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Marina ve Yat İşletmeciliği Programı 

Programımızın amacı, ülkemiz ekonomisinin 
önemli sektörlerinden biri olarak ka¬ bul 
edilen denizcilik alanında, yat ve marina  iş-
letmecisi ve deniz turizmi konuların¬ da bilgili 
yat kaptanı ve yat işletmecisi yetiştirmektedir. 
Yüksekokulumuzda yer alan Denizcilik Prog-
ramlarında, ülkemizin de taraf olduğu Ulusla-
rarası STCW–95 sözleşmesine (Gemi adamla-
rının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma 
Stan¬ dartları hakkında uluslararası sözleşme) 
uygun bilgili ve nitelikli denizciler yetiştir¬ ile-
rek ön lisans diploması verilmektedir. 

 Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri 
Öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavından geçerli 
not almaları ve yeterli düzeyde mezuniyet notuna 
(3.0 ve üstü) sahip olmaları koşuluyla Deniz Ulaş-
tırma İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri 
Yönetimi/Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, İşletme 
Yönetimi, Lojistik gibi ilgili lisans programlarında 
öğrenimlerine devam edebilirler.  Program 
mezunlarından isteyenler sınavla Yat Kaptanlığı 
(499grt) belgelerini alarak özel ve tica-ri 
yatlarda, isteyenler de yat ve marina işletmecisi 
olarak çalışmaya başlayabilirler.

VPuan Türü: TYT /  Yatay- Dikey Geçiş İmkanı: Var

Eğitim Süresi: 2 Yıl / Eğitim Türü: Örgün Öğretim

Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı

Deniz ve Liman İşletmeciliği Programının amacı 
denizcilik ve liman işletmelerinde ulusal ve 
uluslararası düzeyde istihdam edebilecek orta 
kademe yöneticiler yetiştirmektir. Yanı sıra, 
öğrencilerimiz ülkemizin de taraf olduğu, gemi 
adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya 
tutma standartları hakkındaki uluslararası 
sözleşme olan STCW-95 ’e uygun denizcilik 
eğitimi almaktadırlar.

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri

Programımızdan mezun olan öğrenciler, lisans 
de-recesi kazanabilmek için Dikey Geçiş Sınavı ile 
De-niz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, İşletme, 
Lojis-tik gibi ilgili bölümlere geçiş yapabilirler. 
Programdan mezun olan öğrenciler denizde 
çalış-mak isterlerse, açık deniz stajı prosedürlerine 
uygun olarak toplam 12 ay stajlarını tamamlarlar 
ve sınavla Sınırlı Vardiya Zabiti (500 GT) 
yeterliliğini alabilir ve ticari gemiler için güverte 
zabiti olarak göreve başlayabilirler.

Puan Türü: TYT Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var

Eğitim Süresi: 2 Yıl Eğitim Türü: Örgün Öğretim/ İkinci Öğretim



Bilgisayar Programcılığı Programı
Bilgisayar Programcılığı, mevcut teknolojilere uy-
gun olarak belirlenen ders programları, temel 
programlama mantığı, veri tabanı, internet prog-
ramcılığı, ağ sistemleri, web tasarımı, bilgisayar 
donanımı konularında teorik ve pratik bilgiler ile 
eğitilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri

Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliği 
uyarın-ca, tanınan sınav hakları ile üst derece 
programlara geçiş imkânı sağlanmaktadır. 
Mezunlarımız başta ya-zılım şirketleri olmak 
üzere, e-ticaret şirketleri, sana-yi kuruluşları, 
bilgisayar satış ve teknik destek şirket-leri, 
bankalar, sigorta şirketleri, borsalar, ulaştırma, 
lojistik şirketleri ve hizmet sektöründe yer alan 
kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına 
sahiptir.Puan Türü: TYT     /   Yatay/Dikey Geçiş İmkanları: Var

Eğitim Süresi: 2 Yıl  / Eğitim Türü: Örgün Öğretim/ İkinci Öğretim

Yalova MYO, evrensel değerler ışığında; sorgula-
yıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve 
yenilikçi düşünce anlayışına sahip, meslek bilgi ve 
donanımla eğitilmiş, sektörün ihtiyacı doğrultusun-
da bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir 
meslek yüksekokuludur.

