AKÜ İscehisar Meslek Yüksekokulu
1994 -1995 yılında, Mermer
Teknolojisi, Taş İşletmeciliği ve
Makine programlarında faaliyetine
başlamıştır. Meslek Yüksekokulumuz
İş
Makineleri
Operatörlüğü
Programı, Kuyumculuk ve Takı
Tasarımı Programı, Makine , Resim
ve Konstrüksiyon Programı ve
Mermer Teknolojisi Programı olmak
üzere 4 aktif programla eğitim öğretim
faaliyetlerine
devam
etmektedir
Vizyonumuz;
Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş,
dinamik, özgür düşünen, kendine
güvenen, sorumluluk sahibi gençler
yetiştirmek;
eğitim-öğretim
ve
araştırma-geliştirme
faaliyetlerinin
yanı sıra topluma hizmet etmek;
katılıma,
paylaşıma
ve
takım
çalışmasına dayalı kurum kültürü ile
bilim dünyasına hizmet etmektir.

Afyonkarahisar
İscehisar
mermerlerinin
yaklaşık
olarak 70 milyon m3 ‘lük
toplam
mermer
rezervi
bulunmaktadır.
Dolayısıyla
çok yoğun bir mermer
sektörünün
bulunduğu
Afyonkarahisar’da, mermer
konusunda eğitim veren bir
programın bulunması hem
bölgenin mermer potansiyeli
ve hem de üretim miktarları
dikkate alındığında, sektörün
nitelikli
elemana
olan
ihtiyacının
karşılanması
açısından önemlidir.

SUNULAN İMKANLAR
Mermer Teknolojisi Programı tüm ders ve
uygulamaları yapmak için gerekli donanıma
sahip bir programdır. Teknik Resim, bilgisayar
gibi
dersler
yüksekokulumuzun
ortak
Laboratuvar ve salonlarında yapılırken mesleki
dersler kendi atölye ve laboratuvarlarında
yürütülmektedir.

MERMER ATÖLYESİ
Mermer Teknolojisi Programı atölyesi mermer kesme işleme
ve parlatma, eskitme, mermer torna işçiliği ve mozaik
yapımına uygun ekipmanlara sahiptir. Bu ekipmanlarla
öğrencilerin uygulamalı dersleri yürütülmektedir. Aynı
zamanda atölyenin kapasitesi ölçüsünde üniversitenin diğer
birimlerinden gelen döşeme ve kaplamalık mermer
malzeme talepleri karşılanmakta ve yapılmaktadır. 389
m2 alana sahip olan atölyemizde aynı anda 40 öğrenci
beraber çalışabilmektedir.

Nasıl Mermer
Teknikeri Olunur?

Mermer Teknikeri Olmak için Koşullar
Nelerdir?

Mermer teknikeri olmak için gerekenler şu
şekilde sıralanabilir:
Üniversitelerin Mermer Teknolojisi
• Mermer Teknolojisi Bölümü’nden mezun
Bölümü’nden mezun olan kişiler mermer
olmak
teknikeri olarak çalışabilir. Mermer teknikeri;
• Mermer işleme ve mermeri kaynağından
mermerin çıkarılması ve işlenmesi
çıkarma vb. alanlarda teknik bilgiye sahip
aşamalarında görev alır, mermer ocağını
olmak
kullanıma hazır hale getirir, mermerin istenen
• Mesleği yapacak kadar fiziksel yeterliliğe
şekle gelmesini sağlar.
sahip olmak
Mermer Teknikeri Olmak için Gerekli Eğitimler
Nelerdir?
İyi bir mermer teknikeri olmak için üniversitede
Mermer Teknolojisi Programı okunmalıdır.
Mermer Teknikeri Kaç Yıl Okur?
Mermer teknikeri olmak için 2 yıl üniversitede
Mermer Teknolojisi Programı ön lisans eğitimi
almak gerekir.
Alanında staj yapan ve kendini geliştiren kişiler,
bu meslekte daha kolay iş bulabilir.

Mermer Teknikeri Olmak için Kaç Puan
Gerekir?
Mermer teknikeri olmak için YKS
sonucuna göre belirlenen Mermer
Teknolojisi taban puan sınırlaması
kalmıştır.

