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1 REKTÖR MESAJI

Değerli Öğrencilerimiz;

Hepiniz zorlu bir sınav sürecini 
arkanızda bırakarak Yalova Üni-
versitesi ailesine dahil oldunuz. 
Hepiniz üniversitemize hoş gel-
diniz.

Uzun bir sürecin ardından haya-
tınız hakkında önemli bir karar 
vererek seçimlerinizi yaptınız. 
Siz öğrencilerimiz; hayatınızın en 
verimli ve en heyecanlı dönemine 
adımlarınızı atarken üniversite-
mize uyumunuzu sağlamanızı kolaylaştırmak amacıyla, Yalova Üniversi-
tesi Merkez Kampüsünde yaşam ile ilgili temel bilgiler içerin bir oryantas-
yon kitapçığı hazırladık. Bu kitapçık içerisinde yer alan bilgiler sayesinde, 
üniversite hayatına daha kolay uyum sağlamanız mümkün olacaktır.

Üniversite eğitiminin en temel amacı, sorgulayan, araştıran, bilgiye ulaşan 
ve ulaştığı bilgiyi aklın süzgecinden geçirerek doğru bir şekilde yorumla-
yan bireyler yetiştirmektir. Siz değerli öğrencilerimize düşen en önemli 
görev, üniversitemizin sahip olduğu bilgi birikiminden en iyi şekilde yarar-
lanarak, toplumumuza faydalı birer bireyler haline gelmek ve ulusal-ulus-
lararası ortamlarda üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmektir.

Sevgili gençler, bu düşüncelerle hepinize yeniden üniversitemize hoş        
geldiniz diyor, yeni akademik yılda çalışmalarınızda sonsuz başarılar                
diliyorum.

      
                          Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI
                                 Yalova Üniversitesi Rektörü

https://www.yalova.edu.tr/
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Yalova Üniversitesi; yetkin akademik ve deneyimli idari kadrosu, ulusal ve 
uluslararası güçlü ilişkileri ve coğrafi olarak İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi 
büyük şehirlerin orta noktasında bulunması üniversitemize önemli bir po-
tansiyel sağlamaktadır. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 9 fakülte ve 5 meslek 
yüksekokulu ile ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim-öğretim fa-
aliyetlerini sürdüren Yalova Üniversitesi, Türkiye’de ilk kez açılan bölümleri 
ile bölgesinin ihtiyaç duyduğu alanlarda söz sahibidir. 

Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını yerleşke içerisinde konforlu bir şekilde 
karşılamalarını sağlayacak öğrenci yaşam merkezi içerisinde; merkez kan-
tin, öğrenci işleri ofisi, öğrenci kulüpleri büroları, posta merkezi, kırtasiye gibi 
ihtiyaçları karşılamaya yönelik hizmetleri karşılayan sosyal alanlar bulun-
maktadır.

2 YALOVA ÜNİVERSİTESİ

a ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ

https://www.yalova.edu.tr/


www.yalova.edu.tr6

b KÜTÜPHANE

Yalova Üniversitesi Kütüphanesi, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin 
verimli şekilde gerçekleşmesi için, bilgi kaynaklarının araştırmacılar tarafın-
dan kullanılmasını sağlamaktadır. 226 oturma kapasitesi bulunan kütüphane-
mizde, bir bilgisayar odası ve üç gurup çalışma odası bulunmaktadır. Kütüphane 
binamız iki katlı olup 1654,70 metrekare büyüklüğündedir ve içerisinde kaliteli 
ve hızlı hizmet sunmamızı sağlayan katalog tarama bilgisayarları ve otomatik 
kitap ödünç alma ve iade istasyonları bulunmaktadır. Ayrıca kullanıcılarımıza, 
araştırma ve eğitim çalışmaları için gerekli olan, ancak kütüphanemizde bulun-
mayan bilgi kaynağı, diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanabilmektedir
.
Kütüphanemizde basılı ve elektronik kaynakların yanı sıra üniversite personeli 
ve öğrencilerine hizmet veren çeşitli yazılım imkânları da mevcuttur. Yüksek 
lisans ve doktora tezlerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıy-
la web sitemizde intihal veri tabanı bulunmaktadır. Ayrıca elektronik kaynakla-
rın daha verimli kullanımına yönelik eğitim seminerleri düzenlenerek hizmet-
lerimizden optimum seviyede yararlanılmasına yardımcı olunmaktadır.

Kütüphane sistemine http://library.yalova.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

https://www.yalova.edu.tr/
http://library.yalova.edu.tr/
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c BARINMA HİZMETLERİ

Yalova şehir merkezinde 575 kişi kapasiteli bir adet erkek öğrenci yurdu ve 
Termal ilçesinde 555 kişi kapasiteli bir erkek öğrenci yurdu Kredi Yurtlar Ku-
rumu’na bağlı olarak hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra Yalova Üniversitesi 
Merkez Yerleşkesi karşısında 650 kişi kapasiteli kız yurdu hizmet vermektedir. 
Hizmet veren kız yurduna 3 yeni blok eklenerek kapasitesi genişletilmesi ve 
yeni Eğitim-Öğretim yılında hizmet vermesi planlanmaktadır. Ayrıca Yalova il 
merkezinde öğrencilerin konaklayabileceği çok sayıda özel öğrenci yurdu da 
mevcuttur.

d SAĞLIK HİZMETLERİ

Yalova Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi’nde, iki uzman aile hekimi, bir 
hemşire, bir psikolog ve bir laboratuvar teknisyeni hizmet vermektedir. Mer-
kezimizde ayakta hasta muayenesi, enjeksiyon, pansuman, test ve tahlil iş-
lemleri yapılabildiği gibi gerekli görülmesi halinde hastaların müşahede al-
tına alınması da mümkündür. Yalova Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi, 
ayrıca, psikolojik danışmanlık hizmeti ve sigara bırakma polikliniği hizmeti 
de sunmaktadır.

Sağlık hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi için  TIKLAYINIZ

https://www.yalova.edu.tr/
https://sks.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/saglik-hizmetleri
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e BESLENME HİZMETLERİ

Yerleşkelerimizdeki 5 öğrenci yemekhanesinde, üniversitemiz öğrencilerine 
gıda mühendislerince denetlenen sağlıklı ortamlarda öğle ve akşam yemeği 
sunulmaktadır. Bunun yanı sıra üniversitemizde öğrencilerimiz ve personeli-
mizin kullanabileceği 5 adet kantin bulunmaktadır.

Aylık yemek menüsüne http://menu.yalova.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz

https://www.yalova.edu.tr/
http://menu.yalova.edu.tr/
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f YEMEKHANEDEN NASIL YARARLANABİLİRİM?

Yemekhaneden yararlanırken Kampüs kartlarınızı kullanılabileceğiniz gibi 
Mobil cihazlarınıza SoliPAY uygulamasını yükleyerek daha pratik şekilde bu 
hizmetten faydalanabilirsiniz.

g SOLİPAY NASIL KULLANILIR?

 SoliPAY le zaman ve mekan bağımsız anında kredi kartınız ile uygulama üze-
rinden yemekhanelerde kullanılabilecektir. SoliPAY de fiziksel kampüs kart da 
olduğu gibi karta para yükleme işlemi yoktur.  SoliPAY uygulamasında bulunan 
kamera ile yemekhane turnikesi üzerindeki QR kod okutulması ile yemek ücre-
ti SoliPAY'e tanımlı kredi kartınızdan düşecektir.

