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GİRİŞ 

İnsanlar yaşamlarının her aşamasında kendileriyle ilgili pek çok karar verir. Kararların 

isabetli olabilmesi için bireyin, çevre koşullarıyla ve kendisiyle ilgili doğru ve  ayrıntılı 

bilgiye sahip olması gerekir. 

 

Bireyler, özellikle gelişme döneminde kendilerine “Ben kimim, ne olmak istiyorum, 

nasıl davranmalıyım, hayat tarzım nasıl olmalıdır?” şeklinde sorular yöneltir ve bu sorulara 

cevap ararlar. Bu tür sorulara verilen cevaplar doğrultusunda bireylerin gelecekleri şekillenir. 

 

Meslek, kişinin sadece kendisinin değil, başkalarının da yararlanacağı ve karşılığında 

kazanç elde edeceği bir faaliyettir. Bu hizmet ve üretim faaliyetleri için mesleki eğitim 

gereklidir. 

 

Gençler, ilköğretimi/temel eğitimi bitirdikten sonra meslek veya eğitim alanını seçme 

durumu ile karşılaşmaktadır. Bu nedenle öğrenci ve velilerin eğitim alanlarıyla ilgili bilgiye 

sahip olmaları gerekmektedir. Meslek seçimiyle ilgili karar verme aşamasında bilinçli 

davranılmalıdır. Bireyler, meslek seçmekle yaşayacağı çevreyi, ekonomik durumunu,  

ilişkide bulunacağı insanları da bir bakıma seçmiş olmaktadır. Birey kendi ilgi, yetenek ve 

kişilik özelliklerine uygun mesleği seçerse işinde başarılı, mutlu, yaratıcı ve üretici olabilir. 

 

Uygun mesleği seçmek ve meslekte ilerlemek için kişinin kendisini tanıması ve 

meslekler hakkında bilgi sahibi olması temel koşuldur. Bu amaçla mesleki ve teknik eğitim 

gerektiren öğrenme alanları ve altındaki mesleklerin tanıtımını kapsayan bu materyal 

hazırlanmıştır. 

 

Tanıtım materyalinde, öğrencilerinkişisel gelişimlerine, kişilik özelliklerine ve 

becerilerine göre meslekleri tanımalarına yardımcı olacak bilgiler bulunmaktadır. 

GİRİŞ 
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ADALET 
Adalet alanı altında yer alan Zabıt Kâtipliği ile İnfaz ve Koruma dallarının 

yeterliklerini kazandırmaya yönelik Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile adli ve idari yargı 

sistemi içerisinde yer alan tüm mahkemelerdeki yazı işlemleri, ceza infaz kurumları ve 

tutukevlerinde güvenliği sağlama, tutuklu ve hükümlüler ile ilgili işlemleri yapmayayönelik 

eğitim ve öğretim verilen alandır. 
 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

Meslek liselerinde Adalet alanında; 

 

 Zabıt Kâtipliği, 

 İnfaz ve Koruma dallarında eğitim verilmektedir. 
 

 

ADALET 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”ndabaşarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 
 

 

Zabıt Kâtipliğidalından mezun olanlar; ilk derece (hukuk, ceza, idare ve vergi) 

mahkemeleri, bölge (adliye ve idare) mahkemeleri, yüksek mahkemeler, Adalet Bakanlığı 

(merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) 

kurumlarında istihdam edilirken yüksek seçim ve seçim kurulları ile noterlikler, hukuk ve 

avukatlık büroları, bankalar ve sigorta şirketleri ile kamu ve özel kurumların hukuk ile ilgili 

birimlerinde de iş bulabilmektedirler. 

 

İnfaz ve Koruma dalından mezun olanlar; Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, 

cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam 

edilirken özel güvenlik şirketleri ile kamu ve özel kurumların güvenlik ile ilgili birimlerinde 

de iş bulabilmektedirler. 
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AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 
 

Ev ve kurum hizmetleri elemanının sahip olması gereken aile kaynaklarını planlama, 

konut edinme, düzenleme işlemlerini yürütme, ev işlerini yapma, değişen toplum ve aile 

yapısını inceleme, çeşitli yemekleri ve hamur işlerini hazırlama,yemeklerin servisini yapma 

yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 
 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Ev ve Kurum Hizmetleri, 

 Tüketici Hizmetleri, 

 Sosyal Destek Hizmetleri, 
 Çevre Hizmetleridallarında eğitim verilmektedir. 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 
 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ya da 

sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programlarına devam edebilirler. 

 

Aile ve Tüketici Hizmetlerinden mezun olanlar, toplumsal yaşam içerisinde sorun 

yaşayan bireylerin sosyal yaşamlarını iyileştirmeye yönelik çalışma yapan kurum ve 

kuruluşlarda, yerel yönetimlerde, sosyal destek veren kişi ve ailelerin yaşam kalitesini 

yükselten,tüketicinin faal korunmasına ve bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapan sağlıklı 

ve verimli bir çevre oluşturmayı hedefleyen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında iş 

imkânları bulabilirler veya kendi işyerlerini açabilirler. 

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 
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AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanı altında yer alan Ayakkabı Modelistliği, 

Ayakkabı Üretimi, Saraciye Modelistliği ve Saraciye Üretimi dallarının yeterliklerini 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Ayakkabıcılık; deri, tekstil, metal ve plastik gibi birçok alanlarla ilişkilidir. 

Ayakkabıcılıkta; ayakkabı, bot, terlik vb. üretilirken saraciyede çeşitli türde çanta, cüzdan, 

kemer, avcılık ve spor malzemeleri, dosyalık, kalemlik, bloknot ve ajanda gibi büro 

malzemeleri de üretilmektedir. Ülkemizde bu alanda pek çok kişiye istihdam imkânı 

sağlanmaktadır. Sektör, bugün mevcut kapasitesi ile ülkemiz ihtiyacını tamamıyla 

karşılayabilecek ve ihracat yapabilecek düzeydedir. 

 
 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Ayakkabı Modelistliği, 

 Ayakkabı Üretimi, 

 Saraciye Modelistliği, 

 Saraciye Üretimidallarında eğitim verilmektedir. 

 

 

AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanında çalışmak isteyenler, özel sektördeki 

ayakkabı ve saraciye üretim işletmelerinde çalışabilirler. 
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
Bilişim Teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu 

yanında alanın altında yer alan Ağ İşletmenliği, Bilgisayar Teknik Servisi, Veritabanı 

Programcılığı ve Web Programcılığı dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve 

öğretim verilen alandır. 

 

Teknoloji hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya 

başlamıştır. Bu sebepten Bilişim Teknolojileri alanında bilgi sahibi olanbireylere ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Ağ İşletmenliği, 

 Bilgisayar Teknik Servisi, 

 Web Programcılığı, 
 Veri Tabanı Programcılığıdallarında eğitim verilmektedir. 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
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Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, 

ticari kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo televizyon 

şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer 

alan kamu kuruluşlarında geniş iş imkânlarına sahiptir. 

 

Web programcıları ve veritabanıprogramcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel 

sektöre ait iş yerleri, internet üzerinden ticaret (e – ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler. 

 

Bilgisayar teknik servisi, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda, 

bünyesinde bilgisayar bulunduran iş yerlerinde, şirketlerde ve özel sektöre ait firmalarda 

çalışabilirler. 
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BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ 
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı, altında yer alan Tıbbi Görüntüleme 

Sistemleri, Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları, Yaşam Destek ve Tedavi 

Cihazları, Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları dallarının yeterliklerini 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Tıp alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak biyomedikal cihaz teknolojilerinin 

gelişmesi, bu alanı dünyada çok önemli noktalara getirmiştir. Tıp  alanında  gelişmelerle 

teşhis ve tedavide cihazların kullanımı ve gerekliliği artmış, doğal olarak da bu durum, 

cihazların kullanımlarının dünya çapında yaygınlaştırılması taleplerini de artırmıştır. Artan 

cihaz kullanımı ve yaygınlaşma talebi, cihazlar için üretim ve satıştan sonra çok önemli bir 

yere sahip (servis desteği) iş alanını oluşturmuştur. Bu iş alanında çalışan teknik servis 

elemanları da aldıkları eğitim, sertifikalandırılmış görev ve işleriyle kaliteli servis destek 

hizmeti vererek insan sağlığı ve yaşam kalitesi için çalışmaktadır. 

 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, 

 Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları, 

 Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları, 
 Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları dallarında 

eğitim verilmektedir. 

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, 

Biyomedikal cihaz teknolojileri ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilir. 
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BÜRO YÖNETİMİ 

Büro yönetimi, günlük işler, dava hizmetleri, ofis yönetimi, iletişim, bildirimler ve 

ödemeler, ofis makineleri, sunum, toplantı ve seyahat hizmetleri ile ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Çağımızda bilgisayarın ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi, büro otomasyonunu da 

beraberinde getirmektedir. Büro otomasyonu, büro hizmetlerinde işlerin elektronik  

makineler ve bilgisayarlarla yapılması ve yine sonuçlarının bilgisayarlarla denetlenmesi 

olarak tanımlanmaktadır.Büro otomasyon araçları, başta bilgisayar olmak üzere telefon, faks, 

teleks gibi iletişim araçlarıyla birlikte daktilo, fotokopi gibi araçlardır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Hukuk Sekreterliği, 

 Ticaret Sekreterliği, 

 Yönetici Sekreterliği dallarında eğitim verilmektedir. 

 

BÜRO YÖNETİMİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Özel sektör ve kamu kuruluşlarında, hastane, belediye, dernek, oda, baro gibi 

kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca hukuk, hekimlik, mühendislik, 

mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan sekreterlik görevlerini en iyi şekilde yapabilecek 

elemanlardır. 
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ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 
Okul öncesi eğitim programı hazırlama, öz bakım becerileri, yetersizlik türleri ve 

kaynaştırma, oyunu gelişim alanları ve etkinliklerde kullanma, oyuncak hazırlama, kostüm 

hazırlama ve yüz boyama çalışmaları, çocukla etkili iletişim kurma, özel eğitimde öz bakım, 

özel eğitim programı hazırlama, yetersizlik türleri ve eğitimi ile ilgili bilgi, becerileri 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Erken Çocukluk Eğitimi, 

 Özel Eğitim 
 

dallarında eğitim verilmektedir. 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olanlar, 

“Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek 

yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler veya bu alana en yakın  

programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilirler. 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 
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Okul öncesi eğitim kurumlarında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, 

çocuk kulüplerinde, çocuk organizasyon şirketlerinde, evde çocuk bakımı hizmeti veren 

kuruluşlarda çalışabilirler. 
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DENİZCİLİK 
Denizcilik alanı; Güverte İşletme (Vardiya Zabitliği), Gemi Makineleri İşletme 

(Makine Zabitliği), Gemi Elektroniği ve Haberleşme (Elektroteknik Zabitliği), Balıkçılık ve 

Su Ürünleri üretimi (Balıkçı Gemisi Kaptanlığı ve Su Ürünleri Teknisyeni) yeterliklerini 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Denizcilik, zorlu fakat gözde, heyecan ve ümit veren meslekler arasındadır. Hızla 

büyüyen deniz taşımacılığı, daha fazla gemi ve gemi adamı ihtiyacını da beraberinde 

getirmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların artması, denizcilerin gemicilik ve seyir 

yeterliklerinin yanında elektronik ve mekanik konularda da üst düzey bilgi ve becerilere  

sahip kişiler olmasına neden olacaktır. 

 

Bu alan, gemi adamları ve su ürünleri olarak iki başlıkta ele alınabilir. Gemi adamları; 

gemide bulunan kaptan, zabitler, tayfalar ve yardımcı hizmet personelidir. Su ürünleri ise 

deniz ve tatlı su canlılarının avlanması, üretilmesi, yetiştirilmesi, işlenmesi ve pazara 

sunulması ile ilgili işleri kapsamaktadır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Güverte İşletme 

 Gemi Makineleri İşletme 

 Gemi Elektroniği ve Haberleşme 

 Balıkçılık ve Su Ürünleri 

 

 

 

DENİZCİLİK 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Denizcilik eğitimi; meslek liselerinin denizcilik alanında diploma programları ve  

çeşitli özel eğitim kurumlarında sertifika programlarıyla verilmektedir. 

 

Liseden sonra Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’nı başaranlar ön lisans ve lisans 

programlarına devam edebilir. Ön lisans programını bitirenler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 

lisans programlarına geçebilirler. Ayrıca sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da 

mevcuttur. 

 

Eğitim sürecini ve öngörülen açık deniz stajlarını tamamlayarak denizcilikte gerekli 

temel yeterlikleri kazanan meslek elemanları, “Eğitim ve Sınav Yönergesi” ile “Gemi 

Adamları Yönetmeliği” hükümleri gereğince yeterlik sınavına girerler ve başarılı olanlar 

unvanlarını alarak denizcilik sektöründe kariyer yapabilirler. 

 

Denizciler, genel olarak denizde, kıyıda, karada, su üstünde, su altında gerektiğinde 

kapalı ortamlarda çalışır. Gemi ile seyir yapılan değişik bölgelerde çok farklı iklim 

şartlarında çalışmak durumundadırlar. Denizde, sakin, durgun veya ağır hava şartlarıyla 

karşılaşabilirler. Bu durumda herkesin kendine ait bir görevi vardır ve  acil  durumlarda 

herkes iş emniyeti bilinciyle çalışmak zorundadır. 

 

Görevlerini yaparken ekip çalışmasını uyum içinde gerçekleştirirler. Günün yirmi dört 

saatinde, aynı insanlarla uzun sürelerle aynı çalışma ortamında bulunulması ve aileden ayrı 

kalınması denizcilik mesleğini diğer mesleklerden farklı kılar. 

 

 
 

Denizcilik alanının; 

 

 Güverte İşletme dalında eğitim alanlar, yeterlik sınavında başarılı olmak şartıyla 

gemilerde “Vardiya Zabiti” olarak çalışabilirler. Görevlerinde yükselerek 

uzakyol kaptan olabilirler. 

 

 Gemi Makineleri İşletme dalında eğitim alanlar, yeterlik sınavında başarılı 

olmak şartıyla gemilerde “Makine Zabiti” olarak yada denizcilikle ilgili bakım 

onarım tesislerinde teknik eleman olarak çalışabilirler. Görevlerinde yükselerek 

baş makinist olabilirler. 
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 Gemi Elektroniği ve Haberleşme dalında eğitim alanlar, yeterlik sınavında 

başarılı olmak şartıyla “Gemi Elektroniği ve Haberleşme Zabiti yada 

Elektroteknik Zabiti” olarak gemilerde, yer istasyonları ile kıyı servis ve bakım 

istasyonlarında çalışabilirler. 

