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Yalova Üniversitesi, dünya ile entegre olabilecek çağdaş donanımlı bireyler yetiştirmek 
amacıyla 2008 yılında kurulmuştur. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladığı ilk günden 

itibaren başarıları ve farklılıkları ile öne çıkan Yalova Üniversitesi, kısa sürede köklü üniver-
sitelerle yarışır hale gelmiştir. Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Yalova Üniversitesi’nin 
eğitim politikası ise ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yenilikçi bölümler açmaktır.

Üniversitemiz; güçlü akademik ve deneyimli idari kadrosu, ulusal ve uluslararası güçlü ilişki-
leri ve coğrafi avantajı ile yakın gelecekte konusunda öncü, sosyal ve teknik bölümlere sahip 
olmayı hedeflemektedir. 2 enstitü, 5 fakülte ve 4 meslek yüksekokulu ile önlisans, lisans ve 
lisansüstü düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine sürdüren Yalova Üniversitesi, Türkiye’de 
ilk kez açılan bölümleri ile bölgesinin ihtiyaç duyduğu alanlarda söz sahibidir.  

Üniversitemizin misyonu; evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çö-
zümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji 
üreten bir dünya üniversitesi olmaktır.
Üniversitemizin vizyonu; yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla eğitim, öğretim, araştırma 
ve geliştirme yapan, yerelde etkin küresel başarıya sahip teknoloji odaklı bir üniversite olarak 
ilerlemektir.

Yalova Üniversitesi toplumun kendisinden beklediği görevin ve varlık nedeninin bilinciyle, 
ulusal ve uluslararası alanda bilimsel ve kültürel çalışmalarını sürdürürken, evrensellik ilke-
lerini benimseyen şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla ülkemizin 2023 hedefleri doğrul-
tunda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapma azim ve kararlılığındadır.

Yalova Üniversitesi, ülkemizin aydınlık geleceğine inanan, yarınların inşasında söz sahibi 
olmak isteyen, ülkesine ve insanlığa değer katmayı hedefleyen öğrencileri çağın gereklerine 
uygun, teknik ve bilimsel değerlerle donatarak ülkemizin ve insanlığın hizmetine kazandır-
maktadır.

10 yıllık akademik birikimiyle, genç ve dinamik kadrosuyla ve öğrenci merkezli yönetim an-
layışıyla Marmara bölgesinin parlayan yıldızı olan Yalova Üniversitesi, coğrafi konumunun 
sağlamış olduğu potansiyeli en iyi şeklide kullanarak hedeflerine hızla ulaşacaktır.
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HUKUK FAKÜLTESİ

“Hukuk, iyi ve adil olanının sanatıdır” (Celsus). 

Buna göre hukuk, insanların dürüst ve adil bir düzen içinde bir arada yaşamalarını 
mümkün kılar. Hukukun toplumsal yaşam için bu vazgeçilmez değeri, ona her çağ-
da haklı bir saygınlık kazandırmıştır. 

Dünyanın en eski üniversitelerinden Bolonya’da, daha 1265 yılında kayıtlı hukuk 
öğrencisi sayısı 712’dir. Yine 1982 yılına kadar ülkemizdeki hukuk fakültesi sayısı 
sadece 3 iken, son on beş yılda yeni açılanlar ile bu sayının 70’i aşması, hukukun 
önemini bir daha kanıtlamaktadır. 

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bir üniversite için hukuk eğitiminin öneminin 
bilincinde olarak kurulmuştur. 

2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılında 77 öğrencisi ile eğitime başlayan fakültemizde 
2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı itibariyle 1066 öğrenci kayıtlıdır. 
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Ulusal ve uluslararası düzeyde etkin ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı hukuk-
çular yetiştirmeyi amaçlayan fakültemizin öncelikli hedefi, ürettiği bilgi ile dünya 
çapında kabul gören saygın bir fakülte olmaktır.

Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirlerileriyle ve devletle veya 
devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında or-
taya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştir-
mek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Fakültemiz 2016 yılının Şubat ayından itibaren merkez kampüs içerisinde yer alan 
binasına taşınmıştır. Yeni binamızda zorunlu dersler için her biri 208 kişilik 4 adet 
amfi, seçmeli dersler için 4 adet derslik bulunmaktadır. Ayrıca yaklaşık 120 kişilik 
bir ders çalışma salonumuz mevcuttur. 

Öğrencilerimizin her türlü yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir 
kantin işletmesi mevcuttur. Öğrencilerimizin boş zamanlarında kullanabilecekleri 
1 adet masa tenisi de bulunmaktadır.

Fakültemiz öğrencileri Erasmus değişim programları kapsamında Avrupa’da bulu-
nan bazı hukuk fakültelerinde öğrenim görebilmektedir.
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Hukuk fakültesinde 4 yıllık lisans programını tamamlayanlar daha sonra yaptıkla-
rı stajın konusuna göre genellikle “Hakim”, “Savcı” ve “Avukat” ünvanları ile çalış-
maktadırlar. Bir kısmı da “Danışman” olarak görev yapar.Hukuk fakültesi mezunla-
rı hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar üstün bir akademik yeteneğe, ikna gücüne, 
sağlam bir mantık ve seziye sahip olmalıdır.

Hukuk fakültesine girmek isteyen adaylar hukukun, sorumluluğu fazla olan bir 
meslek alanı olduğunu, sürekli çalışma, okuma ve araştırma gerektirdiğini kabul 
etmelidirler. 

Fakültemiz 1 Profesör, 3 Doçent, 9 Dr. Öğretim Üyesi, 46 Araştırma Görevlisi ve 7 İda-
ri Personel olmak üzere 66 personel ile hizmet vermektedir.Hukuk bölümümüzün 
Kamu Hukuku ve Özel Hukuk bölümlerinde Yüksek Lisans programları da mevcut-
tur.
 
Neden Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi? 

Fakültemiz, üniversitemizin uluslararası misyonu ile paralel olarak, Avrupa Birliği 
düzeyinde bir hukuk eğitimi hedefindedir. 

Bu amaçta başta Avrupa Birliği üyesi olmak üzere tüm dünyadan üniversiteler ile 
uluslararası işbirliklerinin kurulması ve Erasmus Değişim Programı çerçevesinde 
Avrupa’dan hukuk fakülteleri ile öğretim üyesi ve öğrenci değişimi öngörülmüştür. 

Fakültemizin belirleyici bir diğer özelliği, uygulamayı bilen hukukçular yetiştirme 
hedefidir. Bu amaçta olarak, mahkeme, baro gibi adli birimler ile işbirlikleri tesis 
edilecektir.

Puan Türü: EA
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Süresi: 4 Yıl 
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: Yok
Yüksek Lisans: Var
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BÖLÜMLER

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İşletme (İngilizce ve Türkçe)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Hizmet
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve Finansman



İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

8

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü karşılamayı amaçlayan fakül-
temiz, çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış, ülke sorunlarına duyarlı, çözüm üre-
tebilen ve ürettiği bilgiyi toplumla paylaşabilen gençler yetiştirme yolunda emin 
adımlarla ilerlemektedir.

5 kat üzerine kurulu bulunan fakültemiz 20000 metrekare kapalı alanda, 22 ders-
lik, 1 laboratuvar, 1 seminer ve toplantı odası ile hizmet vermektedir. Aynı anda 200 
kişiye hizmet veren kantin ve 200 kişilik konferans salonu da fakülte bünyesinde 
bulunmaktadır. 

Fakültemiz uluslararası işbirliği ve öğrenci değişim programlarına büyük önem 
vermekte ve öğrencilerimizi desteklemektedir. Bölümlerimiz Erasmus kapsamın-
da çok sayıda üniversite ile toplam 105 anlaşma yapmış ve her yıl yeni anlaşmalar 
yapmaya da devam etmektedir. 

Ayrıca fakültede bulunan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün de 2019-
2020 yılından itibaren öğrenci alımına başlaması planlanmaktadır.
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ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü, fakülte bünyesindeki en 
multidisipliner bölümlerden biridir. Her ne kadar 1980 sonrasında ortaya 
çıkmış yeni bir disiplinmiş gibi görünse de aslında geçmişi 1950’li yıllara; 
Sosyal Siyaset Kürsüsü’ne dayanmaktadır.

İsminin barındırdığından çok daha geniş bir alanla ilgilenen bölümün baş-
lıca ilgi alanları; işgücü piyasası, istihdam, işsizlik ve mücadele yöntemleri, 
endüstri ilişkileri ve sendikacılık, iş hukuku, dar ve geniş anlamıyla sosyal 
politika, insan kaynakları yönetimi, çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolo-
jisidir.

Bölümümüzde 4 Profesör, 2 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 8 Araştırma 
Görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüzün Türkiye’de ve Avrupa’da pek 
çok üniversite ile Farabi, Mevlana ve Erasmus protokolü bulunmaktadır.

Puan Türü: EA
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Süresi: 4 Yıl 
Eğitim Türü: Örgün Öğretim/İkinci 
Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: İsteğe bağlı
Yüksek Lisans: Var
Doktora: Var



İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

10

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İktisat bölümü, modern iktisat biliminin temel kavram ve teorileriyle bera-
ber aynı zamanda mevcut bilgilerimizi, evrensel bir anlayışla tartışmayı ve 
sorgulatmayı amaçlamaktadır. 

Bölümümüz öğrencilerimizi üniversite sonrası hayata hazırlamak hedefini 
de gözetmektedir. Bu manada ekonomik hayatının aktörleri olan kamu ve 
özel iktisadi kuruluşlar ve işletmelerle irtibat sağlamak, söz konusu pratiği 
kazandırmada önemli bir kazanım olacaktır.

2 Profesör, 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi ile öğ-
rencilerine hizmet veren bölümümüzden mezun olanlar, ‘iktisatçı’ unvanı 
alıp, kamu sektörü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası özel kuruluşlar-
da çok geniş çalışma alanları bulabilmektedirler. 

Ayrıca son yıllarda genç girişimcilere finansal desteklemelerin artmasıyla 
birlikte mezunlar kendi işini kurma fırsatları yakalayabilmektedir.

Puan Türü: EA
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim/
İkinci Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: Yok
Yüksek Lisans: Var
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İŞLETME BÖLÜMÜ

Küresel standartlarda öğretim yaparak dünyadaki işletme okulları ile reka-
bet etmeyi amaçlayan bölümümüz, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak iş dünyasına donanımlı yönetici adayları yetiş-
tirmektedir.  

2 Profesör, 5 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 17 Araştırma Görevlisi’nin 
bulunduğu bölümümüzde eğitim ve öğretim faaliyetleri, İngilizce İşletme ve 
Türkçe İşletme lisans programları yürütülmektedir.

