
A
RS

İN
 M

ESLEK YÜKSEKO
KU

LU





Arsin Meslek Yüksekokulu şehir merkezine, üniversitemiz Kanuni yerleşkesine ve 
Arsin Organize Sanayi Bölgesine yakınlığı ile oldukça avantajlı bir konumdadır. İş 

dünyasının ihtiyaç duyduğu yetenekli, üretken ve nitelikli ara insan gücünü ye-
tiştirmeyi, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşmeyi hedeflemek-

tedir. 
Arsin Meslek Yüksekokulu, genç ve dinamik akademik kadrosu ile öğrencilerimizin 

almış olduğu teorik ve pratik bilgileri en üst seviyeye çıkarmayı amaçlamaktadır.
Sektördeki sorunlara en uygun çözümü üretebilecek, mesleki etik değerlere bağlı, 
nitelikli ve etkin teknikerleri yetiştirmek misyonu ile eğitim ve hizmet kalitesini 

sürekli artırmayı hedefleyen Arsin Meslek Yüksekokulu, KTÜ’de 11.02.2016 tarihin-
de TSE tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak 

kazanan ilk meslek yüksekokuludur.
Yüksekokulumuz, 2016-2017Eğitim-Öğretim yılında öğrencisi bulunan 3 program-
da 12 öğretim elemanı ve 290 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmekte-

dir.
Meslek yüksekokulumuz, mezunlarının iş bulma olanaklarını da göz önünde bulun-
durularak, bölgenin ve ülkenin gereksinim duyduğu diğer bölüm ve programların 

açılmasıyla gelişmeye devam edecektir. 

Yrd.Doç.Dr.Evren Ersoy KALYONCU
Yüksekokul  Müdürü



Arsin Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı kanunun 
2990 sayılı kanuna değişik 7/d-2 maddesine göre 
15.01.2009 tarihinde kurulmuştur.

KTÜ Arsin Meslek Yüksekokulu Trabzon şehir 
merkezine 18km, üniversitemiz Kanuni Yerleşke-
si’ne 15km uzaklıkta olması ve Karadeniz Sahil 
Yolu üzerinde konumlandırılması, Arsin Organize 
Sanayi Bölgesine Yakın olması nedeniyle oldukça 
avantajlı bir konumdadır.

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde; Elektrik 
ve Enerji Bölümü, Malzeme ve Malzeme İşleme 
Teknolojileri Bölümü, Tasarım Bölümü, Makine ve 
Metal Teknolojileri Bölümü, El Sanatları Bölümü, 
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, 
Elektronik ve Otomasyon Bölümü olmak üzere 7 
adet bölüm bulunmaktadır.

Bu bölümlerden aktif olan Elektrik ve Enerji 
Bölümü, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri 
Bölümü ve Tasarım Bölümünde toplam 290 öğrenci 
eğitim-öğretim faaliyetlerine katılmaktadır.

Yüksekokulumuza ilk öğrenci alımı 2001-2012 Eği-
tim-Öğretim yılında Elektrik ve Enerji Bölümü’ne 
bağlı Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programı ile 
yapılmıştır. Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojil-
eri Bölümü altında Mobilya Dekorasyon Programı-
na ilk öğrenci alımı 2012-2013 Eğitim-Öğretim 
yılında ek yerleştirme ile yapılmış olup 2016-2017 
Eğitim-Öğretim yılında ise Tasarım Bölümü Grafik 
Tasarım programına ilk öğrenci alımı yapılmıştır.
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ARSİN MESLEK
YÜKSEKOKULU

TARİHÇEMİZ



                                      MİSYONUMUZ

Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu ön lisans eğitim ve öğretimini ver-
mek, araştırma ve geliştirme etkinliklerini sürdürecek bilgiyi üretmek, ürettiği 
bilgiyi uygulamaya aktarmak, sektöründeki sorunlara en uygun çözümü
üretebilecek mesleki etik değerlere bağlı nitelikli meslek elemanları ve teknikerler
yetiştirmek. 

