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ROGRAMIN ALAN ADI         : Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 

PROGRAMIN SEVİYESİ       : 3. Seviye 

PROGRAMIN KREDİSİ        : 20 Kredi 

PROGRAMIN ADI                 : Masaj Uygulayıcısı Kurs Programı 

                   PROGRAMIN DAYANAĞI   : Bu kurs programının hazırlanmasında 5580 Sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 

11UMS0178-3 Referans Kodlu Masaj Uygulayıcısı Ulusal 

Meslek Standardı ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 

05.10.2018 tarihli ve 130 sayılı kararı ile Özel Kurslar Çerçeve 

Programı esas alınmıştır. 

 

PROGRAMIN KAYIT KABUL ŞARTLARI 

Bu kurs programı 19 yaşından gün almış ve en az ilkokul ve/veya ilköğretim düzeyinde eğitimini 

tamamlamış bireyler için hazırlanmıştır. 

 

PROGRAMIN AMAÇLARI 

Bu kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin;  

1. Yapılacak işle ilgili gerekli iş organizasyonu yapmaları, 

2. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmeleri,  

3. İş yeri kalite ve çevre politikalarını uygulamaları, 
4. Yapılacak iş öncesinde gerekli ön hazırlıkları yapmaları,  

5. Klasik masaj yapmaları,  

6. Spor masajı yapmaları, 

7. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmaları 

     amaçlanmaktadır. 
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PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  

1. Bu kurs programı masaj uygulayıcılığı alanındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak, 

toplumun daha sağlıklı ve güvenilir hizmet almasını sağlamak ve bu alanda kariyer sahibi 

olmak isteyen bireylerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanmıştır.  

2. Program içeriğinde yer alan konular bu alanda yayımlanmış ulusal meslek standardına 

uyumlu olarak ve alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda belirlenmiş ve anlamlı bir bütün 

oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, içerik düzenlemesinde hedeflere uygunluk, 

yararlılık, aşamalılık, bilimsellik ve güncellik gibi ilkeler göz önünde bulundurulmuştur. 

3. Program içeriğinde yer alan ve teorik eğitim gerektiren konuların işlenişinde anlatım, soru-

cevap, tartışma, beyin fırtınası, örnek olay; uygulamalı eğitim gerektiren konuların işlenişinde 

ise gösteri, gösterip-yaptırma, bireysel çalışma, grup çalışması, gezi-gözlem gibi farklı öğretim 

yöntem ve teknikleri uygulanacaktır. 

4. Program süresince iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ortam, malzeme, araç, gereç ve cihazlardan 

kaynaklanabilecek tehlike ve risklerin giderilmesine ilişkin önlemler eğitici ve eğitimi veren 

kurum tarafından alınacaktır. 

5. Kursiyerlerin öğrenmelerinin kalıcı izli olmasını sağlamak ve öğretme-öğrenme sürecini 

zenginleştirmek amacıyla konuların işlenişinde eğiticinin hazırladığı ders notları ve konuya 

ilişkin video, sunu vb. görsel-işitsel materyaller kullanılacaktır. Bunun yanı sıra öğretim 

süresince beceri gelişimini sağlamak amacıyla kursiyerlerin seviyesine ve ihtiyacına uygun 

sayıda uygulama yapmaları sağlanacaktır. 

6. Kursiyerlerin program süresince öğrendiklerini gerçek yaşam durumlarında gözlemlemelerini 

sağlamak amacıyla masaj uygulamalarının yapıldığı ve gerekli şartları taşıyan kurumları 

ziyaret etmeleri sağlanabilir. 

7. Program süresince masaj uygulayıcılığı alanında uzman kişiler sınıfa davet edilerek onların 

örnek uygulamalarından, deneyim ve düşüncelerinden yararlanılabilir. 

