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BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ 

Hayatımızın bütün alanlarına girmiş olan bilgisayarın, 
tüm yönleri ile kullanımının öğretilmesi 
amaçlanmaktadır. Eğitim alan kursiyerlerimiz, 
bilgisayar destekli iş yapan kurumlarda ve eğitim 
sahasında kendilerini geliştirip, hem iyi birer 
bilgisayar kullanıcısı olabilecekler, hem de çağın 
şartlarına adapte olarak, topluma faydalı bireyler 
haline geleceklerdir. Kurslarımızı tamamlayanlar, M. 
Word’de belgelerle çalışabilir, M. Excel’de sayısal 
hesaplamalar yapabilir, M. PowerPoint’te sunum 
hazırlayabilir, internet dünyasına keşfe çıkabilir. 

Konu Başlıkları: Bilgisayara Giriş, Windows 7, 
Microsoft Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, 
MSN, Internet Explorer, google, E-Mail 

 
Süresi  :   160 Saat    
                                (Hafta 5 günden 5 hafta) (Hafta 2 
günden 3 ay )                                                 
Müracaat Yeri : GüzelbahçeHalk Eğitimi Merkezi                                                                                               
Telefon  : 234 10 15  
WEB                    : http://guzelbahcehem.meb.k12.tr/ 

 

 T.C. 
GÜZELBAHÇE 

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Bilgisayar Destekli Proje Çizimi (Auto CAD 2012) 

CAD/CAM projelerinin çizimi, düzenlemesi, analiz 
edilmesi ve optimizasyonunda büyük kolaylıklar 
sağlar. AutoCAD Kursu kapsamında 2D/3D 
modelleme ve çizim tekniklerini öğrenecek, iş 
şartlarında karşınıza çıkabilecek uygulamaları 
göreceksiniz. CAD/CAM programlarının kullanım ve 
modelleme prensipleri birbirine çok yakın 
olduğundan, herhangi bir CAD programının 
kullanımını öğrenmek, farklı bir CAD programıyla 
karşılaşıldığında onu da kolayca çözebileceğiniz 
anlamına gelir. CAD programları ve bilgisayar sizin 
düşüncelerinizi hayata geçirmek için bir araçtır. 
AutoCAD Kursu için önemli olan tasarım 
yeteneğinizi, teknoloji ile birleştirmektir. 

AutoCAD Kursu dahilinde, AutoCAD'in yakın ilişkili 
olduğu Makina, Mimarlık ve diğer teknik alanlardan 
da örnekler verilerek ilerlenecektir.  
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GRAFİK ANİMASYON DESTEKLİ WEB SAYFASI 
HAZIRLAMA KURSU 

 
web sayfaları çağımızın bilgi kaynağı ve tanıtım 
araçlarıdır. Resmi kurumlardan küçük – büyük 
işletmelere kadar bir çok kurum ve kuruluşun kendini 
tanıtması için bir web sayfası var. Kurum ve kuruluşlar 
internet kullanıcılarıyla aralarındaki iletişimi 
hızlandırmak ve kolaylaştırmak için tam donanımlı, 
yetenekli ve bilgili Web tasarım uzmanlarına ihtiyaç 
duyuyor. Etkili bir Web sayfası tasarlayabilmek için 
HTML bilgisi, Resim Düzenleme Programı (Photoshop ve 
Fireworks), Animasyon Programı (Flash) ve Web sayfası 
editörüne (Dreamweaver) ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kursumuzda HTML etiketleri ve Adobe Web Premium 
CS4 Paketinin, Fireworks, Flash, Dreamweaver 
Programları öğretilmektedir. 
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BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU 
 

Bir işletmenin, belirli bir hesap dönemindeki finansal 
hareketlerinin bilgisayar ortamında toplanması, 
sınıflandırılması, kaydedilmesi, özetlenmesi, 
yorumlanması ve ilgililere sunulması işlemlerini 
içerir. Bu işlemlerin NETSİS programı kullanılarak 
daha kısa ve kolay kontrol edilmesi sağlanmaktadır. 

