
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI 

A.Amaçlar 

Modern yaşamın oluşmasında toplumların gelişmesine hız kazandıran matbaa, görsel iletişimle bilginin 

çoğaltılmasını ve daha çok kitleye ulaştırılmasını sağlarken yayıncılık olgusunu da ortaya koymuştur.  Bu olgu, 

görsel ve yazılı iletişimde dergi, kitap, gazete, afiş, broşür vb. birçok basım alanlarının ve farklı baskı çeşitlerinin 

oluşmasını sağlamıştır. Çağın beklentilerine her geçen gün yeni cevaplar veren teknolojik gelişmeler, 

beraberinde “basım yayın” alanında teknik bilgiye ve uygulama becerisine sahip bireylere gereksinim 

duyulmasına neden olmuştur. Basım ve yayın teknolojileri programının bu gereksinim doğrultusundaki amacı; 

basım sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik bilgiye sahip baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası departmanlarında 

görev alabilecek teknik elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilerimizin baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası 

süreçlerinde her türlü problemin çözümünü üretebilmeleri ve teknolojik gelişmelerin sunduğu yeniliklere 

adaptasyon sağlayarak, işleyişi güncel bir biçimde yürütebilmeleri de ayrıca amaçlanmaktadır. 

B.Hedefler  

 Sektörün gereksinimleri doğrultusunda basım yayın ve teknolojileri bölümü; eğitim programı süresince, basım 

yayın alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmelerin takip edilmesini, alanla ilgili her türlü program, makine, 

ekipman,  ve malzemeyi kullanabilen nitelikli bireylerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. 

C. Program Öğrenme Çıktıları 

1. Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur. 

2. Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. 

3. İlgili tasarım programlarını kullanabilir. 

4. Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır. 

5. Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu irdeleyebilme becerisine sahip 

olur. 

6. Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve uygulama becerisine sahip olur. 

7. Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi bilir. 

8. Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir. 

9. Dijital prova makinelerini kullanabilir. 

10. Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. 

11. Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. 

12. Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir.  

13. Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir. 

14. Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. 

15. Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. 



 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1 

Ders Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

2 

Tartışmalı Ders 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler   

4 
Rol Yapma / Drama Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   

7 

Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

8 
Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

11 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, 

yönetsel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

12 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 
  

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 
  

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma   



 

D. Eğitim Öğretim Metotları 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem 

yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi 

becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. 

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. 

Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*: 

E. Alınacak Derece 

Bu bölüm, yükseköğretimde 120 AKTS’lik bir eğitime tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program 

yeterlilikleri sağlandığında Basım ve Yayın Teknolojileri alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur. 

F. Kabul Koşulları 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM 

tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer 

programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem 

başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak 

değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Nişantaşı Üniversitesi tanıtım kataloğu ve internet 

sitesinden ulaşılabilir. 

G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

Basım ve Yayın teknolojileri bölümü mezunu öğrencilerimiz gördükleri eğitim doğrultusunda; matbaalarda, 

yayınevlerinde, grafik tasarım birimlerinde/ajanslarında, üretim planlama departmanlarında, Ar-Ge (araştırma 

geliştirme) departmanlarında, ambalaj ve etiket sektörü alanında görev almaktadırlar. 

H. Mezuniyet Koşulları 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için, her yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle 

dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Bu sınavlardan gerekli başarı 

kriterleri sağlanmalıdır.  

J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı 

bölümündeki ilgili derse bakınız. 

K. Ders Planı 

18 

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

19 

Konuk Konuşmacı 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

20 
Öğrenci Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, 

soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – 

yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel 

beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler 

  



DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 

1. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders 

Saati 

Kredi AKTS 

OATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 4 

OYDL151 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 9 12 

OBYT151 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı 

I 

2 2 4 3 5 

OBYT153 Fotografi 1 1 2 2 4 

OBYT155 Genel Baskı Teknikleri 2 1 3 3 5 

 TOPLAM   22 21 30 

1. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders 

Saati 

Kredi AKTS 

OTRD152 Türk Dili 4 0 4 4 4 

OYDL152 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 9 12 

OBYT152 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı II 2 1 3 3 5 

OBYT154 Temel Grafik Tasarım Bilgisi  2 1 3 3 5 

OBYT156 Matbaa Malzeme Bilgisi  2 0 2 2 4 

 TOPLAM   21 21 30 

2. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders 

Saati 

Kredi AKTS 

OBYT251 Basım İşletmeciliği 2 0 2 2 4 

OBYT253 Bilgisayar Destekli Sayfa Tasarımı  2 2 4 3 5 

OBYT255 Teknik İngilizce 1 1 2 2 3 

OBYT257 Ciltleme Teknikleri 2 0 2 2 4 

OISG263 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 2 2 

OBYT259 Dijital Baskı Teknikleri  2 1 3 3 4 

OBYT261 Serigraf Baskı Tekniği 2 1 3 3 4 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   18 17 30 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders 

Saati 

Kredi AKTS 

OBYT252 Karton Ambalaj Tasarımı ve Üretimi 2 1 3 3 4 

OBYT254 Renk Bilgisi 2 0 2 2 4 

OBYT256 Matbaa Maliyet Hesapları 2 0 2 2 3 

OBYT258 Mesleki Kalite Kontrol 2 0 2 2 3 

OBYT260 Flekso Baskı Teknikleri 2 0 2 2 3 

OBYT262 Etiket Üretimi 1 1 2 2 3 

OBYT264 Ofset Baskı Teknikleri  2 1 3 3 3 

OBYT266 Dijital Montaj Teknikleri 2 1 3 3 3 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   19 19 30 



L.GENEL TOPLAMLAR 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 63 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 16 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI - 

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ - 

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 8 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 

 

M. AÇIKLAMALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.DERS İÇERİKLERİ:    

BİRİNCİ YARIYIL 

Haftalık Ders Akışı 

Hafta Konular 
 

1 TÜRK İNKILÂBINI HAZIRLAYAN GELİŞMELER 

Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri 

 

2 Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları  

(Islahat Hareketleri/ Fikir Akımları) 

 

3 İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları  

4 Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti  

5 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi,  

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler 

 

6 Milli Kurtuluş Savaşı 

Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

 

7 Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 

Cemiyetler) 

 

8 Ara sınav  

9 Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve  

Teşkilatlandırma Faaliyetleri. 