 

 Balıkçılık ve Su Ürünleri dalında eğitim alanlar, yeterlik sınavında başarılı 

olmak şartıyla balıkçı gemilerinde “Balıkçı Gemisi Kaptanı” olarak ya da  

balıkçı gemisinde, tatlı su ve deniz canlıları yetiştiriciliği yapan işletmelerde, su 

ürünleri işleyen fabrikalarda, balık ıslah çalışmaları yapan kamu kurum ve 

kuruluşlarında çalışabilirler. 
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EĞLENCE HİZMETLERİ 
Eğlence hizmetleri, sahne, spor ve oyun aktiviteleri, genel kültür, estetik ve planlama, 

çocuk organizasyonları, çocuk aktiviteleri ve etkinlik planlaması ile ilgili yeterlikleri 

kazandırmayayönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Eğlence hizmetleri, turizm sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Havai fişek 

organizasyonları, müzik ve sanat etkinlikleri, dekor atölyeleri, kostüm atölyeleri, ses-ışık 

donanımları, animasyon organizasyon şirketleri, insan kaynakları şirketleri, seyahat 

acenteleri, festival ve benzeri özel organizasyonlar, yiyecek içecek sektörü, spor 

malzemeleri, animasyon malzemeleri, gösteri organizasyonları, temalı parklar ve temalı 

organizasyonlar gibi paralel hizmetler de düşünüldüğünde eğlence hizmetleri alanında geniş 

boyutlu dolaylı istihdam yaratıldığı da bir gerçektir. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Animatörlük, 

 Çocuk Animatörlüğü dallarında eğitim verilmektedir. 

 

EĞLENCE HİZMETLERİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 
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EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ 
El Sanatları Teknolojisi alanı dokuyacağı halının iplerini boyama, desenini çizme, 

geleneksel ve yöresel ürünler hazırlama, tekniğine uygun olarak elde ve makinede nakış 

işleme, desen programını kullanma ve sanayi makinesinde tekniğine uygun işleme, tekstil ve 

çeyiz ürünleri hazırlama gibi yeterliklere yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Bir ulusun kültür değerlerini en iyi yansıtan ögeler olan el sanatları, asırlar boyu 

toplumların sanat anlayışlarını ve yaşam tarzlarını aktarmada etkin bir rol oynamıştır. Aynı 

zamanda eğitim, bilim, teknik ve diğer alanlardaki gelişme düzeyi ile el sanatlarındaki 

gelişme düzeyi paralellik göstermektedir. Her ne kadar sanayinin gelişmesiyle beraber, el 

sanatları yok olmaya yüz tutmuş gibi görünse de teknoloji ile yarışını sürdürmeye devam 

etmektedir. 

 

El sanatları ülkemizin kültürel özelliklerinin yanı sıra turizm sektöründe ve yöresel 

kalkınmada da önemli yer tutmaktadır. El Sanatları tarihî, kültürel ve bilimsel özelliklerinden 

dolayı yaşatılmalı ve geleceğe aktarılmalıdır. Onun için bu mesleklerde her dönemde  

eğitimli eleman ihtiyacı olacaktır. 

 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

El Sanatları Teknolojisi alanında; 

 

 El Dokuma, 

 Halı Desinatörlüğü, 
 Dekoratif El Sanatları, 

 El ve Makine Nakışı, 

 Sanayi Nakışı, 

 Dekoratif Ev Tekstili dallarında eğitim verilmektedir. 

 

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek eğitimi, meslek liselerinin (ML, AML,TL) El Sanatları Teknolojisi alanında 

diploma programı ile; mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri ve çeşitli yaygın 

eğitim kurumlarında sertifika programları ile verilmektedir. 

 

Liseden sonra“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına 

veya meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Meslek yüksek 

okullarını bitirenler, Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına geçebilirler. Ayrıca sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Eğitimini tamamlayarak yeterlik sertifikalarını alan ve sektörde işbaşında deneyim 

kazanan kişiler, el sanatları ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilir. 

 

El dokumacısı, tekstil fabrikalarında, halı üreten fabrikalarda ve dokuma  

atölyelerinde çalışır. 

 

Halı desinatörü, dokuma fabrika ve atölyelerinde çalışabilir.Ülkemizde oldukça 

gelişmiş olan tekstil sanayiinde bu meslek elemanına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Dekoratif el sanatları üretim elemanı, alanı ile ilgili bireysel çalışma ya da üretim 

yapan atölyelerde çalışma imkânına sahiptir. 

 

El ve makine nakışçısı, el veya makine nakışına uygun olarak hazırlanmış çalışma 

ortamında bireysel çalışma imkânına ya da üretim yapan atölyelerde çalışma imkânına 

sahiptir. Çalışılan işletmenin ölçeğine göre iyi ücret, sosyal güvence, yemek, servis imkânları 

olabilir. 
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Sanayi nakışçısı, alanı ile ilgili işletmelerde çalışabilmektedir. Büyük ve küçük 

ölçekli atölyelerde ve fabrikalarda çalışma imkânına sahiptir. 

 

Dekoratif ev tekstili üretim elemanı, ülkemizde oldukça gelişmiş bu alanda meslek 

elemanına ihtiyaç duyulmaktadır. Dekoratif ev tekstili üretim elemanı büyük ve küçük 

ölçekli atölyelerde ve fabrikalarda çalışma imkânına sahiptir. 

 

El dokuma, alanından mezun olan öğrencilerimiz, dokuma fabrika ve atölyelerinde 

çalışabilir. Ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil sanayiinde bu meslek elemanına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Halı desinatörleri,halı satış ve üretim mağazalarında atölyelerde ve turistik  

bölgelerde rahatlıkla ve yüksek ücretlerle iş bulabilir. Desinatörlere,ülkemizde gelişmekte 

olan makine halı sanayiinde ihtiyaç duyulmaktadır. Elde ipek halı dokumada, halı 

desinatörlerine oldukça ihtiyaç vardır. 

 

Dekoratif el sanatları üretim elemanı, eğitimi alan öğrencilerin hediyelik eşya 

üretimi yapan işletmelerde, dekoratif el sanatları üreten atölyelerde, tasarım yapan firmalarda 

veya kendi iş yerlerinde çalışma imkânları vardır. 

 

El ve makine nakışçısının, nakış yapan işletmelerde, modaevlerinde, el nakışı ve 

makine nakışı üretimi yapan atölyelerde, desen çizimi yapan firmalarda veya kendi 

işyerlerinde çalışma imkânları vardır. 

 

Sanayi nakışçısının, nakışla ilgili imalat yapan işletmelerde, desen üretimi yapan 

firmalarda, lazer aplike kesim yapan firmalarda, modaevlerinde, desen çizimi yapan 

işyerlerinde iş bulma imkânları vardır. 

 

Dekoratif ev tekstili üretim elemanının, günümüzde oldukça gelişmiş olan  bu  

alanda iş bulma imkânı geniştir. Mefruşat, tekstil fabrikalarında, alanı ile ilgili büyük ve 

küçük ölçekli işletmelerde iş bulma imkânları vardır. 
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ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı, altında yer alan dallarının yeterliklerini 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve 

üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır. 

 

Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik- 

Elektronik alanı birçok alanı etkilerken ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla 

yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece 

katkılarda da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör 

ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı 

anlamına gelmektedir. 

 
 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Bobinaj, 

 Büro Makineleri Teknik Servisi, 

 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, 

 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, 

 Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, 

 Endüstriyel Bakım Onarım, 

 Görüntü ve Ses Sistemleri, 

 Güvenlik Sistemleri, 

 Haberleşme Sistemleri, 

 Yüksek Gerilim Sistemleridallarında eğitim verilmektedir. 

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamuya veya özel  

sektöre ait işletmelerde çalışabilirler, kendi iş yerlerini de açabilirler. 
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ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 

TEKNOLOJİLERİ 
Endüstride otomatik üretim yapan makinelerin bakımı, onarımı, programlanması ve 

temel olarak imalatı, otomasyon sistemlerinin ağ yapılarını kullanarak üretimin ölçümü, 

izlenmesi ve denetlenmesi için donanım ve yazılım işlemlerini yapma yeterliklerini 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Endüstriyel otomasyon; robot teknolojisinin her alanında yaygın şekilde 

kullanılmaktadır.Günümüzde teknolojinin bir gereği hatta zorunluluğu olmuştur. Ürün 

tasarımı, sistem dinamiği ve akıllı kontrol, üretim süreçlerinin gözlenmesi, modellenmesi ve 

kontrolü, kuvvet elektroniği, mikrosistem tasarımı ve uygulamaları, endüstriyel kontrol 

tasarımı, algılayıcılar ve robot sistemleri, görüntü işleme, sistemler arası  iletişim ağları, 

yapay zekâ ve sanal gerçeklik gibi konuları içermesi nedeni ile savunma sanayii, otomotiv ve 

tekstil sektörleri için önemli meslek dallarının başında gelir. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Endüstriyel Kontrol, 

 Mekatronikdallarında eğitim verilmektedir. 

 

 

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 

TEKNOLOJİLERİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 
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GAZETECİLİK 
Medya sektöründe gündemi takip etme, haber değeri taşıyan olaylarla ilgili bilgi ve 

belgeleri toplama ve haber yazma, televizyon aracılığı ile geniş kitlelere ulaştırılacak 

haberleri araştırma, toplama, yazma ve kurgulayarak yayına hazır hâle getirme yeterliklerini 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların, iletişim sektöründe hizmet ürettiği 

alanlardır. Bu alanda, gazeteler, dergiler, haber ajansları, televizyon ve radyolar reklam 

ajansları vb. kurum ve kuruluşlar faaliyet göstermektedir. 

 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Yazılı Basın Muhabirliği, 

 TV Muhabirliği, 

 Sayfa Sekreterliği, 
 Foto Muhabirliği dallarında eğitim verilmektedir. 

 

GAZETECİLİK 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Yazılı basın muhabirleri; yazılı basın kuruluşlarında, haber ajanslarında ve haber 

sitelerinde çalışırlar. Genellikle sabit bir çalışma mekânları ve saatleri yoktur. Günün her 

saatinde aktif olarak çalışabilirler. Haber takibi yapmaları nedeniyle haberin olduğu her 

yerde (basın toplantıları, basın açıklamaları, açılışlar, mitingler, kültürel etkinlikler vb.), 

bağlı bulundukları kurum dışında çalışırlar. Çoğunlukla belli bir zamana kadar haberi teslim 

etmek zorunda olduklarından tempolu ve stresli bir çalışma ortamları vardır. 

 

Foto muhabirleri; yazılı basın kuruluşlarında, haber ajanslarında ve internet haber 

sitelerinde çalışırlar. Fotoğrafları yayına hazırlama aşamasında masa başında ve bilgisayar 

ortamında çalışmaktadırlar. Bunun dışında çoğunlukla haberin olduğu her ortamda haber 

fotoğrafı çekerler. İster iş yeri ister dış sahada olsun genellikle stresli bir çalışma ortamları 

vardır. Bazen görüntü alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalabilirlerbazen de çok 

kısa bir süre içerisinde olayı ya da olay kişisini görüntüleyebilirler. 
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TV muhabirleri; görsel ve işitsel basın kuruluşlarında ve haber ajanslarında çalışırlar. 

Genellikle sabit bir çalışma mekânları ve saatleri yoktur. Günün her saatinde aktif olarak 

çalışabilirler. Haber takibi yapmaları nedeniyle haberin olduğu her yerde (basın toplantıları, 

basın açıklamaları, açılışlar, mitingler, kültürel etkinlikler vb.), bağlı bulundukları kurum 

dışında çalışırlar. Çoğunlukla belli bir zamana kadar haberi teslim etmek zorunda 

olduklarından tempolu ve stresli bir çalışma ortamları vardır 

 

Sayfa sekreterleri; yazılı basın kuruluşları, reklam ajansları, yayınevleri, matbaalar, 

çeşitli kurum ve kuruluşların basılı yayın birimlerinde çalışırlar. Çalışma tempoları belli 

dönemlerde düşük, belli dönemlerde çok yüksektir. İşlerini sınırlı zaman içerisinde 

yetiştirmek durumundadırlar. Genellikle kendilerine tahsis edilmiş birimlerde masa başında 

ve bilgisayar ortamında çalışırlar. 
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GEMİ YAPIMI 
Gemi Yapımı alanı; gemi inşa, yat inşa, gemi donatım yeterlikleri kazandırmaya 

yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Gemi yapımı sanayisi, farklı sanayi ürünlerinin birleşimini içeren bir imalat sanayisi 

olma özelliğini taşımaktadır. Birçok yan sanayi ile bağlantılı olmasından dolayı onu 

sürükleyen, teknolojinin gelişimini destekleyen, iş imkânı sağlayan; demir çelik sanayisi, 

elektrik-elektronik sanayisi, boya sanayisi, lastik-plastik sanayisi ve makine imalat 

sanayisine, ülkenin savunma ihtiyaçlarına katkıda bulunan önemli bir sektördür. Bu yönü ile 

bir sanayi kolu olarak hem deniz ticaretine hem de sanayiye önem veren ülkeler tarafından 

benimsenen, desteklenen bir sanayi kolunu oluşturmaktadır. 

 

 

Gemilerin teknik ve ekonomik yönden uzun ömürlü olması ve dünya ticaret hacminin 

de yaklaşık olarak % 95'inindenizyolu taşımacılığıile yapılması, gemi yapımı sanayisini daha 

da önemli kılmaktadır. 

 

 

GEMİ YAPIMI 
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20. yüzyılın sonlarında dünyada yaşanan politik, teknolojik gelişmeler ve yoğun 

rekabet, dünya deniz ticaretini de etkileyerek yapısal değişimlere zorlamıştır. Gemilerin  

yapısı, tipi ve büyüklüğü yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişiklik göstererek 

hızını ve kapasitesini de artırmıştır. Deniz yolu taşımacılığının karayolu taşımacılığına göre 

ortalama 6,5 kat; demir yolu taşımacılığına göre 3,5 kat daha ekonomik olmasının yanı sıra 

çok büyük miktardaki yüklerin bir seferde ve güvenli taşınması da gemi yapımı sektörünü 

avantajlı kılmaktadır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Gemi İnşa, 

 Yat İnşa, 

 Gemi Donatım dallarında eğitim verilmektedir. 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Gemi Yapımı alanından mezun olanlaröğrencilerimiz, okullarından diploma ile  

birlikte iş yeri açabilme belgesi alabilirler. İstedikleri takdirde ön lisans programına sınavsız 

geçiş yapabilirler. Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan 

“Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, gemi yapımı mühendisliği lisans 

programlarına dikey geçiş yapabilirler.Doğrudan lisans programıyla gemi inşaatı ve gemi 

makineleri mühendisliği, gemi ve yat tasarımı programlarına yerleşebilirler. Ayrıca 

tersanelerde usta, ustabaşı, formen, şef vb. pozisyonlara yükselebilirler. 

 

 

 

Gemi inşacısı, kamuya ve özel sektöre ait açık havada tersanelerde ve dizayn 

bürolarında çalışmaktadır. Çalışma ortamı nemli, gürültülü, kirli, titreşimli, tozlu olabilir. 