Mezunlarımız, girişimci olarak kendi işini kurabilecek bilgi, beceri ve do-
nanıma sahiptir. Ayrıca işletme bölümü mezunlarının çalışabileceği alanlar 
hem özel sektörde hem de kamu sektöründe oldukça çeşitlidir. 

Bölümümüzün Amerika, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesi ile yaptığı  anlaş-
malarla  bu  ülkelerden işletmecilik öğretimine dair bilgi transferi gerçek-
leştirilmekte ve öğrencileri öğrenmenin nesnesi değil öznesi olarak kabul 
eden yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

İşletme (Türkçe)

Puan Türü: EA
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Türü: Ö. Ö./İ. Ö.
Yabancı Dil Hazırlık: Yok
Yüksek Lisans: Var
Doktora: Var

İşletme (İngilizce)

Puan Türü: EA
Eğitim Dili: İngilizce
Eğitim Süresi: 5 Yıl
Eğitim Türü: Ö. Ö.
Yabancı Dil Hazırlık: Var
Yüksek Lisans: Var
Doktora: Var
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SOSYAL HİZMET

Dünyada ve Türkiye’de artan sosyal sorunlar, yükselen refah beklentisi Sosyal 
Hizmet ihtiyacının ve beklentilerinin yükselmesine yol açmaktadır. Bölümümüz 
artan talebi karşılamak için azami gayret sarf etmekte ve bu talebi karşılayacak 
şekilde personel ihtiyacına ihtiyaç duymaktadır.

2 Profesör, 2 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi ile eğitim ve 
öğretim faaliyetlerini yürüten  bölümümüz, küresel boyuttaki değişimleri ve geliş-
meleri takip edebilen, insanlığın yaşadığı sorunları anlayabilen ve çözüm üretme-
ye çalışan, özellikle de yaşadığı toplumun sosyo-kültürel yapısına ve sorunlarına 
vakıf olan ve bu sorunların sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin metodolojisini 
kazanmış bireyler yetiştirmektedir. 

Mezunlarımız,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı birimler başta olmak 
üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektörün çeşitli iş kollarında 
istihdam edilebilmektedir.

Puan Türü: EA
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Türü: Ö.Ö./İ.Ö.
Yabancı Dil Hazırlık: İsteğe Bağlı
Yüksek Lisans: Var
Doktora: Var
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Uluslararası İlişkiler bölümünde, dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası siste-
min; tarih, siyaset, ekonomik ve hukuki yapısı ve işleyişi gibi konuların yanısıra Tür-
kiye’nin bu sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim ya-
pılmaktadır.  

2009 yılında itibaren lisans ve yüksek lisans, 2014’den sonra ise doktora eğitimi veren 
bölümümüz Türkiye’nin ve dünyanın  önemli üniversitelerinde eğitim almış ve görev 
yapmış öğretim üyelerinden oluşan akademik kadrosuyla uluslararası konu ve sorun-
lara sorgulayıcı bakabilen ve aldığı bilgi birikimini bu bağlamda kullanabilen nitelikli 
bireyler yetiştirebilmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası İlişkiler bölümünde 1 Doçent, 6 
Doktor Öğretim Üyesi ve 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 

Mezunlarımız, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Gümrük, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı gibi bakanlıklarda, özel şirketlerde, çeşitli kitle haberleşme kuruluşla-
rında ve uluslararası bankalarda çalışılabilmektedir.

Puan Türü: EA
Eğitim Dili: İngilizce
Eğitim Süresi: 5 Yıl (Hazırlık + 4 Yıl)
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: Var
Yüksek Lisans: Var
Doktora: Var
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ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünün en önemli özelliği, genelde 
İktisat ve İşletme bilimlerinin doğrudan veya dolaylı ilgi alanına giren Ulus-
lararası Ticaret ve Finansman konularının disiplinler arası düzenlenmiş ol-
masıdır. Bu yönüyle bölüm mezunları, hem makro ve mikro iktisadi olayları 
yorumlayabilen ve çözümleyebilen iyi bir iktisatçı hem de uzman bir ulus-
lararası işletmeci olmak üzere eğitileceklerdir. 

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünde 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Doktor 
Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü mezunları, ulusal ve uluslararası 
şirketlerin ihracat ve ithalat departmanları ile finansman birimlerinde, ban-
kaların dış işlemler ve fon yönetimi bölümlerinde uzman olarak görev ala-
bilir; ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarında portföy yöneticisi 
olarak çalışabilir; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının uzman kadrolarında 
istihdam edilebilirler. 

Bölüm mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin diğer bölüm me-
zunlarının girebilecekleri tüm meslek sınavlarına katılma hakkına da sa-
hiptirler.

Puan Türü: EA
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: Yok
Yüksek Lisans: Var
Doktora: Var
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İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslami İlimler Fakültesi Safran Yerleşkesi’nde 13 sınıflık binası ile eğitime 
devam etmekte olup merkez kampüs içerisinde yapımı devam eden binası-
na yakın zamanda taşınacaktır. Fakültemizde 3 Profesör, 5 Doçent, 23 Doktor 
Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi, 29 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 

Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat-
larında, Türki Cumhuriyetlerde, Balkanlarda ve Türk vatandaşlarının bulun-
duğu diğer ülkelerde din görevlisi ya da din eğitimcisi olarak görev yapabi-
lirler.

Fakültemiz, İslam dininin temel kaynaklarını ve İslam medeniyetinin sü-
rekliliği içerisinde verilmiş eserleri, kendi geleneğinin imkânları içerisinde 
yorumlayarak bugüne taşıyan, yerelde etkin, küresel başarıya sahip, ulusal 
ve uluslararası platformlarda söz sahibi ve inşaî role sahip, katılımcı bir fa-
külte olmayı amaçlanmaktadır. 

Fakültemiz üç ana bölümden oluşmaktadır.
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1 - TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ

Tasavvuf, Kur’an-ı Kerîm Okuma ve Kıraat İlmi, İslam Mezhepleri Tarihi, Ke-
lam, İslam Hukuku, Tefsir, Hadis ve Arap Dili ve Belâgati ana bilim dalların-
dan oluşan bu bölüm İslam dininin inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına 
dair metinlerini, bu metinlere dayanan İslam ilim ve kültür mirasını akade-
mik bir anlayışla ve ana kaynaklara dayalı olarak inceler. Günümüz geliş-
meleriyle ortaya çıkan güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır. Öğ-
rencilerin temel metinleri doğru değerlendirecek kabiliyete sahip olmaları 
için dinî ilimlerin usulleri öğretilir.

2 - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 

Mantık, İslam Felsefesi, Felsefe Tarihi, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din 
Psikolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi ana bilim dallarından oluşan Fel-
sefe ve Din Bilimleri Bölümü, mantık, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve eğitim 
gibi sosyal-beşeri bilimlerin yöntemleriyle dinî araştırmaktadır. Bu çerçe-
vede bölümümüz doğru düşünmenin yöntem ve kurallarını; düşüncenin 
felsefe tarihi boyunca gelişimini; İslam ve Batı düşüncesi arasındaki etki-
leşimini; insan-din, insan-akıl, akıl-vahiy ilişkilerini; dinin felsefi, sosyal ve 
psikolojik boyutlarını; dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve fonk-
siyonlarını; tarih içinde görülen farklı inanç, ibadet ve kurumlarını; din ve 
inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri; din eğitiminin tarihini ve 
günümüz eğitim sistemindeki yerini, sağlıklı bir din eğitiminin dayanakla-
rını, yöntemlerini ve unsurlarını inceler. Böylece bölümde okutulan dersler, 
öğrencilerin düşünce dünyalarının zenginleşmesine, bireysel ve toplumsal 
hayattaki sorunları bilimsel yöntemlerle analiz edip, kendilerini etkili bi-
çimde ifade edebilmelerine, eleştirel ve rasyonel bakış açısı kazanmalarına 
yardımcı olmaktadır.
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3 - İSLÂM TARİHİ VE SANATLARI

Türk Din Musikisi, Türk İslam Edebiyatı, Türk İslam Sanatları Tarihi ve İslam Tari-
hi ana bilim dallarından oluşan bölümümüzde İslamiyet’in doğuşundan günümüze 
kadar olan tarihî süreç değerlendirilmektedir. Bu süreç içinde ortaya çıkmış sanat, 
edebiyat ve müzik anlayışlarını ve ürünlerini, İslam medeniyetinin kurumsal yönünü 
akademik araştırma konusu yapmaktadır.
 
Fakültemizi kazanan öğrencilerimiz bu bölümlerin hepsinden ders alıp mezun olduk-
tan sonra yüksek lisans ve doktora için bu alanlardan birini tercih edip bu konularda 
uzmanlaşabilirler. 

Fakültemizde Temel İslam Bilimleri ile Felsefe ve Din bilimleri bölümlerinde yüksek 
lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir. 

Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz Diyanet İşleri Başkanlığında imam-hatip, 
vaiz, din hizmetleri uzmanı, Kur’an kursu öğreticisi; Milli Eğitim Bakanlığında ilko-
kuldan liseye kadar farklı kademelerde öğretmenlik, akademisyenlik, din ataşeliği vb. 
meslekleri yapabilirler.

Puan Türü: SÖZ
Eğitim Dili: Arapça
Eğitim Süresi: 5 Yıl (Hazırlık + 4 Yıl)
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: Var
Yüksek Lisans: Var
Doktora: Var
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BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği 
Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Kimya ve Süreç Mühendisliği 
Polimer Mühendisliği 
Ulaştırma Mühendisliği
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ni-
telikli, donanımlı, yetkin, lisan bilen, araştırma ve geliştirmeye önem veren, 
yenilikçi ve değişime açık mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. 

Fakültemiz, üniversitemiz bünyesinde kurulan Yalova Üniversitesi Bilim ve 
Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜBİTAM) ile ortak çalışmalar 
yürüterek, endüstriyel ve AR-GE hizmetleri ile kamu ve özel sektörün ihti-
yaçlarını karşılayarak ülkemizin kalkınması için üzerine düşen rolü üstlen-
meyi hedeflemektedir. 

Mühendislik Fakültesi tüm bölümleri ile dünyadaki örnekleriyle rekabet 
edebilir bir yapıya kavuşmak ve en iyiler arasına girmek için çalışmakta ve 
Yalova Üniversitesi modern bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemek-
tedir.

Bölümüzdeki Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin de önümüzdeki yıllarda 
öğrenci alımına başlaması planlanmaktadır.
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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Bilgisayar Mühendisliği programı bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, gelişti-
rilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapmakta-
dır.

