listeleri, öğrenci 

ürün dosyaları, proje vb. araçlarla ölçülebilir. 
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Beceri ile ilgili öğrenme çıktılarının ölçme ve değerlendirilmesinde iĢlem veya 

faaliyetlerinin basamakları dikkate alınabilir ve ölçme aracına ölçüt olarak yazılabilir. ĠĢ 

baĢında yapılacak uygulamalarda izlenmesi gereken iĢlem basamaklarını ayrı ayrı 

gözlemlemek amacıyla “ĠĢlem/Faaliyet Kontrol Listeleri” kullanılabilir. 

Ölçme ve değerlendirilme etkinliklerinde öğrenme çıktılarını tanımlayan performans 

kriterlerinin yazıldığı kontrol listeleri/gözlem formları kullanılabilir. Her bir öğrenme çıktısı 

değerlendirilirken öğretim sürecinde kullanılan öğretimsel hedefler, ölçme ve değerlendirme 

etkinliklerinin sonuçları, öğretmen tarafından hazırlanan öğretim sürecinde kullanılan formlar 

ile öğrencinin atölyede/iĢ yerinde yaptığı uygulamalar da göz önünde bulundurulur. 

Öğrencinin öğrenme çıktılarına ulaĢma düzeyleri ölçülür. 

Ölçme ve değerlendirme öğrenim öncesinde (baĢlangıç değerlendirmesi), öğrenim 

sürecinde (ara değerlendirme) ve öğrenim sonunda (son değerlendirme) yapılarak öğrencinin 

düzeyi belirlenir. 

Öğrenim öncesinde yapılan değerlendirme öğrencinin hazır bulunuĢluk düzeyinin 

belirlenmesinde ve uygun öğretim programlarının hazırlanmasında yol gösterecektir. 

 “BaĢlangıç Değerlendirmesi”nde öğrenme çıktıları dikkate alınarak öğrencilerin ön 

bilgi ve becerileri tespit edilir. Öğrencilerin performansları, öğrencinin özelliklerine ve 

değerlendirme yapılan zamana göre farklılık gösterebileceğinden baĢlangıç 

değerlendirmesinin daha somut ve güvenilir olabilmesi için farklı zamanlarda üç kez 

yapılması yararlı olacaktır. 

Öğrencinin öğrenim sürecinde göstermiĢ olduğu geliĢmeler “Ara Değerlendirme” ile 

tespit edilir. Öğrencinin performansındaki en ufak değiĢikliğin kaydedilmesi için ara 

değerlendirme günlük, haftalık ya da aylık olarak yapılabilir. 

 “Son Değerlendirme ”de ise öğrencinin modülün öğrenme çıktılarına ulaĢma düzeyi 

tanımlanmalıdır. Örneğin herhangi bir iĢlem / faaliyetin basamakları ölçüt olarak kullanılan 

kontrol listelerinde, öğrencinin tanımlanmıĢ basamakları gerçekleĢtirme düzeyleri de dikkate 

alınarak beceri alanı ile ilgili öğrenim çıktıları tam gerçekleĢtirildi ise “+” olarak iĢaretlenir, 

tam olarak gerçekleĢtirilmedi ise “-” ya da sözel ipucu (S.Ġ.), model olma (M.O.) veya fiziksel 

yardım (F.Y.) olarak hangi derecede yapabildiği belirtilir. 

Modülün öğrenme çıktılarının ölçülmesi ve çıktı bazında öğrencinin durumunun 

belirlenmesi, modülün baĢarım düzeyinin tespiti için yapılacak değerlendirmede referans 

olarak kullanılır. 
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ÖRNEK ĠġLEM / FAALĠYET KONTROL LĠSTESĠ 

Alan : 

Dal /Referans Alınan Dal : 

Yeterlilik : 

Modül : 

ĠĢlem/Faaliyet : 

Değerlendirmeyi Yapan Öğretmen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçütler 

(ĠĢlem basamakları) 
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Başlangıç Değerlendirmesi  A.D: Ara Değerlendirme S.D: Son Değerlendirme 

 

 Açıklama: 

 

• Form ile modüle ait bilgi, beceri ve tavra ait basamaklar ayrıntılı olarak değerlendirilir. 