 

10 Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi.  

11 Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. 

T.B.M.M.’nin Açılması 

 

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

 

 OATA 151 

Course Atatürk 's Principles and Reforms 

History 

 

Code OATA 151 

Krediler Teori: 4 

 

Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 



12 Kurtuluş Savaşı Dönemi  

13 Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı Savaşlar 

 

14 Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

 

 Final Sınavı  

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -  Dersi  - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur. x     

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. x     

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir. x     

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır. x     

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

x     

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

x     

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.  x     

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir. x     

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir. x     

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma 

becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives  

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Basım ve Yayın 

Teknolojileri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-
gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma 

becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film?  

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike  

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Basım ve Yayın 

Teknolojileri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-
gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English Writing Skills 1  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Yazma Becerileri 1  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Basım ve Yayın 

Teknolojileri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-
gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım I 

 

Kod OBYT151 

Course Computer Aided Graphic Design 1 

 

Code OBYT151 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bu ders kapsamında, görsel iletişim sorunlarına yönelik çözüm önerilerini geliştirip 

uygulayabilme yetisine sahip olabilirler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,15 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular 
 

1 Belge açmak, yeni belge oluşturmak, araçlar ve panelleri tanımak 

 

2 Menüler ve Kısa Yollar hakkında teorik bilgi 

 

3 Görünümleri değiştirmek 

 

4 Görüntüyü yakınlaştırmak, uzaklaştırmak ve boyutlandırmak 

 

5 Metin Ekleme, Metin Hizalama ve Girinti Yapma, Metin Alma 

 

6 Görselleri deforme etme 

 

7 Görselleri kullanarak doku oluşturmak 

 

8 Ara sınav 

 

9 Renk panellerini ve menülerini kullanmak 

 

10 Görsellerin ışık ve renk ayarlarını yapmak 

 

11 Efekt özellikleri ve efekt uygulama çalışmaları 

 

12 Görüntüleri baskıya hazır hale getirmek 

 

13 Kayıt formatlarının tanımları ve özellikleri 

 

14 Çalışmayı doğru formatta kayıt yapmak ve çıkış almak 
 

 Final Sınavı  

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım I - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur. x     

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. x     

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir.     x 

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.   x   

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

  x   

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

 x    

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

 x    

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.  x    

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir.  x    

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir. x     

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Fotografi 

 

Kod OBYT153 

Course Photography 

 

Code OBYT153 

Krediler Teori: 1 

 

Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Öğrencinin makine ve objektifleri tanıması, Farklı fotoğraf çekim yöntemleri, fotoğraf 

işleme yazılımlarını kullanarak fotoğrafı etkili bir görsel iletişim unsuru olarak 

kullanması amaçlanır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular 
 

1 
Fotoğrafın Tarih Öncesi ve Doğada Görüntü 

 

 

2 Camera Obscura ve Yüzey Üzerinde Hayali Görüntü 
 

3 Fotoğrafın Keşfi ve Yüzey Üzerine Kayıt. 
 

4 Fotoğraf Makineleri ve Yapısı, Yardımcı Malzemeler 
 

5 Enstantane, Diyafram ve ISO Kontrolleri 
 

6 Pozlandırma ve Fotoğraf Çekimi 
 

7 Işık Ölçümü ve Pozometre, Çekim Çalışması 
 

8 Ara Sınav 
 

9 Net Alan Derinliği ve Çekim 
 

10 Dijital fotoğraf ve temel kavramları Sensör, Çözünürlük ve Sayısal Görüntü Formatları 
 

11 Objektifler ve Fotoğraf Ustalarından Seçmeler 
 

12 Işık ve ışık yönleri 
 

13 Hareket İzlenimi ve Görüntüyü Dondurma Çekim Çalışması 
 

14 Doğa, Stüdyo ve Mikro çekimler, Matbaa fotoğrafçılığı, White Balance 
 

 Final Sınavı  

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Fotografi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur. x     

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. x     

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir.  x    

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.    x  

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

   x  

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

 x    

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

x     

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.  x    

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir.  x    

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir. x     

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ders Genel Baskı Teknikleri 

 

Kod OBYT155 

Course General Printing Techniques  

 

Code OBYT155 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Basım teknolojileri ve bu teknolojilerle yapılan üretimin temelleri   

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

 

Haftalık Ders Akışı 

Hafta Konular 
 

1 Matbaacılığın tanımı, tarihsel gelişimi ve temel terminoloji  

2 Basım teknolojileri ile üretilen ürünler ve özellikleri.  

3 Baskı öncesi hazırlık aşamaları.  

4 Matbaacılıkta kullanılan orijinal ve filmler.  

5 Temel renk ayrım ve tramlama kavramı  

6 Tipo, ofset baskı sistemleri.  

7 Tifdruk baskı sistemleri.  

8 Ara sınav  

9 Serigrafi, Flekso baskı sistemleri.  

10 Dijital baskı sistemleri.  

11 Tampon, hologram, metal ofset vb. baskı sistemleri  

   

12 Baskı sonrası genel işlemler - kırma - katlama - cilt  

13 Baskı sonrası özel işlemler - varak yaldız - özel kesim - gofre vs 

 