Bilgisayar Mühendisliği programını bitirenlere bilgisayar mühendisi ünvanı veri-
lir. Bilgisayar mühendisleri çeşitli yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında sistem 
çözümleyici ve uygulama programcısı, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve 
pazarlayan firmalarda ve genellikle bilgi işlem merkezlerinde sistem programcısı, 
bilgi işlem merkezlerinde yönetmen, yönetim bilişim sistemleri alanında kurucu 
ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sis-
temlerinin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde araştırma-geliştirme mühendisi 
olarak görev alabilirler.

Mezunlarımız, yönetim, eğitim, endüstri ve ticaret alanlarında, faaliyet gösteren 
çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, bilgisayar donanımı ve 
yazılımı hazırlayan firmalarda çalışılabilir.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü, 3 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Gö-
revlisi, 5 Araştırma Görevlisi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Puan Türü: SAY
Eğitim Dili: %30 İngilizce
Eğitim Süresi: 5 Yıl (Hazırlık + 4 Yıl)
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: Var
Yüksek Lisans: Var
Doktora: Var
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Endüstri Mühendisliği, insan, malzeme ve makineden oluşan bütünleşik sistemle-
rin tasarım, kuruluş ve geliştirilmesiyle ilgilenir. Çalışmalarında matematik, fizik 
ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve becerileri mühendislik, analiz ve tasarım ilke 
ve yöntemleriyle birleştirerek, bu sistemlerden elde edilecek sonuçları belirlemeye, 
kestirmeye ve değerlendirmeye çalışır. 

2010 yılında kurulan ve 2014 yılında ilk mezunlarını veren bölümde 4 Profesör, 4 
Doktor Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 14 akademik per-
sonel görev yapmaktadır. 

Endüstri 4.0 ve büyük veri analitiği gibi kavramların geliştiği günümüzde endüst-
ri mühendisliğinin önemi giderek artmaktadır. Yakın gelecekte, çoğu organizasyon 
analitik konularda bilgi sahibi olan yöneticilere ihtiyaç duyacaktır. Bu ihtiyacı da 
endüstri mühendislerinin karşılaması beklenmektedir.
 
Mezunlarımız, üretim planlama ve kontrol, kalite kontrol ve geliştirme, satın alma, 
satış sonrası hizmet, ürün tasarımı (AR-GE), süreç-sistem analizi, optimizasyon, üre-
tim, proje yönetimi, optimizasyon, teknoloji yönetimi,  ergonomi alanlarında istih-
dam edilebilmektedir.

Puan Türü: SAY
Eğitim Dili: %30 İngilizce
Eğitim Süresi: 5 Yıl (Hazırlık + 4 Yıl)
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: Var
Yüksek Lisans: Var
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ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Türkiye’de devlet üniver-
sitelerinde kurulan ilk Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümüdür.

Enerji Sistemleri Mühendisliği, farklı disiplinlerden aldığı eğitimi özümsemiş, sektö-
rel mevzuata hakim, her türlü enerjinin, çevreyle uyumlu bir şekilde, sürekli, kaliteli 
ve düşük maliyetle üretilmesi, tüketicilere sunulması, ve ekonomik olarak kullanıl-
ması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konularda strateji gelişti-
rebilen, bilimsel özgüvenli, meslek etiğine saygılı, özverili mühendislerin yetişmesi-
ne katkı sunmaktadır. 

Konularında deneyimli ve birikimli akademisyenler ile mesleki eğitim verilen bölü-
müzde çift dal ve yan dal gibi programlara dahil olmanız halinde iki mühendislik 
disiplininden diploma alabilme fırsatı bulunmaktadır. 

Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü mezunları enerji üretiminin veya enerji dönü-
şümünün gerçekleştiği tüm özel ya da kamu işletmelerinde çalışabilir. Enerji Bakan-
lığı ve bağlı kuruluşlar ile birlikte; termik santraller, hidroelektrik santralleri, güneş 
santralleri, rüzgar santralleri, biyoyakıt üretimi, enerji planlaması, nükleer elektrik 
ve akaryakıt sektörleri mezunlarımızın görev yapabileceği sektörlerden bazılarıdır.

Puan Türü: SAY
Eğitim Dili: %30 İngilizce
Eğitim Süresi: 5 Yıl (Hazırlık + 4 Yıl)
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: Var
Yüksek Lisans: Var
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KİMYA VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ

Yabancı ülkelerde Proses Mühendisliği olarak adlandırılan Kimya ve Süreç Mühen-
disliği bölümü 2009 yılında kurulmuş olup, 2013 yılından itibaren öğrenci kabul et-
meye başlamıştır. Kimya ve Süreç Mühendisliği ağırlıklı olarak Kimya Mühendis-
liği, İmalat Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği konularına da yer 
verilen melez (hibrit) bir mühendislik dalıdır. 

Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümü, 3 Profesör, 2 Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi, 3 
Doktor Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi Doktor ve 3 Araştırma Görevlisi’nden 
oluşan ve kendi konularında uzman akademik kadrosu ile eğitim-öğretim faaliyet-
lerini sürdürmektedir. 

Son yıllarda hızla yenilenen endüstriyel yapılanmalar içinde, Kimya ve Süreç Mü-
hendisliği’nin önemi iyice artmış, yerli ve yabancı birçok temel endüstrinin önce-
likli tercihi haline gelmiştir. Bu nedenlerden dolayı bölümün en büyük avantajı, me-
zunlarının oldukça geniş bir yelpazede çalışma olanaklarının bulunmasıdır. 

Puan Türü: SAY
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: Yok
Yüksek Lisans: Var
Doktora: Var
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POLİMER MÜHENDİSLİĞİ

Polimer Mühendisliği bölümü, polimerizasyon yöntemlerini, polimerlerin kimyasal 
ve fiziksel özelliklerini inceleyen, polimerik malzemelerin kimyasal yapısı ile özel-
likleri arasındaki ilişkiyi araştıran, polimerik malzemelerin tasarımını, üretimini, 
karakterizasyonunu, geliştirilmesini, işlenmesini ve uygulama alanlarının belirlen-
mesini kapsayan bir mühendislik bilim dalıdır.

3 Profesör, 5 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi ve 9 Araştırma Görevlisi bulunan bölü-
mümüzden mezun olan öğrencilerimiz, otomotiv, yapıştırıcı, ambalaj, oyuncak, kırta-
siye, havacılık, makina, kompozit, kauçuk, tekstil, inşaat ve yapı kimyasalları, elekt-
rik, elektronik, sağlık, mühendislik malzemeleri ve hammadde üretimi yapan tüm 
sektörlerde çalışabilmektedir.

Polimer Mühendisliği bölümünde Genel Kimya Laboratuvarı, Fizik Laboratuvarı ve 
Fizikokimya Laboratuvarı bulunmaktadır. Bunların yanısıra Biyomalzeme Laboratu-
varı, Polimer Kompozit ve Nanomalzeme Araştırma Laboratuvarı, Polimerik Mater-
yaller Araştırma Laboratuvarı, Sensör ve Enerji Malzemeleri Araştırma, Geliştirme ve 
Uygulama Laboratuvarı, Polimerik Malzemeler Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, 
Polimer Araştırma Laboratuvarı-7 gibi AR-GE Laboratuvarları da bulunmaktadır.

 Puan Türü: SAY
Eğitim Dili: %30 İngilizce
Eğitim Süresi: 5 Yıl (Hazırlık + 4 Yıl)
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: Var
Yüksek Lisans: Var
Doktora: Var
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ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ

2012 yılında Türkiye’nin ilk Ulaştırma Mühendisliği bölümü olarak kurulan bölüm, 
ülkemizin bu alandaki yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip, teknolojik yenilikleri 
takip edebilme yeteneği kazanmış, disiplinler arası çalışmaya yatkın, mesleki etik 
ve sorumluluklarının bilincinde olan, donanımlı, yetkin, yenilikçi ve değişime açık 
Ulaştırma Mühendisi ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. 

Bölümümüzde, 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevli-
si’nin yanı sıra misafir öğretim görevlileri bulunmaktadır. 

Mezunlarımız, Bakanlıklar, Valilikler, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Devlet Demir Yolları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi gibi kamu birim-
leri ile alanda hizmet veren özel firmalarda da istihdam imkanlarına sahiptir. 

Bölümümüz kapsamında kurulan ulaştırma laboratuvarında, trafik simülasyon ve 
analiz araştırmaları için lisanslı PTV Vissim, PTV Visum eğitim paket programla-
rının yanı sıra kavşak çalışması yapılırken kullanılmak üzere sayım kameraları ve 
ekipmanları vardır.

Puan Türü: SAY
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: Yok
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BÖLÜMLER

İletişim Sanatları 
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Geleneksel Türk Sanatları
Grafik Tasarım 
İç Mimarlık 
Resim
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SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler ile Radyo TV ve 
Sinema Anabilim Dalları bulunan İletişim Sanatları Bölümü ve Endüstriyel 
Tasarım, Grafik Tasarımı, El Sanatları ve Ebru, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Anasanat Dallarını içeren Tasarım bölümünden oluşmaktadır.

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında İletişim Sanatları Bölümü 30 öğrenci ile 
faaliyete başlamıştır. İç Mimarlık ve Grafik Tasarımı bölümlerine de 2019-
2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrenci alınması planlanmaktadır. Diğer bö-
lümler de gerekli öğretim elemanı ve elverişli imkanların sağlanmasının 
ardından aktif hale gelecektir. 

4 Profesör, 3 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi, 5 Araştırma 
Görevlisi ile hizmet veren fakültemiz, ülkemizde ve dünyadaki örnekleriyle 
rekabet edebilen bir yapıya kavuşmak ve kısa sürede en iyiler arasına gire-
bilmek için çalışmakta ve Yalova Üniversitesi’nin modern bir dünya üniver-
sitesi olma yolunda ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.
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İLETİŞİM SANATLARI

2014-15 güz yarıyılında eğitim ve öğretime başlayan bölüm, iletişim alanında ku-
ramsal ve uygulamalı güncel bilgilerle donatılmış, senaryo, yönetim, görüntü, ses, 
kurgu, halkla ilişkiler, iletişim ve reklamcılık konularında yoğun deneyim kazan-
mış, eleştirel bakabilme ve etik yaklaşabilme yetileri gelişmiş iletişimciler yetiş-
tirmeyi hedeflemektedir. 

Medya ve toplum ilişkisine sanat ve tasarım perspektifinden disiplinlerarası bir 
yaklaşım sunmak, kuram ile uygulama arasında güçlü bir köprü oluşturmak ve 
içerik ile biçime bütünleşik bir bakış açısı kazandırmak bölümün temel amaçla-
rıdır. 