Günümüzün popüler meslek dallarından biri olan 
Muhasebe, genel ve yönetim muhasebesi olarak ikiye 
ayrılır. 

Konu Başlıkları: Bilgisayarlı muhasebesinin önemi, 
Muhasebe bilgilerinin verilmesi, Programların 
anlatılması, Bilgisayar üzerinde uygulamalı eğitim 
verilmesi, Muhasebenin çeşitleri. 
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Kaz ve Ördek Yetiştiriciliği KURSU 
 

Kaz/ördek civciv kümeslerini hazırlayabilen, 
yetiştirebilen, anaç kaz/ördek kümeslerini hazırlayıp 
besleyen ve yetiştir me bilgi ve becerisine sahip 
olmak.  
 
Bireysel hijyen  sağlamak/uygulamak,Barınak ve 
çevre temizliğini  yapmak, Barınak ve çevre 
dezenfeksiyonu  yapmak, İşletmede biyogüvenlik 
önlemler  almak, Bölgeye ve işletme tipine uygun  
kanatlı hayvan seçimi yapmak, Barınak Kontrolü 
yapmak, Yem temini yapmak, Yemleri depolamak, 
Hayvana göre rasyon hazırlamak, Kaz ve ördek 
civcivi yetiştirmek, Anaç kaz ve ördek yetiştirmek, 
Viral ve bakteriyel kanatlı hastalıklarına karşı önlem 
almak, Paraziter ve mantari kanatlı hastalıklarına 
karşı önlem almak, Beslenme bozukluklarına karşı  
önlem almak 
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İnternet Programcılığı kursu  

 PHP Dinamik olarak web 
sayfalarının tasarlanmasında 
kullanılan bir dildir, PHP ile 
yönetici paneli olan ve site ile 
ilgili bir çok düzenlemeyi 
buradan yapabileceğiniz dinamik 

siteler tasarlayabiliriz. kursumuzda ilk önce PHP kod 
yapısı, MySQL veritabanı yapısı, tanıtılmakta örnek 
uygulamalar yapılmakta, son olarakta Yönetim paneli 
olan başlı başına bir web sayfası tasarlamayı 
öğretilmektedir.  
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BASİT NAKIŞ İĞNELERİ 
 

El sanatları içinde nakışın önemli bir yeri vardır. 
Köklü bir geçmişin ürünü olan ve 
çok zengin çeşitliliğe sahip nakışlarımız kültür 
varlıklarımızın en değerli belgeleridir. 
 
Önceleri ihtiyacı karşılamak ve çeyiz geleneğini 
sürdürmek amacıyla, basit araçlarla yapılan nakışlar 
zamanla sanat eseri haline gelmiştir. Teknolojinin 
hızlı gelişmesi ile birlikte  günümüzde sanayi nakışı 
da büyük önem kazanmıştır. Nakışın yaşatılması ve 
gelecek  kuşaklara aktarılabilmesi için; önemini, 
renk, desen ve kompozisyon özelliklerini kavrayarak 
kültür varlıklarımızdan biri olan nakışlarımızı gelecek 
nesillere aktarabilmek sizlerin elindedir. Nakış 
tekniğinin her mevsimde, günün her saatinde, her 
yaşta ve öğrenim durumunda uygulanabilir olması 
sağlam ve engelli bireylere iş olanaklarını sağlaması, 
üretim ve pazarlama sonucu bireye manevi 
duyguların yanı sıra ekonomik özgürlük kazandırması 
ile 
bireyin kendine olan güvenini geliştirir. 
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ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA 
 
 

Önceleri ihtiyacı karşılamak ve çeyiz geleneğini 
sürdürmek amacıyla, basit araçlarla yapılan nakışlar 
zamanla sanat eseri haline gelmiştir. Bu kursta 
alınacak eğitimler;  
 
Temel Meslekî Hesaplama, Makinede Düz Dikiş, 
Overlok,  Ev Dekorasyonu ve Ev Tekstili Ürünleri, Ev 
Tekstili Kumaşları, Ev Tekstilinde Süsleme, Kesim 
(Giyim), Ütüleme, Fermuar Dikimi, Çeyiz Ürünlerini Ve 
Çeşitleri; 
 