8. Öğretme-öğrenme sürecinde süreç değerlendirme kapsamında her konu sonunda teorik ve 

uygulamalı ara sınavlar yapılarak öğrencilerin eksik veya yanlış öğrenmeleri tespit edilecek ve 

gerekli dönüt düzeltmeler yapılacaktır. Bu sınavlarda herhangi bir puanlama yapılmayacaktır. 
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9. Kurs programının sonunda Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı çerçevesinde yapılacak teorik 

ve uygulamalı sınavlar ile kursiyerlerin programın amaçlarına ulaşma düzeyleri belirlenecek 

ve başarılı olanlara Kurs Bitirme Belgesi düzenlenecektir. 

EĞİTİCİNİN NİTELİKLERİ 
 

Bu kurs programında aşağıdaki niteliklerden birisine sahip olanlar eğitici olarak görev alabilir: 

1. Kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmenliği bölümü mezunları 

2. Saç ve güzellik hizmetleri bölümü ön lisans programı mezunları 

PROGRAMIN SÜRESİ  

Bu kurs programı günde en fazla 8 ders saati olacak şekilde uygulanacaktır. 

Teorik Eğitim Süresi   : 238 ders saati 

 Uygulamalı Eğitim Süresi  : 282 ders saati 

Toplam Süre    : 520 ders saati 
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 PROGRAMIN ÜNİTE/KONU, KAZANIM VE SÜRE DAĞILIMI 

MASAJ UYGULAYICISI KURS PROGRAMI ÜNİTE/KONU, KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 

ÜNİTE/KONU KAZANIM VE AÇIKLAMALARI SÜRE 

 

A. İŞ ORGANİZASYONU  

1. İş Ortamı ile Makine, Araç ve 

Gereçleri Kullanıma Hazırlama 

2. Kişisel Hazırlık  

3. Stoktaki ve Çalışma 

Ortamındaki Araç, Gereç ve 

Malzemeyi Kontrol Etme  

4. İşlem Sonrası Kullanılan 

Koruyucu Aparatları Müşterinin 

Üzerinden Alma veya Çıkarma 

5. Randevuları Ayarlama 

 

1. Çalışma ortamını temizler. 

(Hijyen kurallarına uygun şekilde elle ve/veya makineyle 

temizlik malzemesi kullanarak temizlemesi beklenir.) 

2. Kullanılan araç ve gereçleri yıkar, sterilize eder. 

(İlgili mevzuat ve hijyen kurallarına uygun şekilde, elle 

ve/veya makineyle temizlik malzemesi kullanması 

beklenir.) 

3. Araç, gereç ve malzemeleri steril ortamda, steril saklama 

kaplarında saklar. 

4. Kullanılan araç, gereç ve makinelerin günlük ve genel 

bakımını yapar. 

(Kapsamlı arızaları ilgililere bildirmesi beklenir.) 

5. İşin niteliğine, çalışma koşullarına ve ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun iş kıyafetini seçer. 

6. Kıyafetin temizliğini ve uygunluğunu kontrol ederek giyer. 

7. Kişisel bakım ve hijyen kurallarını uygular. 

 

 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi: 

20 Saat 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 

12 Saat 
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8. Stoktaki ve çalışma ortamındaki malzemelerin yapılacak 

işe göre miktarını, niteliğini ve kullanabilirliğini kontrol 

eder. 

9. Tespit edilen eksik malzemelerin temin edilmesini sağlar. 

10. Temin edilen malzemelerin türünü, miktarını, kullanım 

tarihini, ilgili kurumlardan onayı olup olmadığını, siparişe 

göre kontrol eder.   

11. Saklanacak ve stoklanacak malzemeleri saklama koşullarına 

göre sınıflandırır. 

12. Sınıflandırılmış malzemeleri saklama koşullarına uygun 

yerlere yerleştirir. 

13. Çalışma ortamına konulacak malzemeleri rahat çalışma 

ortamı sağlayacak şekilde dizer. 

14. İşlem sonrasında koruyucu aparatları müşterinin üzerinden 

alır veya çıkarır. 

