
Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi,
Çınarcık Yolu Üzeri 77200 Yalova
+90 (226) 815 50 00
bilgi@yalova.edu.tr
www.yalova.edu.tr

Y A L O V A  Ü N İ V E R S İ T E S İ ’ N İ  T A K İ P  E D İ N !

facebook.com/universityalova
twitter.com/universityalova

instagram.com/universityyalova
youtube.com/universityofyalova

ALTINOVA
MESLEK YÜKSEKOKULU

www.yalova.edu.tr

Su Altı Teknolojisi Programı

Programımıza kayıt yapan öğrenciler, eğitim sü-
reçlerinin ilk yılında, temel dalış ve scuba dalgıçlığı 
eğitimlerini tamamlamanın yanı sıra serbest dalış 
cankurtaran eğitimleri alırlar. İkinci yıl ise sanayi 
dalgıçlığı, su altı kesme ve kaynak eğitimleri, kur-
tarma dalgıçlığı, su altı inşaat, araştırma ve arkeo-
lojisi ile ağ kafes dalgıçlığı, basınç odası operatörlü-
ğü gibi konularda eğitimlerini tamamlayarak Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığınca verilebilen “Birinci Sınıf 
Dalgıç” belgesi ve Basınç Odası Operatörü” belge-
lerine sahip profesyoneller olarak mezun olabile-
ceklerdir.

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Su Ürünleri Mühendis-
liği ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümleri-
ne geçiş yapabilirler. Bölüm mezunlarının istihdam 
alanları ise; su altı ve üstü inşaatları, sudaki gemi-
lerin karaya çekilmeden onarımı ve temizliği, su altı 
arama-kurtarma çalışmaları, su altı fotoğraf ve vi-
deo çekimleri, akvaryum ve balık çiftlikleri bakımı, 
basınç odası operatörlüğü, sismik araştırma, dalış 
eğitimi, liman inşaatları, tersaneler ve Kıyı Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İtfa-
iye birimleri, deniz polisi gibi kamu kurumlarında 
çalışma imkânı bulabilirler.



M
A

Kİ
N

E 
ve

 M
ET

A
L 

TE
KN

O
LO

Jİ
LE

Rİ
 B

Ö
LÜ

M
Ü Kaynak Teknolojisi Programı

Bölümümüz üniversite, sanayi ve yerel yöne-
tim iş birliği çerçevesinde ilimiz ve bölgemiz-
deki imalat sektörü başta olmak üzere iş dün-
yasının talep ettiği yeterliliklere sahip nitelikli 
bireyler yetiştirmek vizyonu ile kurulmuştur. 
Öğrenim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olarak belirle-
nen bölümümüzde 3+1 eğitim sistemi benim-
senmiştir. Öğrencilerimiz, 3 yarıyıl mesleki ve 
teknik zorunlu ve seçmeli derslerini alırken 1 
yarıyıllarını da işyeri uygulaması yaparak ta-
mamlamaktadır.

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri
İsteyen öğrencilerimiz ön lisans eğitimini başarıyla 
tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavına (DGS) 
girerek mühendislik eğitimine başvurabilmektedir. 
Bölümden mezun olan öğrenciler, Altınova tersa-
neler bölgesinde istihdam olanağı bulabilmektedir. 
Ayrıca Marmara bölgesindeki tersanelerde, inşaat 
ve otomotiv sektörü ağırlıkta olmak üzere; altyapı, 
ulaştırma, gemi inşa, rafineri ve enerji santrali gibi 
birçok sektörün kurulması ve üretim proseslerinde 
iş bulabileceklerdir.

Gemi İnşaatı Programı
Gemi İnşaatı programında eğitim alan öğren-
ciler, gemi tasarlama, problem çözme, karar 
verme, takım çalışması yapabilmenin yanında 
iş sağlığı ve güvenliği alanlarında gerekli dona-
nıma sahip güçlü bir teknikerlik temeline sahip 
olacaktır.

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey 
Geçiş Sınavı (DGS) ile Gemi İnşaat ve Gemi 
Makineleri Mühendisliği ile Makine Mühendis-
liği lisans programına geçiş yapabilmektedir. 
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Bölüm mezunlarının istihdam alanları ise; gemi ta-
sarım büroları, tersanelerin yeni inşa sahaları-ba-
kım onarım sahaları, yat tersaneleri ve mekanik 
atölyelerdir.