• Form doldurulurken öğrenci bilgi düzeyindeki basamakları biliyorsa  (+),   

bilmiyorsa   (-) şeklinde işaretlenir. 

• Beceriye dayalı basamaklarda ise  öğrenci  beceriyi  bağımsız  olarak  gerçekleştiriyor  

ise    (B), sözel ipucu ile yapıyorsa (S.İ.), model olma ile yapıyorsa (M.O.), fiziksel 

yardım ile yapıyorsa (F.Y.) olarak doldurulur. 

• Öğrencinin işlem basamaklarındaki performansı değerlendirilirken tavra yönelik 

basamaklar da gözlemlenir. Öğrenci tavır düzeyindeki basamakları yapıyorsa (+) 

yapamıyorsa (-) olarak işaretlenir. 
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• Bu tablo, öğrencinin öğrenime başlamadan önceki ve öğrenim  s ü r ecin d ek i  dur 

um u  i le öğrenim sonunda geldiği düzey hakkında  öğretmene  bilgi  vereceği  gibi  

bir  sonraki işlem/faaliyete geçiş için de yol gösterecektir. 

• Bu tablo hazırlanırken bir tek ara değerlendirme sütunu hazırlanmıştır. Öğretim 

sürecinde yapılacak her ara değerlendirme için ayrı bir sütun eklenebilir. 
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Modül BaĢarısının Değerlendirilmesi 

Eğitim öğretim sürecinin sonunda modül bazında öğrencilerin öğrenme çıktılarına 

ulaĢma düzeyleri belirlenir. Bu amaçla, öğrencinin öğrenme çıktılarını kazanıp kazanmadığını 

ortaya koyan modül değerlendirme formu kullanılabilir.  Formda,  öğrenme çıktılarının tamamı 

gösterilir. 

Formun doldurulmasında bir önceki aĢamada yapılan öğrenme çıktılarının ölçme ve 

değerlendirme sonuçları dikkate alınır. Ayrıca öğrencinin öğrenme çıktısını gerçekleĢtirme 

düzeyi ile ilgili açıklamalara yer verilir. 

Öğrencinin modül bazında baĢarılı kabul edilmesi için beceri alanına ait öğrenme 

çıktılarının tamamını gerçekleştirmesi gerekir. Ancak bilgi ve tavra ait çıktıların yarıdan 

fazlasının başarılması yeterlidir. Bilgi ve tavra ait baĢarılması zorunlu kritik öğrenme 

çıktıları, alan öğretmeni tarafından belirlenir. 
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ÖRNEK MODÜL DEĞERLENDĠRME FORMU 

 

Öğrencinin Adı Soyadı : 

Alan : 

Dal//Referans Alınan Dal : 

Yeterlilik : 

Değerlendirme Tarihi 

Değerlendirmeyi Yapan Öğretmen : 

 

Modül Adı 

Modül ilk defa alınıyor Modül ikinci defa alınıyor 

Değerlendirme 

Öğrenme Çıktıları 

1 

2 

3 

4 

5 Sonuç 

 

 

(+ / -) Açıklama

 

Açıklama: 

 Bu form, modülün öğrenme çıktılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi 

etkinliklerinden sonra doldurulur. 

 Bağımsız olarak gerçekleştirilen öğrenme çıktıları “+”, bağımsız olarak 

gerçekleştirilemeyen öğrenme çıktıları “-” olarak işaretlenir. Açıklama satırında bu 

detay belirtilir. 

 Öğrencinin modül bazında başarılı kabul edilebilmesi için beceri alanı ile ilgili 

öğrenme çıktılarının tamamından, bilgi ve tavıra ait öğrenme çıktılarının ise 

yarısından fazlasından (+) işareti alması gerekir. 