İşlerinde yakıcı maddeler, patlayıcı maddeler, zehirli maddeler olabilir. Elektrik çarpması, 

kesici aletler ve makinelerden kaynaklanacak iş kazaları ile karşılaşılabilir. Bu nedenle iş 

güvenliği kuralları iyi bilinmeli ve tam uygulanmalıdır. Tam gün çalışma ve hafta sonu 

çalışması gerekebilir. Çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, gemi yapımı mühendis ve 

teknikerleriyle iletişim hâlindedir. 
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Yat inşacısı, ahşap ve kompozityat yapan tersanelerde,dizayn bürolarında,  devlete 

veya özel sektöre ait tersanelerde üretim, tasarım, montaj, bakım ve onarım alanlarında 

çalışmaktadır. Çalışma ortamı nemli, gürültülü, tozlu olabilir. İşlerinde yakıcı maddeler, 

patlayıcı maddeler, zehirli maddeler olabilir. Elektrik çarpması, kesici aletler ve 

makinelerden kaynaklanacak iş kazaları ile karşılaşılabilir. Bu nedenle iş güvenliği kuralları 

iyi bilinmeli ve tam uygulamalıdır. Tam gün çalışma ve hafta sonu çalışması gerekebilir. 

Çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, gemi yapımı mühendis ve teknikerleriyle iletişim 

hâlindedir. 

 

 

 

Ülkemizde son yıllarda denizcilik faaliyetleri hızla artmıştır. Bu yüzden sayıları her yıl 

artan yat üretimi yapan tersanelerde, yat tasarımı,donanımı, üretim ve planlamasında  iş 

bulma olanağı oldukça fazladır. 
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Gemi donatımcısı, kamuya ve özel sektöre ait tersanelerde, gemi donatımında ve 

dizayn bürolarında çalışmaktadır. Çalışma ortamı nemli, gürültülü, kirli, titreşimli, tozlu 

olabilir. İşlerinde yakıcı maddeler, patlayıcı maddeler, zehirli maddeler olabilir. Elektrik 

çarpması, kesici aletler ve makinelerden kaynaklanacak iş kazaları ile karşılaşılabilir. Bu 

nedenle iş güvenliği kuralları iyi bilinmeli ve tam uygulamalıdır. Tam gün çalışma ve hafta 

sonu çalışması gerekebilir. Çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, mühendis ve teknikerlerle 

iletişim hâlindedir. 
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GIDA TEKNOLOJİSİ 
 Gıda analizleri için gerekli temel fiziksel-kimyasal işlemler, ham maddelerde ve 

işlenmiş gıdalarda duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrol 

analizleri, üretim süreci kontrolleri,  gıda ambalajları, etiketleri ve kontrolleri, 

 

 Süt ve süt ürünleri, taze meyve sebzeler ve ürünleri, et ve et ürünleri, hububat  

ve hububat ürünleri, bitkisel yağ, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay, özel gıdalar 

işleme 

 

ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 
 

 Gıda Kalite Kontrol 

 Gıda İşleme 

 

dallarında eğitim verilmektedir. 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek liselerinin Gıda Teknolojisi alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime Geçiş 

Sınavı’nda   başarılı   ise   lisans   programlarına   ya   da   meslek   yüksekokullarının    ilgili 

GIDA TEKNOLOJİSİ 
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programlarına devam edebilirler veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek 

yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilirler. 

Farklı ölçekte gıda üretimi (süt,et,meyve,sebze,hububat,bitkisel yağ v.b)yapan kamu 

ve özel firmaların üretim süreçlerinde ve kalite kontrol laboratuvarlarında Gıda Teknisyeni 

olarak çalışabilirler. 
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GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 
Giyim Üretim Teknolojisi alanı;Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, 

Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri 

Giyim, Kadın Terziliği, Erkek Terziliği, Kesim ve Konfeksiyon Makineleri Bakım 

Onarımıdallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Giyim, kültürel ifadenin bir aracı, bir yaşam tarzı ve kişisel olarak kendini ifade 

etmenin bir yoludur. Bu alan sanatı ve tekniği birleştirerek ürün ortaya çıkarmaktadır. 

 

Giyim üretim teknolojisi sektörü emek yoğun karakteri nedeniyle on binlerce iş 

yerinde, yüz binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu alanda yüksek oranda istihdam 

sağlayan gelişmelerin toplum refahı üzerindeki olumlu etkisi yadsınamaz. 

 

Giyim üretim teknolojisi sektöründe, yaklaşık 4 milyon kişi istihdam edilmektedir. 

Vasıflı iş gücü ihtiyacı, bu alanda eğitim veren yaygın eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretim 

kurumlarından önemli ölçüde karşılanmaktadır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Kadın Giyim Modelistliği, 

 Erkek Giyim Modelistliği, 

 Çocuk Giyim Modelistliği, 

 İç Giyim Modelistliği, 

 Hazır Giyim Model Makineciliği, 

 Deri Giyim, 

 Kadın Terziliği, 

 Erkek Terziliği, 

 Kesim, 

 Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım dallarında eğitim verilmektedir. 

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Mesleki eğitim, meslek liselerinin Giyim Üretim Teknolojisi alanında verilmektedir. 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca 

sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, 

giyim üretimi ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilir. 
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Bu meslekteki elemanlar hazır giyim işletmelerinde, modaevlerinde, terzilerde, kendi 

atölyelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Bu alanda çalışanlar görevini 

yaparken diğer çalışanlarla iş birliği içinde bulunmak ve görevini eş güdüm hâlinde  

yürütmek durumundadır. İş, elle ve/veya makinelerle çalışmayı gerektirmektedir. Çalışma 

ortamlarının iyi aydınlatılmış ve ergonomik olması, iş güvenliği ve çalışanların sağlığının ön 

planda olması verimli ve kaliteli üretimin temelidir. 

 

 

Giyim Üretim Teknolojisi alanında çalışmak isteyenler, özel sektörlerdeki hazır giyim 

üretim işletmelerinde, konfeksiyon makineleri imalatı yapan ve konfeksiyon makineleri 

teknik servis hizmeti veren sektörlerde çalışabilirler veya kendi atölyelerini de açabilirler. 
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GRAFİK VE FOTOGRAF 

Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla tasarımları elle ve 

bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlama, ürün veya konunun fotoğrafını çekme, çektiği 

fotoğrafları baskıya hazır hâle getirme yeterliklerinin, çeşitli özelliklerdeki klasik veya 

otomatik banyo ve baskı sistemlerinin çalışmaları hakkında yeterliklerin kazandırıldığı 

alandır. 

 

Görsel ve işitsel teknikler ve medya yapımcılığı sektöründe yaşanan hızlı ve  

teknolojik gelişmeler Grafik ve Fotoğraf alanını doğrudan etkilemektedir. Grafik ve fotoğraf 

sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. 

 

İnsanlar arasında yazılı ve görsel iletişimi sağlayan araçlardan olan grafik ve fotoğraf 

sanatı, bu anlamda kültürel, sanatsal, tanıtım ve reklam alanlarında önemli bir yere sahiptir. 

 

Görsel medyada ve sosyal hayatta grafik ve fotoğraf ürünleri günümüzde ve gelecekte 

sürekli popüler ve etkin olarak yer almaya devam edecektir. 

 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Grafik, 

 Fotoğraf dallarında eğitim verilmektedir. 

 

 

GRAFİK VE FOTOĞRAF 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Ayrıca “Özel Yetenek Sınavı” ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Eğitim 

Fakültelerinin ilgili bölümlerine girebilirler. 

 

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, 

grafik ve fotoğraf ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. 

 

 

 
 
 



46  

 
 

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ 
Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı altında yer alan saç bakımı, cilt bakımı, vücut 

bakımı ve makyaj dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen 

alandır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Saç Bakımı, 

 Cilt Bakımı, 

 Vücut Bakımı, 

 Masaj dallarında eğitim verilmektedir. 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek liselerinin Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanından mezun 

olanlar“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek 

yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler.Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans 

programları mevcuttur. 

 

Kuaförlük mezunu olan kişi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan halk eğitim 

merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde, meslek liselerinde, ustalık ve usta eğiticilik 

belgelerini almak şartıyla sözleşmeli usta eğitici olarak öğretmen gözetimde görev alabilirler. 

Özel kurum ve kuruluşların kuaför salonlarında, tiyatro ve TV stüdyolarında ve kendilerine 

ait iş yerlerinde çalışabilirler. 

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ 
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HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON 

HİZMETLERİ 

Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri, kurumu tanıtma, kurumun çalışmaları ve 

kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturabilecek ilişkileri kurma ve bu amaçla 

gerekli faaliyetleri planlanma, geliştirme ve yürütme, şirketleri müşterilere, müşterileri 

şirketlere tanıtma, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütme, 

sosyal ve ekonomik konularla müşterilerden gelen talep doğrultusunda bilimsel araştırma 

yöntem ve tekniklerini kullanarak sonuca ulaşılmasını sağlama, organizasyon düzenleme 

sürecini takip etme, temel düzeyde proje geliştirme, mekân düzenleme ve süsleme, yardımcı 

hizmetleri temin etme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği 

alandır. 

 

Bu alan, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç sonucunda 

oluşmuştur. Sektörün turizm, servis, reklam, pazarlama vb. sektörler ile de ilişkisi 

bulunmaktadır. Bu da sektördeki iş gücünün çok yönlü ve yüksek seviyede olmasını zorunlu 

kılmaktadır. 
 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Halkla İlişkiler, 

 Müşteri Temsilciliği, 

 Kamuoyu Araştırmacılığı, 

 Organizasyon Sorumlusu, 

 Fuar Organizasyon Sorumlusu dallarında eğitim verilmektedir. 

 

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON 

HİZMETLERİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri pek çok iş kolunu doğrudan ya da dolaylı 

olarak ilgilendirdiği için bu sektörde iş bulma olanakları oldukça geniştir. 

 

Halkla ilişkiler ajanslarında, özel kurum ve kuruluşların, kamu kurum ve  

kuruluşlarının halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve tanıtım bölümlerinde, görsel ve işitsel 

medya kuruluşlarında, medya takip ajanslarında, kamuoyu ve piyasa araştırma şirketlerinde, 

reklam ajanslarında, haber ajanslarında, çağrı merkezlerinde, şirketlerin müşteri ilişkileri 

birimlerinde, organizasyon ve fuar şirketlerinde, turizm şirketlerinde, ticaret odaları vb. 

yerlerde çalışabilirler. 
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HARİTA-TAPU-KADASTRO 
Harita-Tapu-Kadastro alanı; arazi ölçümü, harita çizimi ve hesaplamaları yapma, tapu 

siciline konu olan her türlü işlemi yapma, taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita 

üzerinde belirleme, hukuki durumlarını tespit etme ve yapılan kadastroyu yenileme 

yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Yeryüzündeki arazi, ev, arsa, orman, maden gibi hareket edemeyen, bir yerden başka 

bir yere taşınamayan doğal ve yapay tesislere “taşınmaz mal” denir. İşte bu doğal ve yapay 

tesislerin haritacılık ölçüm cihazlarıyla ölçülmesi, belirli oranlarda küçülterek bir altlığa 

çizilmesi işlemini yapan meslek elemanlarına haritacı denir. Taşınmaz mallara, özel kişiler 

sahip olabildiği gibi şirketler, vakıflar veya devlet de sahip olabilir.Bu sahiplik durumuna ise 

mülkiyet hakkı denir. Haritacıların ölçtüğü taşınmaz malların sınırlarını, geometrik  

şekillerini ve sahibini (mülkiyet bilgilerini) belirleme işlemlerinin tümünü yapan meslek 

elemanlarına kadastrocu denir. Taşınmaz mallara ait bilgilerin devlet güvencesi altındaki bir 

kayıt sistemine alınmasına ise tapuculuk denir. 

 

Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Kadastro işlemlerinin 

özelleştirilmesi ve hızla gelişen inşaat sektörü ülkemizde harita ve kadastro ara eleman 

ihtiyacını artırmıştır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Haritacılık, 

 Tapuculuk, 
 Kadastroculuk dallarının eğitimi verilmektedir. 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek eğitimi, meslek liselerinin Harita-Tapu-Kadastro alanında diploma 

programında verilmektedir. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar 

ve dallar arasında geçiş yapılabilir. 

 

HARİTA-TAPU-KADASTRO 
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Lise öğrenimlerini bu alanda tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrenciler, 

Harita-Tapu-Kadastro alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın 

programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilir ve meslek 

yüksekokullarını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından yapılan “Dikey Geçiş Sınavı”nda 

başarılı oldukları takdirde, alanları ile ilgili dört yıllık fakültelerde de öğrenim görebilirler. 

Ayrıca YGS ve LYS sınavında başarılı olanlar diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih 

edebilirler. 

 

Harita ve inşaat sektöründe harita teknisyeni olarak görev yapan elemanlar şantiye 

şefliği görevine terfi edebilirler. İki yıllık yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra kamu 

kurumlarında ve özel sektörde harita teknikeri, topoğraf olarak büro ve arazi işlerinde 

çalışırlar. Dört yıllık öğrenim programından mezun olduklarında çalıştıkları kurumlarda 

harita mühendisi unvanıyla yönetim kademelerinde üst görevlere atanabilirler. Kendi 

bürolarını da açabilirler. 

 

Tapu ve kadastro teknisyenleri sınavsız geçiş yaparak iki yıllık yükseköğrenimden 

mezun oldukları takdirde kendi kurumlarında hizmet sürelerine bağlı olarak müdür 

yardımcılığı, kadastro şefi, şef, kadastro üyesi, kontrol memuru kadrolarına atanabilirler. 

İşletme müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, kurs müdürü, bilgi işlem  

müdürü, şube müdürü, tapu sicil müdür yardımcısı, kadastro müdür yardımcısı, hukuk 

müşaviri, APK uzmanı, uzman, eğitim uzmanı, araştırmacı ve çözümleyici kadrolarına 

atanabilmek için en az dört yıllık yükseköğrenimden mezun olmaları gerekmektedir. 

 

 

 

Haritacılık ve kadastroculukta işler, genel olarak kısmen büroda ve kısmen arazi 

ortamında yürütülür. Çalışmalar çoğunlukla açık havada ve değişik iklim koşullarında  

yapılır. Bu meslek elemanları harita mühendisleri, kamu kurumlarında kontrol mühendisleri 

ve birbirleri ile iletişimde bulunur. Tapuculukta ise çalışma ortamı tapu daireleridir. Tapuda 

çalışanlartapu sicil müdürleri, şube müdürleri ve hukukçularla iletişimde bulunur. 
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Meslek elemanları arazi çalışmalarında arazi ve hava koşullarına göre giyinmeli ve 

gerekli iş güvenliği tedbirlerini almalıdır. 

