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Tanıtım 

Bu kitapçık öğretim görevlisi Ġzzet Ġsmail DUR‟un 

koordinatörlüğünde Yerel Yönetim Programı Öğrencileri; 

Nazlıcan ÜRFLÜ 

Dudu ARSLAN 

Melek KASIMOĞLU ve 

Fatma Selin KAYA tarafından yapılmıĢtır. 

Not:Engelli öğrenciler için hazılanan  kitapçığın sesli halini 

Çınarcık Meslek Yüksekokulu internet sitesinden 

indirebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Kitapçıkta gördüğünüz eksiklik ve hataları 

ismaildur@gmail.com adresine bildirebilirsiniz.  

mailto:ismaildur@gmail.com
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ÜNĠVERSĠTEMĠZ HAKKINDA 

Çınarcık Meslek Yüksekokulu’na öğrenci kabul koĢulları 

nelerdir?   

Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu ön lisans 

programlarına YGS puanlarına göre yerleĢtirilme yapılmaktadır. 

Her Ön Lisans programının öğrenci yerleĢtirmesinde esas aldığı 

puan türü farklılık arz etmektedir. AĢağıdaki tabloda Çınarcık 

Meslek Yüksekokulu programlarının kontenjan bilgileri ile bu 

programlara öğrenci yerleĢtirilmesine esas olan puan türleri yer 

almaktadır. 

Çınarcık Meslek Yüksekokulu 

PROGRAM ADI 
Öğrenim 

Süresi 

Puan 

Türü 

Genel 

Kontenjan 

Sayısı 

Adalet 2 YGS-3 40 

Adalet (ĠÖ) 2 YGS-3 40 

Çocuk GeliĢimi 2 YGS-4 40 

Çocuk GeliĢimi (ĠÖ) 2 YGS-4 40 

Sosyal Hizmetler 2 YGS-5 40 

Sosyal Hizmetler (ĠÖ) 2 YGS-5 40 

YaĢlı Bakımı 2 YGS-2 40 

Yerel Yönetimler 2 YGS-4 40 

Yerel Yönetimler (ĠÖ) 2 YGS-4 40 

Özel Güvenlik ve Koruma 2 YGS-5 40 

Özel Güvenlik ve Koruma (ĠÖ) 2 YGS-5 40 

 

Çınarcık Meslek Yüksekokulu’nu kazandım ne 

yapmalıyım? 

Öncelikle, Yalova Üniversitesi web sayfasına 

(www.yalova.edu.tr) girip, Aday Öğrenci baĢlığını tıklayıp, 

kayıt yerini, kayıt tarihlerini ve kesin kayıt için gerekli 

belgelerin neler olduğunu öğrenmelisiniz. 

http://www.iku.edu.tr/TR/sss_11.php?id=1#8
http://www.iku.edu.tr/TR/sss_11.php?id=1#8
http://www.yalova.edu.tr/
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Kazandığınız bölüm için belirlenmiĢ kayıt gününde, kayıt 

için gereken belgeler ile birlikte kayıt merkezine geldiğinizde, 

kayıtta görevli olan bir Öğrenci ĠĢleri çalıĢanından bir kayıt 

dosyası alıp kesin kayıt iĢlemlerinizi yapabilirsiniz.  

Öğrenim harçları hangi bankaya yatırılacaktır? 

Öğrenim harçları, Vakıfbank Bankası‟nın herhangi bir 

Ģubesine online olarak ve banka Ģubelerinden yatırabilirsiniz. 

Veya bankamatik (Çınarcıkta da Vakıfbank ATM‟si 

bulunmaktadır.) 

 Ġnternetten kayıt iĢlemi var mıdır? 

Ġnternetten kesin kayıt iĢlemi yoktur. Ġnternetten sadece ön 

kayıt iĢlemi yapılabilmektedir. Ön kayıt yapılması zorunludur. 

Mazeretsiz ön kayıt iĢlemini yapmayan öğrencinin kesin kayıt 

iĢlemini yapması mümkün değildir. (Mazaretin kabul edilme 

Ģartı yoktur) 

Ön kayıt iĢlemi nereden Yapılmaktadır? 

 ( http://obs.yalova.edu.tr/ ) internet sitesi üzerinden 

yapılmaktadır.  

Ön kayıtın ne Ģekilde olacağı www.yalova.edu.tr üzerinden 

duyurulacaktır. 

 

http://obs.yalova.edu.tr/
http://www.yalova.edu.tr/
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YGS sonucu üniversitemize yerleĢtim. YerleĢmeme rağmen 

kayıt olamama durumum olabilir mi? 

