Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Makine

İmalat sektöründe ekonominin rekabet gücü, tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de makine yapım sanayinin gelişmesine paralel olarak artmıştır.
Makine imalat sanayinin yeniden düzenlenmesi ve yapılandırılması, ulusal
üretimin canlandırılması, ihracatın özendirilmesi, teknolojik ilerlemenin
sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Gelişen teknoloji ile
beraber makine kullanımı ve ihtiyacı hızla artış göstermektedir. Teknolojik
gelişmelerin uygulanabilirliğini ve verimli kullanımını artırmak için makine
üretimi kilit rol oynamaktadır. Bu sebeple sektörde bu gelişmeler doğrultusunda
nitelikli makine teknikerlerine ihtiyaç giderek artmaktadır. Mersin Tarsus
OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programı olarak, nitelikli ve
tecrübeli akademik kadromuz ile makine alanında öğrencilerimizi mesleki
bilgi ve becerilerle en iyi biçimde donatarak geleceğe hazırlamak en büyük
hedefimizdir.
Dr. Öğr. Üyesi Şeref ÖCALIR
Bölüm Başkanı

Bölüm Tanıtımı

2021-2022 döneminde ön lisans öğrenci alımına

başlayan Makine Programı, 21 Mayıs 2020 tarihli

Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile Mersin Tarsus

Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksek Okulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

altında kurulmuştur. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

kampüsü Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nin tüm

altyapı,

laboratuvar

ve

sosyal

olanaklarından

faydalanabilmektedir. Bölgenin en önemli teknolojik
yatırımlarından olan ve Mersin Organize Sanayi

Makine Programı talaşlı ve talaşsız üretim metotları,

bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM),

ölçme ve kalite-kontrol, hidrolik ve pnömatik sistemler,
malzeme tanıma hakkında bilgi ve beceri kazandıran,
bir işletmede sorumluluk alabilen ve bu işletmelerin

üretim süreçlerinde sürdürülebilirliği sağlayan teknik

ara elemanları yetiştiren bir programdır. Ayrıca

mezunlarımız ÖSYM tarafınca yapılan Dikey Geçiş Sınavı
ile ilgili lisans programlarına devam edebilirler.

Bölgesi yerleşkesinde faaliyete geçen “Yenilik ve

Dijital Dönüşüm Merkezi, Model Fabrika”; öğrencilerimizin
inovatif çalışmalarında faydalanabilecekleri bir diğer ileri
laboratuvar ve uygulama merkezidir.
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