14 Matbaacılıkta teknik iletişim ve son teknolojik gelişmeler. 

 

 Final Sınavı  



 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Genel Baskı Teknikleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.     x 

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur.  x    

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir. x     

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.     x 

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

x     

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

  x   

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.  x    

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir.    x  

       

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir.  x    

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.    x  

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir.    x  

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir.  x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ YARIYIL  

Ders Türk Dili  Kod OTRD152 

Course Turkish Language  

 

Code OTRD152 

Krediler Teori: 4 

 

Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini 

ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yollarıdır. Türkçenin önemini ve inceliklerini 

öğretmek ve/ veya anımsatmaktır. Doğru Türkçe, kaynaklarıyla birlikte verileri 

somutlaştırmak ve bir yıl boyunca öğrencilerin dil konusunda daha bilinçli ve bilgili 

gençler olması hedeflenmektedir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2, 15 

 

Haftalık Ders Akışı 

Hafta Konular 
 

1 Dil nedir? Dil ve kültürün millet hayatındaki yeri; dil birlikleri, Türkçenin yeri  

2 Yapısal olarak dil gurupları, dil çeşitleri,  sözlü anlatım çalışmaları, dilekçe yazımı  

3 Yapısal olarak dil gurupları, dil çeşitleri,  sözlü anlatım çalışmaları, dilekçe yazımı  

4 Dil bilgisi, ses bilgisi  

5 Ses olayları  

6 Şekil bilgisi (kök-gövde-ekler) ve uygulama çalışmaları  

7 Sözcük çeşitleri. Yapısı bakımından sözcükler, sözcük geliştirip değiştirme, türetme 

yolları 

 

8 Ara sınav  

9 Yazım kuralları ve noktalama işaretleri.  

10 Cümle konusuna giriş  

11 Cümlenin tanımı ve türleri  

12 Yazılı anlatımın önemi ve kompozisyon yazımı  

13 Anlatımın doğru ve düzgün yapılması için bilgiler 

 

14 Anlatım bozuklukları. Atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

 

 Final Sınavı  

 



 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Türk Dili - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur. x     

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. x     

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir.  x    

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.    x  

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

   x  

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

 x    

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

x     

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.  x    

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir.  x    

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir. x     

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular 

Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi 2  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Basım ve Yayın 

Teknolojileri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-
gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 

2 

Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  

 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Basım ve Yayın 

Teknolojileri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-
gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 

marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Yazma Becerileri 2 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Basım ve Yayın 

Teknolojileri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-
gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular 
 

1 Vektörel programların tanımlaması, temel program bilgileri 
 

2 Araç kutusu ve paneller tanıtılması 
 

3 Program içerisindeki menülerin tanıtılması. 
 

4 Çizim araçlarını kullanma. Logo ve amblem uygulama. 
 

5 Çizim araçları, hazır şekiller ve metin kullanma. Kartvizit uygulama. 
 

6 Transform ve arrange paneli kullanımı. 
 

7 Vektörel karakter tasarımı 
 

8 Ara Sınav 
 

9 Broşür tasarımı. 
 

10 Hazır şekilleri deforme ederek ve çizim araçlarını kullanarak takvim tasarımı. 
 

11 Hazır şekilleri deforme ederek ve çizim araçlarını kullanarak takvim tasarımı. 
 

12 Dijital illüstrasyon ile etiket tasarımı. 
 

13 Kutu tasarımı 
 

14 Kutu tasarımı 
 

 Final Sınavı  

 

Ders Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım II 

 

Kod OBYT152 

Course Computer Aided Graphic Design II 

 

 

Code OBYT152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Temel Bilgisayar kavramları. Vektörel tabanlı görüntü işleme programı  

illustrator’un tanıtımı ve tasarımda kullanımına yönelik uygulama çalışmaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15  



 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım II  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur. x     

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. x     

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir.     x 

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.  x    

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

 x    

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

 x    

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir. x     

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir.  x    

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.  x    

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ders Temel Grafik Tasarım Bilgisi 

 

Kod OBYT154 

Course Basic Graphic Designing Information 

 

Code OBYT154 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Grafik tasarımın süreci, grafik ürünlerin tanıtımı ve nitelikleri, hazırlanışı anlatılarak, 

yapılan uygulamalarla baskı önce aşamasında gerekli kazanımın sağlanması amaçlanır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders Akışı 

Hafta Konular 
 

1 Grafik tasarımın tanımlanması 

 

2 Grafik tasarımın tarihsel süreci ve evrimi 

 

3 Grafik tasarımın elemanları 

 

4 Grafik tasarım süreci( problem tespiti, araştırma yöntemleri, fikir üretme) 

 

5 Tipografi (Tanımlaması, Tipografik Anatomi, Font, Yazı Ailesi) 

 

6 Grafik tasarımda okunaklılık ve okunabilirlik 

 

7 Grafik simgeler (Amblem, Logo, Fonogram, Piktogram) 

 

8 Ara Sınav 

 

9 Logo, Amblem Tasarımı 

 

10 Kurumsal Kimlik 

 

11 Kurumsal Kimlik Tasarımı 

 

12 Afiş ve afiş çeşitleri 

 

13 Tasarımda sürdürülebilirlik 

 

14 Tasarımda İşlevsellik 

 

 Final Sınavı  

 



 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Temel Grafik Tasarım Bilgisi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur. x     

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. x     

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir. x     

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır. x     

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

 x    

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

    x 

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

 x    

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir. x     

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir. x     

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.  x    

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir.  x    

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ders Matbaa Malzeme Bilgisi 

 

Kod OBYT156 

Course Material Science  Code OBYT156 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Basım teknolojilerinde mamül üretiminde kullanılan malzemelerin, fiziksel ve 

kimyasal özellikleri ve optimum kullanımı 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular 
 