Bohçalar, Dolap İçlerine Örtüleri, Havlular, 
Seccadeler,Yatak Başı, Cibinlik, Kırlent Ve Diğer Çeyiz 
Ürünleri 
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KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ 
 

Kursumuzda alınacak eğitimler ve saatleri; 

 
Makinede Düz Dikiş, Overlok , Giyimde Ölçülendirme , Kesim, 

Giyimde Süsleme , Ütüleme ,  (80 Saat) 
Düz Dar Etek, Temel Etekler, Model Uygulamalı Etek Ve Spor  

Etek Kalıbı, İlik-Düğme Otomatı, Etek Dikimi (88 saat) 
Bluz kalıbı hazırlamak ve dikmek  (160 Saat) 

Kadın gömlek kalıbı hazırlamak ve üretmek  (152 Saat) 
Elbise kalıbı hazırlamak ve dikmek  (128 Saat) 

Fantezi Elbise kalıbı hazırlamak ve dikmek  (136 Saat) 
Tuvalet Elbise kalıbı hazırlamak ve dikmek  (128 Saat) 

Gelinlik kalıbı hazırlamak ve dikmek  (128 Saat) 
Kadın pantolon kalıbı hazırlamak ve dikmek  (56 Saat) 

Tişört kalıbı hazırlamak ve dikmek  (56 Saat) 

Kadın eşofman kalıbı hazırlamak ve dikmek  (56 Saat) 

Tayt Body kalıbı hazırlamak ve dikmek  (56 Saat) 
Kadın safari takım kalıbı hazırlamak ve üretmek  (248 Saat) 
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KIRKYAMA (PATCH-WORK) KURSU 

Üreticilik gücünü istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir 
sanat dalıdır kırkyama... Dikiş dikme tekniğini 
bilmeyen için zor olmakla beraber başarmak isteyen 
için hiçbir şey engel değildir. Farkını ortaya koymak 
isteyenler için ise biçilmiş bir kaftandır. Temel 
malzemesi olan kumaşlarla istenilen model blokları 
üretilip puzzle gibi üretim yapılabilmektedir. 
Ülkemizde ihtiyacın ötesinde keyifli bir hobi türü 
olarak kabul görmektedir.Günümüzde gelişen yaşam 
standartları ile birlikte önemi kalmamış kumaşlar bu 
yolla değer kazanmakta, ülke ekonomisine katkı 
sağlanmaktadır. 

Konu Başlıkları: Kırkyama çeşitleri ve teknikleri, 
Yapım aşamaları kesme, dikme, Bordür, ütüleme, 
katmanlama, Yorganlama, biye, Saklama, yıkama, 
sergileme. 
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ÇİNİ İŞLEMECİLİĞİ KURSU 

Başta Anadolu olmak üzere birçok medeniyetin 
kültürünü yansıtan görkemli bir sanat türüdür. Çiniye 
topraktan yapılma sırlı kap da denilmektedir. 
Yüzyıllardır Çanak çömleklerde kullanılan kimi 
“sır”ların özel formülleri vardır. Babadan oğula, 
ustadan çırağa aktarılarak bugüne gelmiştir.Çinicilik 
Osmanlı döneminde zirveye ulaşmıştır. Başta yapı 
teknolojisinde olmak üzere yurdumuzun hemen 
hemen her yöresinde çiniciliğin izleri vardır.  

Konu Başlıkları: Çiniciliğin gelişimi ve tarihi süreci, 
Çini sanatının uygulamalı tatbiki, Çini deseninin 
yapılma yöntemleri (teknikleri), Çini çeşitleri, Meşhur 
çini eserleri. 

 

 

Süresi  : 288 saat                                      
Müracaat Yeri : Güzelbahçe  Halk Eğitimi Merkezi                                                                                               
Telefon  : 234 10 15 
WEB                    : http://guzelbahcehem.meb.k12.tr/ 

  
T.C. 

