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PROGRAMIN AMACI
Makine Programı ile makine imalat sektöründeki
firmaların ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının
gereksinimlerini karşılayabilecek ölçüde kaliteli eğitimöğretim verilerek, öğrencilerin bu sektörde istihdam
edilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, aşağıda belirtilen
mesleki yeterlikler kazandırılarak nitelikli birer eleman
olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir;
 Temel seviyede matematik ve fen bilimlerini öğrenerek
mesleğinde uygulayabilmek,
 Teknik ve mesleki resim çizebilmek ve okuyabilmek,
 Üniversal ve CNC tezgahlarda üretim yapabilmek,


CAD/CAM programlarını kullanarak
destekli tasarım ve üretim yapabilmek,

bilgisayar

 İş kalıpları yapabilmek,
 Malzeme seçimi ve muayenesi yapabilmek,
 Kaynak yapabilmek,
 Makine elemanlarını boyutlandırmak ve kontrol hesabı
yapabilmek,

 Hidrolik-pnömatik işlemler yapabilmek,
 Makine parçalarında ölçüm ve kontrol yapabilmek,
 Kalite güvence ve standartlarını uygulayabilmek,
 Sistem analizi ve tasarımı yapabilmek,
 Bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirebilmek.

TEKNĠK ALT YAPI VE LABORATUVARLARI
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü atölyesi, gelişen
makine ve imalat teknolojisine paralel olarak öğrencilerin
programın gerektirdiği mesleki yeterlikleri kazanması için
yeterli makine, cihaz ve ekipmanlara sahiptir.
Bölüm atölyesinde talaşlı imalat ve diğer üretim işlemleri için,
üniversal torna ve freze tezgahları, CNC torna tezgahı ve CNC
dik işleme merkezi, düzlem taşlama tezgahı, hidrolik testere,
hidrolik pres, sütunlu matkap, zımpara motoru bulunmaktadır.
Ayrıca tesviyecilik ve ölçüm işlemleri için mengeneler,
kumpas ve mikrometreler, mihengir, açıkağız anahtar takımları
vb. el aletleri de bulunmaktadır.
Malzeme bilimi ve teknolojisi dersleri için sertlik ölçme cihazı,
ters metal mikroskobu, yüzey pürüzlülük cihazı vb. cihazlar
kullanılmaktadır. Diğer yandan hidrolik ve pnömatik işlemler
için hidrolik, pnömatik ve elektropnömatik eğitim setleri
mevcuttur. Ayrıca bilgisayar destekli tasarım ve üretim
(CAD/CAM) dersleri için kullanılmak üzere bilgisayar
laboratuarları da bulunmaktadır.

MAKĠNE PROGRAMI MEZUNLARININ ÇALIġMA
ALANLARI
Tornacılık, frezecilik ve taşlamacılık,
Kaynakçılık,
CNC torna ve freze programcılığı ve operatörlüğü,
Bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM),
Otomotiv sektörü,
Makine imalatı ve yedek parça,
Beyaz eşya,
İş makineleri,
Elektrikli ve mekanik ev ve al aletleri
Kalıpçılık ve iş kalıpları,
Mühendislik tasarım ofisleri.
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MEZUN OLACAK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKEY GEÇĠġ
YAPABĠLECEKLERĠ ALANLAR

 Makine Mühendisliği
 İmalat Mühendisliği
 Üretim Mühendisliği
 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
 Otomotiv Mühendisliği

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ

MERZĠFON MESLEK
YÜKSEKOKULU

PROGRAMDAN MEZUN OLABĠLMEK ĠÇĠN
GEREKLĠ KOġULLAR

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine
Programına kaydolan öğrenciler, programdan
mezun olabilmek için öngörülen müfredatta en
az 120 AKTSile birlikte 1. ve 2. yıl sonunda 30
iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü olan yaz
stajını başarıyla tamamladıklarında mezun
olabilmektedirler.
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