İletişim, bilimsel yönüyle günlük hayatımızın her alanına ve anına müdahil olmuş 
bir disiplindir. Bu durum iletişimin bilimsel yönünü önemini anlatmakla beraber, 
aslında sanatsal yönünün de zaruri olduğunu gösterir. 
Hayatımızın her alanının kodlanmış mesajlarla çevrildiğini düşündüğümüzde, ile-
tişimin ve kodlanan her mesajın farklı, yaratıcı, etkin olması iletişimin sanatsal ve 
bilimsel yönünün beraber ele alınmasıyla mümkün olur. Bölüm, iletişimin bilimsel 
ve sanatsal yönünü ortak noktada birleştirmesiyle bunu hedeflemektedir. 

İletişim Sanatları Bölümü, iletişimin günlük hayata ve iş yaşamına yansıyan her 
alanında etkin, yaratıcı, iletişimin bilimsel ve sanatsal yönünü bilimsel donanımı 
ve becerileriyle kullanabilecek iletişim sanatları uzmanı yetiştirmeyi hedeflemek-
tedir.

İletişim Sanatları Bölümü öğrencileri fakülte ve üniversite kapsamında yürütülen 
farklı projelere ve atölyelere katılabilir, kendileri proje geliştirebilirler. Son sınıfta 
yürütülen mezuniyet projeleri, öğrencilerin aldıkları eğitimi uygulamaya koyma 
imkânı tanır.
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İletişim Sanatları Bölümü, ekip çalışmasına yatkın, disiplinler arası çalışabilen, 
farklı ve deneysel ürünler ortaya koyabilen, yeniliklere açık, çağdaş, öncü, toplum-
sal, tarihsel ve kültürel bilince sahip, evrensel değerlere katkıda bulunan, tekno-
lojik ve bilimsel gelişmeleri yakından izleyen, sorgulayan, uygulayan, araştıran, 
bütünleştiren iletişim sanatçıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

İletişim Sanatları Bölümün mezunları, Halkla ilişkiler, Reklamcılık, Sinema ve 
Televizyon, Fotoğraf ve Video alanlarında bilgili, donanımlı, iş imkanları; Reklam 
Ajansları, Halkla İlişkiler Ajansları, Televizyon Kanalları, Radyo Kanalları, Gaze-
te ve Dergilerde kısacası iletişim sektörünün her alanında     çalışma imkânı bu-
labileceklerdir. Reklamcılık eğitimiyle; uluslararası reklamcılık, reklam yazarlığı, 
kampanya tasarımı, reklamda medya planlaması, etik, yaratıcı reklam çalışmaları 
ve benzeri konularda uzmanlık verilmesi hedeflenmektedir. 

Halkla İlişkiler eğitiminde yer alan Halkla ilişkiler yazarlığı, Halkla ilişkilerde kriz 
yönetimi, uluslararası Halkla İlişkiler konularında ulusal ve uluslararası düzeyde 
eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. 

Puan Türü: SÖZ
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Süresi: 4 Yıl 
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: Yok
Yüksek Lisans: Var
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MESLEK YÜKSEKOKULLARI
ARMUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
TERMAL MESLEK YÜKSEKOKULU
YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
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PROGRAMLAR

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı
Gıda Teknolojisi Programı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
Lojistik Programı
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
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ARMUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU

Armutlu Meslek Yüksekokulu, yaklaşık 2000 öğrenciye 32 akademik perso-
nel ile hizmet verebilecek olanaklara sahiptir. Geniş laboratuvar imkânları 
ve cihazları ile üniversiteler arasında önemli bir yere sahip olan Armutlu 
MYO, bina ve arazi potansiyeli itibariyle her geçen gün gelişmektedir.

2 Profesör, 2 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 16 Öğretim Görevlisi ile hizmet 
veren Armutlu MYO,  1 adet Gıda İşleme Laboratuvarı, Gıda Analiz Labora-
tuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Histoloji ve Hematoloji Laboratuvarı, Süt 
Ürünleri Ünitesi, Deniz Balıkları Laboratuvarı, Tatlı Su Balıkları Laboratuvarı, 
Akvaryum Ünitesi, Canlı Yem Laboratuvarı, Yem Üretim Laboratuvarı, Tagem 
16/Ar-Ge/22 Proje ve Bilgisayar Laboratuvarı ile 3 adet Su Ürünleri Uygulama 
Birimi olmak üzere toplamda 15 laboratuvara sahiptir.

Orhangazi

Gemlik

Termal

Adalar

Marmara Denizi

İznik Gölü

Çınarcık

Gebze

İSTANBUL

BURSA

KOCAELİ
YALOVA

Çayırova

Pendik

Altınova

Osmangazi 
Köprüsü

Armutlu

Tatil Köyü

Karşıyaka

Tarihi Armutlu 
Taşköprü

Deniz Otobüsü
İskelesi 

Armutlu 
Devlet Hastanesi

Armutlu 
Meslek Yüksekokulu
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GIDA KALİTE KONTROL VE ANALİZİ PROGRAMI

Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı, gıda ürünlerinin kalite ve kontrolünde gö-
rev yapacak etkin ve yeterli bilgi ve donanıma sahip ara elemanlar yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. 

Bu programda öğrenciler kimya, mikrobiyoloji, laboratuvar teknikleri gibi temel 
derslerin yanında et ve et ürünleri analizleri, süt ve süt ürünleri analizleri, meyve 
ve sebze analizleri, yağ analizleri vb. kalite kontrol ağırlıklı mesleki dersleri gör-
mektedirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler “gıda teknikeri” unvanı almaktadır. Mezun-
larımız kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda gıdaların fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik analizlerinin yapıldığı laboratuvarlarda çalışma olanağına sahiptirler.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma, Bitki-
sel Üretim ve Teknolojileri, Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Kimya, Tarımsal 
Genetik Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Ko-
naklama İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Gıda Teknolojisi Programı, gıda üretiminin her aşamasında görev yapacak etkin 
ve yeterli bilgi ve donanıma sahip ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu programda öğrenciler kimya, mikrobiyoloji ve temel işlemler gibi temel ders-
lerin yanında gıda mikrobiyolojisi, yağ teknolojisi, et ve et ürünleri teknolojisi, süt 
ve süt ürünleri teknolojisi, meyve ve sebze işleme teknolojisi, tahıl işleme tekno-
lojisi gibi gıda teknolojisine dayalı mesleki dersleri de görmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler “gıda teknikeri” unvanı almaktadır ve gıda 
üretim işletmeleri, belediyeler, tarım müdürlükleri, yemek fabrikaları gibi yerler-
de çalışabilmektedir.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Beslenme ve 
Diyetetik, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Gıda Mühendisliği, Gıda 
Teknolojisi, Kimya, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Ko-
naklama İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI

Günümüzün global, karmaşık iş ortamlarında giderek önem kazanana halkla ilişki-
ler, 21. yüzyılda tüm yöneticiler için kritik bir başarı faktörü haline gelmiştir. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programının temel amacı da rekabet ortamında değişen 
koşullar altında ve küreselleşmenin getirdiği gereklilikler bağlamında işletmelerin 
izleyebileceği pazarlama yaklaşımlarını analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazan-
mış, işletmelerdeki pazarlama biriminde, yöneticilere yardımcı olabilecek  yaratıcı, 
üretken, özgüvenli, çevrelerine saygılı ve sosyal sorumluluklarının bilincinde birey-
ler olarak toplumda yerlerini alacak ara insan gücü yetiştirmektir. 

Programdan mezun olan öğrenciler kamu kurumlarının ve özel sektörün reklam ve 
iletişim çalışmaları ile ilgili departmanlarında çalışabilirler.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler, Halk-
la İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, İle-
tişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, 
Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüst-
ri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konakla-
ma İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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LOJİSTİK PROGRAMI

Lojistik programının amacı, işletmelerin ihtiyaı olan ve küresel dünyanın gereksi-
nimlerine cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücünü kar-
şılayacak mezunlar yetiştirmektir. 

İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumlu-
luk üstlenen öğrencilerimiz, yönetim alanındaki temel ilkeleri bilmekte ve  çağdaş 
teknoloji Kullanmaktadır. Lojistik meslek elemanı olarak mezun olan öğrencilerimiz, 
dağıtım, depolama, gümrükleme, uluslararası taşımacılık (hava yolu, kara yolu, deniz 
yolu, demir yolu, kombine taşımacılık, kargo taşımacılığı ) hizmet sektöründe çalış-
ma imkânına sahiptir. 

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Havacılık Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, 
Lojistik, Lojistik Yönetimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Ulaş-
tırma ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, 
Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yöne-
timi, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Havacılık Yönetimi, Halkla İliş-
kiler ve Reklamcılık
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TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Turizm ve Otel İşletmeciliği, sektörün ihtiyaç duyduğu eğitim, araştırma ve hizmeti 
geliştirmek için bilgi, program ve hizmet üreten evrensel bir programdır. 

Turizmde çalışacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamayı amaçlayan prog-
ram,  sektörün gelişmesine katkıda bulunmayı, turizmin ülke ekonomisindeki yeri-
ni ve önemini anlatmayı, eğitim sayesinde teoriyi pratiğe dönüştürmeyi, turizm bi-
lincinin geliştirilmesi için çaba göstermeyi, turizm işletmelerinde çalışanların bilgi 
ve becerilerini arttırmayı misyon edinmiştir. 

Turizm işletmeciliği ve otelcilik alanında her türlü bilgi, deneyim ve uygulamayı 
almış şekilde mezun olan öğrenciler, “Turizm İşletmecisi” unvanı almaktadır ve otel, 
motel, tatil köyü gibi konaklama işletmelerinde, seyahat işletmelerinde, Turizm Ba-
kanlığı’nın çeşitli birimlerinde görev alabilirler. 

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Yöneti-
mi, İşletme-Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, 
Otel Yöneticiliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve 
Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otelcilik
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüst-
ri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konakla-
ma İşletmeciliği
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PROGRAMLAR

Adalet Programı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 
Çocuk Gelişimi Programı
Medya ve İletişim Programı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 
Özel Güvenlik ve Koruma Programı
Sosyal Hizmetler Programı
Yerel Yönetimler Programı
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ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU

2010 yılında kurulan Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu 2000 
m2 alan üzerine kurulmuş olup, 8000 m2 kapalı alana sahiptir.
17 Adet 60 kişilik derslik,  2 Adet 120 kişilik amfi derslik bulunan Çınarcık 
MYO, Spor Salonu, Medya ve İletişim Laboratuvarı ve Stüdyosu, Drama La-
boratuvarı ve Klavye Laboratuvarı olmak üzere 4 laboratuvar ile eğitim ve 
öğretime devam etmektedir.

