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TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 
 

  

Genel Bilgi 

AMAC 

Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerini, Tekstil üretiminin tüm aşamalarını ayrıntılı bir biçimde öğrenerek 
tekstil işletme yapısı, yönetimi, iş akışı konularına hakim, temel bilgi ve becerilere sahip, üniversite - sanayi 
işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarla uzmanlık kazanarak tekstil laboratuar cihazlarını, dikiş 
makinelerini kullanabilen, konfeksiyon üretimini, dikiş ve nakış tekniklerini bilen, tasarım yetilerine sahip meslek 
elemanları olarak yetiştirmeyi amaç edinmektedir.  

HEDEF 

Tekstil ve Giyim alanlarında yürütülen çalışma ve projelerde sorumluluk alabilen, tekstil hammaddeleri, iplik, 
dokuma, örme, terbiye ve konfeksiyon işlemlerinin iş akışı hakkında temel bilgilere sahip olan, model tasarlama, 
üretim yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olan, bir modeli, sistemi ya da 
üretim sürecini analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarım yapabilen, çalışma alanı ile ilgili 
makineleri tanıyan, üretim proseslerini bilen, iş organizasyonu yapabilen,  Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, 
model uygulama ve dikiş tekniklerini kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilen, 
sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliğe sahip meslek elemanları yetiştirmektir.  

Çalışma Alanları 

Tekstil Teknolojisi Programı’nda eğitim gören öğrenciler; Tekstil ve Hazır Giyim  fabrikalarının; üretim, model-

kalıp, planlama, kalite kontrol gibi bölümlerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip düzeyde mezun 

olmaktadırlar. Ayrıca Halk Eğitim Merkezleri ve Belediyelerin düzenlediği tekstil alanına yönelik kurslarda usta 

öğretici olarak çalışabilmektedirler. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri 

Tekstil Mühendisliği , Moda Giyim Tasarım , Moda tasarımı , Moda ve Tekstil Tasarımı , Tekstil , Tekstil Tasarımı  
 

Çap ve Yan Dal İmkanları 

Tekstil Teknolojisi öğrencileri, Moda Tasarımı Programı'nda  Çap yaparak her iki programdan mezun olabilirler.  
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Programın Bulunduğu Meslek Yüksek Okulları 

● Ferizli Meslek Yüksekokulu - femyo.subu.edu.tr 

 

Ders Planları ve İçerikleri 

Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden ders planları ve içeriklere ulaşabilirsiniz: ebs.sabis.subu.edu.tr 
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