
Saygıdeğer Veliler

• Anne- Baba olarak çocuklarımızın iyi bir 

eğitim almasını sağlamak ve geleceğini 

hazırlamak bu dünyadaki 

sorumluluklarımızın en başında gelir. 

• Ama asıl sorumluluğumuz her koşulda 

çocuklarımıza duyduğumuz güveni ve 

desteği sürdürmektir.



Saygıdeğer Veliler

• Çocuğumu okutamayacağım diye 

karamsar olmayın

• Çocuğunuzun geleceği istihdam garantili 

mesleki eğitimdedir.

• Çocuğunuza hem meslek edindirin hem de 

öğretim hayatının devamını sağlayın.



Saygıdeğer Veliler

• Siz çocuğunuza severek ve isteyerek 

yapabileceği bir iş bulun, mesleki eğitim 

merkezlerimize kayıt yaptırın, çocuğunuz 

çırak öğrenci statüsüne geçsin, biz de 

onun sigortasını yapalım, haftanın bir veya 

iki günü eğitimini okulumuzda ücretsiz 

olarak devam ettirelim.



Sevgili Gençler

• Elinizde olmayan nedenlerle okul 

hayatınıza ara vermek zorunda kaldınız. 

• Üzülmenin, ağlamanın zamanı değil. 

Gelecekte severek ve isteyerek 

yapabileceğiniz bir meslek edinmenin tam 

zamanı.



Sevgili Gençler

• Ailenizin veya çevrenizdekilerin yardımıyla 

bir iş bulun, gelin mesleki eğitim 

merkezlerimize kayıt yaptırın, çırak 

öğrenci statüsüne geçin, aşağıdaki 

haklardan siz de faydalanın.



ÇIRAKLIK  EĞİTİMİNİN  ÖĞRENCİLERE  
SAĞLAYACAĞI  FAYDALAR

1-Çırak öğrenciler sosyal güvenceye kavuşurlar.

İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigorta

primleri devlet tarafından karşılanmaktadır.

2-İşyerlerinden asgari ücretin  %30 undan az 
olmamak üzere ücret almaları ve ailelerine yük 

olmamaları sağlanmaktadır.

3-Diğer örgün eğitim kurumlarındaki öğrencilerin 
faydalandığı bütün haklardan faydalanmaları 

sağlanmaktadır.



ÇIRAKLIK  EĞİTİMİNİN  ÖĞRENCİLERE  
SAĞLAYACAĞI  FAYDALAR

4-Okul günleri ücretsiz öğlen yemeği
hizmetinden faydalanırlar.

5-Çıraklık eğitimini tamamlayan 
öğrenciler kalfalık belgesi, kalfalık 
eğitimini tamamlayan öğrenciler ustalık 
belgesi alırlar. Bu belgelerin tüm 
dünyada geçerliliği bulunmaktadır.



MESLEĞİMİZİ SEÇERKEN 

BİLMEMİZ GEREKENLER.



MESLEK  NEDİR ?

Meslek; bir kimsenin 
yaşamını sürdürmek, para 
kazanıp geçimini sağlamak 
için yaptığı sürekli bir iş 

olarak tanımlanır.  

Bir uğraşın meslek özelliği 
taşıması için yasal 

düzenlemesi, belli bir eğitimi, 
statüsü, kuralları ve kullandığı 
belli araç gereçleri olmalıdır.



MESLEK  SEÇİMİ

Meslek seçimi, bireyin 

hayatında verdiği en önemli 
kararlardan birisidir. 

Çünkü insan hayatının en az 
yarısı seçtiği meslek dalında 

çalışarak geçmektedir.  

O halde herkes kendine 
uygun, seveceği ve başarılı 

olacağı bir meslek seçmelidir.



NE  OLMAK  İSTİYORUM ?

Meslek seçimi 

aşamasında bireyin hem 
kendini tanıması, hem de 

meslekleri tanıması sağlıklı 
bir karar vermesine 
yardımcı olacaktır.

“Varsa hünerin, her yerde 
vardır yerin.”