GÜZELBAHÇE 
HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

EBRU KURSU 

Bir kağıt boyama sanatı olan ebru, tezhip ve hat ile 
birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, 
ciltlerde, yazı boşluklarında kullanılmakla birlikte, 
günümüzde insanın ruh güzelliğini yansıtan bir sanat 
dalıdır. Ebrunun her bir icrasının farklı olması, en 
belirgin özelliğidir. Osmanlı döneminde başlı başına bir 
sanat ve iş kolu olan ebruculuk, 20.yüzyıl başlarına 
gelindiğinde unutulma noktasına gelmiş, büyük sanatçı 
Necmeddin Okyay’dan sonra yeniden eski günlerine 
dönmüştür. 

Konu Başlıkları: Ebrunun tanımı ve önemi, tarihi 
süreç, malzemeler, ebru çeşitleri ve bunların 
uygulamalı olarak öğretilmesi, tarihimizdeki ünlü ebru 
sanatçıları. 
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DEKORATİF AHŞAP SÜSLEME 

Geçmişten günümüze süregelen el 
sanatlarımızdan ahşap boyama, günümüzde ev 
dekorasyonu yanında farklı alanlarda kullanılan 
yapımı pratik ve zevkli bir uğraştır. Kişinin el 
becerisini ve yaratıcılığını geliştirecek sanatların 
başında gelir. Ahşap boyama kursunda dekupaj, 
transfer, stencil, yaprak varak, kağıt mozaik, peçete 
tekniği, klasik çatlatma, gibi çeşitli teknikler 
kullanılarak farklı uygulamalar kazandırılmakta, gizli 
yetenekler ortaya çıkarılmaktadır. Ahşap boyama, 
günümüzde hanımların en çok ilgi gösterdikleri 
branşlar arasında yer almaktadır. 

Konu Başlıkları: Dekupaj ve transfer tekniği, 
Eskitme, peçete çalışma, çatlatma teknikleri, Varak, 
mermerleme teknikleri, Doku çalışmaları, Rönesans 
gülleri, 
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GÜMÜŞ TAKI ÖRÜCÜLÜĞÜ 
 
Takılar, her kültürün sanat ürünleri içinde zarif ve en 
önemli olanıdır. Bu sebeple, kadın veya erkek 
hepimizin içinde var olan güzel olanı görme ve ona 
sahip olma duygularına hitap etmektedir.  Bu branşta 
eğitim almayı tercih edenlere, imalatı yapılacak olan 
takının, kuyumculuk tekniklerini kullanarak 
tasarlama, ölçülerini belirleyerek kâğıda aktarma ve 
üretimini yapabilme becerisi kazandırılır. 
 
Bu kursta alınacak eğitimler;  
 
Takının Gelişimi, Tarihsel ve Kültürel Takılar, Takı 
Tasarımı, Gümüş Kazaz Örücülüğüne Hazırlık, Top 
Örgüsü Tekniği, Sürgü Tekniği, Balıksırtı Tekniği, Ajur 
Tekniği, Ürün Oluşturma  
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YAĞLI BOYA RESİM KURSU 

Etrafımızda görülen, düşünülen, hayal edilen 
faktörlerin, akıl süzgecinden geçirilerek, herhangi bir 
zemin üzerinde yansıtılması sanatıdır. Daha çok insan, 
hayvan figürü, doğa ya da herhangi bir obje olabilir. 
Simetrik kompozisyonlar, anatomi figürleri, istenileni 
yansıtmada birer vasıtadır. 

Bu branşta verilen eğitimde, kursiyere resmin temel 
kavram ve kurallarının belletilmesinin yanı sıra fırça ve 
spatula ile yağlı boya resim yapabilme bilgi ve 
becerisinin kazandırılması hedeflenir. 