SoliPAY sistem tanıtımına ve kullanımına yönelik hazırlanan YouTube videosu 
için TIKLAYINIZ

h YEMEK BURSU

Üniversitemizde, öğrencilerimizin yaralanabileceği yemek bursu uygulaması 
yapılmaktadır. Sistem üzerinden yemek bursu için başvuru yapan öğrencileri-
mize, ihtiyaç durumlarına göre elektronik ortamda seçim yapılarak burs hakkı 
verilmektedir. Bursa hak kazanan öğrencilerimiz gün içerisinde ilk yemekleri-
ni ücretsiz yiyebilirler.

Yemekhane Bursuna Kimler, Ne Zaman ve Nasıl Başvurabilir?

Başvurular eğitim öğretim dönemi başladıktan sonra Üniversitemiz web sitesi 
ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (https://sks.yalova.edu.tr) sayfasından 
ilan edilerek açılmaktadır. Yemek bursuna ihtiyacı olan öğrencilerimiz başvuru 
yapabilir. İhtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesinde ailenin toplam geliri, otu-
rulan evin mahiyeti, ailedeki birey sayısı, öğrenim gören kardeş sayısı, anne ve 
babanın hayatta olup solmaması ve öğrencinin barınma durumu gibi kriterler 
dikkate alınmaktadır.

https://www.yalova.edu.tr/
https://www.youtube.com/watch?v=vkX6Etiv6V8
https://sks.yalova.edu.tr/
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Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi sınırlarında Vakıfbank ATM’si hizmet 
vermektedir. Bunun yanı sıra Merkez Yerleşke içinde bir de PTT şubesi bulun-
maktadır.

https://kampuskart.yalova.edu.tr/User/Login üzerinden Kimlik numaralarıyla 
giriş yapıp isteğe göre Kredi kart özellikli ya da Standart tipte başvuru sağlaya-
rak kart basımı yapılır.

Kampüs Kart; Öğrenci kimliği, Geçiş Kontrollerinde (Turnike) kullanılmaktadır.

j KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA İMKÂNI

Üniversitemizde eğitim görürken ilgileri ve isteklerine yönelik deneyim kazan-
mak ve çalışmak isteyen öğrencilerimiz idari ve akademik birimlerde kısmi za-
manlı öğrenci olarak görev yapabilmektedir. 

Kısmi Zamanlı Çalışmak için Hangi Öğrenciler, Ne Zaman ve Nasıl Başvurabilir?

Üniversitemiz birimlerinde kısmi zamanlı çalışmak isteyen öğrencilerimizin 
başvuruları ebeveynlerinin hayatta olup olmaması, ailenin toplam geliri, ye-
tim maaşı ya da nafaka alıp almadıkları, herhangi bir burstan yararlanıp yarar-
lanmadıkları ve çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olup 
olmadıkları dikkate alınarak kabul edilir. Başvurular eğitim-öğretim dönemi 
başladıktan sonra Üniversitemiz web sitesi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Baş-
kanlığı sayfasından (https://sks.yalova.edu.tr) ilan edilerek açılmaktadır.

k BANKACILIK HİZMETLERİ

i BURS OLANAKLARI

Kredili Yurtlar Kurumundan üniversitemize ayrılan kontenjanlara göre öğren-
cilerimize eğitim-öğretim yılı boyunca burs verilmektedir. Ayrıca öğrencileri-
miz, kamu ve özel sektör kuruluşları ile dernek veya vakıflardan karşılıklı/kar-
şılıksız olarak verilen burs ya da kredi imkanlarından yararlanabilirler. 

https://www.yalova.edu.tr/
https://sks.yalova.edu.tr/
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l KÜLTÜREL VE SPORTİF ALANLAR

Yalova Üniversitesinde öğrencilere sosyokültürel etkinliklerde hizmet veren 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından işletilen iki adet Konferans 
Salonu bulunmaktadır. Bunlardan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulu-
nan 15 Temmuz Konferans Salonu 185 kişilik ve Rektörlük binasında bulunan 
Rektörlük Konferans Salonu 130 kişiliktir. Ayrıca yeni inşa edilen Morfoloji Bi-
nasında bulunan Konferans Salonu ile Spor Bilimleri Fakültesinde hizmet vere-
cek YÜTİK Tiyatro ve Konferans Salonu da 2022-2023 eğitim öğretim dönemin-
de kullanıma açılacaktır.

Bunların yanı sıra 4 adet açık ve 2 adet kapalı spor alanı; halı saha, futbol, voley-
bol, tenis sahası ve fitness salonu olarak hizmet vermektedir.

Tesislerimiz

Kapalı Spor Salonu
25*18 M ölçülerinde ısıtma sisteminin bulunduğu, 100 kişilik seyircinin yer ala-
bildiği, öğrencilerimizin ders zamanlarında kullanabildiği, serbest zamanların-
da kiralayabildiği 1 adet kapalı spor salonu.
Kapalı Halı Saha
20*35 M ölçülerinde ısıtma sisteminin bulunduğu 150 kişilik seyirci kapasite-
sinin yer aldığı öğrencilerimizin ders zamanlarında kullanabildiği, serbest za-
manlarında kiralayabildiği kapalı futbol sahası.
Açık Voleybol Sahası
18*9 M ölçülerinde 60 kişiye kadar seyirci kapasitesinin yer aldığı tartan zemin-
li öğrencilerimizin derslerinde kullanabildiği serbest zamanlarında ise ücretsiz 
kullanabildiği spor alanı.
Açık Futbol Sahası
20*35 M ölçülerinde 150 kişilik seyirci kapasitesi ile zemininde suni çimin bu-
lunduğu öğrencilerimizin derslerinde kullanabildiği serbest zamanlarında ise 
ücretsiz kullanabildiği açık spor alanı.Z
Açık Tenis Kortu
20*10 M ölçülerinde zemininde tartan zeminin bulunduğu 50 kişilik seyirci ka-
pasitesi ile öğrencilerimizin derslerinde kullanabildiği serbest zamanlarında 
ise ücretsiz kullanabildiği açık spor alanı.
Fitness Salonu 
zemininde tartan zeminin bulunduğu orta düzeyde vücut geliştirme sporu için 
tüm alet envanterine sahip öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın saat 09:00-
17:00 saatleri arasında üyelik aidatını ödeyerek kullanabildikleri spor alanı. 

https://www.yalova.edu.tr/
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m FESTİVAL ALANI

Üniversitemiz festival alanında her eğitim öğretim yılı sonunda düzenlenen 
bahar şenliklerinde Atölye çalışmaları ve ödüllü turnuvalar düzenlenmekte ve 
DJ performansları sergilenmektedir. Bahar Şenliğinde tanınmış sanatçılarla 
birlikte Üniversitemiz öğrenci grupları da sahne almaktadır. 

https://www.yalova.edu.tr/
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yü-
rüten 106 adet öğrenci kulübümüz bulunmaktadır. Öğrencilerin ilgi duydukları 
alanlar ile ilgili eğitim almalarını ve sosyalleşmelerini sağlayan öğrenci kulüp-
leri aynı zamanda öğrencilerin ekip çalışması yatkınlıklarını da geliştirmekte-
dir. Öğrenci kulüpleri; ortak ilgiye sahip öğrencileri bir araya getirip sosyalleşti-
rerek ve ekip halinde öğrenme becerisini geliştirerek öğrencilere birçok alanda 
kazanım sağlıyor. Öğrenci Kulüpleri Yönergesine göre yürütülen etkinliklerle 
yarınlara hazırlanan öğrenciler, üniversite bünyesindeki kurumsal yapılar ve 
sivil toplum örgütleriyle ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirerek yeteneklerini ge-
liştiriyor.

