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2018 yılının Mayıs ayında yapımına başlanan ve yaklaşık 2.5

milyon TL’ye mal olan projede sona gelindi. Karacabey Sanayi

Sitesi içerinde mülkiyeti Hazineye ait olan ve Milli Eğitim

Bakanlığına tahsis edilen 2.824 m² taşınmaz üzerine 2.135 m²

kapalı alan olarak inşa edilen Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası

Mesleki Eğitim Merkezi’nde 11 dersliğin yanı sıra atölyeler, idare

odaları, sosyal yaşam alanları ve 300 kişilik modern bir konferans

salonu yer alıyor.

Eğitimler, toplantılar, seminerler, Mesleki Yeterlilik Kurumu

sınavları, çıraklık ve ustalık sınav ve eğitimleri, modern imkânlarla

donatılmış konferans salonunda ve atölyelerde yapılacak. Eğitim

camiamız ile üyelerimizin ve esnaflarımızın aynı payda buluştuğu

ve etkileşim içerisinde olacağı bir ortamda faaliyetlerin katma

değeri artacak, nitelikli iş gücü ile ilçe ekonomimize katkı

sunulacak. Ayrıca Mesleki Eğitim Merkezinde yer alan Karacabey

Ticaret ve Sanayi Odası irtibat ofisinde KOSGEB Temsilciliği ve

İŞKUR Temsilciliği faaliyetleri de yürütülecek, Eğitim-Sanayi

işbirliği en yüksek seviyede olacak.
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Mesleki Eğitimin Avantajları Nelerdir?
-Mezun öğrencilerimiz Ustalık Belgesi ile birlikte Meslek Lisesi

diploması da alır ve eğitim süreçlerinde maaş alarak aile

bütçelerine katkı da sağlarlar.

-Yurtdışı iş başvurularında eğitim bilgilerini gösteren EUROPASS

Sertifikası sahibi olurlar.

-Eğitim sürecinde öğrencilerin İş Kazası, Meslek Hastalıkları

Sigortası Ve Genel Sağlık Sigortası devlet tarafından ödenir.

-KOSGEB tarafından 50 bin TL hibe, 100 bin TL faizsiz kredi

hakkı kazanırlar.

-Üniversiteye girişte ek puan alma avantajına sahip olurlar.

-Mesleklerini Usta Öğreticileri ve Meslek Öğretmenleri

rehberliğinde yaparak ve yaşayarak öğrenirler.

-Haftada 1 gün teorik derslere katılarak meslekleri hakkında daha

kapsamlı eğitim alma imkanı bulurlar.

Neden Mesleki Eğitim Diyoruz?
Mesleki ve teknik eğitim sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği

içinde ulusal ve uluslararası meslekî yeterliliğe, meslek ahlâkına

ve meslekî değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken,

ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Meslekî ve teknik eğitim ile bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları

doğrultusunda uygun öğrenme fırsatlarının sunulduğu, iş ve

meslek ahlakını merkeze alan yenilikçi, istihdama hazırlayan,

iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve

paydaşlarla iş birliği içinde sürekli yenilenen bir mesleki ve teknik

eğitim sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre Erkek Kuaförü, Kadın

Kuaförü, Asansör Sistemleri, Yapı Tesisat Sistemleri, Otomotiv

Elektrikçiliği, Kaynakçılık, Matbaa, Bilgisayarlı Makine İmalatı

(CNC), Kadın ve Erkek Terziliği, Fotoğrafçılık, Mobilya Üretimi,

Ayakkabı Üretimi, PVC Doğrama, Kuyumculuk gibi toplamda 27

alan ve 140 meslek dalı uygulama kapsamında bulunmaktadır.