Konu Başlıkları: Temel bilgiler, Karakalem tekniği, 
Çizgi, doku, renk, Işık-gölge, Sulu, guaj, pastel ve 
yağlı boya teknikleri. 
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İNGİLİZCE KURSU 

İngilizce, dünya devletlerinin birçoğunun ortak 
olarak kullandıkları bir iletişim dili haline gelmiştir. 
Günümüzde birden fazla dil öğrenmek adeta 
kaçınılmazdır. Dil eğitimleri ile hedeflenen temel 
amaç birkaç dil bilen nitelikli insanlar yetiştirmektir. 

Kurslarımızda; velilerin çocuklarına yardımcı 
olabilecekleri temel ‘hobi’, lise ve üniversite 
mezunları için gramer-dinleme ve okuma esas 
alınarak ‘elementary’, ingilizceyi daha üst seviyede 
öğrenmek isteyenler için de gramer ve konuşmaya 
ağırlık verilen ‘pre-intermediate’ grupları vardır. 

Konu Başlıkları: Gramer bilgileri, Harfleri tanıma, 
Kelime yapısı, yazma becerileri, Pratik konuşma 
teknikleri, Çeviri yöntem ve teknikleri. 
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ALMANCA KURSU 

38 ülkede yaklaşık 120 milyon kişinin konuştuğu 
Almanca, özellikle Almanya, İsviçre ve Avusturya’da 
yaygındır. Türkiye’de 25 bin kadar alman ikâmet 
etmektedir. Türkiye Almanya ilişkilerinin tarihi kökleri 
ve 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra Almanya’ya işçi 
akını bu dilin önemini artırmıştır. Temel ve Orta Düzey 
Almanca kurslarımızda temel amaç, kültür, turizm ve 
ticaret alanında birkaç dil bilen nitelikli insan eğitimine 
katkıda bulunmaktır. 

Konu Başlıkları: Gramer bilgileri, Harfleri tanıma, 
Kelime yapısı, Yazma becerileri, Pratik konuşma 
teknikleri, Karmaşık konular üzerinde çözümleme, 
Çeviri yöntem ve teknikleri. 

 

Süresi  : 120 saat                                                 
Müracaat Yeri : Güzelbahçe  Halk Eğitimi Merkezi                                                                                               
Telefon  : 234 10 15 
WEB                    : http://guzelbahcehem.meb.k12.tr/ 

 T.C. 
GÜZELBAHÇE 

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 

 

BAĞLAMA KURSU 

 

Bağlama kurslarında; bağlama ve çeşitleri anlatılarak 
teoride nota değerleri, tartımları, usulleri, seslerin 
yerleri, tezene tutuş ve vuruşları öğretilir. 

Konu Başlıkları: Nota Bilgisi (Solfej ve Nazariyat), 
Tavır ve çalış teknikleri, Bağlama düzenleri, 
Bağlamanın tarihsel geçmişi, Günümüze kadar gelen 
meşhur bağlamacılar, Türk halk müziğin’nde ayaklar. 

 
 
 

 
Süresi  :    232 saat                                                                                              
Müracaat Yeri : Güzelbahçe  Halk eğitimi Merkezi                                                                                               
Telefon  : 234 10 15 
WEB                    : http://guzelbahcehem.meb.k12.tr/ 

 
 

  
 

  
 



T.C. 
GÜZELBAHÇE 

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

AŞÇI ÇIRAĞI 

Aşçı Çırağı hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun 
olarak kendisine verilen görevleri yerine getiren 
üstlerinin denetiminde çalışan mesleğe yeni 
başlamış deneyimsiz mutfak elemanıdır. 

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler 
yiyecek içecek hizmetleri alanında; konaklama 
işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum 
mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek 
fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek içecek 
üretim ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler. 

 
 
 
 
 
Süresi  :   272 saat                                                  
Müracaat Yeri :  Güzelbahçe  Halk Eğitimi Merkezi                                                                                               
Telefon  :  234 10 15 
WEB                    :  ttp://guzelbahcehem.meb.k12.tr/ 

T.C. 
GÜZELBAHÇE 

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

PASTACI ÇIRAĞI 

Pastacılık alanındaki kurs programı sonunda 
katılımcılar, A’dan Z’ye her aşamasını kendi elleriyle 
yapmalarına rağmen pastalarını tamamladıklarında 
gözlerine inanamıyorlar. Siz de onlardan birisi olmak 
istemez misiniz? 