Kulüp etkinliğinde bulunan öğrenciler dayanışmayı, sosyal faydayı ve değer-
leri, yaşayarak öğrenmektedir. Kulüp faaliyetleri ile sosyalleşme imkânı bulan 
öğrencilerimiz; müzakere, liderlik, problem çözme ve benzeri yönlerini geliştir-
melerinin yanı sıra; kaynak ve süreç planlama becerisi ile takım ruhu ve ekip 
halinde öğrenme becerisi kazanmaktadırlar. Uluslararası etkinlikler sayesinde 
değişik toplum ve kültürlerden insanlar ile tanışmakta ve becerilerini keşfede-
rek, kültür-sanat ve spor konularında kendilerine uygun olan hobi ve faaliyetle-
ri seçmektedirler. 

Üniversitemizde sanat, spor ve bilim alanlarında yer alan kulüplerin yanı sıra 
gönüllülük esasına dayanan, sosyal sorumluluk projeleri üreten ve sosyal akti-
vite odaklı kulüpler de bulunmaktadır. 

 n

https://www.yalova.edu.tr/


www.yalova.edu.tr16

4 BİSİKLET KULÜBÜ

5 BÜYÜDÜM ÇOCUK OLDUM KULÜBÜ

6 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KULÜBÜ

7 DAMLA TOPLULUGU

8 DENETİM KULÜBÜ

9 DENİZCİLİK KULÜBÜ

10 DİPLOMASİ VE MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ

11 DÜNYA DANSLARI KULÜBÜ

12 DÜNYANIN KÜLTÜRÜ KULÜBÜ

13 EDEBİYAT KULÜBÜ

14 ENDÜSTRİ MÜH. KLB.

15 ENERJİ KULÜBÜ

16 ESMOB (ENERJİ SİSTEMLERİ MÜH.ÖĞRENCİ BİRLİĞİ)

17 ESPOR KULÜBÜ

18 E-TİCARET KULÜBÜ

19 ETİK KULÜBÜ

20 FENERBAHÇELİLER KULÜBÜ

21 YÜ-FİZYO

22 FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

23 GENÇ AŞÇILAR KULÜBÜ

24 GENÇ FİKİRLER KULÜBÜ

25 GENÇ HUKUKÇULAR

26 GENÇ KIZILAY KULÜBÜ

27 GENÇ ÖNDER KULÜBÜ

28 GENÇ TEMA

29 GENÇ TURİZMCİLER KULÜBÜ

30 GENÇ YEŞİLAY

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

1 AİKİDO KULÜBÜ

2 AKADEMİK DÜŞÜNCE EĞİTİM VE MEDENİYET KULÜBÜ (ADEM)

3 ATATÜRKÇÜ FİKİR KULÜBÜ

https://www.yalova.edu.tr/
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

31 GENÇLİK KULÜBÜ

32 GENÇLİK VE MEDENİYET KULÜBÜ

33 GERİ DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KULÜBÜ

34 GÖREV BENDE KULÜBÜ  

35 HALK DANSLARI KULÜBÜ

36 HAVACILIK KULÜBÜ 

37 HUKUK KULÜBÜ

38 HUKUK TOPLULUGU

39 HUKUK VE MÜNAZARA KULÜBÜ 

40 İÇ MİMARLIK VE TASARIM KULÜBÜ

41 İEEE

42 İLAHİYATLAR KULÜBÜ

43 İLETİŞİM VE SİNEMA KULÜBÜ

44 İLK VE ACİL YARDIM KULÜBÜ 

45 İNGİLİZCE KONUŞMA KULÜBÜ

46 İNSANİ YARDIM KULÜBÜ

47 İYİLİK HAREKETİ KULÜBÜ

48 KAFKAS HALKLARI KULÜBÜ

49 KAİZEN KULÜBÜ 

50 KAMPÜS PATİLERİ KULÜBÜ

51 KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK )ÖĞRENCİ KULÜBÜ

52 KARMA DÖVÜŞ SANATLARI KULÜBÜ

53 KÜLTÜR VE MEDENİYET KULÜBÜ

54 LÖSEV

55 MÂZİ VE ÂTİ

56 MEC (İŞLETME VE EKONOMİ KULÜBÜ)

57 MİLLİ GENÇLİK KULÜBÜ

58 MİMAR VE MÜHENDİS GELİŞİM KULÜBÜ

59 MÜHENDİS VE MİMAR KADINLAR KULÜBÜ

60 MÜZİK KULÜBÜ

https://www.yalova.edu.tr/
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

61 OSMANLI MEDENİYETİ KULÜBÜ

62 PROSES KULÜBÜ

63 PROSES MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ

64 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ KULÜBÜ

65 SATRANÇ

66 SİBER GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ

67 SİNEMA KULÜBÜ

68 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KULÜBÜ

69 SOSYAL AKTİVİTE VE YARDIMLAŞMA KULÜBÜ

70 SOSYAL DESTEK KULÜBÜ

71 SOSYAL HİZMET ENGELSİZ ÜNİVERSTE KULÜBÜ

72 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KULÜBÜ

73 ŞİİR VE MEDENİYET KULÜBÜ

74 ŞÜRA KULÜBÜ

75 TARİH VE MEDENİYET KULÜBÜ

76 TEKNOLOJİ VE İNOVASYON KULÜBÜ 

77 TERMAL GENÇLİK

78 TİCARET VE FİNANS KLB.

79 TİYATRO YUTİK

80 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ KULÜBÜ

81 TRABZONSPOR TARAFTAR KULÜBÜ

82 TÜRK İRFANI CEMİYETİ KULÜBÜ

83 TÜRK TARİH VE KÜLTÜRÜ KULÜBÜ

84 ULTRASLAN

85 ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ 

86 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TOPLULUĞU KULÜBÜ

87 ULUŞTIRMA MÜH.

88 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BEŞİKTAŞLILAR KULÜBÜ

89 YALOVA ÜNİVERSİTESİ GOLF KULÜBÜ

90 YALOVA ÜNİVERSİTESİ OKÇULUK KULÜBÜ

https://www.yalova.edu.tr/
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

91 YALOVA ÜNİVERSİTESİ SU SPORLARI KULÜBÜ

92 YAPAY ZEKA KULÜBÜ

93 YAPI KULÜBÜ (YÜYAP)

94 YENİ FİKİRLER (FUSHİON OF İDEAS KULÜBÜ)

95 YENİLER KULÜBÜ

96 DAĞCILIK KULÜBÜ

97 YÜKAP (GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER PLANLAMA KULÜBÜ)

98 YÜPAK (POLİMER ARAŞTIRMA)

99 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İNOVASYON KULÜBÜ

100 İNOVATİF DÜŞÜNCELER VE KALİTE KULÜBÜ

101 MEVZİ KULÜBÜ

102 PSİKOGELİŞİM VE FARKINDALIK KULÜBÜ

103 RESİM KULÜBÜ

104 KADIN GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ

105 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI KULÜBÜ

106 TASARIM YOLCULARI KÜLÜBÜ

https://www.yalova.edu.tr/
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3 AKADEMİK

a ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ 

Üniversitemizde kayıtlı bulunan tüm öğrencilerimiz eğitimleri boyunca öğren-
ci bilgi sistemini kullanmak durumundadır. Öğrenci numaranız ve şifrenizle 
giriş yapacağınız ekrandan online olarak belge talepleri (öğrenci belgesi, not 
durum belgesi vb.) yapabilir, danışmanınıza mesaj atabilirsiniz. 