1 Malzeme tanımı 

 

2 Malzeme terminolojisi 

 

3 Kağıt ve karton üretimi 

 

4 Kağıt ve kartonun fiziksel ve kimyasal özellikleri 

 

5 Kağıt ve kartonun standartları ve basılabilirlik özellikleri 

 

6 Basım teknolojilerinde kullanılan plastik ve metalize esaslı folyolar baskı altı malzemeler 

 

7 Oluklu mukavva, varak yaldız vb.. malzemeler 

 

8 Ara Sınav 

 

9 Mürekkebin yapısı ve fiziksel özellikleri 

 

10 Baskı sistemlerine göre mürekkep çeşitleri 

 

11 Üst vernikler ve UV laklar 

 

12 Baskı sistemlerinde kullanılan yardımcı malzemeler 

 

13 Nemlendirme suyu, alkol, baskı blanketi yapısı ve baskıya etkileri 

 

14 Baskı sonrası işlemlerde kullanılan yapıştırıcılar, malzemelerin depolanması 

 

 Final Sınavı  

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Matbaa Malzeme Bilgisi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur. x     

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur.     x 

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir. x     

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.   x   

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

x     

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

x     

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.   x   

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir. x     

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir.  x    

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir.  x    

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir. x     

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir.     x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNÇÜ YARIYIL  

Ders Basım İşletmeciliği  

 

Kod OBYT251 

Course Printing Management 

 

Code OBYT251 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik İşletme, müteşebbis kavramlarının anlatılması, basım işletmelerindeki üretim aşamaları, 

işletmelerin idari ve teknik organizasyonlarının yapısının incelenmesi, personel seçimi ve 

eğitimi, makine ithal şekilleri ve maliyetinin çıkarılması, hammadde temini, teklif 

mektubu hazırlama teknikleri, vergi sistemlerinin incelenmesi, basım işletmelerinde 

fiziksel ortamın özellikleri, yatırım ve kuruluş yerinin seçimi, ana ve yardımcı iş 

yerlerinin özellikleri, kuruluş aşamasındaki maliye ve belediye ile yapılması gerekli 

işlemler hakkında bilgi verilmektedir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular 
 

1 İşletmenin tanımı, işletmenin işlevleri 
 

2 İşletme türleri, İşletmenin fonksiyonları 
 

3 Üretim elemanları ve İnsan kaynakları yönetimi 
 

4 Şirket tanımı ve şirketler hukuku 
 

5 Kollektif şirket ve hukuki bilgilendirmeler ve Komandit şirket ve hukuki bilgilendirmeler 
 

6 Limited şirket ve hukuki bilgilendirmeler  ve Anonim şirket ve hukuki bilgilendirmeler 
 

7 İşletmenin kuruluş çalışmaları 
 

8 Ara Sınav 
 

9 Vergi sistemleri 
 

10 Teklif Mektubu ve yıllık basım sözleşmesi örneği hazırlama, e-ticaret 
 

11 Finansal Kiralama ve icra (leasing tanımı ve kiralama prensipleri) 
 

12 İthalat ve mevzuatı 
 

13 Finansal kiralamanın yatırımcıya sağladığı avantajlar, Basım Kanunu 
 

14 Basılı ürünlerle ilgili yasal mevzuat, Telif, ISBN, Bandrol,  
 

 Final Sınavı  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Basım İşletmeciliği Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur. x     

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. x     

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir. x     

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır. x     

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

x     

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

x     

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir. x     

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir. x     

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.     x 

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Bilgisayar Destekli Sayfa Tasarımı 

 

Kod OBYT253 

Course Computer-Aided Page Design 

 

Code OBYT253 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Sayfa tasarımında kullanılan mizanpaj programlarda, şablon sayfalar oluşturmak, renk 

paletleri, özel renkler ve dolgu renkleri oluşturmak, pdf seçenekleri, çıkış işlemlerinin 

uygulanması ile değişik ebat ve sayfalarda tasarım çalışmaları uygulanmaktadır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular 
 

1 Standart sayfa ebatları ve metin alanları özellikleri. Resim alanları ve özellikleri 
 

2 Mizanpaj yazılımlarında kontrol araç çubuğu ve görevleri 
 

3 Tools araç paleti, paragraf araç paleti ve renk araç paletleri ve özellikleri 
 

4 Sayfa özellikleri araç paleti ve özellikleri 
 

5 Mizanpaj yazılımlarında çizim araçları ve görevleri 
 

6 Çizgi özellikleri, çizgilerle deforme etme ve birleştirme metodları 
 

7 
Metin-Resim ilişkisi ve farklı formatlardaki resimleri mizanpaja eklemede dikkat edilecek 

noktalar 

 

8 Ara Sınav 

 

9 Tablolarda satır ve sütunda tab özelliklerinin kullanımı. Çok sayfalı tasarım uygulaması 
 

10 Çok sayfalı tasarım uygulaması 
 

11 
Cilt şekillerine göre kesim özellikleri ve kırım özelliklerinin baskı öncesi ayarlanması. Çok sayfalı 

tasarım uygulaması 

 

12 Çok sayfalı tasarım uygulaması 
 

13 CMYK ve ekstra renklerin baskı öncesinde ayarlanması. Çok sayfalı tasarım uygulaması 
 

14 Dosya kayıt formatları. Çok sayfalı tasarım uygulaması 
 

 Final Sınavı  

 

 

 



 

Ders Teknik İngilizce 

 

Kod OBYT255 

Course Technical English 

 

Code OBYT255 

Krediler Teori: 1 

 

Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Basım ve Yayın Teknolojileriyle ilgili mesleki, teknik ve akademik metin 