(Müşteriyi rahatsız etmeden ve müşteriye zarar vermeden 

koruyucu aparatları müşterinin üzerinden alması veya 

çıkarması beklenir.) 
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15. Randevularını düzenler. 

(Randevularını masaj seansları arasında kendisi için 

yeterli dinlenme süresi ve her bir müşteriye işlem için 

gerekli zamanı bırakmaya özen gösterecek şekilde 

düzenlemesi beklenir.) 

16. Müşterileri randevuları hakkında süresinde 

bilgilendirir. 

 

B. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

(İSG) FAALİYETLERİ 

1. İş Sağlığı ve Güvenliği 

Talimatları 

2. Periyodik Muayeneler 

3. Basit İlkyardım Müdahalesi 

 

 

1. Mevzuata ve iş yerine özgü iş sağlığı ve güvenliği 

kurallarını uygular. 

2. İş yerinde karşılaşılabilecek riskleri belirler ve önler. 

3. Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil 

durum veya kazayı derhâl ilgili personel ve acil hizmet 

birimlerine bildirir. 

4. İşe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı (KKD) 

kullanır. 

5. İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde 

bulundurur. 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi: 

20 Saat 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 

12 Saat 
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6. Yanıcı, yakıcı, patlayıcı ve kesici malzemeleri güvenli bir 

şekilde muhafaza eder. 

 

 

7. İşlem öncesinde ve esnasında kendisi ve müşterinin hijyenik 

açıdan risk oluşturmayacak ortamda bulunması için gerekli 

tedbirleri alır. 

8. Periyodik muayene zamanlarını takip eder. 

9. Periyodik muayenelerini zamanında, ilgili sağlık 

kuruluşlarında yaptırır. 

10. Basit kesik, yanık gibi kazalar sonucunda meydana gelen 

yaralanmalara ilk yardım kuralları çerçevesinde müdahale 

eder. 

 

C. İŞ YERİ KALİTE VE ÇEVRE 

POLİTİKALARI 

1. Çevre Güvenlik Önlemleri 

2. Kalite Güvence Sistemi 

Gereklilikleri 

   

 

 

1. Çevre korumaya karşı önlemleri yapılan işin gereklerine 

uygun şekilde ve azami ölçüde uygular. 

2. Doğal kaynakların daha az kullanımı için tespit ve planlama 

çalışmalarına katılır. 

3. Çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına 

yönelik yapılan çalışmalara katılır. 

4. Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere 

 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi: 

20 Saat 
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bildirir. 

(İlgili kayıtları tutması beklenir.) 

5. İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre 

kalite gerekliliklerini inceler. 

 

6. Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliklerine 

uygun çalışır. 

7. Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri, işin kalite 

gerekliliklerine uygun şekilde yapar. 

8. Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme 

çalışmalarına katılır. 

9. Müşterilerden gelen öneri ve şikâyetleri üstlerine bildirir. 

(Şikâyetlerin sebeplerini araştırması ve kendi inisiyatifi 

dâhilindekileri çözmesi beklenir.) 

10. Hata ve arızaları oluşturan nedenleri belirler. 

(Hata ve arızaların ortadan kaldırılmasını sağlar.) 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 

12 Saat 

 

D. ÖN HAZIRLIK YAPMA 

1. İş Ortamını Hazırlama 

2. Müşteriyi Karşılama ve 

Ağırlama 

 

1. İş ortamının aydınlatmasını ayarlar. 

(Işığın doğrudan kendisinin ve müşterinin gözüne 

gelmesine engel olacak şekilde ayarlaması beklenir.) 

2. İş ortamının ısısını ayarlar. 