Eğitiminiz boyunca her yarıyıl ders seçme işlemlerini buradan yapacaksınız. 
Sınav tarihlerini ve sınav notlarınızı buradan takip edeceksiniz.

Öğrenci Bilgi Sistemi (UBS) Hakkında Bilmeniz Gerekenler

https://ubs.yalova.edu.tr/ Linki üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş yapılır. 
Kullanıcı Adı kısmına Öğrenci numaraları ve şifreye kendilerine verilen şifreyi 
yazarak giriş yapabilirler.

https://www.yalova.edu.tr/
https://ubs.yalova.edu.tr/
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Öğrenciler UBS ile Kayıtlı oldukları derslerine, ders detaylarına, ders içerikleri-
ne Derslerim kısmından; Çevrimiçi olarak düzenlenen derslerini Canlı Dersle-
rim kısmından; haftalık ders programına Takvim kısmından; çevrimiçi olarak 
düzenlenen sınavlarına Online Sınavlarım kısmından; akademik takvime göre 
aktif hale gelen ders seçimi - ders kaydına Ders Seçimi – Kayıt Yenileme kıs-
mından; mezun portalında kullanılmak üzere yükleyeceği CV’si ve özgeçmiş 
bilgilerine Özgeçmiş kısmından; Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal, Erasmus başvuru-
suna ilgili ÇAP/YANDAL Başvurusu ve Erasmus Başvurusu kısmından; Öğrenci 
Belgesi, Transkript Belgesi, Disiplin belgesi, Ders içerik raporu gibi belgelerin 
Türkçe veya İngilizce istenilen dilde talebinde Belge Talebi kısmından erişebi-
lir. Öğrenciler yine UBS üzerinden Harç Bilgilerini öğrenebilir, İlişik Kesme 
talebinde/Yatay geçiş talebinde bulunabilir.

Öğrencilerin sistem üzerinden Öğretim elemanları ile iletişimde kalmaları sağ-
lanmıştır. Sorumlu öğretim elemanlarının her türlü elektronik (doküman görsel 
video) kaynak paylaşımı, ödevlendirme işlemleri ve değerlendirme işlemleri 
yapmaları sağlanmıştır.

https://www.yalova.edu.tr/
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Akademik Takvim

Akademik takvim, üniversitelerin kayıt yenileme, ders ekle-sil, akademik ko-
nular ile ilgili son başvuru tarihleri, sınav başlangıç-bitiş tarihleri ve resmi tatil 
günleri vb. bilgileri içeren takvimdir. Eğitiminiz boyunca önemli tarihleri kaçır-
mamanız için  www.yalova.edu.tr web sayfamızda yayınlanan Akademik Tak-
vimi inceleyiniz.

Güncel Akademik Takvim İçin TIKLAYINIZ

b DERS SEÇME VE KAYIT YENİLEME

Öğrenciler ilk ders kayıt işlemlerini kendileri yapacaktır. Öğrenimleri süresince 
de güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen süre içerisin-
de kayıt yenilemek zorundadırlar. Bu işlem Öğrenci Bilgi Sistemi’nden yapılır 
ve dersler seçildikten sonra danışman tarafından onaylanması gerekir. Zama-
nında ders kaydı yapamadığınızda ders ekle/çıkar döneminde danışman öğre-
tim elemanınızla birlikte ders değişikliği yapmanız gerekir.

https://www.yalova.edu.tr/
https://oidb.yalova.edu.tr/Page/Icerik/2021-2022%20akademik-takvim
https://oidb.yalova.edu.tr/Page/Icerik/2021-2022%20akademik-takvim
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Ders seçiminde aşağıdaki sıralama dikkate alınır:

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında açılan bütün 
dersleri almak zorundadırlar. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından itibaren her 
dönemde alacağı normal AKTS kredi yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu progra-
mında belirtilen yüktür. Üçüncü yarıyılın başından itibaren öncelikle alt sınıf 
derslerini almak şartı ile öğrencinin not ortalaması; 

a) 1.80’in altında ise dönemsel ders yükü kadar derse, 

b) 1.80 ile 2.49 arasında ise 42 AKTS kredisi yükü kadar derse,

c) 2.50 ile 2.99 arasında ise 45 AKTS kredisi yükü kadar derse,

ç)       3.00 ve üzerinde ise AKTS sınırlaması olmaksızın istediği kadar derse, 
          kayıt yaptırabilir.

Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak almadığı (kayıt yapmadığı) ders-
lere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu iptal edilir.

c AKADEMİK DANIŞMANLIK

Öğrencinin ders kaydı, ders ekleme-çıkarma kontrolü vb. akademik konularla 
ilgili sorunlarını çözmek için öğrenimi boyunca başvuracağı öğretim elemanı-
dır.

d DERS MUAFİYETİ

Daha önce bir yükseköğretim programında okuyan öğrencilerimiz başarılı ol-
dukları dersleri tekrar almamak için muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Bu-
nun için önceki okulundan alacağı not durum belgesi ve ders içerikleri ile bir-
likte kayıt tarihinden sonra 15 gün içerisinde ilgili Fakülte/MYO’ ya dilekçe ile 
başvurması gerekir.

https://www.yalova.edu.tr/
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e DERSLERE DEVAM  

Derslere ve uygulamalara devam zorunluluğu vardır. Teorik derslerde yüzde 70, 
uygulama derslerde yüzde 80 devam zorunluluğu vardır. Derslere devam takibi, 
dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından takip edilir. Tekrarlanan derslerde, 
eğer önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınavlara girmek 
kaydıyla devam koşulu aranmaz. Derslere düzenli devam etmeniz akademik 
başarınızı doğrudan etkilemektedir

f BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (DERS GEÇME KRİTERLERİ)

Yarıyıl içi (vize) notlarının her birinin ders başarı puanına katkısı toplamı %40-
%60 aralığında, yarıyıl sonu (final) sınavının ders başarı puanına katkısı %40-60 
olmak koşulu ile ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Derslerle ilgili ba-
şarı notu bağıl değerlendirme sistemi (çan eğrisi) ile belirlenmektedir. 

Web sayfamızda yer alan Üniversitemiz Bağıl Değerlendirme Yönergesini 
incelemek için TIKLAYINIZ

g YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL

Yatay Geçiş, Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) öğrencilere tanıdığı bir olanak-
tır. Yatay Geçiş üniversiteler arasında yapıldığı gibi, üniversite içerisinde de ya-
pılabilir. Öğrencinin okuduğu bölümü değiştirerek farklı bir bölümde okuması 
ya da öğrencinin okuduğu üniversiteyi değiştirerek farklı bir üniversitede eğiti-
mine devam etmesidir.

Yatay Geçiş şartları nelerdir?