çözümlemeleri. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular 
 

1 
Mesleki yabancı dil yeterliliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin 

güncelleştirilerek tekrarı 

 

2 
Mesleki yabancı dil yeterliliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin 

güncelleştirilerek tekrarı 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Bilgisayar Destekli Sayfa Tasarımı - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur. x     

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. x     

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir.     x 

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.   x   

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

  x   

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

  x   

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.   x   

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir.   x   

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir. x     

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     



3 Genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı 
 

4 Genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı 
 

5 Mesleki terim, kavram ve terminoloji 
 

6 Mesleki terim, kavram ve terminoloji 
 

7 Basım ve yayın ile ilgili teknik metin inceleme 
 

8 Basım ve yayın ile ilgili teknik metin çözümleme 
 

9 Basım ve yayın ile ilgili akademik metin inceleme 
 

10 Basım ve yayın ile ilgili akademik metin çözümleme 
 

11 Basım ve yayın tarihi ile ilgili metin inceleme 
 

12 Basım ve yayın tarihi ile ilgili metin çözümleme 
 

13 Basım ve yayın teknolojileriyle ilgili güncel metin inceleme 
 

14 Basım ve yayın teknolojileriyle ilgili güncel metin çözümleme 
 

 Final Sınavı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Teknik İngilizce Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.      

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur.      

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir.      

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.     X 

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

     

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

     

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.      

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir.      

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir.      

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir.      

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir.      

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.   X   

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir.   X   

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular 
 

1 Cilt tanımı ve kapsamı 

 

2 Ciltlemede kullanılan malzemeler (ana malzemeler ve yardımcı malzemeler) 

 

3 Ciltlemede kullanılan malzemeler (ana malzemeler ve yardımcı malzemeler) 

 

Ders Ciltleme Teknikleri 

 

Kod OBYT257 

Course Binding Techniques 

 

Code OBYT257 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Cilt tasarımının ürün üzerindeki etkisi, elle ve makine ile yapılan cilt üretim tekniklerinin 

tanıtılması, kırım ve harman tekniklerinin incelenmesi, cilt yapımında kullanılan makine 

ve malzemelerle birlikte, sıcak ve soğuk tutkallama maddelerinin tanıtılması, elde ve 

dikişli cilt tasarım-yapım tekniklerinin neler olduğunun eğitimi verilmektedir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 



4 Ciltlemede kullanılan malzemeler (ana malzemeler ve yardımcı malzemeler) 

 

5 Elle cilt üretim yöntemi (işlem basamakları) 

 

6 Elle cilt üretim yöntemi (işlem basamakları) 

 

7 Elle cilt özgün üretim yöntemi (bitmiş bir ciltte olması gereken özellikler) 

 

8 Ara Sınav 

 

9 Seri cilt üretiminde kullanılan makinalar (kırma katlama makinaları)  

 

10 Seri cilt üretiminde kullanılan makinalar (harmanlama makinaları) 

 

11 Seri cilt üretiminde kullanılan makinalar (sırt dikiş, kambura ve mukavva kesme makinası) 

 

12 
Seri cilt üretiminde kullanılan makinalar (kaplama malzemesi kesim, tutkal sürme, ıstaka 

makinası, otomatik kapak makinası) 

 

13 Varak yaldız baskı presi 

 

14 Karton kapaklı kitapların ciltlenmesi 

 

 Final Sınavı  

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Ciltleme Teknikleri - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur. x     

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. x     

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir. x     

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.  x    

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

x     

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

 x    

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.  x    

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir. x     

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.    x  

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir.  x    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders  İşçi  Sağlığı ve İş Güvenliği 

 

Kod OISG263 

Course Worker's health and work safety 

 

Code OISG263 

Krediler Teori:2 

 

Uygulama:0 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik Baskı işletmelerinde iş ortamındaki zararlı kimyasal madde ve solventlerin tanıtılması, 

korunma yollarının açıklanması, iş güvenliği kurallarının anlatılması, basım 

işletmelerinde meslek hastalıkları ile sakatlara neden olan faktörlerin anlatılması, 

gürültüden korunma yollarıyla ilk yardımda yapılması gerekli müdahaleler 

anlatılmaktadır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

İşçi  Sağlığı ve İş Güvenliği - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur. x     

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. x     

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir. x     

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır. x     

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     



6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

x     

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

x     

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir. x     

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir. x     

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.  x    

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir.   x   

 

 

 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular 
 

1 İş yeri güvenliğinin tanımı ve önemi 

 

2 İşyerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar 

 

3 Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası güvenlik önlemleri 

 

4 Kullanılan kimyasallar ve güvenlik önlemleri 

 

5 Depo ve atık malzeme tasnifi ile ilgili güvenlik önlemleri 

 

6 Elektrik tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri 

 

7 Yangın, türleri ve önlemleri 

 

8 Ara Sınav 

 

9 Meslek hastalıkları Meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler 

 

10 Meslek hastalıkları Meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler 

 

11 İş kazaları ve önlemleri 

 

12 Temel ilk yardım 

 

13 Kaza raporları 

 

14 İş kazası uygulanan prosedürler 

 

 Final   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Dijital Baskı Teknikleri 

 

Kod OBYT259 

Course Digital Printing Techniques  

 

Code OBYT259 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama:1  Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Dijital baskı sistemlerinde kullanılan teknolojinin anlatılması, diğer baskı sistemlerine 

göre avantaj ve dezavantajları, kullanılan hammaddeler ve özellikleri, dijital baskının 

kullanım alanları ve kullanım alanlarına göre dikkat edilmesi gereken hususlar ile baskı 

sonrasındaki kalite kontrol aşamalarını içermektedir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders akışı  

Hafta Konular 
 

1 Dijital baskı sistemi tanımlaması 

 