                                      VİZYONUMUZ

Teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelere sahip, uluslar-
arası platformda aranılır nitelikte mesleki beceri düzeyi yüksek elemanlar ye-
tiştiren; Ulusal değerlerinden ödün vermeden, kamu ve özel sektör ile sürekli 
işbirliği içerisinde, öncü bir eğitim kurumu olmak

Bilimi referans alan, etkin, rekabetçi, ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan 
girişimci bir Meslek Yüksekokulu olmak; araştırmacı, katılımcı, mesleki 
yetkinliğe sahip meslek elemanları ve teknikerler yetiştirmek üzere eğitim 
ve hizmet süreçlerimizi iyileştirerek geliştirmektir

KALİTE POLİTİKAMIZ



MALZEME VE 
MALZEME İŞLEME
TEKNOLOJİSİ

          Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Evren E.       

KALYONCU
Sevgili Öğrenciler

Arsin Meslek Yüksekokuluna Hoşgeldiniz.

Mobilya ve Dekorasyon Programı ahşap ve türevi 
malzemeleri, mobilya hırdavat ve donanım-
larını, kullanılacağı yer ve amacına göre mobi-
lya tasarımını, üretim yöntem ve teknolojilerini, 
makinelerin periyodik bakımlarını, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği ile verilen programa göre üretim 
yapmayı ve yaptırmayı kapsayan bir program-
dır. Mobilya ve Dekorasyon Programındaki 
öğrenciler, Mobilya ve Dekorasyon sektörünün 
mobilya tasarımı, planlama, satınalma, üretim 
ve sevkiyat alanlarında yeterli bilgiye sahip, bil-
gisini yüksek derecede uygulama becerisi ile do-
natmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrul-
tusunda sürekli olarak geliştirebilen bireyler 

olarak yetiştirmektedir.



Neden Bu Programı 
Okumalısınız ?

Sayısal düşünme yeteneğine 
sahip, işletmeye ilgi duyan, 
tasarım ve çizim yeteneği 
gelişmiş, insan ilişkilerinde 
olumlu tutum ve iletişim 
becerisine sahip mobilya 
sektörüne ilgi duyan ge-
lecekte bu sektörde başarılı 
olabileceğini düşünen 
öğrencilerimiz  bu pro-
gramda kendilerini daha iyi 
geliştirebileceklerdir.

EĞİTİM SONRASI İŞ İMKANLARI

Mobilya ve Dekorasyon Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterli-
likler doğrultusunda Mobilya sektöründe, mal ve hizmet üreten, mobilya atölye ve 
fabrikalarında, iç mimari bürolarında, ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşlarında 
istihdam edilirler.

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılabilme-
ktedir. Teknoloji Fakültelerinin Ağaç İleri Endüstri Mühendisliği 
bölümüne, Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği ve Orman 
Endüstri Mühendisliği ile Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre 
Tasarımı ve benzeri bölümlere Dikey Geçiş Sınavı ile geçişler sağlanmak-
tadır. Öğrencilerimiz ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat 
Fakültelerine doğrudan kayıt yaptırarak eğitimlerine Lisans seviyesinde 
devam edebilmektedirler.

DİKEY GEÇİŞLER



GAZ VE TESİSATI
TEKNOLOJİSİ
PROGRAMI

Gaz ve tesisatı teknikeri; binalardaki doğal-
gaz, ısıtma, temiz su tesisatlarını projelen-
diren ve bunları uygulayan, bunların bakım 
ve onarım işlemlerini yapan kişidir. Gaz ve 
Tesisatı Teknolojisi Programını bitirenlere  
“Gaz ve Tesisat Teknikeri” unvanı verilir. 
Programımızın amacı; eğitim sürecinde 
verilen teorik bilgileri mevcut atölye ve lab-
oratuar imkânlarıyla destekleyerek sektörde 
ihtiyaç duyulan ara elemanı yetiştirmektir.