Yalova Meslek Yüksekokulu 1 Profesör, 3 
Doçent Doktor, 10 Doktor Öğretim Üyesi, 2 
Öğretim Görevlisi Doktor, 29 Öğretim 
Görevlisi ve 7 idari personel ve 3 Daimi İşçi  
olmak üzere toplam 55 personel ile önlisans 
seviye-sinde eğitim-öğretim hizmeti 
vermektedir. Ara eleman yetiştirme 
konusunda bölgede önemli bir misyonu 
yerine getiren Yalova Meslek Yüksekokulu, 
İstanbul, İzmit ve Bursa sanayi bölgelerine 
yakın olması avantajı ile sektör taleplerini 
bir araya getirerek dona-nımlı öğrenciler 
yetiştirmektir.
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İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı

Günümüzde enerji sektörü giderek daha çok 
önem kazanmaya başlamıştır. Bu bilinçle ik-
limlendirme ve soğutma teknolojisi programı, 
dinamik, yeniliğe açık, esnek bir iletişim or-
tamında teknoloji yarışındaki kulvarda yerini 
almıştır.Bölüme kaydını yaptıran öğrenciler, 
oryantasyon eğitiminden sonra, özellikle ders 
içi teorik ve pratik eğitimler, teknik geziler ve 
staj çalışmalarıyla hayata hazırlanmaktadırlar.

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi alanla il-
gili sistemlerin tasarımlarını ve fonksiyonlarını 
gerçekleştirmek, bu sistemlerin kurulmasını, 
işletilmesini, bakım ve onarımı konularında 
geniş teknik hizmetler vermek üzere nitelikli 
ara eleman yetiştirmeyi, amaçlayan bir ön li-
sans programıdır.

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri
Öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı ile Makine Mü-
hendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği gibi Mü-
hendislik Fakültelerine geçiş yapabilirler. İklimlen-
dirme ve Soğutma Teknolojileri Programı mezunları 
Havalandırma, doğalgaz tesisatı, iklimlendirme ve 
soğutma sistemleri ve otomotiv sektöründe araç 
iklimlendirmesi gibi birçok alanda çalışabilmekte-
dir.

Puan Türü: TYT   / Yatay-Dikey Geçiş İmkanı: Var

Eğitim Süresi: 2 Yıl /   Eğitim Türü: Örgün Öğretim

M
O

TO
RL

U
 A

RA
ÇL

A
R 

V
E 

U
LA

ŞT
IR

M
A

 T
EK

N
İK

LE
Rİ

 
BÖ

LÜ
M

Ü

Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı

Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, denizcilik 
sektöründe ihtiyaç duyulan personellerden biri 
olan güverte zabiti pozisyonunda çalışabilecek 
bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri
Programımızdan mezun olan öğrenciler, Deniz 
Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Lojistik ve Ta-
şımacılık, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi gibi 
ilgili bölümlere lisans derecesi kazanabilmek 
için Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili bölümlere geçiş 
yapabilirler.
Mezuniyet sonrası öğrencilerimiz, 12 ay açık 
deniz gemi stajını tamamlayıp açık deniz staj 
komisyonuna onaylattıktan sonra, gemi adam-
ları sınav merkezi tarafından yapılan Vardiya 
Zabiti sınavına girebilmektedirler.

Puan Türü: TYT    /   Yatay/Dikey Geçiş İmkanı: Var

Eğitim Süresi: 2 Yıl   /  Eğitim Türü: Örgün Öğretim
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Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı, yangın 
güvenliği, yangından korunma ve yangını ön-
leme kavramları ile yangın sonrası ortaya çıka-
bilecek tüm olası durumlar karşısında yapıla-
cakları değerlendiren bir bölümdür. 
Bu amaçla, sivil savunma ve itfaiyecilik prog-
ramının temel amacı verdiği teorik ve sanayi 
işbirlikli pratik eğitimle oluşan veya oluşabi-
lecek tüm tehlikeli durumların en az hasarla 
önlenmesinde görev alan ve yangın güvenli-
ği kavramının tüm gereklerine hakim, kalifiye 
özellikteki teknik personel yetiştirmektir. 

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenci-
ler, Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak ko-
şulu ile “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” veya “Sos-
yal Hizmetler” lisans programlarına geçiş yapabilir. 
Programı başarı ile tamamlayıp mezuniyete hak 
kazanan öğrenciler başta belediyelerin itfaiye teş-
kilatlarında olmak üzere çeşitli kamu ve özel kuru-
luşlarda da istihdam imkânı bulmaktadır

Puan Türü: TYT   / Yatay-Dikey Geçiş İmkanı: Var

Eğitim Süresi: 2 Yıl  / Eğitim Türü: Örgün Öğretim
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Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Turizm ve Otel İşletmeciliği programı, turizm 
ve konaklama sektöründe hizmet üretim 
süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime 
yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp 
çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü ye-
tiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program, turizm sektörünün ihtiyacı olan ileri 
seviyede turizm ve ağırlama hizmetleri hak-
kında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi sa-
hibi, en az bir yabancı dil bilen, vizyou geniş 
bireyler yetiştirmektir.

