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Günümüz küresel gelişmelerine uyum sağlayabilecek çağdaş                                  

donanımlara sahip bireyler yetiştirmek hedefiyle, 31 Mayıs 2008 

tarihinde kurulan Yalova Üniversitesi’nin temelleriUludağ Üni-

versitesi Yalova Meslek Yüksekokulu’na dayanmaktadır. 1995 

yılında il statüsüne kavuşan Yalova’ya ait bir üniversiteye duyu-

lan ihtiyaç, 1996 yılında Yalova Yüksek Öğretim Vakfı’nın ve 2007 

yılında da Yalova Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin 

kurulmasını sağlamıştır. Yalova Üniversitesi, sonucunda  genç 

ve dinamik bir şehir olarak ortaya çıkan Yalova’da yürütülen 

bu çabalar sonunda 2008 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine 

başlamıştır.

1000 
2m Üniversitemiz; yetkin akademik ve deneyimli idari ka-

drosu, ulusal ve uluslararası  güçlü ilişkileri ve coğrafi avantajı 

ile yakın gelecekte konusunda öncü, sosyal ve teknik bölümlere 

sahip olmayı hedeflemektedir. 2 enstitü, 8 fakülte ve 5 meslek 

yüksekokulu ile ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eği-

tim-öğretim faaliyetlerine sürdüren Yalova Üniversitesi, Tür-

kiye’de ilk kez açılan  bölümleri ile bölgesinin ihtiyaç duyduğu 

alanlarda söz sahibidir.

Yalova Üniversitesi toplumun kendisinden beklediği görevin ve 

varlık nedeninin bilinciyle ulusal ve uluslararası alanda bilimsel 

ve kültürel çalışmalarını sürdürürken, evrensellik ilkelerini be-

nimseyen şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla ülkemizin 

2023 hedefleri doğrultusunda üzerine düşen görevi en iyi şekilde 

yapma azim ve kararlılığına sahiptir. 

Ülkemizin aydınlık geleceğine inanan,  yarınların inşasında 

söz sahibi olmak isteyen, ülkesine ve insanlığa değer katmayı 

hedefleyen  öğrencilerini, çağın gereklerine uygun teknik ve bi-

limsel değerlerle donatarak ülkemizin ve insanlığın hizmetine 

kazandırmayı hedefleyen Yalova Üniversitesi, 12 yıllık akademik 

birikimi, genç ve dinamik kadrosuyla ve öğrenci merkezli yöne-

tim anlayışıyla her geçen yıl başarılarına yenilerini eklemekte-

dir. Marmara bölgesinin parlayan yıldızı olan Yalova Üniversite-

si, İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyük şehirlerin kesişimindeki 

coğrafi konumunun sağlamış olduğu potansiyeli en iyi şekilde 

kullanarak hedeflerine hızla ulaşacaktır.
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Yalova, ilçelerinde yeşilin mavi ile buluş-
tuğu koylarıyla su sporları ve deniz turiz-
mi için de oldukça uygun bir konumdadır. 
Bunların yanı sıra özellikle Çınarcık ilçesi, 
denizi, güneşi ve hareketli yaz akşamları 
ile Marmara Bölgesi’nin en gözde tatil 
beldelerinden biri olarak eğitimi için Ya-
lova Üniversitesi’ni seçen geçlere eğlence 
ve  sosyal yaşam anlamında da geniş ola-
naklar sunmaktadır. Yalova’yı bölgenin ve 
hatta tüm ülkenin göz  bebeklerinden biri   
haline getiren bir başka hazine de Ter-
mal ve Armutlu ilçelerinde bulunan şifalı 
kaplıcalarıdır. 