(Uygulanan tekniğe, müşterinin talebine ve mevsime göre 

 

Teorik Eğitim 

Süresi: 

        20 Saat 
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3. Müşterinin İletişim ve Sağlıkla 

İlgili Bilgilerini Alma 

 

 

 

 

4. Yapılacak İşleme Göre 

Kullanılacak Makine, Araç-

Gereç ve Malzemeleri Hazır 

Hale Getirme 

5. Müşteriyi Yapılacak İşleme 

Hazırlama 

6. Müşteriye Yapılan İşlemin 

Kullanımına İlişkin Önerilerde 

Bulunma 

 

ayarlaması beklenir.) 

3. İşlem sırasında çalınacak müziği ve iş ortamında 

kullanılacak kokuyu belirler. 

(Müşterinin de fikrini alarak belirlemesi beklenir.) 

 

4. Müşteriyi kapıda güler yüzle selamlayarak karşılar. 

5. Müşterinin kıyafetinin ve özel eşyalarının görebileceği 

bir yerde muhafaza edilmesini sağlar. 

6. Müşteriyi bekleme bölümü veya çalışma bölümüne 

yönlendirir. 

7. Müşterinin şikâyetleri ve sağlık durumu konusunda 

müşteriden sözlü ve yazılı bilgi alır. 

8. Tüm vücutta açık yara, sivilce, et beni, cilt hastalığı olup 

olmadığını kontrol eder. 

(Müşteriden bilgi alması beklenir.) 

9. Ciltte problem varsa müşteriyi uyarır. 

(Bölgeye işlem yapmadan hekime gidilmesi ve bölgenin 

tedavi edilmesi gerektiği konusunda müşteriyi uyarması 

beklenir.) 

10. Müşterinin iletişim ve sağlıkla ilgili bilgilerini müşteri 

bilgi formuna doldurur ve formu müşteriye imzalatır. 

 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 

         12 Saat 
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11. Her masaj işleminden önce ve sonra müşteri bilgi 

formunu günceller. 

(İletişim ve sağlıkla ilgili bilgiler ve yapılan işlemler 

form üzerinde güncellenir.) 

 

 

12. Müşteriye uygulanacak işleme göre uygun makine, araç-

gereç ve malzemeleri belirler. 

13. Kullanılacak makine, araç-gereç ve malzemeleri dikkatli 

ve kolay kullanabilecek şekilde uygun yerlere yerleştirir. 

14. Uygulama tekniği ve müşteri talebi doğrultusunda 

müşteri ile birlikte işlem süresine karar verir. 

15. Müşteriyi işlemden önce duşa yönlendirir. 

(Kasların gevşemesi için duşun gerekli olduğu hususunda 

müşteriyi bilgilendirmesi beklenir.) 

16. İşlemden önce yeteri kadar süre vererek müşterinin 

işleme hazırlanmasını sağlar. 

17. Masaj masasını, müşterinin rahat edebileceği ve rahat 

çalışılabileceği şekilde ayarlar. 

18. El ısısını müşterinin vücut ısısına uygun olarak ayarlar. 

19. Uygulanacak masaj türüne uygun şekilde müşterinin yatış 
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konumunu ayarlar. 

20. Yapılan işlemin cilt üzerindeki olumlu– olumsuz etkisi 

konusunda müşteriye sözlü ve yazılı olarak bilgi verir. 
 

21. Yapılan işlemin nasıl daha yararlı olacağı ve 

korunabileceği konusunda müşteriye önerilerde bulunur. 

 

 

22. Yapılan işlemin kullanım süresini artıracak yöntemleri ve 

kozmetik ürünleri önerir. 

 

E. KLASİK MASAJ  

1. Efloraj (Sıvazlama)  

2. Petrisaj (Yoğurma)  

3. Friksiyon (Sürtme-Ovma)  

4. Perküsyon (Darbeleme)  

5. Vibrasyon (Titreşim)  

6. Presyon (Baskı)  

 

 

1. Müşterinin talebine uygun olarak seçilen ürünü (masaj 

yağı-losyon) yüksek basınç uygulayacak manipülasyonlara 

hazır hale getirir. 