 “-”  olan  kazanımlar,  modülü  tekrarlayacak  olan  öğrencinin  bireysel  eğitim  

planına  yol gösterecektir. 

 Öğrencinin modül bazındaki durumu; sonuç bölümüne  “başarılı”, “modül tekrar 

edilmeli” veya “başarısız” notu ile belirtilir. 
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Yeterliliklerin Belirlenmesi 

Öğrencinin eğitim gördüğü dalın altındaki herhangi bir yeterliliği elde edebilmesi için 

söz konusu yeterliliğe ait modüllerin hepsinde baĢarılı olması gerekir. Yeterliliğin 

belirlenmesi, modül değerlendirme sonucu dikkate alınarak yapılır. Bu değerlendirme ile 

öğrencinin meslek alanında/dalında hangi yeterliliklere sahip olduğu belirlenebilir. 

Yeterliliklerin belirlenmesinde “Yeterlilik Kontrol Listesi” kullanılabilir. Bu kontrol 

listesi, öğrencinin bir yeterlilikle ilgili tüm modülleri tamamladıktan sonra ya da eğitim 

öğretim dönemi sonlarında ulaĢmıĢ olduğu eğitim performansının değerlendirilmesi ve 

izlenmesi için kullanılabilir. 
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ÖRNEK YETERLĠLĠK KONTROL LĠSTESĠ 

 

Öğrencinin Adı Soyadı : 

Alan : 

Dal//Referans Alınan Dal : 

Değerlendirme Tarihi  : 

Değerlendirmeyi Yapan Öğretmen : 

 

 

 

 

Modüller 

Değerlendirme 

 

(- / +) 

 

 

Yeterlilikler 

Değerlendirme 

 

(- / +) 

 

 

Açıklama 
     

  

  

     

  

  

     

  

 

 

 

 

Sonuç 

 

 

Öğrenci; ………………. alanının ……. ……………dalının …………………. 

 

………………………………………………yeterliliklerini kazanmıĢtır. 

 

 

Açıklama: 

1. Bir yeterliliğin altında yer alan bütün modülleri başarı ile tamamlayıp  (+)  alan 

öğrenci ilgili yeterliliği kazanmış kabul edilir. 

2. Bir yeterliliğin altındaki tüm modülleri başaramayan öğrenci için ilgili yeterliliğin 

satırına söz konusu yeterlilikle ilgili öğrencinin başarı düzeyi yazılır. 

3. Doldurulan kontrol listesi, öğrencinin aynı yeterlilikte eğitimine devam edip etmeyeceği 

hususunda bireysel eğitim programı hazırlanırken yol göstermesi için öğrencinin 

dosyasında muhafaza edilir. 



 

ALANLARA AĠT TEMEL BECERĠ LĠSTELERĠ 

Uygulamaya Yönelik Açıklamalar 

Alanlara ait temel beceriler 9. sınıfın sonunda öğrencilerin ilgi, istek ve 

kabiliyetlerinin tespiti ve uygun alan/dal eğitimine yönlendirilmesi amacıyla hazırlanmıĢtır. 

Öncelik, alana ait becerilerin öğrencilere kazandırılması değil onların ilgi, istek ve 

kabiliyetlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Temel beceriler, alana ait dallar dikkate alınarak 

belirlenmiĢtir. 

Eğitim öğretim sürecinde; 

1. Alana ait temel beceriler, öncelik sonralık iliĢkisine bakılmaksızın verilmiĢtir. Alan ve 

sınıf öğretmenlerince alan için planlanan oryantasyon süresi dikkate alınarak 

beceriler için öncelik sırası belirlenir. 

2. Oryantasyon süresinde alana ait temel becerilerin belirlenmesinde okulda bulunan 

alana ait dallar dikkate alınır. ArdıĢık beceriler tek bir temrinde uygulatılabilir. 

3. Öncelikle kullanılan araç gereçler tanıtılır, kullanımı öğretilir. ÇalıĢma alanı için 

gerekli güvenlik tedbirleri alınır. 