Öğrencinin Yatay Geçiş yapabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekir. Öğren-
ci, genel not ortalaması ile yatay geçiş yapabileceği gibi merkezi yerleştirme 
puanı ile de yatay geçiş yapabilir. Değerlendirilmeye alınan kriterler aşağıdaki 
şekildedir.

• Öğrencinin genel not ortalaması
• Öğrencinin merkezi yerleştirme puanı
• Öğrencinin geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı.
• Öğrencinin geçmiş yıllarda dönem kaybı olup olmadığı.

https://www.yalova.edu.tr/
https://www.yalova.edu.tr/Uploads/www/files/YALOVA%20%c3%9cN%c4%b0VERS%c4%b0TES%c4%b0%20BA%c4%9eIL%20DE%c4%9eERLEND%c4%b0RME%20Y%c3%96NERGES%c4%b0.pdf
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Yatay Geçiş nasıl yapılır?

Yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemle-
re ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. 
Not ortalaması şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı, geçiş 
yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan 
adaylar da yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. 

Çift Anadal

Çift Anadal, öğrenim gördüğü önlisans ya da lisans programında üstün başarı 
gösteren öğrencilerin esas programlarına yakın içerikte ikinci bir programın 
derslerini de başarıyla geçerek çift diploma almalarını sağlayan bir uygulama-
dır.
Örneğin, psikoloji okuyan bir öğrenci sosyoloji alanındaki ya da işletme okuyan 
bir öğrenci iktisat alanındaki dersleri de vererek her iki programın da diploma-
sını almaya hak kazanabilir. 

Bununla birlikte çift anadal uygulaması öğrenciler açısından ciddi bir yüktür. 
Nitekim çift diploma alma uğruna söz konusu öğrenci üniversitenin sosyal ya-
şamından soyutlanabilir. Yine de çift diploma sahibi olmak elbette ki öğrencile-
rin kariyeri ve kazanılan yetiler açısından son derece önemlidir. 

Çift Anadal Yapmanın Genel Koşulları Nelerdir?

- Öğrencinin alttan dersi olmamalıdır. 
- Esas programda (ana dal) not ortalaması en az 3,00/4,00 olmalıdır.
- Esas programda ilk % 20’lik grup içinde olunmalıdır.

h ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Öğrencilerimiz eğitimleri boyunca kurallara uymak zorundadır. Bu kurallar dı-
şında hareket etmesi halinde “Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” 
maddelerine göre uyarma cezasından yüksek öğretimden çıkarma cezasına 
kadar çeşitli cezalar alabilir. 

Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Yalova Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

https://www.yalova.edu.tr/
https://www.yalova.edu.tr/Uploads/www/files/YALOVA%20%c3%9cN%c4%b0VERS%c4%b0TES%c4%b0%20%c3%96NL%c4%b0SANS%20E%c4%9e%c4%b0T%c4%b0M%20VE%20%c3%96%c4%9eRET%c4%b0M%20Y%c3%96NETMEL%c4%b0%c4%9e%c4%b0.pdf
https://www.yalova.edu.tr/Uploads/www/files/YALOVA%20%c3%9cN%c4%b0VERS%c4%b0TES%c4%b0%20L%c4%b0SANS%20E%c4%9e%c4%b0T%c4%b0M%20VE%20%c3%96%c4%9eRET%c4%b0M%20Y%c3%96NETMEL%c4%b0%c4%9e%c4%b0.pdf
https://www.yalova.edu.tr/Uploads/www/files/YALOVA%20%c3%9cN%c4%b0VERS%c4%b0TES%c4%b0%20YABANCI%20D%c4%b0L%20HAZIRLIK%20E%c4%9e%c4%b0T%c4%b0M%20VE%20%c3%96%c4%9eRET%c4%b0M%20Y%c3%96NETMEL%c4%b0%c4%9e%c4%b0.pdf
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i ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

8 Nisan 2009 tarihinde kurulan Yalova Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 
(YUDİK), Yalova Üniversitesinin ulusal ve uluslararası dış ilişkilerini yürüterek 
iş birliklerini geliştirmekte; Erasmus, Farabi, Mevlana, İkili Anlaşma ve Proje 
Yönetim alt birimleri ile öğrenci ve öğretim üyeleri için hareketliliğin gerçek-
leştirilmesine destek sağlayan koordinasyon birimi olarak görev yapar; eğitim, 
bilim ve kültür alanında ulusal ve uluslararası işbirliğinin arttırılmasını amaç-
lar.

ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yöne-
lik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında iş 
birliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Yükseköğre-
tim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim 
kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile iş birliğini güçlendirmeyi amaçlamak-
tadır. Öğrencilerimiz, öğrenim hayatının bir kısmını yurtdışında anlaşmalı ol-
duğumuz bir yükseköğretim kurumunda geçirerek farklı bir eğitim öğretim sis-
temini yakından gözlemlemekte, farklı akademisyenlerden eğitim alma fırsatı 
yakalamaktadır. Yabancı dili hem akademik hem günlük hayatta kullanan öğ-
rencilerimiz değişim sayesinde dil yetkinliklerini geliştirmektedir. Erasmus+ 
kurumlararası anlaşmalarımızda belirtilen kontenjanlar doğrultusunda öğren-
cilerimiz ve akademisyenlerimiz iş birliğimizin olduğu partner üniversitelerde 
hareketliliklerini gerçekleştirebilmektedirler.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurum-
ları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci 
ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim 
programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim 
programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumla-
rını kapsamaktadır. Mevlana Değişim Programı’nın öncelikli amacı, yurt içinde 
eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğ-
retim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamaktır. 
Mevlana Değişim Programı ile Türkiye’den farklı bir ülkede eğitim alma fırsatı-
nı yakalayan Mevlana öğrencileri; uluslararası alanda kendilerini ifade etmede 
çok yönlü, analitik ve karşılaştırmalı bakış açısına sahip olacaklardır. 

https://www.yalova.edu.tr/
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FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Farabi Değişim Programı, ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğ-
renci ve öğretim üyesi değişimine olanak sağlayan bir programdır. Farabi Deği-
şim Programı ile öğrencilerimiz bir veya iki yarıyıl sürecinde protokolümüzün 
olduğunda bir yükseköğretim kurumunda değişimlerini gerçekleştirebilirler. 
Yükseköğretim Kurulunun öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğini teşvik et-
mek adına uygulamasına büyük önem verdiği Yükseköğretim Kurumları Ara-
sında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı’nın temel amacı, yükseköğ-
retim kurumları arasındaki etkileşimi arttırmak ve öğrenci ve öğretim üyesi 
hareketliliğini teşvik etmektir. Farabi Değişim Programı, bilgi ve becerilerin 
farklı akademik ortamlarda paylaşılarak zenginleşeceği gerçeğinden hareket-
le, öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerinin zenginleşmesine ve geleceğe 
yönelik kariyer hedeflerine ulaşmalarında önemli bir katkı sağlayacaktır.

https://www.yalova.edu.tr/
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4 BİLMENİZ GEREKENLER

a EDUROAM (İNTERNETE BAĞLANMA)

Eduroam ile İnternete Nasıl Bağlanılır

Eduroam kablosuz bağlantı için öncelikle Yalova Üniversitesine ait e-posta ad-
resinizin olması gerekiyor.

Öğrenci Wi-Fi ye erişim sağladıktan sonra bildirim olarak bu form geliyor. 