8 bölümün eğitim verdiği Çınarcık MYO’da, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 27 Öğre-
tim Görevlisi ve 5 idari personel ile toplam 40 Personel hizmet vermektedir.

Misyonumuz ülkemizin ihtiyaç duyduğu küresel rekabete hazır nitelikli 
insan gücünü yetiştirmek, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlayarak 
ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine 
katkıda bulunmak ve uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışma-
ları yaparak hayata değer katan bilgi üretmeyi amaçlayan bir yüksekokul 
olmaktır.
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ADALET PROGRAMI

Adalet programında, öğrencilerimize yargı organlarının işleyişine dair temel hukuk 
bilgisinin verilmesinde ve bilgi teknolojisi kullanımı konusunda ileri düzeyde bir 
yeterlilik kazandırılması hedeflenmektedir. 

Adalet, yargı organlarında ve yargıyla ilgili diğer kamu ve özel kurum ile kuruluş-
larda görev yapacak hukuk bilgisine ve teknik yeterliliğe sahip ara insan gücünü 
yetiştirmektedir.

Adalet programı, yargı kurumları başta olmak üzere, tüm sektörlerde, istihdam edi-
lecek temel hukuk bilgisine sahip, nitelikli ara insan gücü ihtiyacını karşılamakta-
dır.

Mezunlarımız, Adalet Bakanlığı bünyesinde; mahkeme yazı işleri müdürlüğü, zabıt 
katipliği, icra müdürü olarak görev yapabilmektedir. Ceza İnfaz Kurumlarında, ceza-
evi müdürü olarak istihdam imkanı bulabilmektedir. Bunların dışında; kamu kurum 
ve kuruluşlarının hukuk servislerinde, bankacılık ve finans sektöründe, hukuk bü-
rolarında, sanayi ve ticaret şirketlerinde istihdam olanağı bulabilmektedirler.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim/İkinci Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Hukuk
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Ko-
naklama İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı;  sektör beklentileri ve özellikle bilgi 
teknolojilerindeki hızlı değişimlere göre şekillenmektedir.  

Günümüz koşullarında rekabet avantajı sağlamak ve faaliyetlerini sürdürmek iste-
yen örgütler, bilgiyi en doğru ve verimli şekilde kullanmak zorundadır. Bu da ancak 
nitelikli büro çalışanlarıyla mümkün olacaktır.

Mezun olan öğrenciler, sektör ayrımı olmaksızın tüm işletmelerde büro elemanı, 
yönetici adayı, yönetici asistanı, yönetici sekreteri ve sekreter unvanlarıyla iş bula-
bilmektedirler.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim/İkinci Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcı-
lık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Reklamcılık ve Halkla İlişki-
ler, Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Yönetim Bilişim Sistemleri
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Ko-
naklama İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Sağlık Yönetimi, Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemler
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ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Çocuk gelişimi alanı ülkemizde çalışan annelerin sayısının artmasıyla ve son yıllarda 
okul öncesi eğitimin öneminin fark edilmesiyle her geçen gün daha da önemli hale 
gelmektedir.

Çocuk Gelişimi Programı, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında ve çocuk 
kliniklerindeki oyun odalarında, çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar 
eğitimi veren ve hoş vakit geçirmelerini sağlayan materyal hazırlayan kişileri yetiştir-
meyi amaçlar.

Mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” ya 
da “Öğretmen Asistanı” unvanı kazanırlar.

Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel 
eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, reha-
bilitasyon merkezlerinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür-
lüğü’ne bağlı kurumlarda, çocuk kliniklerinde, otellerde, turistik tesislerin çocuk ku-
lüplerinde, spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında istihdam edilebilme olanağına 
sahip olurlar.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim/İkinci Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İş-
letmeciliği, Sosyal Hizmet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI

Medya ve İletişim programı, sektörde yapılan işlerle ilgili temel bilgilerin verildiği, 
tek bir alana yönelmek yerine her alanda bilgi sahibi olup, zaman içinde bir alana 
odaklanacak şekilde kendinizi geliştirme imkânı bulabileceğiniz bir programdır.   

Mezunlarımız, gazeteler, dergiler, televizyon ve radyo kanalları, reklam şirketleri, film 
yapımı, dağıtım şirketleri, halkla ilişkiler kuruluşları, her türlü şirkette iletişimden 
ve tanıtımdan sorumlu birimler, grafik tasarımıyla uğraşan kuruluşlar ve kamuoyu 
araştırma kuruluşlarında istihdam edilebilmektedir.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim/İkinci Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Basın ve Yayın, Film Tasarımı, Film Tasarım 
ve Yazarlık, Film Tasarım ve Yönetmenliği, Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi, Fotoğraf 
ve Video, Gazetecilik, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, Görsel 
Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İle-
tişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Medya ve İletişim, 
Medya ve İletişim Sistemleri, Sinema ve Dijital Medya, Radyo ve Televizyon, Radyo, 
Televizyon ve Sinema, Sinema ve Televizyon, Televizyon Haberciliği ve Programcılı-
ğı, Yeni Medya ve Gazetecilik, Yeni Medya
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama 
İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

Eleman ihtiyacının yurt çapında her geçen gün artan bir trend haline geldiği Muha-
sebe ve Vergi Uygulamaları bölümünün kuruluş amacı, muhasebe ve mali müşavirlik 
hizmet sektörüne ara eleman yetiştirmektir. Mezunlarımızın büyük bir çoğunluğu-
nun bu sektörde istihdam edildikleri gözlenmektedir. 

Muhasebe ve Vergi  Uygulamaları bölümü, evrensel mesleklerden biri olan muha-
sebecilik eğitimi almak isteyen adayların, başarılı olmalarına katkı sağlayacak bir 
bilgilendirme sürecine yönelik deneyimli akademik kadrosuyla hizmet vermektedir.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Eko-
nomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, 
İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, 
Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve De-
netim, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletme, 
Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, 
Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret 
ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama 
İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI

Özel Güvenlik ve Koruma programı, güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye 
güvenlik elemanlarını akademik eğitim ile destekleyerek, küreselleşen dünyanın 
güvenlik ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip, güvenlik alanında ülkemiz-
deki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında uygulamak durumunda oldu-
ğu kanunları bilen, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygılı, sosyal ve kültürel 
alanda yetkin ve özgüven sahibi kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
 
Özel Güvenlik ve Koruma programı müfredatı çerçevesinde verilen teorik derslere ek 
olarak ayrıca, güvenlik sektöründe kullanılan sistem ve cihazların pratik kullanımı, 
genel ve mesleki yabancı dil kullanımı ve temel silah bilgisi teorik olarak öğrencilere 
kazandırılarak meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri uyum sorunlarının minimi-
ze edilmesi planlanmaktadır.

Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olan öğrenciler, hem yeni şartlara 
uygun bir donanım ile meslek edinmiş olacak hem de sahasında yenilikleri kuşan-
mış nitelikli personel arayışındaki nitelikli işgücü olarak destekleyeceklerdir.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü:  Örgün Öğretim/İkinci 
Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölüm-
leri: Acil Yardım ve Afet Yönetimi, 
Sosyal Hizmet 
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim 
Lisans Programları: Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, 
Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslara-
rası İlişkiler, İşletme, Konaklama 
İşletmeciliği, Sosyal Hizmet, Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık
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SOSYAL HİZMETLER PROGRAMI

Alana ilişkin beceri ve değer eğitimlerinin temelini atan Sosyal Hizmetler programı, 
öğrencilerinin ve mezunlarının alanda söz sahibi olmalarının yanı sıra onların haya-
ta hazırlanmalarına da özen göstermektedir. 

Mezunlarımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak çalışabilmektedir. 
Bunun yanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda bakım ele-
manı olarak çalışabilirler.

Sosyal Hizmetler programı  mezunları;   başta Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü’ne bağlı 
kadrolu yurt yönetim memuru statüsünde ve diğer kurum ve kuruluşlarda ise  Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı reh-
berlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş 
ve gündüz bakımevlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda 
(il/ilçe müdürlükleri, çocuk yuvaları, sevgi evleri, çocuk evleri, bakım ve rehabilitas-
yon merkezleri vb.), İŞ-KUR il müdürlüklerinde çalışabilirler.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim/İkinci Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Sosyal Hizmet, Sosyoloji
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, 
Konaklama İşletmeciliği, Sosyal Hizmet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI

Yerel Yönetimler programı, büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri, mahalli idare bir-
likleri, il özel idareleri, köy tüzel kişilikleri, valilikler, kaymakamlıklar ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının etkin ve verimli 
çalışabilmesi için yetenekli, bilgi birikimine sahip, edindiği bilgileri iş hayatına ak-
tarabilen, analiz yeteneği olan, yaratıcı fikirler üretebilen, etkin ve kaliteli ara ele-
man yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Yerel Yönetimler programından mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşları ol-
mak üzere özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yönetimi, insan kaynakları yö-
netimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümler ve bir anlamda yönetimin her kademe-
sinde görev alabilmektedir.

Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlama-
sı da zorunludur.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim/İkinci Öğre-
tim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: 
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim-
ler, Uluslararası İlişkiler
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans 
Programları: Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, 
Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Ko-
naklama İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
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PROGRAMLAR

Fizyoterapi Programı 
İlk ve Acil Yardım
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Yaşlı Bakımı
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TERMAL MESLEK YÜKSEKOKULU

2010 yılında eğitim ve öğretime başlayan Termal Meslek Yüksekokulu, 2 
Profesör, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 15 Öğretim Görevlisi, 4 idari personel 23 
Personel ile hizmet vermektedir.

2015 yılının Nisan ayında yeni binasına taşınan Termal MYO bünyesinde 
toplam 12 derslik, 3 uygulama laboratuvarı, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 kon-
ferans salonu, 1 toplantı salonu ve 1 kantin yer almaktadır. Ayrıca A blok 
binasında 1 yemekhane bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarında 11 adet 
bilgisayar ile öğrencilere hizmet verilmektedir. 

Termal MYO, değişen koşullara uyum sağlayabilen, sorun çözme becerisine 
sahip, üretken, çevresi ile etkin iletişim kurabilen, ekip çalışması yapabilen, 
çağdaş gereksinimler doğrultusunda mesleki becerilerle donatılmış ve top-
lumsal sorumluluklarını bilen sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesinde öncü 
eğitim kurumu olmayı amaçlamaktadır.
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FİZYOTERAPİ PROGRAMI

Ülkemizde ve dünyada beklenen yaşam süresinin artışına paralel olarak toplumlar 
giderek yaşlanmaktadırlar. Gerek yaşlanma ve gerekse trafik ve endüstriyel kazala-
rın artışı, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı da arttırmaktadır. 