4. Araç gereçlerin kullanımında güvenlik tedbirleri öğrencilere anlatılır, uygulama 

sürecinde pekiĢtirilir. 

5. Alana ait temel beceriler önce öğretmen  tarafından  uygulanır,  daha  sonra öğrencilere 

yaptırılır. 

6. Aletlerin kullanım becerilerinin kazandırılması için serbest çalıĢmalar yaptırılır. 

7. Alanlara ait ortak temel becerilerin uygulanmasında diğer alanlarla iĢ birliği yapılır. Bir 

önceki alanda kazandırılan beceriler tekrarlanmayabilir. 

8. Planlanan süre içinde kazanılamayan beceriler, araç gereç, yöntem ve teknikler 

değiĢtirilip gerekli uyarlamalar yapılarak tekrar edilebilir. 

9. Atölye ortamı ve kullanılacak araç gereçler, ders öncesinde alan öğretmeni 

tarafından hazırlanır. 

10. Atölyede yapılacak oryantasyon süresi dikkate alınarak her bir becerinin öğretimi 

için gerekli süre, alan ve sınıf öğretmenlerince planlanır. 

11. Öğrenci, eğitim öğretim sürecinde ve sonunda alan öğretmeni ve sınıf öğretmeni 

tarafından değerlendirilir. 

12. Öğrencilerin kiĢisel performansları her becerinin eğitiminin bitiminde kayıt altına 

alınır. Temel becerilerin kontrolü için “kontrol listeleri” kullanılabilir. Kontrol 

listelerinde temel becerilerin öğrenciler tarafından gerçekleĢtirilme düzeyi belirtilir. 



 

ALANLARA AĠT TEMEL BECERĠLER 
 

El Sanatları Teknolojisi Alanı 

 

• Pense kullanır. 

• Temel çizgileri çizer. 

• Fırça, boya kalemi vb. kullanarak kumaĢ, kâğıt vb. yüzeyi boyar.  

• Makas kullanır. 

• EĢleme yapar. 

• Nesneleri sayar. 

• Ġğneye iplik takar. 

• Ġpe/tele nesne dizer. 

• Ġp/tel sarar. 

• Ġpe düğüm atar. 

• Yoğurma iĢlemi yapar.  

• Yoğrulabilir maddelere Ģekil verir. 

• Basit yapıĢtırma iĢlemlerini yapar.  

• Uzunluk ölçü araçlarını kullanır. 

• Ġstenilen uzunlukta ölçüyü iĢaretler. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ĠnĢaat Teknolojisi Alanı 

 

 ĠnĢaat araç gereçlerini tanır. 

 Ölçü alır. 

 Markalama yapar. 

 El testeresi ile ahĢap keser. 

 El rendesi ahĢap rendeler. 

 Matkapla ahĢap deler. 

 Vidalama yapar. 

 Çivi çakar. 

 Çivi söker. 

 ġakül kullanır. 

 Su terazisi ile gönyeleme yapar. 

 Duvar örülecek yere ip çeker. 

 Tuğlaları, çekilen ipe göre harçsız dizer. 

 Tuğlaları Ģakülle hizaya getirir. 

 Mastar kullanır. 

 Zemine karo seramikleri harçsız dizer. 

 Yüzeyleri boyar. 

 Kürekle kum eler. 

 Kuru harç karar. 

 Laminant parkeyi zemine döĢer. 

 Hazır kalıplara alçı döker. 

 



 

Kimya Teknolojisi Alanı 

 

 Sıvıyı ölçü kabıyla ölçer. 

 Sıvıyı baĢka bir kaba döker.  

 Sıvıları karıĢtırma çubuğuyla karıĢtırır. 

 Katı maddeleri terazide tartar. 

 Kalıpta katılaĢmıĢ maddeyi kalıptan çıkarır. 

 ġiĢe kapaklarını kapatır. 

 Bıçak ve makas kullanarak kesme iĢlemi yapar. 