2 İnkjet Sistemler 

 

3 İnkjet Sistemler 

 



4 Kullanım alanlarına göre inkjet baskı cihazları 

 

5 Kullanım alanlarına göre inkjet baskı cihazları 

 

6 Prova RIP’leri (Raster Image Processor) 

 

7 Prova RIP’leri (Raster Image Processor) 

 

8 Ara Sınav 

 

9 Tonerli baskı sistemleri (Manyetografi, İyonografi, Elektrofotografi) 

 

10 Tonerli baskı sistemleri (Manyetografi, İyonografi, Elektrofotografi) 

 

11 Termografik dijital baskı teknolojisi 

 

12 Direkt termografik dijital baskı teknolojisi 

 

13 Termal transfer dijital baskı teknolojisi 

 

14 Termal sublimasyon dijital baskı sistemi 

 

 Final Sınavı  

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Dijital Baskı Teknikleri - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.   x   

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. x     

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir. x     

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.    x  

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

x     

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

 x    

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.  x    

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir.     x 

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir. x     

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Serigrafi Baskı Tekniği 

 

Kod OBYT261 

Course Silk-Screen Printing Technique 

 

 

Code OBYT261 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Serigrafi baskı sisteminin diğer baskı sistemlerinden farkının incelenmesi, değişik tipte 

dokuma, ve raklenin baskı üzerine etkilerinin uygulamalı olarak gösterilmesi, serigrafi 

mürekkeplerinin incelenmesi, serigrafideki teknolojik gelişiminin takibi konularını 

kapsamaktadır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders Akışı 

Hafta Konular 
 

1 Serigrafi baskının tanımı ve uygulama alanları 
 

2 Serigrafi baskı malzemeleri (rakle çeşitleri) 
 

3 Serigrafi baskı malzemeleri (dokuma çeşitleri) 
 



4 Kalıp hazırlama yöntemleri 
 

5 Serigrafi baskı makinaları ve özellikleri 
 

6 Serigrafi baskı mürekkep çeşitleri ve özellikleri 
 

7 Serigrafi baskı uygulama işlem basamakları 
 

8 Ara Sınav 
 

9 Poza ve vakum ayarı 
 

10 Serigrafi baskıda kullanılan temizleme kimyasalları ve özellikleri 
 

11 Serigrafi baskıda kullanılan temizleme kimyasalları ve özellikleri 
 

12 Serigrafi baskıda baskı problemleri ve çözümleri 
 

13 Serigrafi baskıda baskı problemleri ve çözümleri 
 

14 Üç boyutlu yüzeylere serigrafi baskı yapma teknikleri 
 

 Final Sınavı  

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Serigrafi  Baskı Tekniği Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.     x 

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur.   x   

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir. x     

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır. x     

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

x     

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

  x   

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.   x   

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir. x     

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir.  x    

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir.   x   

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.     x 

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL  

Ders Karton Ambalaj Tasarımı ve Üretimi 

 

Kod OBYT252 

Course Cardboard packaging design and 

manufacture 

 

Code OBYT252 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS:4 

İçerik Karton ambalaj tasarımında ve kesim bıçağının oluşturulmasında kullanılan 

programların kullanım bilgisi öğretilmektedir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Karton Ambalaj Tasarımı ve Üretimi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur. x     

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. x     

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir.     x 

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.     x 

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

  x   

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

  x   

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.  x    

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir.  x    

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir.   x   

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.   x   

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     

 

 

 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular 
 

1 Programın temel yapısı ve işleyiş biçimi 
 

2 Ambalaj konstrüksiyonun çizimde ölçülendirme 
 

3 Ambalaj konstrüksiyonun çizimde ölçülendirme 

 

4 Çizim araçlarının tanıtılması 

 

5 Menülerin tanıtılması 

 

6 Menülerin tanıtılması 

 

7 Hazır stillerin kullanımı 

 

8 Ara Sınav 

 

9 Konstrüksiyon çizimi 

 

10 Konstrüksiyon çizimde boyutlandırma 

 

11 Konstrüksiyon çiziminde bıçak renklerinin belirlenmesi 

 

12 Konstrüksiyon çiziminin kayıt edilmesi (kayıt formatları) ve basılması 

 

13 Maket oluşturma 

 

14 Maket oluşturma 

 

 Final Sınavı  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Renk Bilgisi 

 

Kod OBYT254 

Course Color Information 

 

Code OBYT254 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 0 Kredi:2 AKTS: 4 

İçerik Rengin tanımlaması, renk ölçümü, rengin matbaacılıktaki yeri, ışığın tanımı, ışık ve 

aydınlatma kaynakları, renk yönetim sisteminin yeri ve önemi, kalibrasyon işlemler, Delta 

E değerlerinin hesaplanmasını ve uygulama çalışmalarını içerir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,15 

Haftalık Ders Akışı  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Renk Bilgisi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur. x     

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. x     

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir. x     

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.   x   

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

    x 

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

x     

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

 x    

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.   x   

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir.   x   

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir. x     

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     

 

 

 

 

Hafta Konular 
 

1 Işık tanımlaması ve metamerizm 

 

2 Renk tanımlaması ve renk evrenleri (CIE XYZ, CIE L*a*b*, CIE L*h*c*) 

 

3 Renk tanımlaması ve renk evrenleri (CIE XYZ, CIE L*a*b*, CIE L*h*c*) 

 

4 Renk toleransları 

 

5 Rengin ölçüm cihazlarının tanıtılması 

 

6 Renk ölçümü 

 

7 Elektrik devresindeki iş,  

 

8 Ara Sınav 

 

9 Renk yönetim sistemi  
 

10 Renk yönetim sistemi programlarının tanıtılması 

 

