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1. İşbirliği

Sac Kalıpçısı Eğitim Programı;

• UKUB

• Coşkunöz Eğitim Vakfı

• M. Kemal Coşkunöz Endüstri Meslek Lisesi işbirliğinde hazırlanmaktadır.



2. Amaç

Sektörün en önemli problemlerinden biri olan yetişmiş, kaliteli personel eksikliği sorunun çözümüne 
yönelik geliştirilen projenin amacı nitelikli, teori sahibi sac kalıpçıları yetiştirmek ve firmaların kendi 
kültürlerinde çalışanlarını eğitmelerini sağlamaktır.



3. İşleyiş

UKUB tarafından program ve takvim ilanı

Firmalar; kadrolu personelleri için katılımcı sayısı ile eğitim talebinde bulunur. 

En az 12, en çok 16 kişinin katılım sağlaması ile program açılır.

Önce usta öğretici, sonra kursiyerler eğitime tabi tutulurlar.



4. Eğitimci Profili

• Meslek lisesi veya düz lise mezunları

• Kalıpçılık bölümü veya kalıpçılık ile ilgisi olmayan bölümlerden mezunlar

• Fabrikaların farklı departmanlarında çalışan personeller



5. İçerik

• Kalıpların yaptığı görevler nelerdir? Kalıp çalışma sistemlerini tanıma.

• Helicoil nedir? Nerelerde kullanılır? 

• Kalıp elemanlarını ve malzemelerini tanıma.

• Yüzey tesviye ve parlatma işlemleri nasıl yapılır?  

• Çelik alıştırma işlemleri nasıl yapılır? 

• Kesme kalıbı montaj adımları nelerdir? 

• Gazlı yay ve montajları nasıl yapılır?



6. Eğitimin Gerçekleştirilmesi İçin Şartlar

• Eğitimler, M.Kemal Coşkunöz Meslek Lisesi dersliklerinde teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

• Eğitim içerikleri; UKUB yönetim kurulu ve M. Kemal Coşkunöz Meslek Lisesi öğretmenleri
tarafından belirlenmiştir.

• Eğitim sonunda firmalara kursiyerlere teslim etmeleri için Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı Katılım
Belgesi verilecektir. Katılım belgesinde UKUB ve CEV logoları bulunacak, belgeler çift imzalı
olacaktır.

• Eğitim sonunda katılımcılara sınav yapılacak ve sonuçları rapor olarak firmalara bildirilecektir.

• Eğitim başlama tarihi karşılıklı olarak belirlenecek hafta sonu günlerde başlatılacaktır.

• Kursiyerlere yemek ve ikramlar sağlanacaktır.

• Kursiyerlere, eğitim konularını içeren eğitim notları, UKUB ve eğitmenler tarafından belirlenen
içerik doğrultusunda hazırlanarak dağıtılacaktır.



7. Program

Toplam

6 ay

Usta Öğretici Eğitimi

Genel Bilgiler

Tekrar + Takım Kullanma ve El Becerileri + Teori

Tekrar + Kalıp İmalat Montajı



8. Ücretlendirme

• Usta Öğretici Eğitimi;

• Kursiyer Eğitimi;

• 2 gün (Cumartesi ve Pazar), kişi başı

• 1.440,00 TL

• 6 Gün (Haftada 2 gün olmak üzere 3 hafta sonu) kişi başı

• 380,00 TL

• Eğitimlerin sonunda, katılımcıların işyeri ortamında değerlendirilmeleri için sınav yapılacaktır.
Sınav, her grup için 2 eğitmen nezaretinde 1 tam gün olarak planlanacaktır. 2 eğitmen 1 tam gün
sınavın işyerine maliyeti 715,00 TL’dir



9. Sonuç

• Kendi çalıştıkları işletmelerin sistematiğinde eğitim almış, nitelikli, teori sahibi kalıpçılar
yetiştirmek.