 Ambalaj kâğıtlarıyla kaplama iĢlemi yapar. 

 Bant makinesi kullanarak koliyi bantlar. 

 Makineleri talimata uygun olarak açıp kapatabilir. 

 



 

 

Matbaa Teknolojisi Alanı 

 

 Kâğıdı iĢaretler.  

 Kâğıt katlar.  

 Kâğıt kırar.  

 Kâğıdı havalandırır.  

 Ġğne kullanır. 

 Makas kullanır.  

 Mukavva makası kullanır.  

 Harman çekme yapar.  

 Pres makinesinde presler. 

 Tel dikiĢ makinesi kullanır.  

 Tel zımba makinesinde kâğıdı zımbalar.  

 Tutkal kullanarak yapıĢtırma iĢlemi yapar.  

 Fotoğraf çekme iĢlemini yapar.  

 Tarayıcı ile aktarma iĢlemini yapar.  

 Ana renkleri tanır.  

 Ara renkleri tanır.  

 Renk tonlarını ayırt eder. 

 Kimyasal maddeleri renklerine göre ayırt eder.  



 

 
Metal Teknolojisi Alanı  

 

 
 ĠĢ önlüğü giyer. 

 ĠĢ elbisesi giyer. 

 Yüzey zımparalar. 

 Tel fırça ile yüzey fırçalar. 

 Çekiçi tekniğine uygun kullanır. 

 Tornavidayı tekniğine uygun kullanır. 

 Penseyi tekniğine uygun kullanır. 

 Kare kesitli demir malzemeyi örs yardımı ile doğrultmada çekiç kullanır. 

 Yuvarlak kesitli inĢaat demirini örs yardımı ile doğrultmada çekiç kullanır. 

 Mengeneye metal malzeme sabitler.  

 Ölçüsüz sac malzeme kesmede sac makasını kullanır. 

 Mengenede çekiç ile sac malzeme büker.  

 El testeresi koluna lamasını takar.  

 Metal malzeme kesmede el testeresini kullanır 

 Metre ile ölçme yapar.  

 Metal malzeme üzerinde noktalama yapar. 

 Mandrene matkap ucu takar.  

 Cıvata üzerine rondela / pul takar.  

 Elle cıvata/somun sıkar.  

 Civata sıkmada anahtar takımını kullanır. 

 Sacları sac vidası ile vidalar.  

 Yüzey eğeler. 

 Fırça ile metal yüzeyleri boyar.  



 

 

Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı Alanı 

 

 Bez sünger kullanarak yüzey siler. 

 Malzemeyi bir yerden bir yere taĢır (ağaç, metal vb.). 

 Metre ile iĢaretleme yapar. 

 Fırça ile bir yüzeyi boyar. 

 Kalıpla çizim yapar. 

 Kalıpsız çizim yapar. 

 KarıĢtırma iĢlemi yapar. 

 Doldurma/boĢaltma iĢlemi yapar. 

 Ölçü araç gereçleriyle ölçüm yapar. 

 Basit yapıĢtırma iĢlemlerini yapar. 

 Bıçak ve makas kullanarak kesme iĢlemi yapar. 

 Hesap makinesi kullanır. 

 Ana renkleri tanır. 

 Ölçü alır. 

 Markalama yapar. 

 Rende ile ağacı rendeler. 

 Kıl testereyi kullanarak ağacı keser. 

 Tornavidayı kullanır. 

 Çekici kullanır. 

 Zımparalama yapar. 

 Fırçayı kullanır. 

 AhĢap eğesi ile eğeleme yapar. 

 AhĢap törpüsü ile ahĢap törpüler. 

 Kerpeteni kullanır. 

 Masa üstü dekupaj makinesini kullanır. 

 Yakma makinesini kullanır. 

 



 

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı 

 

 Ölçü alır.  

 Elle küçük vidalı plastik kapakları söker.  

 Küçük el aletlerini kullanarak cıvata somun söker ve takar.  