Bölüm Başkanı
Öğr.Gör.Yunus Emre ÇETİN



Gaz ve tesisat sektöründe, ülkemizde doğal gazın hızla yayılmasından 
dolayı büyük oranda istihdam açığı oluşmaktadır. Ayrıca gaz yakan ciha-
zların imalâtını yapan firmaların hızla kendilerini yenilemeleri ve tekno-
lojinin gereklerine göre cihazlarını geliştirmeleri bu dalda büyük oranda 
servis elemanı ihtiyacını doğurmaktadır. 
 Deprem kuşağında olan ülkemizde yanlış yapılan sıhhi tesisat sisteminin 
binaya getirdiği ekstra yükün ya pının mukavemetini ve statiğini bozduğu 
bilinen bir ger çektir. Bu dalda teknolojinin gereklerine uygun bilgi ve bece-
risi yüksek kaliteli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

 NEDEN BU PROGRAMI OKUMALISINIZ?

Program mezunları
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, 
- Boru hatlarıyla doğalgaz dağıtımı yapan kuruluşlarda, 
- Doğalgaz dağıtım şirketlerinde, 
- İnşaat şirketlerinin yapı-tesisat gruplarında, 
- Gaz tesisatı yapan özel şirketlerde, 
- Isıtma sektörlerindeki her türlü kuruluşta , 
- İnşaat malzemesi üreten veya satan ku-
ruluşlarda Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat 
teknikeri olarak görev yapabilmektedirler

EĞİTİM SONRASI İŞ İMKANLARI

“Gaz ve Tesisatı Teknolojisi” Ön Lisans programını başarı ile bitirenler 
ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları tak-
dirde; 
 - Makine Mühendisliği 
 - Enerji sistemleri Mühendisliği 
 Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

    DİKEY GEÇİŞLER



                  Sevgili Öğrenciler

Arsin Meslek Yüksekokuluna Hoşgeldiniz

Yaratıcılık eğitiminin temeli kültürdür’ 
Sloganından yola çıkarak grafik tasarım 
konusunda bilgi ve beceri ile donanmış 
olan bölümümüzde  dünyanın güncel 
yapısıyla iletişim kurabilecek nitelik-
te grafik tasarımcı adayları yetişeceğine 
inanmaktayız Ayrıca Grafik Tasarım 
Bölümü öğrencilerinin bağımsız, ken-
di yeteneğini öne çıkaran, becerikli, 
katılımcı ve atılım hamlesi yapabilen iyi 
bir sanatçı, tasarımcı, grafiker olarak ye-
tişmesini sağlayacağıma gönülden in-
anıyoruz.

Bölüm Başkanı
Öğr.Gör.Handegül Kanca



“Yaratıcı fikirlerim var, çizdiklerime ve tasarladıklarıma çok güveniy-
orum” diyenler,
İnsanları anlayıp ihtiyaçlarına uygun yaratıcı tasarımlar yapmayı 
sevenler,
 Son teknolojiyi kullanarak yaratıcılığını geliştirmek isteyenler,

KİMLER BU PROGRAMI SEÇMELİ

Günümüzde, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kamu sektörü ve özel sek-
törün ihtiyaç duyduğu nitelikte grafik tasarımcılara ihtiyaç vardır. Grafikerlik; 
reklamcılıktan televizyon yayıncılığına, basından web tasarımcılığına kadar 
çok sayıda iş alanında talep edilen bir meslek olarak öne çıkmaktadır. Me-
zun olan öğrenciler; reklam ajanslarında, matbaalarda, TV’lere bağlı tanıtım 
birimlerinde, bankaların tanıtım bürolarında, pazarlama şirketlerinde, bakan-
lıklarda grafiker ve sanat danışmanı olarak görev alabilirler.

   EĞİTİM SONRASI İŞ İMKANLARI

Grafik,Grafik Öğretmenliği,Grafik Sanatları,Grafik Tasarım,Fotoğraf
Fotoğraf ve Video,İletişim Tasarımı
İletişim ve TasarımGörsel İletişim Tasarımı
Fotoğraf ve Grafik Sanatlar

DİKEY GEÇİŞLER