(Seçilen ürünü elin iç kısmıyla, uzunlamasına ve enine 

sıvazlama yöntemiyle basınç uygulayarak hazır hale 

getirmesi beklenir.) 

2. Yapılan her masaj manipülasyonundan sonra uygun 

sıvazlama hareketini işlem bölgesine uygular. 

(Masaj yapılan bölgenin genişliğine, kasların durumuna, 

uygulanan masaj manipülasyon tekniğine uygun olarak 

sıvazlama hareketini uygulaması beklenir.) 

 

 

 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi: 

74 Saat 
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3. Kası ileri geri hareket ettirir. 

(İki eli birden kullanarak, kası, her iki zıt yöne doğru, her 

iki elle eşit basınç uygulayarak ileri-geri hareket ettirmesi 

beklenir.) 

4. İşlemi, kasın alanına göre, parmak ya da avuç içi dokuyu 

zedelememeye özen göstererek uygular. 

 

 

5. Petrisajın ritmini ve tekrar sayısını ayarlar. 

(Masajın türüne göre ve kas yönüne doğru ayarlaması 

beklenir.) 

6. Masaj yapılan bölgeye baskı uygular. 

(Parmaklarını ve avuç içini kullanarak masaj yapılan 

bölgeye içten dışa doğru dairesel hareketlerle ilerleyerek 

baskı uygulaması beklenir.) 

7. Masaj türüne ve masaj yapılan bölgeye göre kas yönüne 

doğru baskı şiddetini ayarlar. 

8. Masaj yapılan bölgeye belirli bir ritimde vurma hareketi 

yapar. 

(Hareket, el sırtı ya da kenarıyla, dokuya zarar vermemeye 

özen gösterilerek yapılır.) 

Uygulamalı Eğitim 

Süresi: 

114 Saat 
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9. Masaj yapılan bölgeye titreşim hareketi uygular. 

(Hareket, parmaklar ve avuç içi kullanılarak ve kişinin kas 

yapısına uygun şiddetle yapılır.) 

10. Titreşim hareketini masaj yapılan bölgeyle sınırlı tutar. 

11. Makine ile yapılan titreşimde kullanım talimatına göre 

işlem yapar. 

12. Masaj yapılan bölgeye kayıcı ya da sabit baskı uygular. 

(Kas yönüne doğru el kullanarak yapılır.) 

 

13. Kişinin kas yapısına ve masaj yapılan bölgeye göre 

baskının şiddetini ayarlar. 

            

F.   SPOR MASAJI  

1. Antrenman Öncesi Masaj  

2. Spor Karşılaşması Öncesi Masaj  

3. Spor Karşılaşması Esnasında 

Masaj  

4. Spor Karşılaşması Sonrasında 

Masaj  

 

1. Yumuşak ve yüzeysel masaj manipülasyonlarını sporcuyu 

antrenmana hazırlayacak yeterli sürede uygular. 

[Masaj manipülasyonları antrenmanın amacına (ağırlık, 

dayanıklılık, kuvvet, yüzeysel, sürat vb.) uygun olarak 

seçilir.] 

2. Spor karşılaşması öncesinde, sporcular için uygun masaj 

manipülasyonları ve ısınma süresinin belirlenmesi 

konusunda antrenörü ile gerekli istişareyi yapar. 

3. Uygulanacak masaj manipülasyonlarını, sporculara masaj 

 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi: 

 74 Saat 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim 
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yapma sırasını ve işlem süresini belirler. 

[Sporcunun kas yapısına, kondisyonuna (form durumuna), 

sakatlığı olup olmadığına bakılarak belirlenir.] 

4. Uygun masaj manipülasyonlarını sporculara uygular. 

(Spor karşılaşması öncesinde, her bir sporcu için yeterli 

süre ayırmaya özen gösterecek şekilde uygulaması 

beklenir.) 