Bu ihtiyaçtan hareketle bölgenin doğal kaynakları da göz önünde bulundurularak 
2011-2012 Eğitim-Öğretim döneminde faaliyete başlayan Fizyoterapi programının 
eğitim esaslarını; fizik tedavi ve rehabilitasyonun temel özelliklerini ve gereksinim-
lerinin farkında olma ve bu doğrultuda fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında çalışan 
sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda 
özellikle yardımlı ve gözetimli egzersizler, hidroterapi ve su içi egzersizler gibi fizik 
tedavi uygulama alanlarında fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi ya da fizyoterapist 
gözetiminde uygulama yapacak kadar bilgiye sahip olabilme yetisi oluşturmaktadır. 

Bu programdan mezun olanlara ‘fizyoterapi teknikeri’ ünvanı verilir. Mezunlarımız, 
fizik tedavi ve rehabilitasyon klinikleri, özel dal merkezleri ve özellikle SPA/termal 
tesislerde yardımcı sağlık personeli olarak görev almaktadırlar.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, 
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüst-
ri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama 
İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

İlk ve Acil Yardım programı, acil uygulamalarla ilgili sektörel hassasiyetlerin, temel 
ve ileri acil müdahale ihtiyaçlarının artmasıyla paralel olarak, yetkinliğinin artması 
gerekliliği gerek günümüz için gerekse de yakın gelecekte, tartışılmaz bir gerçek 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Öğrencilerimiz, laboratuvar uygulamaları ve sene içi ve yaz stajı olacak şekilde, has-
tane ve 112 birimlerinde uygulamalı olarak, teorik eğitimlerini tamamlayıcı ve geliş-
tirici nitelikle planlanmış olan pratik eğitimlerini almaktadırlar. 

İlk ve acil yardım teknikerinin çalışma kapsamı, hastane öncesi alanda, mevcut has-
talık ve sakatlıklara, koruyucu ve tedavi edici, temel ve ileri acil tıbbi uygulamalarda 
bulunularak hastaların gerekli hastanelere naklinin sağlanmasıdır. 

İlk ve acil yardım teknikerleri, özel veya resmi ambulans servislerinde, üniversite ve 
devlet hastanelerinin, özel sağlık kuruluşlarının; acil servisleri ve işyeri acil yardım 
ünitelerinde çalışırlar. Mezunlarımızın sağlık sektörü içerisinde iş bulma olanakları 
oldukça yüksektir.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: 
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşi-
relik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Li-
sans Programları :Çalışma Ekonomi-
si ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu 
Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişki-
ler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği, 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Sağlık kurumlarının sayısında yaşanan artış, rekabet ortamı ve diğer faktörler sağlık 
kurumlarının modern işletmecilik ilkeleriyle yönetilmesini zorunlu hale getirmiştir. 
Özellikle sağlık sektöründe yaşanan dönüşüm projeleri ve çalışmaları, nitelikli per-
sonele olan ihtiyacı arttırmıştır. 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programın amacı, sağlık kurumlarında planlama, ör-
gütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, 
kuram, model ve teknikleri sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulayabilen, etkin ile-
tişim kurabilen ve takım çalışmasına yatkın sağlık kurumları işletmecileri yetiştir-
mektir. 

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurumlarında (medikal muhasebe, muhasebe, finans, 
hasta hizmetleri, destek hizmetleri, pazarlama, halkla ilişkiler, fiyatlandırma depart-
manları gibi), sigorta şirketlerinde, tıbbi cihaz ve ilaç sektöründe istihdam edilebil-
mektedirler.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: İşletme, İşletme Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağ-
lık Yönetimi
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama 
İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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YAŞLI BAKIMI PROGRAMI

Yaşlı Bakım programının eğitim esaslarını yaşlının temel özelliklerini ve gereksi-
nimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, 
aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır.

Programda öğrenim görecek öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, 
beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum 
örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin bir 
sağlık teknikeri olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. 

Mezunlarımız, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü; Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler 
yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, hospice (terminal dönemde bakılan yaşlı bakım 
evi), sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaş-
lının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi yerlerde uzman gözetiminde çalışa-
bilirler.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bö-
lümleri: Beslenme ve Diyetetik, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 
Gerontoloji, Hemşirelik, Hem-
şirelik ve Sağlık Hizmetleri
Geçiş Yapılabilecek Açıköğre-
tim Lisans Programları: Çalış-
ma Ekonomisi ve Endüstri İliş-
kileri, İktisat, Kamu Yönetimi, 
Maliye, Uluslararası İlişkiler, 
İşletme, Konaklama İşletmeci-
liği, Sosyal Hizmet, Halkla İliş-
kiler ve Reklamcılık
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PROGRAMLAR

Aşçılık Programı
Bilgisayar Programcılığı 
Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı
Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı
Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı
Marina ve Yat İşletmeciliği Programı
Pazarlama Programı
Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı
Tekstil Teknolojisi Program
Turizm ve Otel İşletmeciliği Program
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YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU

Yalova Meslek Yüksekokulu, 9 Doktor Öğretim Üyesi, 29 Öğretim Görevlisi 
ve 12 idari personel olmak üzere 50 personel ile önlisans seviyesinde eği-
tim-öğretim hizmeti vermektedir.

Ara eleman yetiştirme konusunda bölgesinde önemli bir misyonu yerine 
getiren Yalova Meslek Yüksekokulu, İstanbul, İzmit ve Bursa sanayi bölgele-
rine yakın olması avantajını ile sektör taleplerini bir araya getirerek dona-
nımlı öğrenciler yetiştirmektedir.  

Yalova MYO, evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, 
çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip, meslek bilgi ve 
donanımla eğitilmiş, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda bireyler yetiştire-
rek bilgi ve teknoloji üreten bir meslek yüksekokuludur.
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AŞÇILIK PROGRAMI

Aşçılık programı, alanında mesleki ve akademik bilgi ve beceriler kazanmış, yeni-
likçi, yaratıcı, üretken, dinamik, çalışkan, gelişmeye açık, çok yönlü, ve yabancı dile 
hakim, vizyoner yönetici şefler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Adaylara en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının tüm inceliklerini 
öğretmenin yanı sıra yiyecek-içecek işletmeciliğinin temel bilgilerinin verilmesi 
de amaçlanmaktadır. Yiyecek-içecek yönetimi ve yemek pişirme teknikleri teorik 
ve uygulamalı dersler olarak hazırlanmıştır. 

Öğrenciler, uygulamalı dallarda öğretim elemanları ve sınıf arkadaşlarıyla ve sek-
törden davet edilen konusunun uzmanı aşçıbaşılarıyla pratik çalışmalarda buluna-
rak deneyim kazanmaktadır.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diye-
tetik, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, 
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Ko-
naklama İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Bilgisayar Programcılığı, mevcut teknolojilere uygun olarak belirlenen ders program-
ları, temel programlama mantığı, veri tabanı, internet programcılığı, ağ sistemleri, 
web tasarımı, bilgisayar donanımı konularında teorik ve pratik bilgiler ile eğitilen 
bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bilgisayar Programları mezunları, sektörün ihtiyaç duyduğu yazılım, ağ ve internet 
teknolojilerini bilen ve bu alanda uygulama yapan bütün sanayi kuruluşlarında, yö-
netim ve hizmet alanlarında sistem çözümleyicisi ve uygulama programcısı, bilgi-
sayar donanım ve yazılım üreten ve pazarlayan işletmelerde ve bilgi işlem merkez-
lerinde sistem programcısı olarak ya da yönetim bilişim sistemleri alanlarında, veri 
tabanı yönetmeni olarak görev yaparlar. 

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim/İkinci Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Bilgisayar Mü-
hendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemle-
ri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, 
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar-Enfor-
matik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sis-
temleri ve Teknolojileri, Endüstri Mühendisliği, Fizik, 
Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar 
Bilimleri, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mate-
matik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, 
Meteoroloji Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Uzay 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programla-
rı: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, 
Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, 
Konaklama İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME PROGRAMI

Deniz Ulaştırma ve İşletme programında, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası 
STCW–95 sözleşmesine (Gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma 
Standartları hakkında uluslararası sözleşme) uygun bilgili ve nitelikli denizciler ye-
tiştirilerek ön lisans diploması verilmektedir. 

Deniz Ulaştırma ve İşletme programında Köprüüstü Simülatörü, ARPA/RADAR Simü-
latörü, Denizde Haberleşme Simülatörü (GMDSS), Sıvı Yük Elleçleme Simülatörü, Tan-
ker Simülatörü ve Yalova Merkez Balıkçı Barınağı’nda kurduğumuz Deniz Güvenlik 
Eğitim Merkezi’ndeki Yangın Eğitim Konteyneri ile Can Kurtarma Araçları Platfor-
munda öğretim elemanları tarafından uygulamalı eğitim verilmektedir.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim/İkinci Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Deniz 
İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Ulaştırma 
İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri 
Yönetimi, Güverte, İşletme, İşletme Yöne-
timi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma 
ve Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi, 
Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik 
ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yöneti-
mi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Tica-
ret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans 
Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüst-
ri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, 
Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama 
İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojis-
tik Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık
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DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Deniz ve Liman İşletmeciliği programı , ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası 
STCW–95 sözleşmesine (gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya tutma 
standartları hakkında uluslararası sözleşme) uygun bilgili ve nitelikli denizciler ye-
tiştirilerek ön lisans diploması verilmektedir. 

Bu programdan mezun olup denizde çalışmak isteyenler deniz stajı ve sınav ile Sı-
nırlı Vardiya Zabitliği (500 Grt), Gemi Brokeri, Gemi acentesi ve limanlarda ara ele-
man olarak istihdam edilmektedirler.

Programının amacı; uluslararası ticaretin en büyük kısmını deniz yolları ile gerçek-
leştiren ülkemizde deniz taşımacılığı ve limancılık alanlarında uzmanlaşmış, nite-
likli iş gücüne olan ihtiyacı karşılamaktır.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim/İkinci Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Ulaştır-
ma İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Güverte, İşletme, İşletme 
Yönetimi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik Yö-
netimi, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojis-
tik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama 
İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık
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İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Günümüzde enerji sektörü giderek daha çok önem kazanmaktadır. Bu bilinçle İklim-
lendirme ve Soğutma Teknolojisi programı, dinamik, yeniliğe açık, esnek bir iletişim 
ortamında teknolojik yarışında kulvardaki yerini almayı hedeflemektedir. 

Bölüme kaydını yaptıran öğrenciler oryantasyon eğitimlerinden sonra, özellikle ders 
içi teorik ve pratik eğitimler, teknik geziler ve staj çalışmalarıyla geleceğe hazırlan-
maktadır.  