 

Haritacılık ve kadastroculuk mesleğini seçenlerin seyahat engellerinin bulunmaması 

gerekir. Arazi çalışmaları genellikle gün ışığının olduğu saatlerde yapılır. Şehir dışı 

çalışmalarda, şantiyelerde ve otellerde konaklamak gerekebilir. 
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HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ 
İnsan vücudunun anatomisi, sağlık hizmetlerinde iletişim, etik ilke ve sorumlulukları 

doğrultusunda çalışma, hasta ve yaşlının kişisel bakımını yapma, tıbbi bakımını destekleme, 

hasta ve yaşlının beslenmesini sağlama, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, hasta/ 

yaralıya ilk yardım uygulama, tıbbi terminoloji, rehabilitasyon, sağlıklı ve aktif yaşlanma ile 

ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Yaşlı Bakımı, 

 Hasta Bakımı 
 

dallarında eğitim verilmektedir. 

 

 

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek liselerinin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olanlar, 

“Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek 

yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler veya bu alana en yakın  

programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilirler. 

 

Hasta ve Yaşlı Bakım Teknisyenleri, hastaların bulunduğu ve sağlık hizmeti veren 

işletmelerde iş bulabilirler. Ayrıca, sosyal hizmetler, huzurevleri, fizik tedavi ve 

rehabilitasyon merkezleri, evde bakım hizmetleri veren kamu- özel, kurum ve kuruluşlarında 

çalışabilirler. 
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HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI 
 Hayvancılıkla ilgili işletme faaliyetlerini planlanma, hayvan barınaklarını 

kurma, hayvan seçimi, hayvanların organ ve sistemlerinin yapı ve fonksiyonları, 

hayvanları besleme, hayvanlarda temel tıbbi uygulamalarda yardımcı olma, 

 

 Büyük ve küçükbaş hayvanları beslenme, üreme faaliyetlerini yürütme, 

hastalıklardan korunma, hayvansal ürünler elde etme ve değerlendirilme, 

 

 Hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisinde veteriner hekime yardımcı olma, 

evcil hayvanlarda gebelik teşhisi ve takibinin yapma, doğuma yardım etme, 

hastalıklarla mücadele etme, hastalık çıkan yerlerde karantina ve sağlık 

tedbirlerini alma 

 

ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

 

 

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI 
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Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Hayvan Yetiştiriciliği, 
 

Veteriner Sağlık dallarında eğitim verilmektedir. 

 

 

 

 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek liselerinin Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanından mezun olanlar, 

“Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek 

yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler veya bu alana en yakın  

programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilirler. 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TİGEM’ ler, Veteriner Kontrol Araştırma 

Laboratuvarları, haralar, hayvan barınakları, özel veteriner klinik, poliklinik ve hayvan 

hastanelerinde, deney hayvanları üretim, bakım ve besleme ünitelerinde, kesimhanelerde, 

köpek eğitim merkezlerinde, büyük ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, tavukçuluk 

işletmelerinde, damızlık sığır yetiştiricileri birliği, koyun-keçi yetiştirici birlikleri, arıcılık 

birlikleri, süt üreticileri birlikleri, gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerde 

çalışabilirler. 
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İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 
İnşaat Teknolojisi alanı,Ahşap Yapı Sistemleri, Betonarme Yapı Sistemleri, Beton- 

Çimento ve Zemin Teknolojisi, Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama, Çatı Sistemleri, Çelik 

Yapı Teknik Ressamlığı, İç Mekân Teknik Ressamlığı, Mimari Yapı Teknik Ressamlığı, 

Restorasyon, Statik Yapı Teknik Ressamlığı, Yapı İç Mekân Dekorasyonu, Yapı Yalıtımı, 

Yapı Yüzey Kaplama dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim 

verilen alandır. 

 

Günümüzde tek katlı yapılardan gökdelenlere kadar farklı amaçlarla yapılan binalar, 

barajlar, otoyollar, fabrikalar, köprüler, viyadükler, tüneller gibi çeşitli amaçlara hizmet eden 

yapılar modern yapı teknolojileri kullanılarak inşa edilmektedir. Bu yapılar; 

 

 Müstakil evlerden toplu konutlara ve çok katlı yapılara kadar her tipteki evler, 

 Kara yolları, otoyollar, demir yolları, köprüler, tüneller, viyadükler, metrolar vb. 

yapılar, 

 Kanallar, barajlar, bentler, göletler, hidroelektrik santralleri vb. su yapıları 

olarak sınıflandırılabilir. 

 

İnsanlık var olduğu sürece yaşayacak sektörlerin başında inşaat sektörü    gelmektedir. 

Gelişen teknoloji ile birlikte inşaat sektörü de kalite ve hız kazanmaktadır. 
 

Deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizde kaliteli bina inşaatı önem taşımaktadır. 

Firmaların sahip olduğu mühendislik kapasitesi ve çalıştırdıkları nitelikli iş gücü, yapılan 

işlerin kalitesinin en önemli belirleyicisidir. 

 

Kaliteli eğitim almış nitelikli iş gücü, sektörde büyük ölçekli ve kapasiteli firmalarda 

kolaylıkla iş bulabilmektedir. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Ahşap Yapı Sistemleri, 

 Betonarme Yapı Sistemleri, 

 Beton Çimento ve Zemin Teknolojisi, 

 Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama, 

 Çatı Sistemleri, 

 Çelik Yapı Teknik Ressamlığı, 
 İç Mekân Teknik Ressamlığı, 

 

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 
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 Mimari Yapı Teknik Ressamlığı, 

 Restorasyon, 

 Statik Yapı Teknik Ressamlığı, 

 Yapı İç Mekân Dekorasyonu, 

 Yapı Yalıtımı, 

 Yapı Yüzey Kaplama dallarında eğitim verilmektedir. 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca 

sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, 

İnşaat Teknolojisi alanı ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. 
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Yapı ve inşaat alanında eğitim alan bireyler çalışmalarını hem kapalı mekânlarda hem 

de açık havada yürütürler. Yapı ve mimari alanında tüm çalışanlar görevlerini yaparken diğer 

çalışanlarla etkileşimde bulunmak ve görevini eş güdüm hâlinde yürütmek durumundadır. 

 

 

 

İnşaat sektöründeki mesleklerde iş bulma olanakları oldukça fazladır. İşsizlik oranı 

yüksek olan ülkemizde, vasıfsız elemanların (eğitilerek) inşaat alanında çalışmaları 

sağlanabilir. 

 

İnşaatta çalışma dönemleri inşaat mevsimiyle sınırlı kalmakta ve iş yoğunluğu bu 

dönemde artmaktadır. 

 

Sektörde giderek daha fazla büyük ölçekli işletmenin oluşumuna yol açan bir 

yoğunlaşma eğilimi gözlenmektedir. Özellikle Türk inşaat firmalarının yurt dışında iş 

almaları bu meslek için yurt dışında da çalışma imkânını beraberinde getirmektedir. 
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İnşaat Teknolojisi alanında eğitim görenlerin; Devlet Su İşleri, Karayolları, Köy 

Hizmetleri, Tapu Kadastro, Bayındırlık İl, Bölge ve Şube Müdürlükleri ve Belediyeler gibi 

kamu kuruluşlarında, ayrıca özel sektöre ait hazır beton santralleri, mühendislik ve mimarlık 

bürolarında, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda teknik eleman olarak 

çalışma şansları vardır. 
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İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ 
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanı, kamu kurum ve kuruluşları, özel kurum ve 

kuruluşlarla her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve 

kullanımı aşamalarında herhangi bir şekilde çıkan yangının can ve mal kaybını en aza 

indirerek söndürülmesini sağlayan, doğal afetlerde arama ve kurtarma yapan, yangın ve 

doğal afetler öncesinde ve sonrasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve 

denetimini üstlenebilme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen 

alandır. 

 

Teknolojik gelişmelerin çok hızlı ivme kazandığı, yeni ürünler ile değişik makine ve 

araçların günlük yaşantımıza girdiği günümüzde her geçen gün yangın riski de devam ederek 

artmaktadır. 

 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 
 

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği alanında; 

 

 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği dalının eğitimi verilmektedir. 

 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Diploma almaya hak kazanan öğrenci, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanının 

devamı  niteliğindeki  programların  veya  bu  alana  en  yakın  programların uygulandığı 

 

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ 
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yükseköğretim programlarına devam edebilir. Ayrıca sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans 

programları da mevcuttur. 

 

 

 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanında eğitim alan bireyler çalışmalarını hem  

kapalı mekânlarda hem de açık alanda ve her türlü iklim koşullarında yürütürler. Bu alandaki 

tüm çalışanlar görevlerini yaparken olay esnasında can güvenliğine, mülkiyeti korumaya 

mahremiyete ve meslek ahlakına uygun davranmalıdır. 

 

 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanından mezun olan öğrenciler, kazandıkları 

yeterlikler doğrultusunda;yerel yönetimler itfaiye birimlerinde, sivil savunma birimlerinde, 

havaalanları itfaiye birimlerinde, orman genel müdürlüğü itfaiye birimlerinde, rafineri ve 

kimyasal tesisler itfaiye birimlerinde, organize sanayi bölgeleri itfaiye birimlerinde, yangın 

güvenliği ekipmanları satışı yapan özel firmalarda, özel sektöre ait yangın güvenliği ve 

itfaiye vb.birimlerinde çalışabilirler. 
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KİMYA TEKNOLOJİSİ 
Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan Kimya Laboratuvarı, Boya Üretimi ve 

Uygulama, Lastik Üretimi, Petrol – Rafineri, Petrol – Petrokimya, Deri İşleme ve Proses 

dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilenalandır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Kimya Laboratuvarı, 

 Boya Üretimi Ve Uygulama, 

 Lastik Üretimi, 

 Petrol-Rafineri, 

 Petrol-Petrokimya, 

 Deri İşleme, 

 Proses dallarında eğitim verilmektedir. 

 

 

 

KİMYA TEKNOLOJİSİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Kimya Teknolojisi alanından mezun olduktan sonra“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nı 

başaranlar lisans programlarına ya da meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine devam 

edebilirler. Meslek yüksek okulunu bitirenler, “Dikey Geçiş Sınavı”ile lisans programlarına 

geçebilirler. 

 

Kimya laboratuvarı ve proses teknisyenleri gıda, şeker, tekstil, rafineri, lastik 

sanayiinde, petrokimya, çimento, otomotiv, seramik, cam, metal, gübre, plastik, enerji, 

madencilik, deterjan ve kozmetik sanayinde çalışabilirler. Petrokimya ve rafineri 

teknisyenleri; rafineri ve petrokimya işletmelerinde üretim sürecinde çalışabilirler. Boya 

üretimi ve uygulamaları teknisyeni, boya üretimi ve uygulaması yapan her türlü işletmelerde 

görev yapabilirler. 

 

Lastik üretimi teknisyenleri; otomotiv sanayiinde, taşıt ve uçak lastikleri, çamurluk 

lastikleri, taşıt iç döşeme lastikleri, lastik ve kauçuk ayakkabı, kayış, hortum gibi her türlü 

lastik ile plastik mamuller üretimi yapan fabrika veya atölyeler ile AR-GE laboratuvarlarında 

çalışabilirler. 

 

Deri üretimi teknisyeni, ham deri depolarında, kimyasal malzeme satan yerlerde, AR- 

GE laboratuvarlarında çalışabilirler. 
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KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ 
Konaklama ve seyahat hizmetleri, konaklama tesisleri, konukların karşılanması, konuk 

ihtiyaçları ve kayıtları, konaklama tesisleri, kat hizmetleri, konuk hizmetleri, 

departmanıntemizlik ve düzeni, tur programları, transfer işlemleri ve konukların 

karşılanması, yer ayırtma, konaklama işletmeleri ve rezervasyon ile ilgili yeterlikleri 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verildiği alandır. 

 

Ülkemizde turizm sektörü; konaklama tesisleri, seyahat acenteleri ve diğer turizm 

firmalarının verdikleri hizmetler ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından 

önemli katkılar sağlamaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda mesleki 

yeterlikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanları hizmet sektörü içerisinde yer alır. Bu alan, 

sektörün eğitimli iş gücü ihtiyacını karşılar. 

 

Turizm işletmeciliğinin temelini oluşturan konaklama ve seyahat işletmeciliğinde  

insan unsuru daima ön plandadır. Ayrıca konaklama hizmetlerine yönelik reklam ve sigorta 

hizmetleri, oto kiralama şirketleri, oto park hizmetleri, konaklama destek hizmetleri, satış ve 

satış sonrası hizmetlere paralel hizmetler de düşünüldüğünde iş kolunun geniş boyutta  

dolaylı istihdama yol açtığı da bir gerçektir. 

 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 ÖnBüro, 

 Kat Hizmetleri, 

 Rezervasyon, 
 Operasyon dallarında eğitim verilmektedir. 

 

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, 

konaklama ve seyahat hizmetleri alanı ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. 

 

Konaklama ve seyahat hizmetlerinde turizmin gelişmesine bağlı olarak çalışma 

alanları geniştir. Özellikle tatil bölgelerinde nitelikli personele ihtiyaç duyulmaktadır. Ön 

büro ve kat elemanları her türlü otel, motel, tatil köyü, sosyal tesis gibi konaklama ve 

dinlenme tesislerinde, misafirhanelerde çalışmaktadır. 

 

Özellikle yaz aylarında iş bulma sorunu yoktur. Ancak bu meslekte iş bulma  

olanakları bölgesel ve mevsimlik olarak değişim göstermektedir. 

 

Operasyon ve rezervasyon meslek elemanları Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğine 

(TÜRSAB) bağlı acentelerde veya yerel acentelerde görev yapar. Turizm Bakanlığı ve bağlı 

birimleri ile özel turizm şirketlerinde, seyahat acentelerinde çalışabilir. 
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KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ 
 

Kuyumculuk Teknolojisi alanı, imalatı yapılacak olan takıyı tasarlayan, ölçülerini 

belirleyerek kâğıda aktarma ve üretimini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve 

öğretim verilen alandır. 

 

Kuyumculuk alanı, endüstrileşerek sanayideki yerini almış, tüm dünya ülkelerine ihraç 

ettiği kaliteli takı ve mücevherleri dünya pazarlarında aranılan ürünler arasına sokarak Türk 

ekonomisine hatırı sayılır boyutta döviz girdisi sağlanmıştır. Dünya kuyumculuk sektöründe 

ikinci sırada olan ülkemiz, bu alandaki hızlı gelişimiyle dünya lideri olmaya adaydır. 

 

 

 

Günümüzde altın; kolay işlenebilirliği, aşınmaması, elektriği ve ısıyı kolay iletmesi 

gibi özellikleriyle elektronik, iletişim, havacılık ve ilaç sanayisinde çokça kullanılmaktadır. 

Ayrıca alerji yapmadığı için tıp alanında da altından yoğun bir biçimde yararlanılmaktadır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Takı İmalatı dalının eğitimi verilmektedir. 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca 

sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ 
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Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, 

kuyumculuk ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. 

 

Takı imalatçısı, genelde atölyelerde ve kuyumcu tezgâhlarında çalışır. Takı imalatçısı 

işe başlamadan önce kullanacağı tüm araç gereçleri (testere, eğe, kaynak malzemeleri, 

temizleme malzemeleri, freze motoru ve uçları vb.) tezgâh üzerine hazırlar ve bu ortamda 

çalışır. 
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Kuyumculuk Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler 

doğrultusunda kuyumculuk sektöründe küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, sarraflarda 

vb. yerlerde iş imkânı bulabilir. 
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LABORATUVAR HİZMETLERİ 

Gıda, tarım ve hayvan sağlığı laboratuvarlarında geçerli yöntem ve teknikleri 

kullanarak toprak, su, gübre, yem, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda analizlerini yapma ve 

laboratuvar çalışmalarını yürütme ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve 

öğretim verilen alandır. 