Konu Başlıkları: Tatlı-tuzlu kurabiyeler ve kurabiye 
süslemeleri 

Çörek; Krokan yapımı, Yaş pasta çeşitleri, Ekler-
Profiterol, Kremşanti sıkma ve pasta kaplama 
teknikleri; Çikolata sosu ve vanilya sosu. 

 

 

Süresi  :     152 saat                                                           
Müracaat Yeri : Güzelbahçe  Halk Eğitimi Merkezi                                                                                               
Telefon  : 234 10 15 
WEB                    : http://guzelbahcehem.meb.k12.tr/ 

T.C. 
GÜZELBAHÇE 

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 
 

 BASKETBOL KURSU  
 

Bu kursta alınacak eğitimler;  
Temel beceri hareketlerini uygulamak, Temel 
basketbol  tekniklerini uygulamak, Bas 
ketbolda koordinasyon çalışmaları yapmak, 
Basketbolda  hücum tekniklerini uygulamak, 
Basketbol da oyunun seyri çalışmaları yapmak, 
Basketbolda  savunma yapmak, Basketbolda takım 
savunması  yapmak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Süresi  :    360 saat                                                            
Müracaat Yeri : Güzelbahçe  Halk Eğitimi Merkezi                                                                                               
Telefon  : 234 10 15 
WEB                    : http://guzelbahcehem.meb.k12.tr/ 



T.C. 
GÜZELBAHÇE 

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ KURSLARI 

Çocukluk dönemi problemleriyle baş etme yolları, 
çocuğun gelişimine uygun oyunlar ve oyuncak 
seçimi, her türlü özbakım becerileri kazandırma vb. 
konularda özellikle çalışan annelerin emanet ettikleri 
eğitici annelere büyük iş düşmektedir. eğitici annelik 
dersleri alan kursiyerler okul öncesi eğitimde 
yardımcı eğitici de olabiliyorlar. 

Konu Başlıkları:Çocuk gelişimi ve eğitimi, Genital 
sistem ve gebelik fizyolojisi, Doğum, lohusalık ve 
emzirme, Psikososyal ihtiyaçlar ve psikomotor 
gelişim, Zihin ve dil gelişimi, duygusal ve sosyal 
gelişim, İletişim sorunları, çocuk rahatsızlıkları. 

 

 

Süresi  :          
Erken Çocukluk Öğretmen Yardımcısı 1520 saat 
Çocuk Bakım Elemanı  1064 saat             
                                           
Müracaat Yeri :  Güzelbahçe  Halk Eğitimi Merkezi                                                                                               
Telefon  : 234 10 15 
WEB                    : http://guzelbahcehem.meb.k12.tr/ 

 T.C. 
GÜZELBAHÇE 

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

YAŞ PASTA YAPIMI 

Yaş Pastacılık alanındaki kurs programı sonunda 
katılımcılar, Besin Grupları ve Besin Öğeleri, 
Çırpılarak Yapılan Hamurlar , Krema Sos ve Şuruplar 
, Jöle Şekerleme ve Çikolatalar , Yaş 
Pastalar,Dekoratif Tekniklerle Pasta Süsleme 
,Süsleme Uygulamaları gibi konularda bilgi sahibi 
olacaklar. A’dan Z’ye Yaş Pasta yapımının her 
aşamasını kendi elleriyle yaparak öğreneceklerdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Süresi  :    280 saat                                                           
Müracaat Yeri :  Güzelbahçe  Halk Eğitimi Merkezi                                                                                               
Telefon  : 234 10 15 
WEB                    : http://guzelbahcehem.meb.k12.tr/ 

 T.C. 
GÜZELBAHÇE 

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

 
FİLOGRAFİ TEKNİĞİ KURSU 

 
Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde 
düzenlemek, Çivi ve tel ile filografi yapmak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Süre                    : 120 saat 
Müracaat Yeri :  Güzelbahçe  Halk Eğitimi Merkezi                                                                                               
Telefon  : 234 10 15 
WEB                    : http://guzelbahcehem.meb.k12.tr/ 



 
T.C. 