Kullanıcı adı: ogrencino@ogrenci.yalova.edu.tr 

https://www.yalova.edu.tr/
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b ÜNİVERSİTE MAİL SİSTEMİ

Öğrenciler Üniversitenin Mail Sistemine Nasıl Kayıt Olabilir?

Öğrencilerin Microsoft Ürünlerini kullanabilmeleri için üniversitemiz kurum-
sal mail adresine sahip olmaları gerekmektedir.

https://dogrulama.yalova.edu.tr/ adresine gidip DOĞRULAMA butonuna bas-
maları TC kimlik numaraları ve sisteme kayıtlı e-posta adresleri ile doğrulama 
yapmaları gerekmektedir.

c OFFICE 365

d MICROSOFT TEAMS

Üniversitemiz tarafından tüm öğrencilerimizin çalışmalarına katkı sağlamak 
amacı ile sunulan ofis uygulamaları (Word, Excel, PowerPoint vb.) ve 1TB bulut 
alanını kapsamaktadır. 

Detaylı kullanım bilgilerine https://bidb.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/micro-
soft-office-kurulumu adresinden ulaşabilirsiniz. Microsoft Teams Microsoft 
Teams İle Toplantı, Ders ve çalışmalarınızı yapabilirsiniz. 

Microsoft Teams uygulamasını Office 365 üyeliğinizi aktif ettikten sonra ücret-
siz bir şekilde kullanabilirsiniz.

https://www.yalova.edu.tr/
https://dogrulama.yalova.edu.tr/
https://bidb.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/microsoft-office-kurulumu
https://bidb.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/microsoft-office-kurulumu
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
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Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜMERLAB), 
üniversitemiz bünyesinde 2012 yılından beri Merkez kampüs içerisinde faali-
yet göstermektedir. Mühendislik fakültesinde ve meslek yüksek okullarındaki 
öğretim üyelerinin danışmanlıklarında yürütülen metal, plastik, kompozit, bi-
yomalzeme ve nanomalzeme alanlarındaki tez çalışmalarının ve projelerin yü-
rütülebilmesi için merkezimiz hizmet vermektedir. Bu bağlamda önceliğimiz 
bilime ve bilimselliğe katkı sağlamakla birlikte hem üniversitelerdeki araştır-
macıların ve öğrencilerin gerçekleştirecekleri çalışmalara destek olmak, hem 
de endüstrideki tüm işletmelere ihtiyaçları olan test ve analiz hizmeti sunmak-
tır. 

Üniversitemizde bulunan lisans öğrencilerimiz, çeşitli derslerin uygulamalarını 
bir öğretim üyesi eşliğinde merkezimizde bulunan cihazlarla gerçekleştirebil-
mektedirler. Bu sayede, öğrenciler mezun olduklarında endüstriye daha kolay 
uyum sağlamakta ve işe girişlerinde diğer adaylardan bir adım daha önde yer 
almaktadırlar. Ayrıca lisans programlarındaki öğrencilerimize, laboratuvarları-
mızda staj imkanları da sunulmaktadır. Lisansüstü öğrencilerimiz ise tez çalış-
maları sırasında merkezimiz bünyesindeki cihazlardan faydalanarak yüksek 
lisans ve doktora tezlerini tamamlayabilmektedirler.

Araştırma merkezimiz, Yalova Üniversitesinde bulunan başta Kimya Mühen-
disliği, Polimer Malzeme Mühendisliği ve Enerji Mühendisliği bölümlerindeki 
araştırmacılara ve öğrencilere hizmet vermekte olup, mühendislik ve temel 
bilimler dallarında, hemen hemen tüm bölümlere katkı sağlamayı amaç edin-
mektedir. Öğrencilerimiz üniversitemizde alacakları eğitim ve tecrübe saye-
sinde, kendi çalışma alanlarında donanımlı, yetkin ve bilimsel yaklaşımlarda 
bulunabilen bireyler olarak mezun olacaklardır.

5 ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

a MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

https://www.yalova.edu.tr/
https://yumerlab.yalova.edu.tr/
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b

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜBİTAM), Yalova Üniver-
sitesi bünyesindeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini koordine etmeyi, ni-
telik ve nicelik yönünden geliştirmeyi, üniversitemiz ile diğer üniversite, kamu 
kurumları ve sanayi kuruluşları ile mevcut işbirliklerini geliştirmeyi ve bu iş-
birliklerine yenilerini katmayı, ortak projeler organize etmeyi,  Ar-Ge desteği 
veren kuruluşların katkısını sağlayarak yeni projeler üretmeyi, sonuçları uygun 
platformlarda ilgililere aktarmayı görev edinmiş olup, bu konuda faaliyet gös-
termektedir.

c

Girişimcilik ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜGİM), özellikle 
küçük ve orta ölçekteki firmalar ile aile işletmeleri alanında bilimsel araştırma, 
uygulama, eğitim, danışmanlık ve dokümantasyon çalışmaları yaparak, gerek-
tiğinde ilgili resmi ve özel kuruluşlarla da işbirliği sağlayarak ulusal zenginliğin 
ve refahın artırılmasına katkı sağlama misyonuyla hizmet vermektedir.

Ayrıca bütün genç ve yeni girişimcilere ve Yalova Üniversitesi mezunlarımıza 
Uygulamalı Girişimci Eğitimi (UGE) vererek, iş planı ve yeni projeler hazırlama 
alanında danışmanlık hizmeti vererek yardımcı olmayı hedeflemekteyiz.

d

Sürekli Eğitim Merkezi (YUSEM), Türkiye’de çalışma alanlarına göre nitelikli in-
san gücü ihtiyacını belirlemek, ülkenin gelişme ve kalkınma sürecinde oluşa-
bilecek yeni iş alanlarını tespit etmek, Üniversitenin örgün lisans ve lisansüs-
tü programlar dışında eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda ulusal 
ve uluslar arası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, 
çalıştaylar  düzenlemek suretiyle toplumun tüm kesimlerine iş bulma imkânı 
sağlayacak yeni teknolojileri tanıtmak ve bu yönde bilgi ve becerilerin kazandı-
rılmasını sağlamak, Üniversitenin kamu, özel sektör ve ulusal veya uluslar arası 
kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETMECİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

https://www.yalova.edu.tr/
https://yubitam.yalova.edu.tr/
https://yugim.yalova.edu.tr/
https://yusem.yalova.edu.tr/
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Faaliyet Alanları;

a) Üniversite sonrası farklı bilgi alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen 
gençlere yeni eğitim programları sunmak,
b) Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesim-
lere eğitim verilmesini sağlamak, yurt içi, yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmak,
c) YÜSEM’in amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş 
ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, bu faa-
liyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki Üniversite imkanlarının 
tanıtımını yapmak,
ç) Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, kamuda ve özel 
sektörde halen çalışmakta olan kişilere ve toplumun diğer kesimlerine hızla ge-
lişen teknolojiyi tanıtmak ve yeni beceriler kazandırarak verimliliği arttırmak,
d) Üst seviyede bilgi ve becerilere sahip, yurt içi ve yurt dışında istihdam imkâ-
nı bulabilecek vasıfta elemanlar yetiştirmek,
e) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı 
sağlamak,
f) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri ye-
tiştirerek bu alandaki çalışmaları teşvik etmek,
g) Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak 
etkinlikler düzenlemek,
ğ) Toplumun her kesimine yeteneklerine göre hayat boyu meslekî eğitim im-
kânı sağlamak, meslek kazandırmak ve benzeri konularda bilimin ve teknolo-
jinin gelişmesine paralel olarak eğitim programları düzenlemek; Üniversitenin 
kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesi-
ne katkıda bulunmaktır.

e

Uluslararası Çatışma Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜÇAM), sos-
yal ve politik çatışmaların çözümünü anlamak ve katkıda bulunmak için teori 
ve pratik arasındaki engelleri kaldırmayı amaçlamaktadır. 

ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

https://www.yalova.edu.tr/
https://yucam.yalova.edu.tr/
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Çatışma çözümü disiplinlerarası ve çok aktörlü bir çalışma ve uygulama ala-
nıdır. Siyaset bilimi ve sosyolojinin geleneksel yöntem ve yaklaşımlarının öte-
sine geçerek, siyasal alandan kültürel alana kadar birçok farklı konuda ortaya 
çıkan zorluklarla başa çıkabilmek için, disiplinler ve aktörler arasında işbirliği-
ni önermektedir. Çatışma çözümü çatısı altında Merkez tarafından yönetişim, 
anayasa reformu, demokratikleşme, silahsızlanma, entegrasyon, ekonomi, top-
lumsal cinsiyet çalışmaları ve geçiş hukuku gibi birçok konu ele alınmaktadır. 
Karşılaştırmalı çalışmalar aracılığıyla uyuşmazlıkların çözümüne yapıcı, yara-
tıcı ve işbirlikçi yaklaşımları teşvik etme, yuvarlak masa toplantıları gerçek-
leştirme, eğitimler düzenleme, araştırma ve kapasite geliştirmeye ilave olarak, 
politika üretmeye yönelik faaliyetlerle sürdürülebilir barışa katkıda bulunmayı 
hedeflemektedir.  

f

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)’in amacı, eğitim faa-
liyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitim 
ile ilgili araştırma geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuru-
luşların uzaktan eğitim taleplerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü 
ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders programları geliştirmek ve Üni-
versitede verilen dersleri e-öğrenme ile desteklemek, Üniversitede e-öğrenme 
yoluyla verilecek olan sertifika programlarının açılması, yürütülmesi ve koordi-
nasyonunu sağlamak, kamu ve özel sektör kuruluşlarının eğitim programlarını 
e-öğrenmeye uyarlamak ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkı 
sağlamak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve yayın yap-
maktır.

g

Yalova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YTÖ-
MER), yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretimiyle ilgili konularda faaliyet 
gösteren bir araştırma merkezidir. Türkçeyi dünya üzerinde saygın bir iletişim 
ve anlayış köprüsü hâline getirme vizyonu bulunan merkezin amacı; Türkiye 
dışındaki akraba topluluklara ve yabancı uyruklulara Türkçe öğretimi vermek, 
bu konuda uygulamalı faaliyetler gerçekleştirmek, ilgili ulusal ve uluslararası 
kuruluşlarla iş birliği sağlamaktır.

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

https://www.yalova.edu.tr/
https://uzem.yalova.edu.tr/tr/
https://tomer.yalova.edu.tr/
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YTÖMER’in en kapsamlı faaliyetlerinden biri olan yabancı dil olarak Türkçe 
kursları, Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi’ne göre belirlenen A1-A2 (temel), 
B1-B2 (orta) ve C1 (ileri) dil düzeylerinde yürütülmektedir. Dersler, deneyimli ve 
alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmektedir. YTÖMER’de eği-
tim materyallerinin seçimi kursiyer profiline ve eğitmenlerin deneyimlerine 
dayalı olarak titizlikte yapılmaktadır. 

YTÖMER’de Türkçe dil kurslarının yanı sıra hem verilen kursların ardından hem 
de ulusal akademik takvimleri gözeterek belirlenen tarihlerde yabancı uyruklu-
ların Türkçeyi okuma, yazma, dinleme, konuşma düzeylerini belirlemek ve ni-
hayetinde başarı belgesi almak isteyenler için Türkçe Düzey Belirleme Sınavları 
tertip edilmektedir. Kurs ve sınavlar dışında gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerle 
öğrencilerin birbirlerine ve çevreye uyumu pekiştirilmeye çalışılmaktadır.

YTÖMER, Yalova Üniversitesi Safran Yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. 
Üniversitesinin web sitesi ağında mevcut sayfasının yanı sıra sosyal medya 
üzerinden de (https://www.instagram.com/yu_tomer/) öğrencilerle etkileşimi 
mevcuttur.

h

Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Amaçları;

• İl, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde engelli vatandaşların sorunlarıy-
la ilgilenmek ve çağdaş dünyanın beklentilerine uygun olacak şekilde hizmet 
sunmak,
• Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalları, bölge ve ülke çapında, ulus-
lararası alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde, 
engellilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için her alanda araştırma ve uy-
gulamalar gerçekleştirmek, engellilere yönelik eğitim hizmetlerinin verimlili-
ğini ve niteliğini artırmak,
• Ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, konferans, seminer, kongre ve her 
türlü bilimsel etkinliği gerçekleştirmek,
• Bu alanda ihtiyaç duyulan uzmanların teminine katkı sağlamak,
• Fiziksel ve zihinsel engelli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmaya yöne-
lik rehabilitasyon çalışmaları planlamak ve uygulama merkezleri açmak,
• Türkiye’nin temel ve üst sosyo-kültürel değerlerinden beslenen, engellili-
ğin bireysel ve sosyal yönünü birlikte ele alan milli bir kuramsal engellilik mo-
deli ve yaklaşımını engellilik hareketleri ile birlikte geliştirmek ve uygulamak-
tır.

ENGELLİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

https://www.yalova.edu.tr/
https://www.instagram.com/yu_tomer/
https://euam.yalova.edu.tr/
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i

Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi(YÜKAM), Üniversite adına yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kadına ve 
aileye ilişkin her türlü akademik çalışmayı, eğitim programlarını ve bu alanda-
ki projeleri hazırlamayı ve yürütmeyi, kadın sorunlarının çözümüne, aile odaklı 
kadın çalışmalarının yapılmasına ve Üniversite bünyesinde yapılacak her sevi-
yedeki kadın ve aileye yönelik çalışmalara destek olmayı amaçlamaktadır.

j

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde, Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeydi çalışmalar ve proje-
ler yapılmakta, aynı zamanda, öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve vatandaşlara 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kas 
iskelet sistemine ait rahatsızlıklarınız varsa ve danışmanlık almak istiyorsanız 
Merkez Kampüste yer alan Mediko’ ya uğrayabilirsiniz. Fizyoterapist öğretim 
üyelerimiz sizlere destek olacaklardır.

k

Sosyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; yerel, ulusal, böl-
gesel ve uluslararası alanlarda kültür, tarih, edebiyat, dilbilim, arkeoloji, antro-
poloji, sanat tarihi, sosyoloji, sosyal hizmet vb. sosyal bilimler alanındaki tüm 
akademik disiplinlerden yararlanarak araştırmalar yapmak; bu amaçla yürütü-
len ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek, disiplinler arası çalışmalar 
ve projeler yapmak, önerilen projeleri desteklemek, içinde bulunulan toplumun 
kültür yapısını bilimsel verilere dayalı olarak araştırıp incelemek, tarihî seyir 
içinde çeşitli kültür ve medeniyetlerin birbirleriyle ilişkilerini ve etkileşimleri-
ni tespit etmek, toplum içinde her tür inanç, din, dil, ırk gibi faktörlerin bu olu-
şum içindeki rollerini izlemek, çağdaş dünyada iç ve dış olmak üzere felsefi, dü-
şünsel, ideolojik, bilimsel, teknolojik vb. akımların toplumumuz ve kültürümüz 
üzerindeki tesirlerini ortaya çıkarabilmek için bilimsel araştırmalar yapmak, 
bu konuda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla akademik iş birlikleri 
yaparak ortaya çıkacak ürünleri seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel 
ve kültürel etkinlikler aracılığıyla topluma aktarmak ve yapılan bilimsel çalış-
maları desteklemek ve geliştirmektir.

