
AKDENİZ MESLEKİ EĞİTİM ATÖLYELERİ PROJESİ 

KURSİYER TESPİT VE SEÇİM KRİTERLERİ 

ÖN BAŞVURU TARİHİ: 03.12.2021’DE BAŞLAYACAK OLUP 10.12.2021 TARİHİNDE SAAT 
17.00’ DA SONA ERECEKTİR. 

GENEL ŞARTLAR 

• 18-29 Yaş aralığında olmak, ( Başvuruda bulunduğu tarih itibari ile) 
• En az Lise Mezunu Olmak, 
• Öğrenci olmamak (Açık Öğretim Hariç) 
• Çalışmıyor Olmak. 

ÖNCELİKLER 

• Kontenjanımızın 5 tanesi Bedensel Engeli(Ortopedik Engelli Genç Kursiyerimize ayrılacaktır. 

• Akdeniz İlçesinde Yaşayanlar Öncelikli Olacaktır. 

• Covid19 Kapsamında En az 2 Doz Aşı Yaptıranlar Öncelikli Olacaklardır. 

• Ön Başvurularda kursiyer kriterlerinin eşitliği durumunda yaşı daha genç olanlara öncelik 
tanınacaktır. 

 
1- Autocad ve 3Ds Max Atölyesi Eğitimleri:  Projemiz kapsamında verdiğimiz eğitimler sayesinde 

uluslar arası alanda en çok kullanılan ve bilgisayar destekli olan 2 boyutlu çizim programına tam 
anlamı ile hakim olunacaktır. Ayrıca kurumumuzca vermiş olduğumuz Autocad kursu sayesinde 
birçok çizim ve modelleme tekniğini öğrenerek yapılacak işlere bağlı olan programlar hakkında 
bilgi sahibi olacaksınız. Autocad programı özellikle inşaat ve sanayi alanlarında sıklıkla kullanılan 
bir programdır. Makine mühendisleri, inşaat mühendisleri, peyzaj çalışmaları ile ilgilenenler, 
mimarlar,  iç mimarlar, teknikerler, teknisyenler ve bu alanlarda hizmet veren birçok kişinin 
kullandığı önemli bir bilgisayar programıdır. Kurumumuzun verdiği auto cad kursu eğitimindeki 
temel amaç programın bütün özelliklerini öğrenerek kullandığı sektörlerde önemli işler yaparak iyi 
bir meslek edinmektir.  
3ds max olarak bilinen tam açık ismiyle 3D studio max programı Autodesk adında bir şirket 
tarafından tasarlanıp, geliştirilip kullanıma sunulan bir bilgisayar programıdır. 3D studio max çizim 
yapmak için kullanılan daha doğru bir deyişle üç boyutlu modellemeler için kullanılan bir 
modelleme programıdır. Animasyonlar, modellemeler, 3 boyutlu tasarımlar gibi pek çok amaç için 
kolayca kullanılan 3d studio max programı gelişen teknolojiye ayak uyduran en iyi buluşlardan 
birisidir diyebiliriz. Üç boyutlu modeller bu programın ileri düzeyde yeteneklerinden olan grafikleri 
işleme özelliği ve teknolojisi sayesinde oluşturulan modeller oldukça gerçekçi hatta gerçeğinden 
pek ayırt edilemeyecek düzeyde modeller üretilebilmektedir. Eğitim programımız konuları 
temelden anlatıp öğrencilere aktaracağı için bu çalışmalar konusunda herhangi bir bilginizin 
olmaması herhangi bir probleme sebep olmamaktadır.  

• Endüstri meslek liselerinde makine, metal, konstrüksiyon, inşaat vb.ve/veya Üniversitelerin 
makine, inşaat, mimarlık, elektrik, vb. bölümlerinden ya da mühendislik fakültesi 
bölümlerinden mezun olmuş olan gençler öncelikli olacaklardır. 
 

https://weebakademi.com/Autocad-Kursu
https://weebakademi.com/Autocad-Kursu
https://smartpro.com.tr/egitimlerimiz/3d-studio-max-egitimi-kursu/


• Akdeniz İlçesinde ikamet ediyor olmak öncelikli olacaktır. 
• İlgili Sektörlerle alakalı firmalarda çalışmak isteyen, bu eğitimlere meraklı gençler müracaat 

edebilir. 
2- Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık Atölyesi Eğitimleri:  Projemiz kapsamında verdiğimiz 

eğitimler sayesinde Reklam ajansları, Matbaa ve Tekstil gibi sektörlerde Grafiker olmak, Fotoğraf 
stüdyolarında Photoshop uzmanı olarak çalışma imkanına ulaşılacaktır. Kursiyerlerimiz Grafik 
Tasarım ve Fotoğrafçılık Kursunu alarak Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Indesign grafik 
programlarının yanı sıra grafik tasarımının temellerini, renk bilgisini, broşür, afiş, kartvizit, logo gibi 
firmaların kurumsal kimlik tasarılarını, tekstilde kullanılan çizim ve desenleri oluşturma tekniklerini 
öğrenirler. Ayrıca Kurs sonunda yapılan tasarımların matbaa ve baskı süreci ile ilgili teknik bilgileri, 
çıkabilecek sorunlarla ilgili detaylar hakkında da bilgi sahibi olurlar. 