KENDİNİ  TANIMA

Bireyin kendini tanıması demek; 

yetenek, beceri, ilgi, fiziksel ve 

kişisel özelliklerini bilmesi, 

geleceğe yönelik 

beklentilerini 

belirleyebilmesi demektir.



MESLEKLERİ  TANIMA

Daha sonra meslekler ve bu mesleklerin 

eğitimiyle ilgili bilgileri de edinen birey artık 
kendi özellikleri ile mesleklerin özelliklerini 
karşılaştırarak  meslek seçimi konusunda 

karar verme durumundadır.



ÇIRAKLIK EĞİTİMİN AMACI

• Endüstri ve çeşitli iş kollarında ihtiyaç 
duyulan ara insan gücünü ve kalifiye 

teknik elemanı; üretim ve hizmet içerisinde 
eğiterek yetiştirmeyi hedeflemektir.



“Çırak”, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin 

gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişi,

“Kalfa”, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve 

bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir 

standartlarda yapabilen kişi,

“Usta”, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve 

bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda 

uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek 

problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile 

açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişi,

ÇIRAK, KALFA USTA NE DEMEKTİR?



Mesleki Eğitim Merkezlerimizde 

Eğitim Verilen Başlıca Meslek 

Alan ve Dalları



METAL TEKNOLOJİSİ ALANI 
DALLARI

TARIM (ZİRAAT) ALET VE MAKİNELERİ BAKIM VE 

ONARIMCILIĞI

KAYNAKÇILIK 

ISIL İŞLEM 

ÇELİK KONSTRÜKSİYON 

METAL DOĞRAMA 

METAL LEVHA İŞLEMECİLİĞİ 

SAC İŞLERİ 

KAROSERCİLİK 

AVİZECİLİK 



ELEKRİK-ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİSİ ALANI DALLARI

BOBİNAJ 

BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİSİ

ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONTÖRLÜĞÜ 

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİSİ 

ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM ONARIM 

ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM 

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ 

GÜVENLİK SİSTEMLERİ 

HABERLEŞME SİSTEMLERİ 

OTOMASYON SİSTEMLERİ 

YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ 



MOTORLU ARAÇLAR  TEKNOLOJİSİ ALANI DALLARI

OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKERLİĞİ 

İŞ MAKİNELERİ BAKIM ONARIMCILIĞI 

OTOMOTİV BOYACILIĞI 

OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ 

OTOMOTİV MEKANİKERLİĞİ 

OTOMOTİV ELEKTRİKÇİLİĞİ 

OTOMOTİV MOTOR YENİLEŞTİRMECİLİĞİ 

ÖN DÜZEN AYARCILIĞI VE LASTİKÇİLİK 

DİZEL MOTORLARI YAKIT POMPASI VE 

ENJEKTÖR AYARCILIĞI

MOTORLU ARAÇLAR LPG SİSTEMLERİ BAKIM 

VE ONARIMCILIĞI

MOTOSİKLET TAMİRCİLİĞİ 



AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI DALLARI

MOBİLYA İMALATI 

AHŞAP ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ 

AHŞAP SÜSLEME 

AHŞAP İSKELET İMALATI 

AHŞAP DOĞRAMA İMALATI 



MAKİNE TEKNOLOJİLERİ ALANI DALLARI

BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI İŞLEMLERİ (CNC)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMLIĞI 

ENDÜSTRİYEL KALIP 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL 

MODELLEME

MERMER İŞLEME 

MAKİNE BAKIM ONARIM 

SAAT TAMİRCİLİĞİ 

ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 



GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI 
DALLARI

BERBERLİK 

KUAFÖRLÜK 

GÜZELLİK HİZMETLERİ 



GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI DALLARI

KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ 

ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ 

ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ 

İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ 

HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİLİĞİ 

DERİ GİYİM MODELİSTLİĞİ 

KADIN TERZİLİĞİ 

ERKEK TERZİLİĞİ 

KESİM 

KONFEKSİYON MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM 



Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için; 

sizleri ilçemizde bu hizmetleri yürüten 

…………………..Mesleki Eğitim 

Merkezimize bekleriz.