11 Kalibrasyon ve Profilleme  

 

12 Kalibrasyon ve Profilleme 

 

13 ISO 12647-2 standartlarının basım teknolojilerine uygulanması 

 

14 ISO 12647-2 standartlarının basım teknolojilerine uygulanması 

 

 Final Sınavı  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Matbaa Maliyet Hesapları 

 

Kod OBYT256 

Course Printing Cost Accounts 

 

Code OBYT256 

Krediler Teori:2 

 

Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Ön maliyet ve son maliyetin hesaplanması, basım işletmelerindeki mali hesaplama 

işlemlerinin, kar – zarar hesaplarının öğretilmesi. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular 
 

1 Maliyetin tanımı 
 



2 Ön maliyet ve son maliyetin tanımlaması 
 

3 Basım işletmelerinde ana üretici birimlerin saatlik maliyetlerinin hesaplanması (dizgi hesabı) 
 

4 
Basım işletmelerinde ana üretici birimlerin saatlik maliyetlerinin hesaplanması (montaj-fire, kağıt 

hesabı) 

 

5 
Basım işletmelerinde ana üretici birimlerin saatlik maliyetlerinin hesaplanması (montaj-fire, kağıt 

hesabı) 

 

6 Basım işletmelerinde ana üretici birimlerin saatlik maliyetlerinin hesaplanması (film hesabı) 
 

7 Basım işletmelerinde ana üretici birimlerin saatlik maliyetlerinin hesaplanması (kalıp hesabı) 
 

8 Ara Sınav 
 

9 Basım işletmelerinde ana üretici birimlerin saatlik maliyetlerinin hesaplanması (mürekkep hesabı) 
 

10 Basım işletmelerinde ana üretici birimlerin saatlik maliyetlerinin hesaplanması (cilt hesabı) 
 

11 Dergi, kitap, broşür vb. basım işlerinin son maliyetine kadar örnek maliyet hesabı yapılması 
 

12 Dergi, kitap, broşür vb. basım işlerinin son maliyetine kadar örnek maliyet hesabı yapılması 
 

13 Dergi, kitap, broşür vb. basım işlerinin son maliyetine kadar örnek maliyet hesabı yapılması 
 

14 Dergi, kitap, broşür vb. basım işlerinin son maliyetine kadar örnek maliyet hesabı yapılması 
 

 Final Sınavı  

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Matbaa Maliyet Hesapları Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur. x     

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur.   x   

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir. x     

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır. x     

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

x     

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

  x   

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir. x     

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir. x     

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir.  x    

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir.     x 

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.    x  

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesleki Kalite Kontrol 

 

Kod OBYT258 

Course Quality Management Systems 

 

Code OBYT258 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Genel kalite kontrol işlemleri, basım malzemelerinde, kağıtta, mürekkepte vb.kalite 

kontrol sistemleri ve incelemeleri, toplam kalite felsefesinin önemi, kalite kontrol 

standartlarının bilgisi verilmektedir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular 
 

1 Kalite kavramının tanıtılması 
 

2 Kalite kontrolün anlamı ve kontrol sistemi 
 

3 Toplam kalite kontrol ve aşamaları 
 



4 ISO 9000 ile ilgili temel bilgiler  
 

5 Kalite güvence belgesi nasıl alınır?  
 

6 ISO 9000’in ana standartları 
 

7 Basılı ürünlerde kalite kavramı, 
 

8 Ara sınav 

 

9 Kalite kontrolde kullanılan skalalar, cihazlar ve özellikleri 
 

10 Baskı öncesi işlemlerde kalite kontrol 
 

11 Baskıda kalite kontrol 
 

12 Baskıda kalite kontrol 
 

13 Basım Teknolojileri ile ilgili standartlar 
 

14 Malzeme Testleri ve raporlaması 
 

 Final sınavı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Mesleki Kalite Kontrol Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur. x     

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. x     

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir. x     

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır. x     

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

x     

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

 x    

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.     x 

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir. x     

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.   x   

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Flekso Baskı Teknikleri  

 

Kod OBYT260 

Course Flexo Printing Techniques 

 

Code OBYT260 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Flekso baskı sisteminin teknik özellikleri, kullanılan mürekkeplerin çeşitleri ve 

özellikleri, konvansiyonel veya CTP yöntemleriyle flekso klişesi hazırlama teknikleri, 

baskı öncesi hazırlık aşamaları, flekso baskı altı malzemeleri, üretiminde yaşanan 

problemler ve çözümleriyle ilgili bilgiler verilmektedir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Haftalık Ders Akışı 

Hafta Konular 
 

1 Flekso baskı siteminin tanımlanması ve çalışma prensibi 
 



2 Flekso baskı sisteminde baskı öncesi hazırlık süreci  
 

3 Flekso baskı sisteminde baskı öncesi hazırlık süreci  
 

4 Fotopolimer flekso baskı kalıbı özellikleri 
 

5 Aniloks merdane 
 

6 Flekso baskı makinaları (üretim hattına eklenen baskı üniteleri) 
 

7 Flekso baskı makinaları (toplu düzen flekso baskı makineleri) 
 

8 Ara Sınav 
 

9 Flekso baskı makinaları (sıralı düzen flekso baskı makineleri) 
 

10 Flekso baskı makinaları (merkezi baskı silindirli flekso baskı makineleri) 
 

11 Flekso baskı makinaları (tabaka flekso baskı makineleri) 
 

12 Flekso baskı makinaları (bobin baskı makinelerinin bölümleri) 
 

13 Flekso baskı baskı altı malzemeleri, korona işlemi ve ölçümü 
 

14 Flekso baskı baskı altı malzemeleri, laminasyon ve lamine malzemeler 
 

 Final Sınavı  

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Flekso Baskı Teknikleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.     x 