GÜZELBAHÇE 
HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

OKUMA YAZMA KURSLARI 

Hayatın her safhasında okuma yazmanın önemli 
olduğu günümüzde,  eğitim öğretim almamış yada 
tamamlayamamış vatandaşlarımız için bu eksiklerini 
tamamlama yönünde ücretsiz kurs verilmektedir.  
Kursumuzda;  Okuma yazma becerisi kazandırmak, 
Türkçe’yi iyi konuşur hale getirmek, Temel matematik 
bilgisi öğretmek, Günlük yaşamla ilgili temel bilgi, 
beceri ve davranışları kazandırmak gibi konularda 
eğitim verilmektedir. Birinci Kademe Okuma-Yazma 
Kursunu başarı ile bitiren yetişkinlere “Okur Yazarlık 
Belgesi “ düzenlenir. Okur yazarlık belgesine sahip 
olanlar II.Kademe Kurslara katılmaya hak kazanırlar.  
 
 
Süresi  : 120 saat                                                   
Müracaat Yeri : Güzelbahçe  Halk Eğitimi Merkezi                                                                                               
Telefon  : 234 10 15 
WEB                    : http://guzelbahcehem.meb.k12.tr/ 

  
T.C. 

GÜZELBAHÇE 
HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
 

                       TÜRK HALK OYUNLARI 
 

   Bu kursta kursiyerlere Anadolu halk kültürünü 
tanıtmak, oyun oynama becerisi, oyun müzikleri, 
giysileri, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi ve 
beceri kazandırmak, birlik beraberlik ve dayanışma 
duygularını geliştirmek, ayrıca milli kültür değerimizi 
yaşatmak, yaygınlaştırmak yeni nesillere en doğru 
şekilde aktarmak, onların güzel sanatlara olan ilgi ve 
yeteneklerini geliştirmek amaçlanmıştır. 
    Yurdumuzun değişik yörelerinde yaşayan 
insanların örf, adet ve geleneklerini, karakterlerini, 
duygu ve düşüncelerini, inanışlarını ifade edişlerini 
anlatan; toplumsal olaylar, aşk, savaş, sevgi vs. gibi 
konuları içeren oyunlar bütün bölgelerde 
oynanmaktadır 
       
 
 
 
 

Süresi  :   320 saat                                                 
Müracaat Yeri : Güzelbahçe  Halk Eğitimi Merkezi                                                                                               
Telefon  : 234 10 15 
WEB                    : http://guzelbahcehem.meb.k12.tr/ 

  
T.C. 

GÜZELBAHÇE 
HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
 

KALORİFER ATEŞCİLİĞİ 

Kalorifer Ateşçiliği kursuna katılanlar, kalorifer kazanı 
kullanma, bakımını ve basit onarımını yapma 
tekniklerini öğrenirler. Isınma ve yakıt türleri hakkında 
bilgi sahibi olurlar. Kursu bitirenler bu alanda kolaylıkla 
iş bulma imkanına kavuşurlar. 

Kursiyerlere ısıtma sistemlerinin neden olduğu hava 
kirliliği, bunların azaltılması için doğru yakış ve 
havalandırma teknikleri de gösterilmektedir. 

Konu Başlıkları: Kalorifer ateşleme teknikleri, Yakıt 
bilgisi ve türleri, Yakıt temizleme yöntemleri, Hava 
kirliliği ve doğal çevre. 

 

 
Süresi  :        48 saat                                                        
Müracaat Yeri : Güzelbahçe  Halk Eğitimi Merkezi                                                                                               
Telefon  : 234 10 15 
WEB                    : http://guzelbahcehem.meb.k12.tr/ 

     



 

T.C. 
GÜZELBAHÇE 

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 

 

AİLE EĞİTİMİ 

Aile toplumun en küçük birimi olmakla beraber, 
toplumu en fazla etkileyen kurumdur. Aile 
kurumunun temel işlevlerinden biri de, ailedeki 
herkesin en verimli şekilde gelişimini sağlamaktır. 