 

 

 

Alanın Altında Yer Alan Dal 

 Gıda, Tarım ve Hayvan Sağlığı Laboratuvarı dalı yer almaktadır. 

 

LABORATUVAR HİZMETLERİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek liselerinin Laboratuvar Hizmetleri alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime 

Geçiş Sınavı’nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili 

programlarına devam edebilirler veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek 

yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilirler. 

 

Laboratuvar hizmetleri teknisyenleri kamu-özel ayrımı olmaksızın gıda, toprak, su, 

yaprak, gübre analiz laboratuvarlarında, hayvan hastalıkları teşhisine yönelik 

laboratuvarlarda, hayvan hastalıkları araştırma laboratuvarlarında çalışabilirler. 
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MAKİNE TEKNOLOJİSİ 
Makine Teknolojisi alanı; klasik ve bilgisayar kontrollü üretim tezgâhlarında makine 

imalatı işlemlerini yapma, kalıplama teknikleri, sac metal kalıpları, hacim kalıpları ve iş 

kalıpları imalatı yapma, iki ve üç boyutlu makine ve mekanizmaları çizimlerini yapma, 

makinelerin temel bakım ve onarımını yapma, mermer kesme ve işleme tezgâhlarında imalat 

işlemlerini yapma, endüstriyel döküm ve kalıplama tekniğine uygun üretime yönelik 

modelleme ve prototiplerini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim 

verilen alandır. 

 

İnsanın hayat standartları, teknolojik gelişmelere paralel olarak artmaktadır.  

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan ülkelerde insan hayatının 

kolaylaştığı gözlenmektedir. Hayatın kolaylaşması da insanın kendisine ve çevresine daha 

fazla zaman ayırmasını sağlar. 

 

Makine Teknolojisi alanı ekonomik kalkınmanın temelini oluşturur. Tasarım ve üretim 

yapan her sektöre hitap eder. Gelişen teknoloji ve üretim teknikleri tasarım ve üretimde 

makinenin önemini artırmıştır. Getirisi ve katma değeri ile ekonominin lokomotifi 

durumundadır. 

 

Alanda istihdam imkânları oldukça çeşitlidir. Dünyada ve ülkemizde sektördeki 

kalifiye eleman ihtiyacı fazladır. Dolayısıyla iş istihdamı sıkıntısı söz konusu değildir. 

Alanda çalışanların gelir seviyeleri ülke standartlarına göre iyidir. 

 

 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Bilgisayarlı Makine İmalatı, 

 Endüstriyel Kalıp, 

 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı, 

 Makine Bakım Onarım, 

 Mermer İşleme, 

 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme dallarında eğitim verilmektedir. 

MAKİNE TEKNOLOJİSİ 



73  

 

 

 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca 

sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, 

makine teknolojisi ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. 

 
 

Bu mesleklerdeki elemanlar fabrikalarda, kendi atölyelerinde, kamu kurum ve 

kuruluşlarında çalışabilirler. Bulundukları işletmelerde çalışanlarla iş birliği ve uyum 

içerisinde üretim yaparlar. Tasarım bürolarında bilgisayar ortamında, imal edilecek makine 

ekipmanını iki ve üç boyutlu olarak tasarlarlar. Tasarlanan makine veya sınai tesis 

ekipmanlarını imalat atölyelerinde CNC tezgâhlarında imal ederler. 
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Çalışma ortamları; iyi aydınlatılmış, havalandırılması ve yalıtımı iyi yapılmış, kısmen 

gürültülü, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirlerin alındığı, bireysel ve ekip 

çalışmalarının yapıldığı kapalı büro, atölye ve fabrika ortamlarıdır. 

 

 

 

Makine Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamu veya özel sektöre ait 

işletmelerde (otomotiv, gemi, uçak, sınai tesisler) çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de 

açabilirler. CNC mekanik imalat atölyelerinde, kalıp ve prototip yapan imalathanelerde, 

imalat ve komple resimlerin tasarlanıp çizildiği bürolarda, mekanik bakım atölyelerinde, 

mermer ve model imalatı yapan işletmelerde iş bulabilirler. 
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MATBAA TEKNOLOJİSİ 
Baskı öncesi için orijinalleri tarama, montaj, bilgisayardan film veya kalıp çıkışlarını 

alma, film veya kalıpları baskıya hazır hâle getirme, baskı için gereken baskı kalıplarını 

makineye bağlama, baskı ayarlarını yapma, baskı yapma, baskı sürecini kontrol etme, 

makinenin periyodik bakımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim 

verilen alandır. 

 

Bilginin gelecek kuşaklara aktarılması, çoğaltılması, yayılması matbaacılığın 

bulunması ile olmuştur. Kitaplar, dergiler, gazeteler, broşürler, afişler, ambalajlar 

matbaacılık alanının ürettiği ürünlerdir. Bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanındaki hızlı 

gelişim matbaacılık sektörünü de olumlu yönde etkilemiştir. Matbaacılık alanında bilgisayar 

ve otomatik matbaa makinelerini kullanabilen nitelikli iş gücüne gereksinim her geçen gün 

artmaktadır. 

 

 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Baskı Öncesi, 

 Baskı Sonrası, 

 Flekso Baskı, 

 Ofset Baskı, 

 Serigrafi ve Tampon Baskı, 

 Tifdruk Baskıdallarında eğitim verilmektedir. 

 

 

 

MATBAA TEKNOLOJİSİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Baskı Öncesi Operatörlüğü alanında çalışmak isteyenler; orta ve büyük ölçekli matbaa 

ve yayın kuruluşlarında, kitap, gazete, dergi, afiş ve broşür hazırlama süreçlerinde;tanıtım 

sektöründe, basılı materyallerin üretiminde çalışır. 

 

Ofset baskı sistemi, ülkemizde çok yaygın kullanılmaktadır. Çeşitli tiplerde ve 

ebatlarda ofset baskı makinelerinin olması çalışma alanını genişletmektedir. Kamuda ve özel 

sektörde çalışma imkânı vardır. Ayrıca kendi iş yerlerini de açabilirler. 

 

Serigraflar; çeşitli basım işletmelerinin serigraf atölyelerinde, tekstil fabrikalarının 

baskı ünitelerinde, seramik-cam atölyelerinde, elektronik devre imal eden fabrikalarda, 

dokuma ve duvar kâğıdı üreten fabrikalarda çalışabilir veya kendi iş yerini açabilir. 

 

Tampon baskı özel bir çalışma sahasıdır. Baskı işlemlerini özellikli yüzeylere  

yaparlar. Üç boyutlu yüzeyler, düzgün olmayan plastik malzemeler üzerine baskı yaparlar. 

İmalat sektörünün yaygın olduğu bölgelerde çalışma imkânları geniştir. Tampon baskı 

operatörleri kendi iş yerlerini açabilir. 

 

Flekso baskı operatörlerinin ambalaj sanayisinde iş bulma imkânları vardır. Flekso 

baskı sistemi, ham maddesi naylon olan ambalajların baskısının yapılmasında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Birçok sektör için ürünlerini en uygun şekilde ambalajlamak yasal 

zorunluluk olduğu kadar pazarlama politikaları için de önemlidir. Ülkemizde üretim ve 

imalatın yapıldığı bölgelerde iş bulma imkânı vardır. 

 

Tifdruk baskı makineleri operatörleri, çoğunlukla ambalaj sektörü ile değerli kâğıt 

baskısı alanlarında çalışır. Gıda üretim sektöründe ambalaj üzeri baskısı yapar. Bu nedenle 

gıda sektörün gelişmiş olduğu bölgelerde iş bulma imkânları vardır. Ülkemizde iyi eğitimli 

tifdruk baskı makineleri operatörünün iş bulma şansı çok yüksektir. 
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METAL TEKNOLOJİSİ 

Metal Teknolojisi alanı; metal ve metal alaşımlarının sıcak ve soğuk olarak 

şekillendirildiği, ısıl işlemlerin uygulandığı, kaynak uygulamalarının yapıldığı, mekanik ve 

otomatik yöntemlerle kesme, bükme, delme ve birleştirmelerin yapıldığı, metal ve plastik 

doğrama işleri, metal süsleme uygulamaları ve çelik konstrüksiyon işlerinin yapıldığı bir 

alandır. 

 

Türkiye’de metal sektörü hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük, orta ve 

büyük ölçekli işletmelerde çok sayıda nitelikli elemana ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Kaynakçılık, 

 Isıl İşlem, 

 Çelik Konstrüksiyon, 

 Metal Doğrama dallarında eğitim verilmektedir. 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca 

sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, 

Metal teknolojisi ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. 

METAL TEKNOLOJİSİ 
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Otomotiv üretim bandı 

 

Rüzgâr türbini üretimi (büküm sistemi) 

Bu mesleklerdeki elemanlar otomotiv, beyaz eşya ve bilişim teknolojisi ürünlerini 

imal eden fabrikalarda, tersanelerde, köprü ve baraj işlerinde, kendi atölyelerinde, kamu 

kurum ve kuruluşlarında açık veya kapalı ortamlarda çalışabilirler. Bulundukları 

işletmelerde, çalışanlarla iş birliği ve uyum içerisinde üretim yaparlar. Hareketli ve sabit 

mekanik sistemler tasarlayarak imal ederler. Çalışma ortamında iş güvenliği kurallarına 

uygun davranmalıdırlar. 
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METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ 
Metalürji Teknolojisi alanı; kalıp ve maça yapımı, metal ergitme ve döküm yapma, iş 

temizleme, temel kalıp maça yapımı, metal ergitme ve dökümü, kok üretimi, ham demir 

üretimi, çelik üretimi, kalite kontrol ve ısıl işlem yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik 

eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Ekonomik kalkınmanın temelini teşkil eden metalürji alanı hâlâ makine imalatının 

önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Çünkü makine parçalarının dökülerek biçimlendirilmesi 

diğer yöntemlere göre daha kolay, zaman ve malzeme açısından daha ekonomiktir. 

 

Metalürji; madenlerin cevherlerinden ayrılarak elde edilmesi, hazırlanması, 

işlenmesidir.Metallerin ergitildiği, önceden hazırlanmış kalıplara döküldüğü ve metallere 

istenilen şeklin verildiği alandır. 

 

Metalürji alanında sektör düzeyinde çok hızlı üretim artışı yaşanmaktadır. Dolayısıyla 

sektörde bu mesleği bilen, seven yetişmiş çok sayıda eleman ihtiyacı vardır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Döküm, 

 İzabe dallarında eğitim verilmektedir. 

 

METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca 

sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, 

metalürji ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. 

 

Metalürji alanında faaliyet gösteren fabrika ve dökümhaneler gibi kapalı ortamlarda 

çalışırlar. Bu ortamlar genellikle sıcak, ergimiş metal kokulu, gürültülü, kuru havalı 

ortamlardır. Çalışma sırasında ergimiş metal ile çalışıldığından koruyucu tedbirler ve iş 

güvenliği kurallarına önem verilmelidir. 

 

Metalürji alanında faaliyet gösteren fabrikalarda, kamu ve özel sektöre ait endüstriyel 

seri üretim yapan büyük işletmelerde (demir çelik fabrikaları gibi), küçük ve orta ölçekli 

dökümhanelerde iş bulma imkânlarına sahiptirler ayrıca kendi işletmelerini de kurabilirler. 

 



81  

 

METEOROLOJİ 

Aynı atmosfer içinde yer alan ülkemizin de uluslararası teknolojik gelişme ve iş 

birliğinden uzak kalması düşünülemez. Meteoroloji, dünya standartlarına uygun teknik 

donanım ve yabancı dil bilgisine sahip, meteorolojik gözlem ve ölçüm yapma, kayıt tutma, 

kodlama yapma, verileri işleme, gözlem raporlarını iletme, hava analizi ve tahmin yapma, 

tahminleri ve ürünleri iletme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretimin 

verildiğialandır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dal 

 Hava Gözlem ve Tahmini Elemanıdalında eğitim verilmektedir. 

 
 

METEOROLOJİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğünde, Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve Tarım Bakanlığında ve özel hava 

yolu şirketlerinde çalışma imkânı mevcuttur. 
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MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI 

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı; iç mekân yerleşimlerini planlama ve bilgisayarla 

çizme, iç mekân ve mobilya elemanlarının üretimini yapma, mobilya süslemelerinden oyma, 

tornalama ve kakma yapma, mobilya iskeleti ve döşemesi yapma, ahşap doğrama üretimi 

yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği alandır. 

 

Ahşap işlevsel değerleri ile mekânların (estetik değeriyle de yaşadığımız ve 

çalıştığımız mekânların)kullanışlı, sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini sağlar. 

Bu alan, sanatı ve tekniği birleştirerek ürünü ortaya çıkarır. Söz konusu ürünler ortaya 

çıkarılırken ahşap ve ahşap ürünlerinin yanı sıra boya, vernik, cam, plastik, çelik ve metal 

gibi gereçler de kullanılmaktadır. 

 

Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta 

ölçekli işletmeler giderek şirketleşmekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Mobilya ve İç Mekân Ressamlığı, 

 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi, 

 Mobilya Süsleme Sanatları, 

 Mobilya İskeleti ve Döşemesi, 
 Ahşap Doğrama Teknolojisi dallarının eğitimi verilmektedir. 

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca 

sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, 

mobilya ve iç mekân tasarımı ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. 
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Bu mesleklerdeki elemanlar mobilya fabrikalarında, kendi atölyelerinde, kamu kurum 

ve kuruluşlarında çalışabilirler. Bulundukları işletmelerde çalışanlarla iş birliği ve uyum 

içerisinde üretim yaparlar. Hareketli ve sabit mobilyaları tasarlayarak imal eder, iç ve dış 

mekânların dekorasyonunu yaparlar. Ağacın kokusunu, rengini, desenini ve sıcaklığını 

hissederler. Çalışma ortamında iş güvenliği kurallarına uygun davranmalıdırlar. 
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MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ 
Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı; otomotiv üzerinde mekanik, elektrik ve elektronik 

aksamların bakım ve onarımlarını yapma, otomotiv gövde bölümlerinin onarımlarını yapma, 

gövde yüzeyleri üzerinde boya ve boya sonrası işlemleri yapma, iş makineleri bakım ve 

onarımı yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Motorlu araçlar sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşullarının 

bir sonucu olarak sürekli ve hızlı bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle stratejik bir 

sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmektedir. Küreselleşmeyle birlikte motorlu araçlar 

sektöründe rekabet büyük yoğunluk kazanmakta, sanayileşmiş ülkeler bu sektörün  

korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. 