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri

Yüksek Öğretim Kurulunun ilgili yönetmeliği uya-
rınca, tanınan sınav hakları ile üst derece prog-
ramlara geçiş imkânı sağlanmaktadır. Program-
dan mezun olan öğrenciler turizm sektöründeki 
üretici ve pazarlamacı işletmelerde istihdam ola-
nağı bulmaktadırlar. 

Puan Türü: TYT    /  Yatay-Dikey Geçiş İmkanı: Var

Eğitim Süresi: 2 Yıl   /  Eğitim Türü: Örgün Öğretim

Aşçılık Programı

Aşçılık Programı, alanında mesleki ve akademik 
bilgi ve beceriler kazanmış, yenilikçi, yaratıcı, üret-
ken, dinamik, çalışkan, gelişmeye açık, çok yönlü 
ve yabancı dile hakim, vizyoner yönetici şefler ye-
tiştirmeyi amaçlamaktadır.
Adaylara en temelden, en ileri seviyeye kadar ye-
mek sanatının tüm inceliklerini öğrenmenin yanı 
sıra yiyecek-içecek işletmeciliğinin temel bilgileri-
nin verilmesi de amaçlanmaktadır. Yiyecek-içecek 
yönetimi ve yemek pişirme teknikleri teorik ve uy-
gulamalı dersler olarak hazırlanmıştır. 
Öğrenciler, uygulamalı dallarda öğretim eleman-
ları ve sınıf arkadaşlarıyla, sektörden davet edilen 
konunun uzmanı aşçılarla birlikte pratik çalışma-
larda bulunarak deneyim kazanmaktadır.

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri

Yüksek Öğretim Kurulunun ilgili yönetmeliği uya-
rınca, tanınan sınav hakları ile üst derece prog-
ramlara geçiş imkânı sağlanmaktadır.Aşçılık Prog-
ramını başarı ile tamamlayan mezunlar, turizm 
endüstrisinde konaklama, yiyecek-içecek, banket 
ve endüstriyel yemek hazırlama işletmelerinin 
mutfak ve servis başta olmak üzere ilgili birimle-
rinde çalışma olanağına sahip olabilmektedirler.

Puan Türü: TYT    /  Yatay- Dikey Geçiş İmkanı: Var

Eğitim Süresi: 2 Yıl    /   Eğitim Türü: Örgün Öğretim
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Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı, 
süs bitkileri yetiştiriciliği sektörüne ara 
eleman olarak peyzaj teknikeri yetiştirmek 
amacıyla kurulmuştur. Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Yetiştiriciliği Programı, süs bitkilerinin 
yetiştirilmesi, korunması, pazarlanması, park 
ve bahçelerin bakımı-onarımı gibi alanlarda 
çalışacak elemanları yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Programdan mezun olan 
öğrenciler ‘Peyzaj Teknikeri’ unvanı 
almaktadır. Peyzaj teknikeri, peyzaj 
mimarlarına yardımcı bir eleman olarak 
bahçe düzenleme planlarının araziye 
uygulanması çim alanlarının oluşturulması, 
süs bitkilerinin ekimi, gübrelenmesi, 
budanması, sulanması ve pazarlanması 
işlerini yürütür.

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı 
mezunları Dikey Geçiş Sınavı ile Bahçe Bitkileri, 
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Orman 
Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı dört yıllık lisans 
programlarına geçiş yapabilmektedir. 
Mezuniyetleri sonrası ise araştırma merkezi, İller 
Bankası, belediyeler, Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü, fidanlık gibi kamu kuruluşları ile özel 
sektöre ait süs bitkisi yetiştiren sera ve fidanlıklar, 
inşaat veya mimarlık büroları ile peyzaj hizmetleri 
veren firmalarda çalışabilmektedir.