 Tornavida kullanarak vidalama ve vida sökme iĢlemlerini yapar.  

 Makas ve bıçak kullanarak kesme yapar.  

 Orta ağırlıktaki malzemeleri kaldırır.  

 Bijon anahtarını kullanır.  

 Levye kullanır.  

 Elektrikle çalıĢan küçük el aletlerini kullanır.  

 Temizleme fırçalarını kullanır.  

 Ovalama yapar.  

 Küçük hava tulumbalarını kullanır.  

 Püskürtme tabancalarını kullanır.  

 Boyacı çeliğini kullanır.  

 Boyacı küreğini kullanır.  

 Elle zımparalama yapar.  

 Makine ile zımparalama yapar.  

 Meslekte kullanılan iĢaret ve sembolleri ayırt eder.  

 Tehlikeli maddeleri ayırt eder.  

 Kokuları ayırt eder.  

 Lastik sökme takma cihazlarını kullanır.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı 

 

 Cetvel kullanır. 

 Gönye kullanır. 

 Pergel kullanır. 

 Kağıda kalemle çizer. 

 Kağıdı iğneyle deler. 

 Tül ile kömür tozunu gezdirir. 

 Makas kullanır. 

 Kağıdı bantlar. 

 IĢıklı masa kullanır. 

 Kontür çeker. 

 Fırça kullanır. 

 Boya karıĢtırır. 

 Sünger kullanır. 

 Çamuru yoğurur. 

 Misina kullanır. 

 Çamuru koparır. 

 Çamuru yuvarlar. 

 Çamuru kalıba sıvar. 

 Çamuru çimdikler. 

 Çamuru sucuk yapar. 

 Modelaj kalemlerini kullanır. 

 Çamura çentik açar. 

 Çamuru merdane ile açar. 

 Mühür basar. 

 Zımpara yapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tekstil Teknolojisi Alanı  

 

 Desen çizer. 

 Çözgü hazırlar. 

 Tahar yapar. 

 Ağızlık açar. 

 Atkı atar. 

 Tefe çeker. 

 Düğüm atar. 

 Ġpi mumlar. 

 Ġpi sarar. 

 Ġpi sevk ünitesinden geçirir. 

 Ġğne kaldırır. 

 Kızak çeker. 

 Tarak teli takar. 

 Düz dikiĢ yapar. 

 Ütü yapar. 

 Makas ile keser. 

 KumaĢı katlar. 

 Ġğneye iplik takar. 

 Ġğne ile kumaĢ diker. 

 Ölçme araçlarını kullanır. 

 Kalıpların etrafından çizer. 

 Emülsiyon sürer. 

 Terazi ile ölçüm yapar. 

 Rakle kullanır. 

 Boyama yapar. 

 Zımpara yapar. 

 El aleti ve avadanlık kullanır. 

 Basit makineleri kullanır. 

 El aleti ve avadanlık kullanır. 

 Basit makineleri kullanır. 

 



 

 

Tesisat Teknolojisi Alanı 

 

• Üstübü ile metal yüzeyleri temizler. 

• Tel fırça ile metal yüzeyleri fırçalar. 

• Mengeneye metal malzeme sabitler. 

• Boru mengenesine boru sabitler. 

• Ölçü alır. 

• Markalama yapar. 

• Testere ile çelik/PVC boru keser. 

• Boru makası ile ölçüsüz olarak plastik boru keser. 

• Sac makası ile ölçüsüz olarak sac keser. 

• Yan keski ile elektrik kablosu keser. 

• Eğe ile demir malzeme eğeler. 

• Metal malzemeye matkap ile delik açar. 

• Duvara matkap ile delik açar. 

• Duvara çekiç murç ve keski ile delik açar. 

• Duvara çekiçle çivi çakar. 

• Sac malzemeleri tornavida ile birleĢtirir. 

• AhĢap-metal malzeme köĢesine silikon çeker. 

• Açıkağız anahtar ile cıvataya somun takar. 