Olabilir. Merkezi yerleĢtirme iĢlemi ile bir yükseköğretim 

programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını 

yaptırabilmeleri için Yalova Üniversitesinin aradığı tüm 

koĢulları sağlamaları gerekmektedir. Bir adayın YGS Sonuç 

Belgesinde bir programın/bölümün kazandığının yazılmıĢ 

olması bu adaya,  ilgili programa/bölüme öngördüğü diğer 

koĢulları taĢımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.  

Üniversiteye ilk kayıtta eksik evrakla kayıt yaptırılabilir 

mi/ bir baĢkası benim yerime kayıt yaptırabilir mi? 

Eksik evrakla kayıt iĢlemi yapılmamaktadır. Öğrencinin kayda 

gelememesi durumunda onun yerine kayıt yaptıracak kiĢinin 

noterden vekâlet almıĢ kiĢi olması gerekmektedir. Uluslararası 

öğrenciler kayıtta bizzat bulunmak zorundadır.  

Eğitim diliniz nedir? Hazırlık sınıfı var mıdır? 

Eğitim dili Türkçe‟dir. Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. 

Yüksekokulunuzda oryantasyon programı var mı? Süreç 

nasıl iĢliyor? 

Eğitim öğretim baĢlangıcında oryantasyon programı 

düzenlenmektedir. Bu tarihler eğitim-öğretim yılı baĢlamadan 

önce duyurulacaktır. 

Öğretim boyunca Öğrencilere DanıĢmanlık Hizmeti 

veriliyor mu? 

 Evet. Her öğrencinin mezun oluncaya kadar bir akademik 

danıĢmanı bulunmaktadır.  

  DanıĢman öğretim elemanları bizlere hangi konularda 

yardımcı olurlar? 

Eğitim öğretim, kayıtlar, müfredatlar, yatay –dikey geçiĢ, 

sosyal kültürel ve sportif faaliyetler olmak üzere, öğrencimiz 

okulla olan tüm iĢlerinde danıĢmanından yardım alabilir. 

Öğrencinin eğitim ile ilgili tüm sorunlarında baĢvuracağı ilk kiĢi 

DanıĢman Öğretim Elemanıdır. 
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Yalova Üniversitesi’nin Psikolojik DanıĢmanlık Hizmeti 

Var Mı? 

Üniversite öğrenimine baĢlamak; yeni bir Ģehir, yeni bir okul, 

yeni bir çevre çoğu kez beraberinde bazı güçlükler 

getirmektedir. Bu güçlükleri çözmede öğrencilere yardım etmek 

üzere üniversitemizde Mediko-Sosyal Merkezi içinde Psikolojik 

DanıĢma Birimi bulunmaktadır. Bir psikologumuzun görev 

yaptığı bu birimde DanıĢmanlık Hizmetleri bireysel görüĢmeler 

ve grup çalıĢmaları biçiminde yürütülmektedir. 

Öğrencilere Verilen DanıĢmanlık Hizmetleri; 

• Stresle baĢa çıkma  

  • Etkili ders çalıĢma  

  • Uyum güçlükleriyle baĢa çıkma  

  • ĠletiĢim becerilerinin kazandırılması  

  • Sınav kaygısıyla baĢa çıkma  

  • KiĢiler arası iliĢkilerdeki güçlüklerle baĢa çıkma  

Çınarcık MYO’nda kablosuz internet hizmeti var mı? 

GiriĢ ne Ģekilde olmaktadır? 

Vardır. Öğrencilerimiz kendilerine verilen kullanıcı adı ve 

Ģifresiyle girerek bu hizmetten yararlanabilir ancak Ģifrelerinin 

aktivasyon iĢlemi için Bilgi ĠĢlem daire BaĢkanlığı ile iletiĢime 

geçmeleri gerekmektedir. 

Çınarcık Meslek Yüksekokulu’nda Sosyal Kültürel ve 

Sportif imkânları nelerdir?  

Yüksekokulumuzda sosyal ve kültürel ve spor faaliyetleri 

öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenmektedir.  

Bölüm BaĢkanlıkları tarafından da mesleki ve kültürel amaçlı 

organizasyonlar düzenlenmektedir. 
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Çınarcık Meslek Yüksekokulunda aktif olan öğrenci 

kulüpleri nelerdir?  

Çınarcık Meslek Yüksekokulunda aktif olan öğrenci kulüpleri; 

Ritm-i Çınarcık Müzik Kulübü, 

Yerel Yönetimler AraĢtırma Kulübü, 

Siyaset ve Fikir Kulübü ile 

Simeranya ġiir Kulübü‟dür. 

Kulüp faaliyetlerine katılım ne Ģekilde olmaktadır? 