Puan Türü: TYT   /  Yatay-Dikey Geçiş İmkanı: Var 

Eğitim Süresi: 2 Yıl  /  Eğitim Türü: Örgün Öğretim

PA
ZA

RL
A

M
A

 V
E 

RE
KL

A
M

CI
LI

K 
BÖ

LÜ
M

Ü

Pazarlama Programı

Programın amacı, öğrencilerin pazarlama 
alanında, pazarlama teori ve uygulamalarının 
gerekliliklerine uygun şekilde donatılmış bir 
uzman olabilmeleri için gerekli temel 
yeterlilikleri sağlamaktır. Programı başarıyla 
bitiren öğrencilere “Pazarlama Meslek 
Elemanı” unvanı verilmektedir. 

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri

Dikey Geçiş Sınavı’ndan başarılı olmak 
kaydıyla, Ekonomi ve Finans, Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 
İletişim, İletişim Bilimleri, İşletme, Lojistik 
Yönetimi, Pazarlama, Reklam Tasarımı ve 
İletişimi, Reklamcılık, Teknoloji ve Bilgi 
Yönetimi, Uluslararası İşletme Yönetimi, 
Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve 
Finansman, Uluslararası Ticaret ve 
İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, 
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine geçiş 
yapabilmektedirler.

Puan Türü: TYT /  Yatay- Dikey Geçiş İmkanı: Var

Eğitim Süresi: 2 Yıl  / Eğitim Türü: Örgün Öğretim

Programı başarıyla bitirenler, şirketlerde satış 
elemanı, satış temsilcisi, satış danışmanı, satış 
yöneticisi, bölge satış sorumlusu, bölge müdürü, 
mağaza müdürü veya halkla ilişkiler ve reklam 
ajanslarında müşteri temsilcisi vb. pozisyonlarda 
görev alabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız 
Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girerek kamu 
kuruluşlarında görev alabilmektedirler. 
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Polimer Teknolojisi Programı

Bölüm olarak, amacımız başta Marmara Böl-
gesi ve çevresi olmak üzere, ulusal ve ulus-
lararası düzeyde kabul gören bilgi, beceri 
ve donanıma sahip, etik kurallarına bağlı, 
güncel teknolojileri takip eden, yüksek kalite 
stan-dartları hedefleyen, yenilikçi bir 
yükseköğre-tim birimi olmaktır.

Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı ile Üretim 
Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kimya Mühen-
disliği, Kimya ve Polimer Mühendisliği ile Polimer 
ve Lif Mühendisliği bölümlerine geçiş yapma im-
kânına sahiptirler.
Mezunlarımız plastik üretim yapan işletmelerde 
tekniker, üretim sorumlusu olarak çalışabileceği 
gibi kendi işletmelerini kurarak girişimci de olabi-
lirler.

Puan Türü: TYT        /    Yatay-Dikey Geçiş İmkanı: Var

Eğitim Süresi: 2 Yıl    /    Eğitim Türü: Örgün Öğretim
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Tekstil Teknolojisi Programı 

Tekstil teknolojisi programının amacı; tekstilin 
her alanında yeterli bilgiye sahip, tekstille ilgili 
ana makineleri tanıyan ve mevcut teknolojiye 
hakim, dokuma alanında uzmanlaşmış, 
mesleki bilgi, beceri ve deneyim sahibi olan 
meslek elemanı yetiştirmek ve sektöre nitelikli 
ara kademe insan gücü kazandırmaktır. Bu 
bölümden mezun olan öğrenciler tekstil 
teknikeri ünvanı almaktadır. Öğrencilere 
verilen teorik eğitim, iş hayatına kendini daha 
iyi hazırlayabilmesi ve okul ile endüstri 
arasında güçlü bir ilişkinin kurulması amacıyla 
uygulamalar ve stajlar ile desteklenmektedir.

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri

Tekstil Teknolojisi programından mezun olan 
öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitelerin; 
Tekstil Mühendisliği, Moda Tasarımı, Moda ve 
Tekstil Tasarımı, Tekstil, Tekstil ve Moda Tasarımı, 
Moda Giyim Tasarımı, Tekstil Tasarımı gibi lisans 
programlarına geçiş yapabilmekte, tekstil ile ilgili 
faaliyet gösteren işletmelerde laboratuvar, 
planlama, tasarım, üretim, satın alma ve 
pazarlama gibi çeşitli alanlarda çalışma olanağı 
bulabilmekte ya da kendi iş yerlerini 
açabilmektedir.

Puan Türü: TYT  / Yatay-Dikey Geçiş İmkanı: Var 

Eğitim Süresi: 2 Yıl / Eğitim Türü: Örgün Öğretim

Dikey Geçiş ve İstihdam Profilleri