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi alanla ilgili sistemlerin tasarım ve fonksiyon-
larını gerçekleştirmek, bu sistemlerin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımı ko-
nularında geniş teknik hizmet vermek üzere nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaç-
layan bir ön lisans programıdır. 

Mezunlar, iklimlendirme-soğutma ve havalandırma konusunda üretim yapan büyük 
ve orta ölçekli işletmelerde ara teknik personel, ara kademe yöneticisi, servis tekni-
keri olarak görev yapabilmektedirler.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: 
Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji 
Yönetimi, Makine Mühendisliği, En-
düstri Mühendisliği
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Li-
sans Programları: Çalışma Ekonomi-
si ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu 
Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişki-
ler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği, 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Evinizin penceresinden, kapısına, yer döşemesinden mobilyasına, tenceresinden sak-
lama kabına kadar günlük hayatta kullandığımız birçok ürün plastikten üretilmekte-
dir. Hafifliği, dayanıklılığı, düşük maliyeti, kolay üretimi plastik ve lastiği geleneksel 
cam, metal, porselen gibi hammaddelere önemli bir alternatif haline getirmiştir. 

Bu kapsamla hareket eden Lastik ve Plastik Teknolojisi programının temel amacı; 
kullanım alanı her geçen gün daha da artan lastik ve plastik mamullerin üretildi-
ği sektörün ihtiyaç duyduğu temel bilgi ve becerilere sahip, sektörde karşılaşacak 
problemlerin tanımlanması veya çözümünde katkı sağlayacak donanımlı teknikerler 
yetiştirmektir.

Mezunlarımız, lastik ve plastik sektöründe mühendise yardımcı tekniker olup, ol-
dukça iyi maaşlara üretim, denetim, laboratuvar, kalite kontrol ve malzeme alımı gibi 
alanlarda kolaylıkla iş bulabilme olanağına sahiptir. 

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: İma-
lat Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühen-
disliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı 
Kimya, Lif ve Polimer Mühendisliği, Polimer 
Mühendisliği
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans 
Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüst-
ri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, 
Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama 
İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Marina ve Yat İşletmeciliği prgoramı, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası STCW–
95 sözleşmesine (gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Stan-
dartları hakkında uluslararası sözleşme) uygun bilgili ve nitelikli denizciler yetiştiri-
lerek ön lisans diploması verilmektedir. 

Bu programın amacı, ülkemiz ekonomisinin önemli sektörlerinden biri olarak kabul 
edilen denizcilik alanında yat ve marina işletmecisi ve dDeniz turizmi konularında 
bilgili yat kaptanı ve yat işletmecisi yetiştirmektedir. 

Marina ve Yat İşletmeciliği programında temel denizcilik, işletme ve deniz turizmi 
gibi dersler okutulmaktadır. Bu program mezunlarından isteyenler sınavla yat kap-
tanlığı (499grt) alarak özel ve ticari yatlarda isteyenler de yat ve marina işletmecisi 
olarak çalışmaya başlarlar.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim/İkinci Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Ulaştır-
ma İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Güverte, İşletme, İşletme 
Yönetimi, Lojistik, Lojistik Yönetimi 
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama 
İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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PAZARLAMA PROGRAMI

Pazarlama programının amacı öğrencileri pazarlama alanında, pazarlama teori ve 
uygulamalarının gerekliliklerine uygun bir şekilde donatılmış uzmanlar olarak yetiş-
mektedir. 

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz mamul ve hizmet sektörlerinde, mamul ve 
hizmet mübadelesinin gerçekleştiği bütün kurum, kuruluşlarda, ticari işletmelerde pa-
zarlama araştırmaları yapan kuruluşlarda, İşletmelerin Pazarlama departmanlarında 
ve reklâm ve tanıtım firmalarında görev alabilmekte olup, ulusal ve uluslararası işlet-
melerde kişisel satış elemanı; süpermarketlerde, mağaza pazarlama sorumlusu, ürün 
grup sorumlusu, müşteri ilişkileri sorumlusu ve raf, mağaza düzenlemesi ve benzeri 
gibi alanlarda istihdam edilmektedirler.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim/İkinci Öğretim
Geçiş yapılabilecek lisans bölümleri: Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, İşletme, İşletme Enformatiği, 
İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Pazarlama, Reklam 
Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Teknoloji ve Bilgi 
Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve 
Ticaret, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası 
Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletme-
cilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İş-
letmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, 
Havacılık Yönetimi
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PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMI

Peyzaj ve Süs Bitkileri programı, süs bitkileri yetiştiriciliği sektörüne ara eleman 
olarak peyzaj teknikeri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 

Peyzaj programı, süs bitkilerinin yetiştirilmesi, korunması, pazarlanması, park 
ve bahçelerin bakımı ve onarımı gibi alanlarda çalışacak elemanları yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Peyzaj programını bitirenlere “peyzaj teknikeri” ünvanı verilir. 

Peyzaj teknikeri peyzaj mimarına yardımcı bir eleman olarak bahçe düzenleme 
planlarının araziye uygulanması çim alanlarının oluşturulması, süs bitkilerinin 
ekimi, gübrelenmesi, budanması ve sulanması ve pazarlanması işlerini yürütür. 

Mezunlarımız, park ve bahçe peyzajının yapılması, bakımı ve onarımı ile buralarda 
yetişecek süs bitkilerinin yetiştirilmesi, korunması, pazarlanması işlerinde peyzaj 
mimarının gözetiminde görev almaktadır.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bö-
lümleri: Bahçe Bitkileri, Bahçe 
Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, 
Orman Mühendisliği, Peyzaj Mi-
marlığı, Kentsel Tasarım ve Pey-
zaj Mimarlığı
Geçiş Yapılabilecek Açıköğre-
tim Lisans Programları: Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 
İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, 
Uluslararası İlişkiler, İşletme, 
Konaklama İşletmeciliği, Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık
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SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı, yangın güvenliği, yangından korunma ve yan-
gını önleme kavramları ile yangın sonrasında ortaya çıkabilecek tüm olası durumlar 
karşısında yapılacakları değerlendiren bir bölümdür. 

Bu amaçla, sivil savunma ve itfaiyecilik programının temel amacı verdiği teorik ve 
sanayi işbirlikli pratik eğitimle oluşan veya oluşabilecek tüm tehlikeli durumların en 
az hasarla önlenmesinde görev alan ve yangın güvenliği kavramının tüm gereklerine 
hakim, kalifiye özellikteki teknik personel yetiştirmektir. 

Mezunlarımız, Büyükşehir Belediyeleri/Belediyeler, İtfaiye Daire Başkanlıkları ve Mü-
dürlükler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Organize Sanayi Bölgeleri itfaiyeleri, ha-
vaalanı itfaiyeleri, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı itfaiyeler, endüstriyel kuruluşlar-
da teknik emniyet ve yangın güvenlik elemanı olarak, itfaiyecilik ve yangın güvenliği 
ile ilgili cihaz ve ekipman satışı yapan firmalar, otellerde ve kamu kurumlarında yan-
gın güvenlik elemanı olarak, yangın eğitim ve danışmanlık şirketleri, sigorta şirketleri 
yangın eksperi olarak çalışabilmektedir.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmet
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İş-
letmeciliği, Sosyal Hizmet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Tekstil Teknolojisi programı, öğrencinin iş hayatına kendini daha iyi hazırlayabil-
mesi ve okul ile endüstri arasında güçlü bir ilişkinin kurulması gerekliliğinden uy-
gun şekilde uygulamalı eğitim vermektedir. 

Programın amacı; tekstilin her alanında yeterli bilgiye sahip, dokuma alanında 
uzmanlaşmış, mesleki bilgi ve deneyim sahibi olan kabiliyetli kişiler yetiştirmek, 
tekstil sektöründe istihdam sağlanması, işletmelerde çalışacak kalifiye ara eleman-
lar yetiştirmek ve topluma kazandırmaktır. 

Bu programdan mezun olan öğrenciler tekstil teknikeri unvanı alır. Tekstil teknike-
ri, unvanı alan bireylerin görev tanımları; hata bulma, problem çözme, karar verme 
ve işlem-fonksiyonların planlaması olarak özetlenebilir. Tekstil teknikeri çalışma 
alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile usta/kalifiye 
işçi teknisyen arasında bulunan teknisyenden daha fazla teorik bilgiye sahip bir 
ara teknik elemandır.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: 
Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarı-
mı, Moda ve Tekstil Tasarım, Tekstil, 
Tekstil Mühendisliği, Tesktil Tasarımı, 
Tekstil ve Moda Tasarımı
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Li-
sans Programları: Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yö-
netimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İş-
letme, Konaklama İşletmeciliği, Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık
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TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Turizm ve Otel İşletmeciliği programı, turizm ve konaklama sektöründe hizmet üre-
tim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş 
yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Program, turizm sektörünün ihtiyacı olan ileri seviyede turizm ve ağırlama hizmet-
leri hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi, en az bir yabancı dil bilen, 
vizyonu geniş bireyler yetiştirmektedir. 

Turizm ve Otel İşletmeciliği programı, konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümse-
miş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki otomasyon programlarına 
ve yabancı dile vakıf, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde olan turizm sektö-
rünün tüm dallarında turizm kaynaklarını, turizm varlıklarını, zamanı ve iş gücünü 
yönetme, bir işletmeyi sevk ve idare etme vasıflarına sahip beceri ve vizyon sahibi 
bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Puan Türü: TYT
Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var
Eğitim Süresi: 2 Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim/İkinci Öğretim
Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri: İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Yöneti-
mi, İşletme-Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, 
Otel Yöneticiliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve 
Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otelcilik
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları:  Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Ko-
naklama İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
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Yalova Hakkında

Yalova, eşsiz güzellikleri ile sakinlerine huzur veren bir şehirdir. Yalova gibi 
yeşil ve mavinin hakim olduğu, sıcak, güvenli, huzurlu, hayatı kolaylaştıran 
ve güzel bir şehirde yaşamak isteyenler için şehrin çeşitli bölgelerindeki 
evler makul fiyatlara sahiptir. Bu nedenle öğrencilerimiz kolaylıkla ev kira-
layabilmektedir. Bunun yanısıra ev yaşantısını tercih etmeyen öğrencileri-
miz için konaklama hizmeti veren işletmeler ve yurtlar da bulunmaktadır. 

Sosyal Yaşam

Yalova hem yaz hem de kış aylarında aktivitelerle dolu bir şehirdir. Yazın 
denizin ve doğanın tadını çıkaran Yalova sakinleri, kışın da termal ve doğal 
kaynak suları ile zaman geçirmektedir. 