KADIN VE AİLE  ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SOSYAL ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

https://www.yalova.edu.tr/
https://yukam.yalova.edu.tr/
https://yufizyom.yalova.edu.tr/
https://socum.yalova.edu.tr/
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l

Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; siber güvenlik ala-
nında bölge ve ülke çapında bilinçlenmeye katkıda bulunmak, kurumların is-
teği üzerine siber güvenlik alanında rapor hazırlamak, nitelikli insan gücünü 
yetiştirmek ve siber güvenlik alanında akademik çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özen-
dirmek ve organize etmek.
b) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama hiz-
meti vermek.
c) Ulusal ve uluslararası seminerler, sempozyumlar, kongreler, konferanslar, 
kurslar ve diğer bilimsel etkinlikler düzenlemek ve gerektiğinde sertifika veya 
katılım belgeleri vermek.
ç) Siber güvenlik alanında çağın ihtiyaçlarına uygun laboratuvar ve tesisleri 
kurmak.
d) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik 
bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, 
proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.
e) Öğrencilerin Merkezin görev alanına giren konularda yaptığı yüksek lisans 
ve doktora çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman 
insan gücü yetiştirmek.

m

İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, İslam medeniyetinin ilim, 
fikir, eğitim, ahlâk, din, dil, tarih, kültür, sanat, edebiyat, hukuk, iktisat, mühen-
dislik, tıp ve benzeri alanlarda ortaya koyduğu birikime dair bilimsel araştırma-
lar yapmak, projeler yürütmek, araştırmacıları desteklemek, ulusal/uluslararası 
bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar gerçekleştirmeyi,

Ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurarak İslam çalışmaları 
hakkında bilgi sahibi olmak, ortak projeler geliştirmek, bu alandaki araştırma-
cılar arasında bir iletişim ağı oluşturmayı,

Öğrencilerin ve akademisyenlerin İslam çalışmaları alanına katkıda bulun-
malarına imkan sağlamayı, İslam çalışmaları ile ilgili bilgi ve dokümantasyon 
merkezi oluşturmayı, kendisine amaç edinmiştir.

SİBER GÜVENLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İSLAMİ ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

https://www.yalova.edu.tr/
https://siber.yalova.edu.tr/
https://icam.yalova.edu.tr/
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Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçları şunlar-
dır
a) Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan soy-
daş ve akraba topluluklarda Türk dünyasına ait ilim, fikir, eğitim, ahlâk, dil, ta-
rih, kültür, sanat, edebiyat, hukuk, iktisat, mühendislik, tıp ve benzeri alanlarda 
ortaya konulan birikime dair bilimsel araştırmalar yapmak, projeler yürütmek, 
araştırmacıları desteklemek, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılar düzenle-
mek ve yayınlar gerçekleştirmek.
b) Türk dünyası üzerine çalışmalar yürüten ulusal veya uluslararası kurum ve 
kuruluşlar ile iletişim kurarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak, 
ortak projeler geliştirmek, bu alandaki araştırmacılar arasında koordinasyon, iş 
birliği ve dayanışma sağlayarak bir iletişim ağı oluşturmak.
c) Ulusal veya uluslararası öğrencilerin ve akademisyenlerin Türk dünyası ça-
lışmaları alanına katkıda bulunmalarına imkan sağlamak.
ç) Türk dünyası araştırmaları ile ilgili bilgi ve dokümantasyon merkezi oluştur-
mak.
Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türk dünyası alanında ulusal/uluslararası akademik (konferans, seminer, 
sempozyum, çalıştay, kurs, sergi ve benzeri), sosyal, kültürel ve sportif faaliyet-
ler düzenlemek.
b) Merkezde yapılacak araştırmaları destekleyecek kütüphane, dokümantas-
yon ve arşiv birimlerini kurmak ve geliştirmek.
c) Türk dünyası alanında ulusal veya uluslararası bilimsel çalışmaları takip et-
mek ve başta Türkçe olmak üzere farklı dillerde yayınlar yapmak.
ç) Türk dünyası alanında çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlar ile bağlantı-
lar kurarak bilgi/tecrübe paylaşımı ve iş birliği (öğrenci ve akademisyen değişi-
mi, proje geliştirmek ve benzeri) yapmak.
d ) Araştırmacıların disiplinler arası çalışma yapmalarını teşvik etmek, Merke-
zin çalışma alanları ile ilgili projeleri koordine etmek.
e) Türk dünyası alanında çalışan öğrenci ve bilim insanları arasında iletişim ağı 
oluşturmak. 
f) Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına gi-
ren konularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağla-
mak.
g) Merkezin amacına uygun alanlarda Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör-
lükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek. 

TÜRK DÜNYASI ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

https://www.yalova.edu.tr/
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Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin mis-
yonu; Yalova Üniversitesi bünyesindeki uluslararası öğrencilerin, Türkiye’ye 
ve Üniversitemize uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon eğitimleri 
ve sosyal-kültürel faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak, lisans ve lisansüstü 
düzeyinde eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler açısından üniversite-
mizi cazibe merkezi haline getirme yönünde sistemli araştırmalar ve çalışma-
lar yapmaktır.

6 TELEFON REHBERİ

Üniversitemiz bünyesinde ulaşmak istediğiniz tüm bölüm/birim personelleri-
ne mesai saatleri içerisinde ulaşabilirsiniz.

Görev Yeri ve Görev Bilgileri parametrelerine göre filtreleyerek dahili numara-
lara ulaşabilir veya isme göre filtreleme yapabilirsiniz.

Telefon Rehberi İçin TIKLAYINIZ

Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; 
deprem, taşkın, tsunami, heyelan, yangın, savaş,seferberlik gibi doğal afet 
ve acil durumlarla ilgili konularda bilimsel, eğitsel ve uygulamalı çalışmalar 
yapmak, AR-GE çalışmaları yürütmek, bilimsel projeler geliştirmek, elde edi-
len sonuçların yayınlanması ve duyurulması faaliyetlerinde bulunmak, bu 
kapsamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaktır.

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

https://www.yalova.edu.tr/
https://ubs.yalova.edu.tr/Enterprise/OrganizationManagement/PhoneBook/Index
https://yuafmer.yalova.edu.tr/tr
https://iso.yalova.edu.tr/
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7 SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yalova Üniversitesi hakkında en doğru ve güncel haberler için web sayfamız 
ve sosyal medya adreslerimizi takip edebilirsiniz.

https://www.yalova.edu.tr/
https://www.facebook.com/universityalova
https://www.linkedin.com/in/yalova-%C3%BCniversitesi-2592101a2
https://twitter.com/universityalova
https://www.instagram.com/universityyalova/
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