 

 

 

5. Yüzeysel uygun masaj manipülasyonlarını süre kısıtlılığını 

dikkate alarak uygular. 

(Sporcunun görüşü alınarak ve sporcunun çok 

kullandığı, aktif kas gruplarına öncelik verilerek 

sporcunun spor karşılaşması süresini tamamlamasına 

yardımcı olacak, yorgunluğu giderici-geciktirici 

manipülasyonları uygulaması beklenir.) 

6. Spor karşılaşması sonrasında yorgunluğu giderme, 

dinlendirme ve vücudu toparlama amacına yönelik klasik 

masaj manipülasyonlarını uygular. 

(Yapılan spor türünü ve yoğun kullanılan aktif kas 

Süresi: 

114Saat 
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gruplarını dikkate alması beklenir.) 

 

G. MESLEKİ GELİŞİM 

FAALİYETLERİ 

1. Bireysel Mesleki Gelişimi 

Konusunda Çalışmalar  

 

 

1. Masaj uygulamaları ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı 

belgeleri muhafaza eder. 

2. Masaj uygulamaları ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri 

takip eder. 

3. Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. 

 

 

Teorik Eğitim 

Süresi:  

10 Saat 

 

  Uygulamalı Eğitim 

Süresi:  

      6 Saat 

TOPLAM KURS SÜRESİ (Saat) : 520 Saat 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  

Program süresince süreç değerlendirme kapsamında her konu sonunda yapılacak teorik ve 

uygulamalı sınavlar ile kursiyerlerin gelişimi takip edilir. Eksik veya yanlış öğrenmelerin 

belirlenmesi durumunda dönüt düzeltme yapılır. Bu sınavlar sonucunda herhangi bir 

puanlama yapılmaz. Kurs programının sonunda Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı ve Masaj 

Uygulayıcısı Kurs Programı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğinde tanımlı olan yöntemler esas 

alınarak teorik ve uygulamalı sınavlar yapılır. Kursiyerlerin uygulamalı sınava kabul 

edilebilmesi için teorik sınavda başarılı olması gerekir.  Teorik sınav klasik usul ve/veya test 

şeklinde (çoktan seçmeli, boşluk doldurma gibi) sınav teknikleri uygulanarak yapılır. 

Uygulamalı sınav, programda yer alan kazanımlar dikkate alınarak gerçek çalışma ortamında 

veya gerçeğe en yakın şartları karşılayan kontrollü ortamda gerçekleştirilir. Teorik ve 

uygulamalı sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 alan kursiyerler başarılı sayılır. 

  

BELGELENDİRME 

 

Kurs programının sonunda Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar bölümünde belirtilen 

ölçütlere göre başarılı olan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı çerçevesinde Kurs 

Bitirme Belgesi düzenlenir. 

 

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ 

GEREÇLERİ  

1. Bornoz/kimono/peştamal 

2. Destek yastığı (silindir) 

3. Dezenfektan ürünler 

4. Ecza dolabı 

5. El vakum cihazı (kupa) 

6. Göz pedleri 

7. Havlu çeşitleri 

8. Isıveren lamba (infraruj) 

9. Kişisel koruyucu donanım (önlük, galoş, maske, saç bonesi vb.) 

10. Masaj kremleri, masaj losyonları, masaj yağları, aromatik yağlar 
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11. Masaj yatağı/masası 

12. Mum 

13. Müşteri bilgi formu/dosyası 

14. Müzik sistemi 

15. Örtü çeşitleri 

16. Pudra 

17. Sıcak/soğuk jel torbaları 

18. Sıvı ve katı vazelin, gliserin 

19. Tek kullanımlık spatula 

20. Temizlik malzemeleri 

21. Terlik 

22. Termometre 

23. Tütsü 

24. Vibratör 

25. Yastık 

26. Zaman ayarlı saat (kronometre) 

27. Ders kitabı 

28. Video, resim, şemalar 

29. Projeksiyon 
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