• ĠnĢaat telini boruya pense ile bağlar. 

• Metal yüzeyi fırça ve boya ile boyar. 

• Mala ile yüzeye harç atar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gıda Teknolojisi Alanı  

 

 Zemini fırça ile süpürür.  

 Yüzeyi bezle siler.  

 Sıvı doldurur.  

 Sıvı boĢaltır. 

 Musluk açar ve kapatır.  

 Çöpleri çöp kovasına atar.  

 Çöp kovasını boĢaltır.  

 KarıĢtırma iĢlemi yapar. 

 Paketleri istifler.  

 Raf düzenini yapar.  

 Bantlama yapar.  

 Etiket bilgisi yazar.  

 Etiket yapıĢtırır. 

 Sıvı ölçer.  

 Malzeme tartar.  

 Cihazları açar.  

 Cihazları kapatır. 

 Un eler.  

 Malzemeleri uygun araçla keser.  

 Malzemeleri uygun araçla doğrar. 

 Malzemeleri uygun araçla soyar. 

 Kusurlu ürün seçer.  

 Klipsleme yapar.  

 Süzme yapar.  

 Malzemeleri doldurur.  

 Malzemeleri boĢaltır.  

 Ocak kullanır. 

 Kavanoz kapağı kapatır. 

 Limon sıkacağını kullanır. 

 Pres yapar. 

 Spatula kullanır. 

 



 

 

Konaklama Hizmetleri Alanı 

 

 Fırça ile zemini süpürür. 

 Bez ile yüzey siler. 

 Paspas ile yüzeyi siler. 

 Kapı açar. 

 Araç gereçleri yerine yerleĢtirir. 

 Araç gereçleri istenilen yönde taĢır. 

 Kaba sıvı doldurur/boĢaltır. 

 KumaĢı yüzeye serer. 

 KumaĢı katlar. 

 Ütüyü kullanır. 

 ÇamaĢırı askıya asar. 

 Malzeme arabasını kullanır. 

 Musluk açar / kapatır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı 

 

 Basit masaj hareketlerini yapar. 

 Tarak kullanır. 

 Saçı ayırır. 

 Fön makinesi ile saçı kurutur. 

 Fön fırçası kullanır. 

 Bigudi sarar. 

 Pens kullanır. 

 Toka takar. 

 Sprey kullanır. 

 Tırnaklardaki ojeyi temizler. 

 Bakım yağını el ve ayak üzerine uygular. 

 Oje sürer. 

 Cımbız kullanır. 

 Fırça ile boyama yapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tarım Alanı 

 

 Tulum giyer. 

 Eldiven giyer. 

 Çizme giyer. 

 Süpürge kullanır. 

 El arabası kullanır. 

 Bel küreği kullanır 

 El küreği kullanır. 

 Kazma kullanır. 

 Tırmık kullanır. 

 Çapa kullanır. 

 Çekiç kullanır. 

 Tapan kullanır.    

 Merdane kullanır. 

 Budama makası kullanır. 

 Makas kullanır. 

 Bıçak kullanır. 

 Toprak eler. 

 Saksıya dikim yapar. 

 Malzemeleri rafa dizer. 

 Ürünleri çuvala doldurur. 

 Ürünleri kovaya doldurur. 

 Kovadan ürünleri boĢaltır. 

 Demet yapar. 

 Etiket yapıĢtırır. 

 Belirtilen nesneyi ip ile bağlar. 

 Belirtilen nesneyi tel ile bağlar. 

 Plastik örtü örter. 

 Süzgeçli kova kullanır. 

 Sulama yapar. 

 Tohumları meyve kabuklarından ayırır. 

 Yabancı otları söker. 

 



 

 

Yiyecek Ġçecek Hizmetleri Alanı 

 Tezgâhı siler.  

 YerleĢtirme yapar.  

 TaĢıma yapar.  

 Sıvıyı gereçlere doldurur.  

 Sıvı gereçleri uygun araçla ölçer.  

