
  

 Büro yönetimi, günlük işler, dava hizmet-

leri, ofis yönetimi, iletişim, bildirimler ve ödeme-

ler, ofis makineleri, sunum, toplantı ve seyahat 

hizmetleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırma-

ya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

Hukuk Sekreterliği, 

Ticaret Sekreterliği, 

Yönetici Sekreterliği dallarında eğitim veril-

mektedir 

 Özel sektör ve kamu kuruluşlarında, has-

tane, belediye, dernek, oda, baro gibi kurumların 

ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca hu-

kuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının 

temel ihtiyacı olan sekreterlik görevlerini en iyi 

şekilde yapabilecek elemanlardır. 

Büro Yönetimi Alanı 
MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM 

ALANLARI 
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ADALET 

 Adalet alanı altında yer alan Zabıt Kâtipli-

ği 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 sağla-

ma, tutuklu ve hükümlüler ile ilgili işlemleri yap-

maya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

Meslek liselerinde Adalet alanında; 

Zabıt Kâtipliği, 

İnfaz ve Koruma dallarında eğitim  verilmekte-

dir. 

İş Bulma İmkanları 

 Zabıt Kâtipliğidalından mezun olanlar; ilk 

derece (hukuk, ceza, idare ve vergi) mahkemeleri, 

bölge (adliye ve idare) mahkemeleri, yüksek mah-

kemeler, Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşki-

latı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz 

(cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam 

edilirken yüksek seçim ve seçim kurulları ile no-

terlikler, hukuk ve avukatlık büroları, bankalar ve 

sigorta şirketleri ile kamu ve özel kurumların hu-

kuk ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler. 



Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 

 Endüstride otomatik üretim yapan makinelerin 

bakımı, onarımı, programlanması ve temel olarak ima-

latı, otomasyon sistemlerinin ağ yapılarını kullanarak 

üretimin ölçümü, izlenmesi ve denetlenmesi için dona-

nım ve yazılım işlemlerini yapma yeterliklerini kazan-

dırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 

 Endüstriyel otomasyon; robot teknolojisinin 

her alanında yaygın şekilde kullanılmaktadır. Günü-

müzde teknolojinin bir gereği hatta zorunluluğu ol-

muştur. Ürün tasarımı, sistem dinamiği ve akıllı kont-

rol, üretim süreçlerinin gözlenmesi, modellenmesi ve 

kontrolü, kuvvet elektroniği, mikrosistem tasarımı ve 

uygulamaları, endüstriyel kontrol tasarımı, algılayıcı-

lar ve robot sistemleri, görüntü işleme, sistemler arası 

iletişim ağları, yapay zekâ ve sanal gerçeklik gibi ko-

nuları içermesi nedeni ile savunma sanayii, otomotiv 

ve tekstil sektörleri için önemli meslek dallarının ba-

şında gelir. 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

Endüstriyel Kontrol, 

Mekatronik dallarında eğitim verilmektedir 

UÇAK BAKIM ALANI 

 Uçak gövde-motor ve uçak elektronik sis-

temleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik 

eğitim ve öğretim verilen alandır. . Havacılık sektö-

rünün gittikçe önem kazanmaya başlaması nedeniy-

le sivil ve askeri alanda uçak bakım konusunda ye-

tişmiş insan gücüne duyulan ihtiyaçta artmaktadır. 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

➢ Uçak Gövde-Motor 

➢ Uçak Elektronik dallarında eğitim verilmektedir. 

 Uçak Bakım alanında çalışacak meslek 

elemanları; sivil uçak bakım merkezleri, askerî ha-

va 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 ba-

kım merkezlerini ülkemizin çeşitli şehirlerinde kur-

mayı planlamaktadır. 

Ayrıca bayanlar da bu mesleklerde eğitim alıp tek-

nisyen olarak çalışabilmektedir. 

  

Muhasebe ve finansman, işletmelerin kuruluşu, 

faaliyetlerine ait belgelerin tasnifi, kayıt işlemleri, 

dosyalama ve arşivleme işlemleri, raporlama, ana-

liz etme, dış ticaret mevzuatı, gümrük işlemleri, 

muhasebe kayıtları, finans ve borsa hizmetleri ye-

terliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğre-

tim verilen alandır. Muhasebe, finans ve borsa hiz-

metleri tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak bu meslek de 

aynı hızla gelişmeye ve değişmeye devam etmek-

tedir. Muhasebe ve finansman hizmetleri bilgisayar 

ortamında yapılmaktadır. 

Alanın Altında Yer Alan Dallar 

Bilgisayarlı Muhasebe, 

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri, 

Finans ve Borsa Hizmetleri dallarında eğitim 

verilmektedir. 

 Meslek mensupları; muhasebe ve mali mü-

şavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşla-

rının ilgili bölümleri ile ticari işletmelerin muhase-

be servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü ku-

ruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilir-

ler.  

Muhasebe ve Finansman Alanı 