Yalova Termal Kaplıcaları Türkiye’nin 1. de-
receden doğal, arkeolojik ve tarihi sit alanı 
olarak korunan  bölgelerindendir. Yüzyıl-
lardır çeşitli medeniyetlerin şifa merkezi 
olan Termal,     günümüzde de birçok  has-
talığın çaresi olarak görüldüğünden Ya-
lova’yı hem sağlık turizmi hem de sağlık 
eğitimi için önemli bir nokta haline getir-
mektedir.Yalova, Osmanlı ve  Cumhuriyet 
tarihinin izlerinin sürülebileceği mimari 
yapılarıyla da dikkat çeken bir  şehirdir. 
Yerli Malı Haftası,Türk Tarih ve Dil Kuru-
mlarının kurulması, Kuran’ı-Kerim’in Türk-
çeleştirilmesi gibi birçok önemli kararların 
alındığı yer olan Termal Atatürk Köşkü ve 
Yürüyen Köşk, her gün onlarca ziyaret-
çiyi ağırlamaktadır. Atatürk’ün isteği ile 
çatısına zarar veren çınar ağacının kesil-
memesi için, 1930 yılında tramvay  rayları 
üzerinde kaydırılmasıyla bilinen     Yü-
rüyen Köşk ilin kimliğinde önemli yeri olan 
yapılardandır. 

Ayrıca  Altınova İlçesi, Hersek Köyü’nde 
bulunan, 15. Yüzyılda yapılan Hersekzade 
Ahmet Paşa Camii ve Yalova merkezde 
bulunan Rüstem Paşa Camii Osmanlı dö-
neminin mimari anlayışını, Taşköprü, Ço-
ban Kale ve Elmalık Kalesi de Yalova ili-
nin tarihi kimliğini sergilemektedir.Büyük 
şehirlere ve dolayısıyla önemli üretim, 
hizmet ve teknoloji noktalarına yakın-
lığı,muhteşem doğası,  kaplıcaları, birbi-
rinden güzel kumsalları ve güler yüzlü sa-
kinleriyle Marmara’nın incisi Yalova, hem 
eğitim hem de istihdam olanaklarıyla Tü-
rkiye’nin her yerinden gelecek öğrenci-
lerine kucak açmayı bekleyen sıcacık bir 
kenttir.

Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara 
Bölgesi’nin güneydoğu  kesiminde yer 
alan Yalova, doğusunda Kocaeli, gün-
eyinde  Bursa ve kuzeyinde İstanbul ile 
adeta büyük şehirlerin kesişme  nokası 
konumundadır. Yüz ölçümü olarak ülk-
emizin en küçük ili iken kuzeyinden gü-
neyatısına kadar muhteşem maviliği ile  
çevrelendiği Marmara Denizi’ne olan 105 
kilometre kıyısıyla denize en uzun kıyısı 
olan illerimizden biridir. Bu coğrafi ko-
numu ile  teknolojiden  aayiye, ulaşım ve 
denizcilikten tarıma, ülkemiz için önemli 
birçok üretim ve hizmet faaLiyetine 
yakınlığıyla eğitim  ve istihdam için bir 
cazibe merkezi olarak öne çıkmaktadır.

Kuzeyinde bulunan ve feribot ile 45 
dakikada ulaşmanın mümkün  olduğu 
İstanbul’dan ayrılarak 1995 yılında il 
statüsüne kavuşan  Yalova, merkezi ile 
birlikte altı ilçeden oluşmaktadır.  Üni-
versitemizin her birinde, bölgenin ih-
tiyaç ve yapısına uygun olarak gerekli 
meslek yüksekokullarını açtığı bu ilçe-
ler Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlik-
köy ve Termal’dir. Marmara’nın en güzel 
kıyılarından birine sahip olan Yalova, bu 
ilçelerine dağılan tesislerle  deniz, sağlık 
ve doğa turizmini bir araya getirmesi 
açısından da önemli bir liman kentidir.

Armutlu ve Çınarcık’taki doğa harikası 
ormanları, uzun yürüyüş  parkurları ve 
ziyaretçileine abinme imkânı sağlayan 
Kurtköy’deki  Kent Ormanı, Atatürk Or-
man Çiftliği, Milli Parkı, Harmankaya  
Kanyonu, Su Düşen Şelalesi, Çifte Şelale, 
yemyeşil piknik  alanlarıyla Delmece 
ve Teşvikiye Yaylası, Dipsiz Göl ve Tür-
kiye’nin ilk özel arberetumu olan Kara-
ca Arberetumu ile Yalova; doğa ile iç içe 
hafta sonu etkinlikleri planlamayı seven-
ler kadar doğa sporlarına ilgi duyanların 
da beklentilerini karşılayacak nitelikte-
dir.
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