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur.  x    

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir. x     

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.   x   

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

x     

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

 x    

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir. x     

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir.  x    

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.   x   

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Etiket Üretimi 

 

Kod OBYT262 

Course Label Production 

 

Code OBYT262 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Etiket baskı sisteminin teknik özellikleri, makinaların teknik özellikleri ve etiket türleri 

bilgileri, etiket üretiminde yaşanan problemler ve çözümleri anlatılmaktadır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders Akışı 

Hafta Konular 
 

1 Etiketin tanımlanması, Tarihsel gelişim süreci 
 

2 Etiketlerin kullanım yerleri  
 



3 Etiket türleri (kendinden yapışkanlı etiketler) ve üretim süreci 
 

4 Etiket türleri (kendinden yapışkanlı etiketler) 
 

5 Etiket türleri (kullanım alanlarına göre üst kağıtlar) 
 

6 Etiket kalıp hazırlama yöntemleri 
 

7 Etiket kesim yöntemleri 
 

8 Ara Sınav 
 

9 Etiket hammaddeleri  
 

10 Kalite kontrolü 
 

11 Etiket üretim yöntemleri Etiket üzerine baskı sonrası özel işlemler 
 

12 Etiket üretim yöntemleri, Özel Etiketler ve Üretimi 
 

13 Kendinden yapışkanlı rulo etiketlerde kullanılan yapıştırıcılar ve ürün ilişkisi 
 

14 Kendinden yapışkanlı rulo etiketlerde maliyet 
 

 Finaller   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Etiket Üretim Yöntemleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.   x   

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur.   x   

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir. x     

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.  x    

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

x     

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

 x    

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir. x     

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir. x     

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir. x     

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir. x     

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.   x   

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Ofset Baskı Teknikleri 

 

Kod OBYT264 

Course Offset Printing Techniques 

 

Code OBYT264 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Ofset baskı sistemi, basım sektöründe ofset baskının önemi, makine çeşitleri, çalışma 

prensipleri, ofsette kullanılan malzemeler, montaj sistemleri, tek renkli ve tire montajlar, 

kalıp çekimi, makine üzerinde ayar  mekanizmalarının tanıtımı, kalıp pozlandırma ve 

baskı öncesi hazırlıklarının tamamlanması konuları anlatılmaktadır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular 
 



1 Ofset baskı siteminin çalışma prensibi 
 

2 Baskıya Giriş ayarları 
 

3 Nemlendirme sistemi ve nemlendirme suyunda pH değeri 
 

4 Ofset baskı mürekkepleri 
 

5 Ofset baskı blanketleri 
 

6 Ofset baskıda kullanılan baskı altı malzemeleri 
 

7 Konvansiyonel yöntemle kalıp hazırlama 
 

8 Ara Sınav 
 

9 Konvansiyonel yöntemle kalıp hazırlama 
 

10 CTP Sistemi 
 

11 Ofset baskı sisteminde karşılaşılan problemler ve önlemleri  
 

12 Ofset baskı sisteminde karşılaşılan problemler ve önlemleri  
 

13 Web ofset baskı çalışma prensibi ve bu teknikte kullanılan malzemelerin özellikleri 
 

14 Web ofset baskı problemleri ve çözümleri 

 

 Final Sınavı  

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Ofset Baskı Teknikleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.     X 

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur.   x   

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir. x     

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.   x   

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

x     

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

  x   

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.   x   

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir.  x    

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir.    x  

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir.   x   

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.     x 

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Dijital Montaj Teknikleri 

 

Kod OBYT266 

Course Digital Montage Technology 

 

Code OBYT266 

Krediler Teori:2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Günümüz baski sistemleri, dijital baskı çeşitleri, geniş ebat baskı, dış mekan baskıları, 

prova amaçlı dijital baskılar, yüksek trajlı dijital baskılar, dijital baskı sisteminin 

kalibrasyonu, dijital baskıda renk yönetimi, dijital baskının günümüzdeki uygulamaları 

ve geleceği. 

 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders Akışı  



Hafta Konular 
 

1 Trase ve makas payı 

 

2 Kalıp baş boşluk payı ve formalama 

 

3 Trase çiziminde dikkat edilecek noktalar 

 

4 Kırma katlama yöntemleri ve gramaj uygunluğu 

 

5 Uygulamalı trase çizmek 

 

6 Forma montajı, web ofset için montaj uygulamaları, 

 

7 
Montaj yöntemleri, Dijital ortamda kullanılan montaj programlarının tanıtılması ve dikkat 

edilmesi gerekenler, montaj programlarında mıs, jdf ve cıp3-4 iş akışları, 

 

8 Ara Sınav 

 

9 Montaj yöntemlerinde dikkat edilecek noktalar ve montaj kontrolü ve çıkış alınması 

 

10 
Montaj çıktılarının makete dönüştürülmesi ve müşteri onayı, baskı çeşitlerine göre montajda 

dikkat edilmesi gerekenler 

 

11 Baskı tekniklerinde kullanılan filmler  

 

12 Baskı tekniklerinde kullanılan kalıplar  

 

13 Baskı tekniklerinde kullanılan kalıplar 

 

14 Baskı tekniklerinde kullanılan kalıplar 

 

 Final Sınavı  

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Dijital Montaj Teknikleri - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.  x    

2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. x     

3 İlgili tasarım programlarını kullanabilir. x     

4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.  x    

5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu 

irdeleyebilme becerisine sahip olur. 

x     

6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve 

uygulama becerisine sahip olur. 

x     

7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi 

bilir. 

 x    

8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir. x     

9 Dijital prova makinelerini kullanabilir.  x    

10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir.    x  

11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir.     x 

12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir. x     

13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir. x     

14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir. x     

15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilir. x     