Yaz aylarında deniz ve eğlence merkezlerinin bulunduğu Çınarcık’a şehir 
merkezinden sürekli ulaşım bulunmaktadır. Alabalık restoranları, doğa yü-
rüyüşleri, at binme aktivitelerinin bulunduğu Kurtköy’deki Yalova Kent Or-
manları’na 10 dakikada; Milli Park, Su Düşen Şelalesi ve piknik alanlarını 
barındıran Teşvikiye Yaylası’na ise 15 dakikada ulaşmanız mümkündür. 

Ayrıca Yürüyen Köşk, Termal Atatürk Köşkü ve Türkiye’nin ilk özel arbore-
tumu olan Karaca Arboretum’u da Yalova’da bulunmaktadır. 

Ulaşım

Ülkemizin önemli şehirlerinden Bursa ve Kocaeli’ye kara yoluyla, İstan-
bul’a ise feribotla 45 dakikalık uzaklıkta olan Yalova’nın şehir içi ulaşımı 
da oldukça kolay ve zahmetsizdir. Ulaşım kaynaklı gereksiz zaman kaybı 
olmaksızın, öğrencilere çalışmaları ve sosyal etkinlikleri için bol vakit ka-
lan Yalova’da İstanbul’un Pendik ve Yenikapı ilçelerinde her gün çok sayıda 
sefer düzenlenmektedir.

Yalova sahilinin en önemli noktalarından birinde yer alan Yalova Üniversi-
tesi, yeni öğrencilerini bekliyor.
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Balıkçılar Lokali

Yalova Sahili
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Yürüyen Köşk

Yalova Marina
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Sudüşen Şelalesi
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Armutlu Hakkında

Marmara’nın en güzel kıyılarından birine sahip olan Yalova, deniz, termal ve 
doğa turizmini bir araya getirmesi açısından önemli bir liman kentidir. Ya-
lova’nın 6 ilçesinden biri olan ve özellikle son dönemlerde ülkemizin önde 
gelen sağlık, şifa ve dinlence merkezi haline gelen Armutlu ilçesi, dünyanın 
çeşitli noktalarından ülkemize gelen turistlerin de ilgisini çekmektedir. Ar-
mutlu, Antik çağlardan günümüze kadar gelen doğal güzelliğiyle gezilesi ve 
görülesi bir yerdir.

Sosyal Yaşam 

Ülkemizin en güzel sahillerinden birine sahip olan Armutlu, doğa harikası 
ormanları, her bütçeye uygun deniz ürünlerinden oluşan zengin menüleri, 
uzun yürüyüşlerinize olanak sağlayan parkurları ve barınma imkanlarıyla 
öğrencilere kucak açmaktadır. Armutlu’nun en güzel yerlerinden birinde 
konumlanan Armutlu MYO, gerek doğa ile içi içe kampüsü ile gerekse de 
sosyal imkanlarıyla tam bir öğrenci merkezi olduğunu yıllardır kanıtlamak-
tadır. 

Ulaşım

İlçedeki ulaşım imkanları son derece gelişmiştir. Öğrencilerimiz, özellikle 
büyük şehirlerdeki karmaşık öğrencilik hayatının aksine trafiğin olmadığı, 
sakin ve doğa ile iç içe bir ortamda eğitim imkanına sahip olma ayrıcalı-
ğına sahip olmaktadır. Armutlu’dan ülkemizin en önemli ticaret, kültür ve 
sanat merkezleri olan İstanbul ve Bursa’ya deniz otobüsü ile ulaşım imkanı 
bulunmaktadır. Yalova’ya yaklaşık 50 km uzaklıkta bulunan Armutlu için il 
merkezinden sık periyotlarla otobüs seferleri düzenlenmektedir. 

Mavi ile yeşilin bir araya geldiği ilçe, Armutlu MYO öğrencilerinin en özel 
yıllarının arkaplanı olarak unutulmaz anlara şahitlik edecek.
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Armutlu MYO’dan Bir Görünüm
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Çınarcık Hakkında

Yalova’nın en büyük ilçesi olan Çınarcık, il merkezine 17 km mesafededir. 
Sahip olduğu ulu çınarlardan dolayı Çınarcık ismini alan ilçe, Marmara 
bölgesinin en gözde tatil beldelerinden biridir. Çınarcık, kolay ulaşımı, te-
miz denizi, orman ve sayfiye alanları ile her dönemde olduğu gibi bugünde 
çekiciliğini korumaktadır. Ormanlarla kaplı Samanlı Dağlarının kuzey ya-
macından denize uzanan Çınarcık ilçesi, doğal bitki örtüsü ve dört mevsim 
turizme açık alanları ile bölgenin en fazla talep gören turizm merkezlerin-
dendir.

Çiçek bahçeleri, koyları temiz sahil şeridi ve her yaşa hitap eden eğlence 
merkezleri ile vazgeçilmez bir yerleşim yeridir. Çınarcık, denizi, güneşi ve 
hareketli yaz akşamları ile Türkiye’nin en gözde tatil beldesidir. Cıvıl cıvıl 
kıyı turizminin yanı sıra dağ sporlarına müsait orman alanlarıda olan Çı-
narcık sakin ve serin mesire yerleri ile tam bir dinlenme yeridir.

Sosyal Yaşam

Sahil kenarında ufak bir tatil beldesi olan Çınarcık’ta konaklama imkanı 
çok geniştir. Evler, pansiyonlar, oteller kıyıya paralel olarak sıralanmıştır. 
Yazları güzel bir turistik merkez olan Çınarcık sürekli hareket halinde olan 
yapısıyla sakinlerine sıkılmak zaman bırakmaz.

Ulaşım

İstanbul, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere il ve ilçelere aktarmasız ula-
şım kolaylıkla sağlanabilmekte ve İstanbul’a deniz yolculuğu yapılabilmek-
tedir. İstanbul ve Çınarcık arası, körfezi dolaştığınızda 160 km’dir. Bursa 
istikametinden ise ilçeye ulaşmak istenirse Yalova - Çınarcık istikametini 
takiben 84 km’lik karayoluyla rahatlıkla ilçeye ulaşılabilmektedir.
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Çınarcık Meydanı

Çınarcık Sahili
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Termal Hakkında

Yalova’nın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri olan ve Yalova’ya 
12 km uzaklığı bulunan Termal ilçesi, ismini burada bulunan şifalı kaplı-
calardan alır. Termal ilçesi, kaplıcaları ile dünya çapında üne kavuşmuş 
bir bölgedir. Bu ün sayesinde bölgeye yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı 
turist gelmektedir. Sıcak su ve termal turizmin bölgedeki geçmişi, Bizans 
ve Roma dönemlerine kadar uzanmaktadır. Bu bakımından bölgenin tarihi 
değeri de vardır.

Termal ilçesinde ayrıca çiçekçilik, sebze üretimleri ve arıcılık da yapılmak-
tadır. Fakat ilçenin asıl kaynağı, jeotermal tesislerden gelmektedir. Bu gelir 
dağılımında turizm, ilçe gelirinin yüzde 90’lık kısmını oluşturmaktadır. İl-
çede bulunan büyük termal otel işletmelerinin haricinde konutların yakla-
şık yüzde 80’inde pansiyonculuk faaliyetleri yapılmaktadır.

Sosyal Yaşam

Günümüz dünyasındaki modern insanının özlem duyduğu muhteşem bir 
doğa harikası, bulunmaz bir şifa kaynağı olan Termal, yemyeşil ormanları, 
doğal bitki örtüsü, tarihi değeri, şifalı su kaynakları ile dünyada eşine az 
rastlanan ender yerlerden biridir. 

Kaplıcalar, 1. dereceden doğal, arkeolojik ve tarihi sit alanı olarak korun-
maktadır. İçinde spor salonu, yürüyüş parkuru banyolar, hamamlar bulunan 
Yalova Termal Kaplıcaları günümüzde Sağlık Bakanlığı tarafından yönetil-
mektedir. Termal ilçesi ayrıca Termal Sarma, Termal Tatlısı ve Termal Çor-
bası gibi lezzetleriyle de öğrencilerin damak tadına hitap etmektedir.

Ulaşım

Termal ilçesine, çok işlek bir hat olan ve gece gündüz gidiş dönüş olana-
ğı bulunan Yalova-Termal karayolu ve Termal-Çınarcık karayolu ile ulaşım 
sağlamaktadır.
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Termal MYO’dan Doğa Görünümü

Termal Havuzu
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FAKÜLTELER

Hukuk Fakültesi 
Çınarcık Yolu Üzeri 77200 Yalova

T. +90 (226) 815 51 00  |  F. +90 (226) 815 50 39
hukuk@yalova.edu.tr

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Çınarcık Yolu Üzeri 77200 Yalova

T. +90 (226) 815 52 00  |  F. +90 (226) 815 51 14
iibf@yalova.edu.tr

İslâmi İlimler Fakültesi 
Çınarcık Yolu Üzeri 77200 Yalova

T. +90 (226) 815 53 00  |  F. +90 (226) 815 52 34
islamiilimler@yalova.edu.tr

Mühendislik Fakültesi
Çınarcık Yolu Üzeri 77200 Yalova

T. +90 (226) 815 54 00  |  F. +90 (226) 815 54 01
muhendislik@yalova.edu.tr

Sanat ve Tasarım Fakültesi
Çınarcık Yolu Üzeri 77200 Yalova

T. +90 (226) 815 62 00  |  F. +90 (226) 815 54 34
sanattasarim@yalova.edu.tr
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Armutlu Meslek Yüksekokulu 
Karşıyaka Mahallesi Zafer Caddesi Üzeri, Tavşantepe Mevkii 77500 
Armutlu/Yalova
T. +90 (226) 815 54 35-45 | F. +90 (226) 815 54 30
E-Posta: armutlumyo@yalova.edu.tr

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Çınarcık Meslek Yüksekokulu 
Çamlık Mahallesi Üniversite Caddesi  No: 19 Çınarcık/Yalova
T. +90 (226) 815 55 00 | F. +90 (226) 815 55 22
cinarcik@yalova.edu.tr

Termal Meslek Yüksekokulu 
Gökçedere Mah. Kışla Cad. Nergiz Sok. No.23 Termal, Yalova
T. +90 (226) 815 56 26 | F. +90 (226) 815 56 19 
termalmyo@yalova.edu.tr

Yalova Meslek Yüksekokulu 
Dere Mah. Mehmet Durman Cad. No: 88 Yalova
T. +90 (226) 815 56 00 | F. +90 (226) 815 56 14
yalovamyo@yalova.edu.tr



Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi, 
Çınarcık Yolu Üzeri 77200 Yalova

T. +90 (226) 815 51 00  |  F. +90 (226) 815 50 39
hukuk@yalova.edu.tr

www.yalova.edu.tr