 

Türkiye’deki motorlu araçlar sektörü, üretimde ulaşılan kalite süreci ve yüksek 

verimlilik nedeniyle uluslararası pazarlar için yeni bir üretim merkezi hâline gelmiş 

bulunmaktadır. Sektörde, her geçen gün teknolojiye, insan kaynaklarına, bilgiye ve kalite 

eğitimine daha fazla yatırım yapılmaktadır. 

 

Ülkemizdeki motorlu araçlar sektörü ana ve yan sanayisi ile birlikte çok önemli bir 

gelişim potansiyelini yakalamış ve büyük ihracat kapasitesine erişmiştir. Sektörle bağlantılı 

ana sanayideki bir kişinin, yan sanayide beş kişiye istihdam oluşturduğu belirtilmektedir. 

Ayrıca akaryakıt istasyonları, motorlu taşıtlar sektörüne yönelik reklam ve sigorta hizmetleri, 

oto kiralama şirketleri, kara yolu ve deniz taşımacılığı, inşaat ve tarım hizmetleri, otopark 

hizmetleri, yedek parça, satış ve satış sonrası hizmetler gibi sektörle ilişkili iş kolları 

düşünüldüğünde büyük bir istihdam yaratıldığı da bir gerçektir. 

 

Bu sektörün en önemli ürünlerinden biri olan otomobil ise uluslararası tanımıyla 

“dünyayı değiştiren makine” olmuştur. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Otomotiv Elektromekanik, 

 Otomotiv Gövde, 

 Otomotiv Boya, 

 İş Makineleri dallarının eğitimi verilmektedir. 

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca 

sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, 

motorlu araçların bakım ve onarımı ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. 
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Bu alandaki meslek elemanları otomobil fabrikaları, otomobil bakım servisleri tamir 

ve bakım atölyeleri gibi kapalı ortamlarda çalışır. Bazen dış ortamlarda da bakım ve onarım 

yapabilirler. Teknolojik alet ve makinelerle uluslararası standartta donanım ve koşullarda 

çalışırlar. 

 

Otomotiv boyacıları genellikle boya kabinleri içerisinde çalışır. Ortamında kimyevi 

maddeler bulunduğu için ciltte, gözde ve solunum yollarında alerjik reaksiyonlar 

gözlenebilir. Bu nedenle çalışma ortamlarında havalandırmanın çok iyi olması, iş giysileri 

giyilmesi ve iş güvenliği kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

İş makineleri ile ilgili çalışanlar hem kapalı hem açık havada hem de çalışma  

sahasında çalışabilirler. 

 

 

Bu alanda ülkemizin her bölgesinde geniş iş imkânları mevcuttur. Özellikle otomotiv 

sanayisinin gelişmiş olduğu bölgelerde eğitimli elemanlar kolaylıkla iş bulabilmektedir. 

 

Bu alandaki mesleklerden mezun olanlar, motorlu araç imalatı yapan fabrikalarda, 

motorlu araç bakım ve onarımı yapan yetkili ve özel servislerde, kamuya ait araç bakım ve 

onarım atölyelerinde ve motorlu araçlar sektörü ile ilgili çeşitli işletmelerde iş bulabilirler ya 

da kendi işlerini kurabilirler. 
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MUHASEBE VE FİNANSMAN 

Muhasebe ve finansman, işletmelerin kuruluşu, faaliyetlerine ait belgelerin tasnifi, 

kayıt işlemleri, dosyalama ve arşivleme işlemleri, raporlama, analiz etme, dış ticaret 

mevzuatı, gümrük işlemleri, muhasebe kayıtları, finans ve borsa hizmetleri yeterliklerini 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Muhasebe, finans ve borsa hizmetleri tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak bu meslek de aynı hızla gelişmeye ve değişmeye 

devam etmektedir. Muhasebe ve finansman hizmetleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. 

 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu,meslek içinde kademelendirme getirdiğinden muhasebe ve finansman 

alanından mezun olanlar Kanun’da belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle bu unvanları 

kazanabilirler. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Bilgisayarlı Muhasebe, 

 Dış Ticaret Ofis Hizmetleri, 
 Finans ve Borsa Hizmetleri dallarında eğitim verilmektedir. 

 

MUHASEBE VE FİNANSMAN 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Meslek eğitimi, meslek liselerinin muhasebe ve finansman alanında ve meslek 

lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya 

da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. 

 

Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans 

kuruluşlarının ilgili bölümleri ile ticari işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. 

Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça 

geniş bir çalışma alanı mevcuttur. 

 

Ülkemizde, muhasebecilik, yasalarla düzenlenmiş bir meslektir. Anadolu  ticaret 

meslek lisesi ve ticaret meslek lisesinden mezun olanlar Kanun’da belirtilen şartları yerine 

getirmek suretiyle bu unvanları kazanabilirler. 
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MÜZİK ALETLERİ YAPIMI 
Müzik Aletleri Yapımı alanı, bağlama çalma, oyma cura, çöğür ve bağlama yapma, ut 

çalma, lavta, tambur ve ut yapma, gitar çalma, mandolin, klasik gitar ve akustik gitar yapma, 

keman çalma, klasik kemençe, keman ve viyola yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik 

eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Müzik Aletleri Yapımı alanı; işlevsel değerleri ile ülkemizde en çok kullanılan 

enstrümanların yapımına yönelik bir meslek alanıdır. Bu alan ağırlıklı olarak sanat ve estetik 

bakış açısı yanında ince işçilik becerisi gerektiren, insana belki de en yakın malzeme olan 

ağaca can verme sanatıdır. 

 

Nasıl ki spor yapmak beden ve zihin sağlığı için vazgeçilmez bir unsur ise müzik 

dinlemek hatta yapmak da ruh ve zihin sağlığı için vazgeçilmezdir. Nitelikli her meslek 

elemanının yaptığı müzik enstrümanlarından en az birini çalabilecek düzeye gelmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı, 

 Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımı, 

 Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı, 

 Yaylı Enstrüman Yapımı dallarında eğitim verilmektedir. 

 

 

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar 

üniversitelerce yapılan özel yetenek sınavıyla lisans düzeyindeki konservatuarın ilgili 

bölümlerinde eğitimlerine devam edebilirler. 

 

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, 

müzik aletleri ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında 

çalışabilirler. 

 

Bu mesleklerdeki elemanlar; ülkemizde ağırlıklı olarak bulunan küçük çaplardaki 

enstrüman yapım atölyelerinde kolaylıkla iş bulabilirler, düşük maliyetlerle kendilerine ait 

atölye açabilirler. Bu mesleğin sanatsal ve estetik duygulara hitap etmesi dolayısıyla mesleği 

icra edenler, manevi olarak mesleklerinden haz alabilirler. Bu mesleğin kayda değer bir 

meslek hastalığı yoktur. 
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Müzik aletleri yapımı alanından mezun olan kişi; ağırlıklı olarak özel sektöre ait  

küçük çaplı enstrüman yapım atölyelerinde, müzik eğitimi ve enstrüman yapım kurslarında 

çalışabilirler. Düşük maliyetlerle kendilerine ait iş yerleri açabilirler. 
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PAZARLAMA VE PERAKENDE 
Pazarlama ve perakende,satış işlemlerini yürütme, stok faaliyetlerini yapma  ve 

bunlarla ilgili belgeleri düzenleme, mal, can ve diğer sigorta edilebilir riskleri belirleme, 

sigorta poliçesi satma, hasar takip işlemleri yapma, alım, satım, kiralama ve emlak ile ilgili 

aracılık işleri yapma,satış işlemlerini yürütme, stok kontrolleri, reyon düzeni, gıda hijyeni 

uygulayarak müşteri beklentilerini karşılama ve bunlarla ilgili belgeleri düzenleme 

yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Pazarlama, ürünün üretim öncesinden başlayıp satışı ve satış sonrası faaliyetlerini  

içine alan geniş kapsamlı bir işletme faaliyetidir. Bütün işletmelerde amaç kâr sağlamak 

olduğuna göre bu amacın gerçekleşmesi iyi bir pazarlama ve perakende faaliyetine bağlı 

olmaktadır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Satış Elemanlığı, 

 Sigortacılık, 

 Emlak Komisyonculuğu, 

 Gıda Satış Elemanlığı dallarında eğitim verilmektedir. 

 

PAZARLAMA VE PERAKENDE 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

 Bu meslek görevlileri hem kamu sektöründe hem özel sektörde iş bulabilirler. 

 Özellikle özel sektörde iş alanı daha geniştir. 
 Seyahati gerektiren işlerde sürücü belgeli erkek elemanlar daha avantajlı 

durumda olup ofis ortamında yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen bayan 

elemanlar da tercih sebebidir. 
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PLASTİK TEKNOLOJİSİ 

Plastik Teknolojisi alanı, plastik üretim teknolojileri ve üretim süreci, plastik kalıp 

teknolojileri ve kalıp üretimi ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim 

verilen alandır. 

 

Plastikler hafif, dayanıklı ve kolay şekil verilebilir olmaları sebebiyle vazgeçilmez 

malzemeler olarak sanayide kullanılmaktadır. Şekillendirme kolaylığı, elektrik izolasyon 

özelliği ve alev almayacak şekilde elde edilebilme özelliği, plastikleri günlük yaşantıda 

vazgeçilmez kılmaktadır. Türkiye’nin coğrafi olarak Avrupa ile Asya’nın buluştuğu noktada 

yer alması, Türk plastik endüstrisinin ihracatının giderek artmasında avantaj sağlamaktadır. 

Türk plastik ürünleri dünyada 124 ülkeye ihraç edilmektedir. Plastiklerin, her türlü dayanıklı 

tüketim malzemesi, otomotiv parçaları, ambalaj malzemesi, borular, mobilyalar, tekstil 

ürünleri, ayakkabı, orijinal donanım parçaları vb. çok geniş bir kullanım  alanı 

bulunmaktadır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Plastik İşleme, 

 Plastik Kalıp dallarında eğitim verilmektedir. 

 

PLASTİK TEKNOLOJİSİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca 

sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, 

plastik sektörü ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. 

 

Meslek lisesini bitirenler kamuda ve özel iş yerlerinde çalışabilirler. 

 

Dünya ekonomisinde ve sanayisinde önemli bir yer tutan ülkemizde de yeni yeni 

gelişmekte olan plastik sektöründe, meslek elemanlarının iş bulma olanakları oldukça 

yüksektir. 

 

Kaliteli üretim, yeterli bilgi ve beceri ile donatılmış, yetişmiş insan gerektirir. Bu 

nedenle iyi yetişmiş plastik teknolojisi teknisyenlerine ve plastik kalıpçılarına talep sürekli 

artmaktadır. 

 

Meslek elemanları çalışmalarını genellikle kapalı alanlarda yürütür, görevini yaparken 

diğer çalışanlarla etkileşimde bulunmak ve görevini eş güdüm hâlinde yürütmek 

durumundadır. Çalışma ortamı zaman zaman gürültülü olabilmektedir. Çalışma ortamı 

dikkatli ve tedbirli olmayı gerektirir. Yapılan iş hem aletlerle hem de insanlarla ilgilenmeyi 

gerektirmektedir. 

 

 

Plastik Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamu veya özel sektöre ait 

işletmelerde çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler. 
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RADYO VE TELEVİZYON 
Radyo-Televizyon, proje çerçevesinde, sanal ve gerçek nesnelerin tasarımını yapma, 

tasarımları üç boyutlu olarak canlandırma ve canlandırmayı izlenebilir gösteri olarak 

hazırlama, kuruluşlar ve yapım şirketlerinde program yapım öncesi, çekim aşaması ve çekim 

sonrasında içerikle ilgili işleri ve idari işleri yürütme, temel düzeyde teknik cihazları 

kullanma, araç gereçleri kullanarak stüdyo, çekim platosu ve çekim yapılabilecek her yerde 

ekip çalışması içinde görüntüleri kamera ile kaydetme, radyo-televizyon ve prodüksiyon 

kuruluşları ile organizasyonlarda kurgu yapma, ses ve ışık cihazlarını kullanma, yönetmenin 

talimatlarına göre teknik işleri yürütmeyeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim 

verilen alandır. 

 

Radyo-Televizyon Yayıncılığı alanı, kamu sektörü ve özel sektör kurum ve 

kuruluşlarının iletişim faaliyetlerinde hizmet ürettiği bir alandır. Bu alanda radyo, televizyon, 

sinema ve prodüksiyon (yapım) şirketleri, reklam ajansları, haber ajansları vb. faaliyet 

göstermektedir. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Radyo-Televizyon Programcılığı, 

 Grafik-Animasyon, 

 Kameramanlık, 
 Teknik Yapım-Yayın dallarında eğitim verilmektedir. 

 

RADYO - TELEVİZYON 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Radyo-Televizyon alanında çalışmak isteyenler, televizyon programı yapım ve basın- 

yayın sektöründe, kamuya ait veya özel radyo-televizyon kuruluşlarında, sinema sektörüne 

ait film stüdyolarında, prodüksiyon şirketlerinde, video kuruluşlarında, reklam ajanslarında 

görev yapabilirler. 
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RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ 

RaylıSistemler Teknolojisi alanı, raylı sistem araçlarını servise hazırlama ve sürücü 

adayının sahip olması gereken raylı sistemler kataner, sinyal ve haberleşme sistemlerinin 

kontrolü, bakımı ve onarımı işlemlerini yapma, raylı sistemler ile yapılan taşımalar sırasında 

taşıma, tren ve trafiği planlama, işletme sistemini kullanma, raylı sistem trafiğini işletebilme 

ve yolcu- lojistik hizmetlerini yapma, raylı sistem yollarının teşkili ile kontrol, bakım ve 

onarımını yapma, raylı sistemlerdeki mekanik, elektrik-elektronik ve bilgisayar 

teknolojilerinin birlikte kullanıldığı araç bakım ve onarımlarını yapma yeterliklerini 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Günümüzde ulaşım, insanların en önemli sorunlarından biridir. Özellikle büyük 

kentlerde yaşayan insanlar her gün bu sorunla daha fazla karşılaşmaktadır. Hızlı kentleşme, 

yoğun nüfus artışı, hava kirliliği ve enerji sıkıntısı gibi büyük sorunlar, ulaşımda raylı 

sistemlerin önemini artırmış, raylı taşımacılığa geçişi ise zorunlu hâle getirmiştir. 

 

 

Raylı sistem taşımacılığının yatırım maliyetleri yüksek olmakla birlikte, işletme 

maliyetleri kara yolu taşımacılığına göre daha düşüktür. Ayrıca kaza riskleri, enerji tüketimi, 

trafik sıkışıklığı ve personel istihdamı kara yolu taşımacılığına göre daha avantajlıdır. 

Bununla birlikte raylı sistem taşıma kapasitesi, kara yolu taşımacılığına göre çok daha 

yüksektir. Bütün bu şartlar günümüzde raylı taşımacılığın yaygınlaşmasını hızlandırmış, hız 

ve konforun tercih edilmesini sağlamıştır. 

