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ALANI

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 yapmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen 

alandır.

Zabıt Kâtipliği dalından mezun olanlar; ilk derece  mahke-
meleri, bölge mahkemeleri, yüksek mahkemeler, Adalet 

Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsav-
cılıkları, ceza infaz 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.

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak 
kurulumu bilgilerinin yanında web sayfası tasarımı 
ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web 
uygulamaları hazırlayan nitelikli kişiler yetiştirir.

Web programcları, 
kamu kululuşları, 
bankalar ile özel 

sektöre ait iş 
yerleri, internet 
üzerinden ticaret 
yapan firmalarda 

çalışablirler.

Ticaret sekreterliği mesleğinin gerektirdiği 
hizmetleri yürütmek için gerekli olan ofis         

yönetimi, iletişim, bildirimler ve ödemeler ile ilgili 
bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirir.

Özel sektör ve kamu 
kuruluşlarında, hastane, 
belediye, dernek, oda, 
baro gibi kurumların 
ilgili bölümlerinde 
istihdam edilirler.

Muhasebecilik mesleğinin gerektirdiği, ticari işlet-
melerin faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, kayıt, 
dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar orta-
mında yapma yeterliklerine sahip kişiler yetiştirir.

Bu alandan mezun olanlar; 
Muhasebe ve mali          
müşavirlik bürolarında, 
dış ticaret ve finans      
kuruluşlarının ilgili         
bölümleri ile ticari           
işletmelerin muhasebe 
servislerinde        çalışabi-
lirler.
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MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMLE 

İLGİLİ BİLGİLER
*  Alan eğitimine başlayan 10. sınıf öğrencileri iş
kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanır.
* İşletmelerde meslek eğitimi ve staj yapan 
öğrencilere ücret ödenir.
* 10. sınıfın sonundan itibaren alanlarında kendilerini
geliştirmek isteyenler yaz tatillerinde, İŞKUR’un
uyguladığı İşbaşı Eğitim Programlarına katılarak ücret 
alabilir.
* Mezunlara teknisyen ünvanı verilir.
* Kendi işini kurmak isteyen mezunlara, KOSGEB 
tarafından 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi 
sağlanır.
* Mezunlara diploma ile birlikte İşyeri Açma Belgesi
 ve Avrupa Birliği ülkelerinde iş bulmalarına kolaylık 
sağlayacal Europass Sertifikası verilir.
* Mezunların yükseköğretime geçişinde alanlarındaki 
önlisans programlarına yerleştirme işlemlerinde 
ek puan verilir. 

OKULUMUZUN 
FİZİKİ OLANAKLARI

ÖNEMLİ:

*  6 adet bilgisayar laboratuvarı
*  1 adet kapalı halı saha
*  1 adet kapalı spor salonu
*  1 adet fen labaratuvarı
*  1 adet kütüphane

Okulumuzun proje okulu olmasından dolayı 
muhasebe alanının 2 sınıfına, sınavla öğrenci 

alınmaktadır.