Aile içi iletişim de, bu ihtiyaçlardan biridir. Her ailede 
iletişim farklılıklar gösterir. Hepimizin kişisel 
özelliklerimizden kaynaklanan iletişim biçimi vardır. 
İletişim biçimi farklı olsa da, önemli olan aile içi 
bireylerin birbirleriyle iletişim kopuklukları 
olmamasıdır. Bu da ancak anne, baba ve çocuk 
bakımıyla ilgilenen kişilerin bu eğitim sürecinden 
geçip çocukların ilk bilgilerini, özgüvenlerini, doğru 
düşünmelerini, sağlıklı yetişmelerini sağlayacak 
yetkin tutumu öğrenmeleriyle gerçekleşir. 

Konu Başlıkları: Aile bireyleri ile iletişim kurma, 
Anne, baba, çocuk ilişkisi kurma, Anne, baba, ergen 
ilişkisi kurma, Anne, baba , sosyal çevre ilişkisi 
kurma. 

Süresi  :    210 
Müracaat Yeri :  Güzelbahçe  Halk Eğitimi Merkezi                                                                                               
Telefon  : 234 10 15 
WEB                    : http://guzelbahcehem.meb.k12.tr/ 

 T.C. 
GÜZELBAHÇE 

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 
 

KUAFÖR, SAÇ BAKIMI VE YAPIMI 
 

Kursumuzda temel amaç , kursiyerlere Saç kesimi, 
renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin 
işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, 
estetik yorum katarak, yapma bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır. 
 
Konu Başlıkları: Anatomi, fizyoloji, saç ve cilt 
analizi, salon hazırlığı ve hijyeni, müşteri karşılama 
ve uğurlama, saç ve saçlı deri masajı, saç yıkama, 
saç ayırma, saç bakım kozmetikleri, fön-maşa-vak-
rasta, papiyot-mizanpli, permanant-defrize, saç 
boyama, röfle-meç, saçın rengini açma, saç ekleme, 
müşteri memnuniyeti, müşteri iletişimi, iş planı. 
  Bu branşta eğitim alanlar kazandıkları 
yeterlikler doğrultusunda; bayan kuaför salonlarında, 
güzellik salonları ve merkezlerinde, kozmetik 
imalatçılarında, çeşitli kurum ve kuruluşların 
içerisindeki kuaför ve güzellik salonları vb. yerlerde 
çalışabilirler. 

 
Süresi  :  Saç Bakımı ve Yapımı (832 saat ) 
Müracaat Yeri :  Güzelbahçe  Halk Eğitimi Merkezi                                                                                               
Telefon  : 234 10 15 
WEB                    : http://guzelbahcehem.meb.k12.tr/ 

 T.C. 
GÜZELBAHÇE 

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

ARICILIK KURSU 

Arı yetiştiricisi, kendi başına ve belirli bir süre 
içerisinde, arılı kovan hazırlama, ana arı, oğul arı ve 
arı ürünleri üretme, arı kolonisinin bakım, beslenme, 
arı ürünleri hasadı, arıcılık araç, gereç ve 
ekipmanlarının bakım ve onarım işlemlerini yapma 
bilgi ve becerisine sahip kişidir.Arıcılık sürekli eğitim 
gerektiren bir uğraş olup, bu kurslar sadece kısa ön 
bilgilendirmeler içermektedir. 

Konu Başlıkları: Arıcılık bilgi ve becerilerini 
geliştirmek, Arıcılıkta modern araç ve gereçler, Arı 
hastalıkları ve zararlıları, Bal üretim ve teknikleri, Arı 
ürünleri ve yaşamdaki yeri. 

 
Süresi  : 80 saat                                                        
Müracaat Yeri :  Güzelbahçe  Halk Eğitimi Merkezi                                                                                               
Telefon  : 234 10 15 
WEB                    : http://guzelbahcehem.meb.k12.tr/ 