 

Türkiye’de kent içi raylı sistemler ile ulaşım, her geçen gün yeni yapılan hatlar ile 

artmaktadır. 

 

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Konya gibi büyük şehirlerimize 

diğer büyük şehirlerimizde katılmaktadır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

Raylı Sistemler Teknolojisi alanında; 

 

 Raylı Sistemler Makine, 

 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik, 

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ 
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 Raylı Sistemler İşletme, 

 Raylı Sistemler İnşaat, 
 Raylı Sistemler Mekatronikdallarında eğitim verilmektedir. 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Bu alanda eğitim alan öğrenciler, meslek yüksekokuluna sınavsız yerleşebilir. Bu 

alanla ilgili ön lisans programları da mevcuttur.Ayrıca mezun olan öğrenciler, teknoloji 

fakültelerinde ve mühendislik fakültelerinde kariyer yapabileceklerdir. 

 

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlikleri kazanan meslek elemanları 

raylı sistemler işletmelerinde de kariyer yapabilirler. 

 

 

Raylı sistem makinecisi, genellikle raylı sistem aracı üzerinde sürücü olarak ya da taşıt 

veya vagon üzerinde açık havada, atölye vb. yerlerde çalışır. Raylı sistem elektrik- 

elektronikçisi, genellikle arazi ve bina içinde sinyalizasyon ve elektrik–elektronik 

sistemlerinin bakım ve onarımını gerçekleştirir. Raylı sistem inşaatçısı çoğunlukla açık 

ortamlarda ve arazilerde çalışır. Raylı sistem inşaatçısının, hareketli olarak çalışmayı seven, 

dinamik ve takım çalışmasına uygun hareket edebilen ve kendini yenileyebilen niteliklere 

sahip olması gerekir. Raylı sistem işletmecisi, zamanının çoğunu kapalı ortamda çalışarak 

geçirir. Bu meslek elemanı trafik işletme sistemlerini ve haberleşme (sinyalizasyon, telsiz, 

telefon, faks vb.) araçlarını  ve sistemlerini kullanır.Raylı  sistem mekatronikçisi, taşıt   veya 
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vagon üzerinde açık havada, atölye vb. yerlerde çalışır. Vagonların elektrik-elektronik, 

hidrolik ve pnomatik ve haberleşme sistemlerinin bakım onarım işlerini yapar. 

 

Son yıllarda TCDD hızlı tren projeleri ile büyük şehirlerde belediyelerin işletmesinde 

bulunan hafif raylı sistem toplu taşıma hatlarının uzunlukları sürekli artmakta ve bu alanda 

ciddi yatırımlar yapılmaktadır. 

 

Raylı Sistemler Teknolojisi alanından mezun olanlar, çok sayıda yetişmiş eleman 

ihtiyacı olan TCDD ve belediyelere bağlı bulunan hafif raylı sistemler ve tramvay 

işletmelerinde çalışabilecekleri gibi bu sektöre yeni girmeye başlayan özel kurum ve 

kuruluşlarda da kolaylıkla iş imkânı bulabilirler. 



103  

 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

Hastanın beslenmesini sağlama, bilgisayar ofis programlarını kullanma, sağlık 

hizmetlerinde etkili iletişim kurma, insan vücudunun anatomi ve fizyolojisini tanıma,  

mesleki hak ve sorumluluklar doğrultusunda çalışma, hastanın tıbbi bakımını destekleme, 

hastanın kişisel bakımını yapma, hasta/yaralıya ilk yardım uygulama, aseptik tekniklere 

uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, doğum öncesi izlem ve doğuma 

yardımcı olma, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardımcı olma, yenidoğan 

ve çocuk sağlığını koruma, özel bakım uygulamaları yapma, mesleki temel uygulamaları 

yürütme ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

 

 

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ 
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Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Ebe Yardımcılığı, 

 Hemşire Yardımcılığı, 
 Sağlık Bakım Teknisyenliği, 

dallarında eğitim verilmektedir. 

 

 

 

 
 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek liselerinin Sağlık Hizmetleri alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime Geçiş 

Sınavı’nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili 

programlarına devam edebilirler veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek 

yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilirler. 
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Kamu-özel ayrımı olmaksızın hastaların bulunduğu ve sağlık hizmeti veren, tüm 

işletmelerde, huzurevlerinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, evde bakım 

hizmetleri veren işletmelerde, görüntüleme ve tıbbi laboratuvar merkezlerinde çalışabilirler. 
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SANAT VE TASARIM 
Sanat ve Tasarım alanı; mekân düzenlemeleri ve tasarımı, resim, heykel ve tasarım 

uygulamaları, yüzey süsleme ve dekoratif tasarım uygulamaları ile ilgili yeterlikleri 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Sanatsal tasarımlar, mekânların daha estetik ve sıcak bir ortam hâline gelmesini sağlar. 

İç mekânların ve mobilyaların, dış mimari yapısına uygun seçimi ve yerleştirilmesi estetik 

değeri artırır. Bu alanda, sanatsal tasarımlar ile iç mekân dekorasyonu, heykel, ahşap, tekstil, 

resim, aksesuarlar, duvar ve yüzey süslemeleri, tekniğine uygun yapılan yaşam alanları daha 

canlı ve sıcak hâle getirilir. Bu tasarımların, perspektif ve bilgisayar destekli çizimler ile 

sunumları yapılır. 

 

Ülkemizde gelişen teknolojiye uygun olarak mimari yapılarda anahtar teslim anlayışı 

yaygınlaşmaktadır. Bu anlayışta sanat ve tasarım alanının canlı kalmasını sağlamakta ve  

yeni iş imkânları ortaya koymaktadır. 

 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 İç Mekân Dekorasyon, 

 Plastik Sanatlar, 

 Dekoratif Sanatlar dallarının eğitimi verilmektedir. 

 

SANAT VE TASARIM 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda ve yetenek sınavlarında 

başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine  

devam edebilirler. Ayrıca sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Yüksek öğretime geçemeyenler ise meslek lisesinde kendilerine verilen iş yeri açma 

belgeleri ile alanlarında kendilerine ait iş yeri açıp çalıştırabilirler. 

 

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, 

sanat ve tasarım ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. 

 

 

Bu mesleklerdeki elemanlar; iç mekân dekorasyon atölyeleri, mimarlık ve iç mimarlık 

büroları, mobilya fabrikalarının AR-GE bölümleri, tasarım büroları, endüstriyel tasarım 

atölyeleri, bilgisayarlı tasarım büroları, heykel atölyeleri, seramik atölyeleri, prodüksiyon 

şirketleri, vitrin mankeni üretim atölyeleri, mozaik resim tasarım atölyeleri, grafik ajansları, 

vitray tasarım atölyeleri, bezeme restorasyon, tekstil desen uygulama atölyeleri, sahne ve 

tiyatro dekorasyonu, promosyon ve hediyelik ürün yüzey süsleme atölyeleri vb. yerlerde 

çalışabilirler. Çalışma ortamında iş güvenliği kurallarına uygun davranmalıdırlar. 
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Sanat ve Tasarım alanında eğitim almış kişiler, iç mekân dekorasyon atölyeleri, 

mimarlık ve iç mimarlık büroları, mobilya fabrikalarının AR-GE bölümleri, tasarım büroları, 

endüstriyel tasarım atölyeleri, bilgisayarlı tasarım büroları, heykel atölyeleri, seramik 

atölyeleri, prodüksiyon şirketleri, vitrin mankeni üretim atölyeleri, mozaik resim tasarım 

atölyeleri, grafik ajansları, vitray tasarım atölyeleri, bezeme restorasyon, tekstil desen 

uygulama atölyeleri, sahne ve tiyatro dekorasyonu, promosyon ve hediyelik ürün yüzey 

süsleme atölyeleri vb.yerlerde çalışabilirler. Kamu sektörüneveya özel sektöre ait 

işletmelerde çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler. 
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SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ 
Seramik ve Cam Teknolojisi alanı; Çinicilik, Alçı Model Kalıp, Tornada Form 

Şekillendirme, Sır Üstü Dekorlama, Serbest Seramik Şekillendirme, Dekoratif Cam ve 

Endüstriyel Cam dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen 

alandır. 

 

Türkiye'de seramik ve cam yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine kadar uzanan geleneksel 

bir sektördür. Anadolu’da binlerce yıldır var olan seramik ve cam, 1950’li yıllardan itibaren 

Türkiye’de endüstriyel anlamda üretilmeye başlanmıştır. Ancak ticari anlamda seramik ve 

cam üretimi 1960’larda başlamıştır. 

 

Seramik ve cam, asırlar boyunca hayatı kolaylaştırıcı malzemeler üretmek için 

kullanılmıştır. Cam ürünler kırılganlığı, şeffaflık ve zarifliği ile bir bütündür. Bir o kadarda 

sağlıklı ürün demektir. 

 

Seramik, genellikle kap kacak türü formlardan, uzay teknolojisine kadar uzanan ve 

zamanla neredeyse tüm ihtiyaçlara cevap verecek kadar geniş bir yelpazeye ulaşmıştır. 

Üretim sürecini, çamurun hazırlanmasından şekillenmesi, kurutulması ve bisküvi pişirimine; 

sır ve boyaların kullanıma hazırlanmasından dekorda kullanılacak desenin hazırlanmasına; 

formun dekorlanıp sırlanması ve sır pişirimine kadar izleyecek olursak bitmiş ürüne olan 

hayranlığımız daha da artacaktır. 

 

Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta 

ölçekli işletmeler giderek şirketleşmekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Çinicilik, 

 Sır Üstü Dekorlama, 

 Alçı Model Kalıp, 

 Tornada Form Şekillendirme, 

 Serbest Seramik Şekillendirme, 

 Dekoratif cam, 

 Endüstriyel Camdallarında eğitim verilmektedir. 

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, önlisans 

programlarına devam edebilirler. Ayrıca mezunlar Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alan 

Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerine girebilirler(İlgili fakültelere girebilmek 

için ÖSYM tarafından yapılan YGS’de, gerekli taban puanları almalıdırlar.). Yetenek 

sınavlarında da başarılı olurlarsa Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin ilgili 

bölümlerinde okuyabilirler. Ayrıca sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da 

mevcuttur. 

 

Bu mesleklerdeki elemanlar seramik, porselen, çini ve cam ürünleri imal eden fabrika 

ve atölyelerin ilgili birimlerinde, aynı zamanda sanatsal anlamda farklı ve özgün işler üreten 

atölyelerde de çalışabilirler. Kişi, verilen yönergelere göre işini tek başına yürütür.  

Çalışırken birimin sorumlu kişisiyle iletişim hâlindedir. Ayrıca kendi atölyelerini açarak 

mesleği ile ilgili çalışmalar yapabilirler. Sürekli iş yaptığı kişiler, kuruluş ve müşterilerle 

iletişim ve etkileşim hâlindedirler. 

 

Ortamda malzeme ve donanımlarla ilgili uygun koşulların hazırlanmış olması, 

öncelikle çalışan kişiyi iş kazalarına ve yaralanmalara karşı koruyacaktır. Bunun yanı sıra 

sıcaklık, nem, ışık, hava sirkülasyonu, kullanılacak araçgereç, donanım ve malzeme, çalışma 

alanlarına uygun şekilde oluşturulduğunda çalışma verimi daha çok olacaktır. 

 

Bu mesleklerdeki elemanlar seramik ve cam ürünleri, tasarımlarına uygun olarak 

üretir, birbirinden renkli ve parlak çiniler, tabaklar, kâseler, sanatsal ve cam ürünler yaparlar. 

Seramik ve camcıların ellerinde, kâğıt üzerindeki çizimler zorlu ve uzun bir yoldan  

geçereküç boyutlu hâlde hayat bulur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Seramik ve Cam Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, bu alanda faaliyet gösteren 

seramik ve cam fabrikalarında, orta ve küçük ölçekli seramik ve cam atölyelerinde, kamu 

sektörüne veya özel sektöre ait işletmelerde çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de 

açabilirler.
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SİVİL HAVACILIK 
Küresel ekonominin lokomotifi, dinamik, rekabetin yoğun olduğu ve değişimlerin sıkça 

yaşandığı, pahalı ve kapsamlı yatırımlar gerektiren Sivil Havacılık sektörü dünyada ve 

Türkiye’de olağanüstü bir şekilde büyümeye devam ederken, sektörün eleman ihtiyacı da 

artmaktadır. Rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektöründe çabuk karar verebilen, kavramsal 

düşünebilen ve aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hâkim bireylere ihtiyaç 

vardır. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak Sivil Havacılık Alanı Yer Hizmetleri 

Programı hazırlanarak eğitimli bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır. 
 

 

Alanın Altında Yer Alan Dal 
 

 Yer Hizmetleri dalında eğitim verilmektedir. 

 

 

 

SİVİL HAVACILIK 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları  
 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 
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TARIM 

 Meyve ve sebzelerin üretimi, yetiştiriciliği, hasadı ve pazara hazırlanma, 
 Tarlada üretimi yapılan tahıllar, baklagiller, endüstri bitkileri; çayır, mera, yem 

bitkileri ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği, bakımı, hasadı ve pazara 

hazırlanma, 

 İç mekân süs bitkileri, dış mekân süs bitkileri ve kesme  çiçeklerin  üretim, 

bakım ve kültürel işlemleri, çiçekçilik organizasyonlarını yürütme, el ve masa 

düzenlemeleri, sepet-çelenk, sabit, hareketli, açık ve kapalı mekânların 

süslemelerini yapma, 

 Peyzaj projesi okuma ve ölçeklendirmeleri, dış mekân süs bitkileri, inşai ve 

mimari yapı elemanları, projeyi araziye uygulama, çim alan tesisi, özel bahçe 

tanzimleri ve bahçe bakımı yapma, 

 Tarım alet-makinelerinin bakımı, onarımı ve kullanımı 
 

ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 
 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Bahçe Bitkileri 

 Tarla Bitkileri 

 Süs Bitkileri 

 Peyzaj 

 Tarım Alet ve Makineleri 
 

dallarında eğitim verilmektedir. 

TARIM 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek liselerinin Tarım alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda 

başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam 

edebilirler veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız 

geçiş yapabilirler. 

 

Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın mezun oldukları dal ile ilişkili olarak; 

 

 Tahıl yetiştiriciliği, baklagil yetiştiriciliği, endüstri bitkileri yetiştiriciliği, çayır- 

mera ve yem bitkileri yetiştiriciliği ile ilaç ve baharat bitkileri yetiştiriciliği, 

 Meyve, bağ ve sebze yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, organik ve alternatif 

ürün yetiştiriciliği, meyve ve bağ fidanı üreticiliği, fide yetiştiriciliği ve sebze 

tohumu üreticiliği, 

 İç mekân süs bitkileri yetiştiriciliği, dış mekân süs bitkileri yetiştiriciliği, kesme 

çiçek ve kesme yeşillik yetiştiriciliği, 

 Peyzaj çalışmaları, çim alan tesisi ve özel bahçe tanzimleri 

yapan İşletmelerde çalışabilirler. 
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TASARIM TEKNOLOJİLERİ 
 

 

 

Endüstriyel tasarım, hayatı kolaylaştıran estetik ve fonksiyonel ürün geliştirmenin yanı 

sıra bir yandan da geleceği şekillendirmek adına farklı sektörleri yepyeni fikirler ile 

beslemek için uğraşır. 