•   Grafik ve Fotoğraf alanı, Tasarım Bölümleri, Reklamcılık Bölümleri vb.  ve/veya 
Üniversitelerin Grafikerlik, Reklamcılık, Grafik Tasarım Vb. Bölümlerinden mezun 
olmuş olan gençler öncelikli olacaklardır. 

• Akdeniz İlçesinde ikamet ediyor olmak öncelikli olacaktır. 
• İlgili Sektörlerle alakalı firmalarda çalışmak isteyen, bu eğitimlere meraklı gençler 

müracaat edebilir. 
3- Ön Muhasebe Atölyesi Eğitimleri:  Ön muhasebe, günlük mali takip işlemlerini içeren bir 

muhasebe alanıdır.  Ön muhasebe, muhasebe işlemlerinin tümünü kapsamaz. Sadece asıl ve genel 
muhasebe işletmelerinin başlangıcını ifade eder. Ön muhasebe eğitimi ise işletme için önemli 
günlük kayıt ve takiplerin yapılması bilgisini sunan bir eğitim kursudur. Ön muhasebe eğitiminde; 
muhasebe departmanların ve işletmelerin günlük mali işlemleri nasıl uyguladığı öğretilmektedir. 
Ön muhasebe eğitimi, temel olarak ön muhasebenin nasıl yapıldığı bilgisini sunmaktadır. Eğitim 
boyunca ön muhasebe işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapıldığına dair bilgiler öğrenebileceksiniz. 
Muhasebe alanı bilgiyi uygulama aşinalığı istediği için ön muhasebe eğitimi alarak uygulama 
aşamalarına yönelik bilgiye sahip olabilirsiniz. 

• Meslek ve Teknik Liselerde Muhasebe, Ön Muhasebe bölümleri vb. ve/veya 
Üniversitelerin Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe vb. Bölümlerinden Mezun 
olmuş gençler öncelikli olacaklardır. 

• Lise veya Üniversite eğitiminde Ön Muhasebe ve/veya  Muhasebe derslerini 
almış olan gençler öncelikli olacaktır. 

• Akdeniz İlçesinde ikamet ediyor olmak öncelikli olacaktır. 
• Sektörlerde Ön Muhasebeci olarak çalışmak isteyen, bu eğitimlere meraklı 

gençler müracaat edebilir. 
4- Müşteri Hizmetleri ve Halkla İlişkiler Atölyesi Eğitimleri :  Müşteri Hizmetleri ve Halkla 

İlişkiler departmanları kişi, kurum ya da kuruluşların sahip oldukları marka değerlerinin halk ile 
doğru iletişim araçları aracılığı ile aktarılmasını amaçlayan bir bölümdür. Müşteri Hizmetleri ve 
Halkla İlişkiler Eğitimi ise Özel ve kamu kuruluşlarında; kurumu halka tanıtacak, kurumun 
çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandıracak, kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler yaratacak 
ilişkileri kurabilecek elemanları yetiştirmek amacıyla eğitim veren kurstur. Müşteri Hizmetleri ve 
Halkla İlişkiler Eğitiminde, Çağrı Merkezi Elemanı Eğitimi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Eğitimi ve 
Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi Eğitimlerini alacaklardır. 
• Meslek liselerinde Halkla İlişkiler vb. ve/veya Üniversitelerin İşletme, Çağrı Merkezi 

Hizmetleri Bölümü, Halkla İlişkiler vb. Bölümlerinden Mezun olmuş gençler öncelikli 
olacaklardır. 

• Akdeniz İlçesinde ikamet ediyor olmak öncelikli olacaktır. 

https://www.iienstitu.com/online-egitim/genel-muhasebe-egitimi
https://www.iienstitu.com/online-egitim/genel-muhasebe-egitimi


• Kurumsal Firmalarda Müşteri Temsilcisi ve Halkla İlişkiler uzmanı olarak çalışmak 
isteyen, bu eğitimlere meraklı gençler müracaat edebilir. 
 
 
 
İLETİŞİM NUMARASI:  0552 769 08 01 
                                         0552 769 08 05 

 
 
 
 
 