 Musluk açar.  

 Musluk kapatır.  

 Malzeme tartar.  

 Doğrama yapar  

 Unu eler.  

 Hamur yoğurur.  

 Malzemeleri uygun araçla keser.  

 Malzemeleri uygun araçla doğrar.  

 Malzemeleri karıĢtırır.  

 Yumurta kırar.  

 Yufkayı katlar.  

 Meyveleri yıkar.  

 Meyveleri keser.  

 Peçeteleri katlar.  

 Menaj takımlarını doldurur.  

 Ocağı kullanır.  

 Kuver tabaklarını yerleĢtirir.  

 Tabakları servis arabasına yerleĢtirir.  

 Tepsiye dolu tabaklara uygun Ģekilde koyar.  

 Yemek tabaklarını elle masaya yerleĢtirir.  

 BulaĢıklardaki katı atıkları sıyırır.  

 BulaĢıkları cinslerine ve büyüklüklerine göre ayırır.  

 Basketleri uygun yere taĢır.  

 BulaĢıkları kurulama yapar.  

 Çöpü boĢaltır.  

 Durulama yapar.  

 



 

 

 

BiliĢim Teknolojileri Alanı 

 

 Temel düzeyde okur. 

 Temel düzeyde yazar. 

 Tornavida kullanır. 

 Bilgisayarı açar. 

 Klavye tuĢlarını, amacına uygun Ģekilde kullanır. 

 Klavyede aynı anda birden fazla tuĢa baĢararak iĢlem yapar. 

 Fare iĢaretçisini yönlendirir. 

 Fare tuĢlarına tıklayarak iĢlem yapar. 

 ĠĢletim sistemi üzerinde pencere iĢlemlerini yapar. 

 Yan keski kullanır. 

 Kargaburun kullanır. 

 CD  / DVD’yi sürücüye takar. 

 USB belleği bilgisayara takar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Büro Yönetimi Alanı 

 

 Bilgisayarı açar. 

 Bilgisayarı kapatır. 

 Fare kullanır. 

 Klavyeye tuĢlama yapar. 

 Doğal sayıları bilir. 

 Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralar. 

 Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralar. 

 El göz koordinasyonunu sağlar. 

 KiĢisel temizliğini yapar. 

 Kelime iĢlemci programını açar. 

 Elektronik tablo programını açar. 

 Büroda kullanılan repertuvar malzemelerini tanır. 

 Zımbayı tanır. 

 Delgeçi tanır. 

 Zımba teli sökücüyü tanır. 

 Mektup açacağını tanır. 

 Atacı tanır. 

 Toplu iğne tanır. 

 Kalemliği tanır. 

 BaĢkalarına karĢı saygılı olur. 

 Hitap Ģekillerini bilir. 

 Sorulan sorulara cevap verir. 

 Fotokopi makinasını tanır. 

 Yazıcıyı tanır. 

 Dosyaya belge takar. 

 Kâğıt yırtar. 

 Kâğıt katlar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Giyim Üretim Teknolojisi Alanı 

 

 Ütü yapar. 

 Makas ile keser. 

 KumaĢı katlar. 

 Baskı ayağını kaldırır. 

 Baskı ayağını indirir. 

 Ġğneye iplik takar. 

 Ġğne ile kumaĢ diker. 

 Bez ile siler. 

 Çardağa bobin yerleĢtirir. 

 Tornavida kullanır. 

 Fırça ile solüsyon sürer. 

 Kalem kullanır. 

 Cımbız kullanır. 

 Teyel yapar. 

 Teyelleri söker. 

 Mezura ile ölçü alır. 

 Ġpliği düğümler. 

 Masurayı tertibata yerleĢtirir. 

 Masuraya sarar. 

 Boncuk iĢler. 

 Deriyi gerdirir. 

 Çekiç kullanır. 

 Uya çeker. 

 Tela yerleĢtirir. 

 Kalıpların etrafından çizer. 

 Cetvel kullanır. 



  