 

Endüstriyel ürün tasarımı, tarım ve kimya ürünleri hariç, makina tarafından üretilen, 

taşınabilir tüm kullanım ürünlerinin meydana geliş sürecine verilen addır. Endüstriyel ürün 

tasarımı, makina tarafından üretilen kullanım ürünlerinin oluşturulmasında yararlanılan 

sanatları ve bilimleri kapsayan uygulamalı bir bilim ve sanat alanıdır. Toplu iğneden 

otomobile, helikoptere kaleme, fotoğraf makinasına, bir evin mutfağına, banyosuna ve 

mobilyalarına kadar akla gelebilecek her tür kullanım ürünü, endüstri tasarımının konusuna 

girer. 

TASARIM TEKNOLOJİLERİ  
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Endüstriyel tasarımcı, endüstride üretilecek bir eşyanın, bir nesnenin şeklini, işlevsel 

özelliklerini, yapılacağı malzemeyi, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir şekilde 

tasarlayan kişidir. Endüstriyel kullanımı olan yeni bir nesnenin (eşyanın) tasarımı için proje 

hazırlar ve 3D Programlarla tasarımlarını gerçekleştirir. Tasarlayacağı nesneye yönelik bir 

akış şeması oluşturur ve akış şemasından sonra şekillendirmeye başlar. Nesnenin teknik 

olarak çizimlerini ve maketini yapar ve maketten yola çıkılarak gerçek ölçülerin verildiği, 

kullanılacak malzemenin belirlendiği bir örnek yapar. 
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Tasarım Teknolojileri alanında tüketim pazarına yönelik, seri üretilebilecek her türlü 

kullanım eşyasının tasarımının yapıldığı otomotiv, elektronik, iletişim, mobilya, beyaz eşya, 

reklamcılık, endüstriyel seramik, sergileme ve ambalaj sanayi gibi pek çok sektörde AR-GE 

bölümlerinde çalışacak ya da serbest çalışan tasarımcılara yardımcı olacak elemanlar 

yetiştirmek hedeflenmektedir. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dal 

 Endüstriyel Ürünler Tasarımı dalında eğitim verilmektedir. 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. 

 



118  

 
 

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 
Tekstil Teknolojisi alanı; iplik üretim teknolojisi, dokuma desinatörlüğü, dokuma 

operatörlüğü, dokusuz yüzeyler, endüstriyel yuvarlak örme, endüstriyel düz örme, 

endüstriyel çorap örme, tekstil boyacılığı, tekstil baskı ve desenciliği, tekstil bitim işlemleri 

(apre) ve tekstil laborantlığı dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim 

verilen alandır. 

 

Tekstil sektörü, iplikten kumaşa kadar geniş ve güçlü bir üretim yelpazesi ve 

kapasitesine sahiptir. İplik üretimi, dokuma, örme ve dokusuz kumaş üretimi, boyama, baskı, 

apre gibi kumaşı renklendirme ile özelliklerini geliştirme ve test işlemlerini yapan meslek 

alanıdır. Teknolojik gelişmeleri üretime hızla yansıtan Türk tekstil sanayisi dünya ülkeleri 

arasında önemli sıralarda yer almaktadır. 

 

Tekstil alanı, yüksek ihracat performans ve potansiyeli ile ülkemizin dünyaya açılan 

penceresidir. Ülkemizde özellikle İstanbul, Bursa, Denizli, Kahramanmaraş, Gaziantep, 

Adana, Kayseri, Tekirdağ gibi illerimizde tekstil sektörü yoğunlaşmıştır. Tekstil sektörü hem 

ülke ekonomisine katkı sağlamakta hem de istihdam alanı yaratmaktadır. 

 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 İplik Üretim Teknolojisi, 

 Dokuma Desinatörlüğü, 

 Dokuma Operatörlüğü, 

 DokusuzYüzeyler, 

 Endüstriyel Düz Örme, 

 Endüstriyel Yuvarlak Örme, 

 Endüstriyel Çorap Örme, 

 Tekstil Boyacılığı, 

 Tekstil Baskı ve Desenciliği, 

 Tekstil Bitim İşlemleri (Apre), 
 Tekstil Laborantlığıdallarında eğitim verilmektedir. 

 

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek eğitimi, meslek liselerinin Tekstil Teknolojisi alanı diploma programında 

verilmektedir. Lise öğrenimlerini bu alanlarda tamamlayan öğrenciler, meslek 

yüksekokullarının alanının devamı niteliğindeki bölümlerine sınavsız geçiş 

yapabilirler.“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans programlarına ya da 

meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. 

 

 

Tekstil alanında çalışanlar, çalışmalarını kapalı mekânlarda (işletmelerde) yürütürler. 

Bu alanda çalışanlar görevlerini yaparken bireysel çalışabilecekleri gibi ekip hâlinde de 

çalışabilirler. Alanın altındaki meslekler çeşitli ham madde ve makinelerle çalışmayı 

gerektirmektedir. 

 

İplik, dokuma ve örme makinelerinin çalışma hızlarından dolayı ortam gürültülüdür. 

Bu ortamlarda çalışanların işitme kaybına uğramaması için gerekli önlemleri almaları 

gerekmektedir. Yine çalışma ortamının kısmen tozlu olmasından ve kimyasal madde (boyar 

madde) kullanımı sebebiyle astım ve alerji problemleri olan kimselerin çalışırken gerekli 

önlemleri almaları gerekmektedir. 
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Tekstil alanında çalışmak isteyenler, tekstil fabrikalarında, triko, çorap ve örme atölye 

veya işletmelerinde, iplik fabrikalarında, desen bürolarında, dokuma, boya, apre, baskı atölye 

ve işletmelerinde, tekstil test laboratuvarlarında ve tekstil satış noktalarında çalışabilecekleri 

gibi kendi atölyelerinde de çalışabilirler. 

 

Tekstil Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamu sektörüne veya özel sektöre ait 

işletmelerde çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler. 
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TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE 

İKLİMLENDİRME 

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı sıhhi tesisat, ısıtma ve doğal gaz bina içi 

tesisatı, ev ve ticari tip soğutucular, soğuk oda ve depolar, frigorifik araç ve araç klimaları, 

ev tipi klima cihazları ile iklimlendirme sistemlerinin montajı, devreye alınması, arıza ve 

bakım işleri ile ilgili yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme; insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için temel 

ihtiyaç olan suyu sağlıklı bir şekilde kullanmaları, ısınma ihtiyaçlarının karşılanması, kapalı 

ortamlarda insan hayatının daha rahat sürdürülmesi, sağlıklı çalışması, endüstri dallarında 

zorunlu olan hava şartlarının en uygun seviyelerde tutulması, gıda maddelerinin ve tıbbi 

ürünlerin, bozulmadan uzun süre muhafaza edilmesi işlemlerini kapsar ve hedefler. 

 

Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sektörü, ülkemizde hızla yayılan ve genişleyen, 

sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile doğal gaz sektörü stratejik 

bir endüstri olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından 

özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle ülkemizde ısınma amacıyla kullandığımız doğal 

gazın dışa bağımlı olarak kullanılması, mevcut kaynaklarımızın kısıtlı oluşu ve doğal gazın 

özelliği itibarıyla diğer yakacaklardan birçok üstünlüğünün olması, doğal gazın etkili ve 

verimli kullanılması ile ilgili özel tedbirler alınmasını gerektirmektedir. 

 

 

Gaz ve tesisat sektöründe, ülkemizde doğal gazın hızla yayılmasından dolayı büyük 

oranda istihdam açığı oluşmaktadır. Ayrıca gaz yakan cihazların imalatını yapan firmaların 

hızla kendilerini yenilemeleri ve teknolojinin gereklerine göre cihazlarını geliştirmeleri bu 

dalda büyük oranda servis elemanı ihtiyacını oluşturmaktadır. 

 

Soğutma ve iklimlendirme, insan hayatının rahat ve konforlu yaşam sürdürebilmesi 

için vazgeçilmez bir sektördür. Teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesiyle birlikte ülkemizde 

soğutma ve iklimlendirme alanları da (buna paralel olarak) gelişmektedir. 

 

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME 
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Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Yapı Tesisat Sistemleri, 

 Soğutma Sistemleri, 

 İklimlendirme Sistemleridallarında eğitim verilmektedir. 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek eğitimi, meslek liselerinin bu alanın diploma programında verilmektedir. Lise 

öğrenimlerini bu alanlarda tamamlayan öğrenciler, meslek yüksekokullarının alanının 

devamı niteliğindeki bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler. “Yükseköğretime Geçiş 

Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili 

bölümlerine devam edebilirler. Yüksek öğretime geçemeyenler ise meslek lisesinde 

kendilerine verilen iş yeri açma belgeleri ile alanlarında kendilerine ait iş yeri açıp 

çalıştırabilirler. 
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Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirmealanında eğitim alan bireyler,çalışmalarını hem 

kapalı mekânlarda hem de açık alanda ve her türlü iklim koşullarında yürütür. Bu alandaki 

tüm çalışanlar, görevlerini yaparken diğer sektörlerdeki çalışanlarla ve müşterilerle sağlıklı 

etkileşimde bulunmalı ve görevlerini meslek ahlakına uygun olarak yürütmelidirler. 

 

Delici, kesici, yanıcı özellikteki çalışma ortamında sağlık ve güvenlik kurallarına 

uymak ve dikkatli çalışmak zorundadırlar. 

 

 

 

Türkiye genelinde doğal gaz kullanımının hızla yayılması bu sektörde bilgi, beceri ve 

belgeye sahip yetişmiş eleman ihtiyacını doğurmaktadır. 21 Temmuz 2004 tarihli ve 25.529 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

Doğal Gaz Piyasası Sertifikası Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin  yönetmeliğin 

1. maddesi (İ) bendi uyarınca “İç tesisat ve servis hatları sahipleri, doğalgazla ilgili 

faaliyetlerinde, tesisatçı kadrolarında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre 

düzenlenmiş belgelere sahip personel çalıştırmak zorundadır.’’ denilmektedir. Bu nedenle 

doğal gaz sektörü, Gaz ve Tesisat Teknolojisi alanından yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacını 

artırmaktadır. 

 

Bu sektördeki mesleklerde iş bulma olanakları oldukça fazladır. Tesisat Teknolojisi ve 

İklimlendirme alanında eğitim alan bireyler, bu meslekle ilgili faaliyet gösteren bir şirkette 

çalışılabilir, ustalık belgesini almak koşuluyla kendi iş yerini de açabilir. 
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UÇAK BAKIM 

Uçak gövde-motor ve uçak elektronik sistemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya 

yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Ülkemiz, dünyada havacılık sektörünün kurallarını belirleyen iki otoriteden biri olan 

JointAviationAuthorities (JAA)’nin tam üyesidir. Bu tam üyelikle havacılık ile ilgili 

kuralların ve prosedürlerin standart duruma getirilmesi, üye ülkeler arasında uçak, uçak 

parçası ve bakım personeli alışverişinin kolaylaştırılması, sivil havacılık faaliyetlerinde en 

yüksek emniyet standartlarının geliştirilmesini sağlamıştır. 

 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Uçak Gövde-Motor 

 Uçak Elektronik dallarında eğitim verilmektedir. 

 

UÇAK BAKIM 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Uçak Bakım alanında çalışacak meslek elemanları; sivil uçak bakım merkezleri, askerî 

hava ikmal bakım merkezleri, uçak fabrikaları gibi iş piyasasının ihtiyacına göre istihdam 

edilmektedir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır. 

 

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nın 2008 yılında uluslararası Havacılık Bakım 

Onarım Merkezi (HABOM) olması ve sivil havacılıktaki gelişmeler; alanda istihdam 

imkânını artırmaktadır. Bununla beraber özel havacılık şirketleri kendi bakım merkezlerini 

ülkemizin çeşitli şehirlerinde kurmayı planlamaktadır. 

 

Ayrıca bayanlar da bu mesleklerde eğitim alıp teknisyen olarak çalışabilmektedir. 
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ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 
Lojistik, taşıma, depolama, gümrük ve diğer tedarik zinciri prosedür işlemlerini yapma 

yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Ulaştırma hizmetleriyle, ürün veya hizmetler hedef pazarlara daha ekonomik ve hızlı 

bir şekilde ulaştırılmaktadır.Ulaştırma hizmetleri, lojistik faaliyetlerin özünü içermektedir. 

Lojistik, günümüzde tüm organizasyon ve kaynaklarıamaca ulaşmak için en uyumlu şekilde 

hareket ettirebilme yeteneği olarak iş dünyasının gündemine girmiştir. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dal 

 Lojistik dalında eğitim verilmektedir. 

 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Lojistik alanında çalışacak meslek elemanı, lojistik işletmeleri, fabrikalar, gümrük 

işletme, ithalat ve ihracat yapan firmalar, depolar, büyük mağazalar gibi iş piyasasının 

ihtiyacına göre istihdam edilmektedir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır. 
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YENİLENEBİLİR ENERJİ HİZMETLERİ 
 

Yenilenebilir enerji teknolojileri; rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik üreten küçük 

ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi 

ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 

Gücünü güneşten alan, hiç tükenmeyeceği düşünülen ve çevreye zarar vermeyen enerji 

kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji, yeşil enerjidir. Güneş ve 

rüzgâr yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bu teknolojiler ile günümüzde en çok ihtiyaç duyulan 

elektrik enerjisi üretilmektedir. 

 

Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve bu alanda ciddi miktarda kaliteli elemana 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Güneş Enerjisi Sistemleri, 

 Rüzgâr Enerjisi Sistemleri dallarında eğitim verilmektedir. 

 

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ 

TEKNOLOJİLERİ 
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Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans 

programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız 

yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

 

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, 

rüzgâr santralleri ve güneş santralleri ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. 
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YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 

Yiyecek ve içecek hizmetleri otel, restoran, kafeterya, pastane, toplu beslenme 

kurumları, ulaştırma araçlarının (gemi, uçak, tren gibi) mutfakları ve servis hizmetleri vb. 

yerlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek ve içeceklerin servise hazır hâle 

getirilip konuklara sunulduğu hizmet alanıdır. 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

 Mutfak, 

 Pastacılık, 

 Servis, 

 Bar, 

 Hosteslik dallarında eğitim verilmektedir. 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları 

Yiyecek içecek hizmetleri alanından mezun olduktan sonra “Yükseköğretime Geçiş 

Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili 

bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları mevcuttur. 

 

Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olanlar, her türlü konaklama ve seyahat 

işletmelerinde dalları ile ilgili bölümlerde çalışabilirler. Fuar/kongre, otobüs/tren, hava 

yollarının ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca mutfağı, pastaneleri olan işletmeler ile her 

türlü yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe görev alabilirler. 

 

 

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 