Kulüplere üyelikler isteğe bağlıdır. Öğrenci istediği kulübe 

baĢvurarak üye olablir. Aynı Ģekilde istediği zamanda kulüpden 

çıkabilir. 

Çınarcık Meslek Yüksekokulu’nda buluan programlar ilk 

mezunlarını ne zaman vermiĢtir ?  

PROGRAM ADI 
Öğrenci 

Aldığı Yıl 

Ġlk Mezun 

Verdiği Yıl 

Adalet 2010 2012 

Adalet (ĠÖ) 2011 2013 

Çocuk GeliĢimi 2011 2013 

Çocuk GeliĢimi (ĠÖ) 2012 2014 

Sosyal Hizmetler 2012 2014 

Sosyal Hizmetler (ĠÖ) 2013 2015 

YaĢlı Bakımı 2012 2014 

Yerel Yönetimler 2011 2013 

Yerel Yönetimler (ĠÖ) 2012 2014 

Özel Güvenlik ve Koruma 2012 2014 

Özel Güvenlik ve Koruma (ĠÖ) 2014 2016 

 

http://www.iku.edu.tr/TR/sss_11.php?id=1#1
http://www.iku.edu.tr/TR/sss_11.php?id=1#1
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Öğrencinin Ders Seçimi yapması zorunlu mudur zorunlu 

ise nasıl olacaktır? 

Dönem baĢlamadan öğrencilerin ders seçini yapması 

zorunludur.  

Ders seçimi iĢlemi http://obs.yalova.edu.tr  adresinden 

yapılacaktır. Öğrencilerin ders seçim ekranı her dönemin 

baĢında açılmaktadır. Ders seçimi tarihleri dönemler itibari ile 

değiĢmektedir. Ders seçimi tarihleri http://obs.yalova.edu.tr 

üzerinden duyurulmakta ayrıca akademik takvimde de ders 

seçim tarihleri  yer almaktadır. 

Ġkinci öğretim öğrencileri ile dönem uzantan öğrencilerin ders 

kayıt iĢlemini yapabilmesi için ilgili dönem harcını yatırması ve 

dekont üzerindeki Ģifreyi  girmesi gerekmektedir.  

 

 

 

http://obs.yalova.edu.tr/
http://obs.yalova.edu.tr/
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Birinci öğretim öğrencileri harç yatırmadığı için ödeme Ģifresi 

girmesine gerek yoktur. Bunun dıĢında tüm  ders seçimi 

iĢlemleri aynıdır. 

Öğrenci ders seçimini yaptıktan sonra sistemden aldığınız ders 

seçimlerinizi içeren çıktıyı 2 nüsha olarak çıkarmanız 

gerekmektedir. Daha sonra bu iki nüshayı danıĢman hocanız ve 

sizin imzalamanız gerekmektedir. Nüshalardan biri sizde diğeri 

ise danıĢman hocanızda kalacaktır. 

Ders seçimi yapmamanız durumunda (dönem harcını yatırmıĢ 

olsanız bile) dönem derslerine girme imkanınız 

bulunmamaktadır. 

ÇeĢitli sebeplerle ders seçini yapamadıysanız en kısa sürede 

danıĢman hocanızla ve öğrenci iĢleri ile iletiĢim geçmeniz 

gerekmetedir. 

Ders seçimlerinin yapıldığı obs sistemine nasıl girileceği video 

yardımıyla açıklanmıĢtır. 

http://obs.yalova.edu.tr  sistemine ilk giriş 

Yalova Üniversitesi - Çınarcık MYO obs sistemine 

giriĢ 

http://www.youtube.com/watch?v=0kcR6tWnvg0 

 

 

Seçmeli olarak gözüken dersleri seçme zorunluluğumuz 

var mıdır? Var ise kaç tanesini seçmemiz gerekiyor? 

Evet vardır. Kaç tane seçmeli ders seçeceğiniz Yerel 

Yönetimler Programı özelinde dönemler itibari ile farklılık 

göstermektedir. 

Dönem Seçilmesi Gereken Seçmeli Ders Sayısı 

1. Dönem Seçmeli dersler arasından bir ders 

2. Dönem Seçmeli dersler arasından iki ders 

3. Dönem Seçmeli dersler arasından üç ders 

4. Dönem Seçmeli dersler arasından iki ders 

Kayıtlandığınız derslerde değiĢiklik yapmak isterseniz ne 

yapmalısınız? 

DanıĢmanınız onay verinceye kadar seçtiğiniz dersler üzerinde 

değiĢiklik yapma yetkisine sahipsiniz. Ancak danıĢmanınız onay 

verdiyse, kayıt yenileme bitiĢ tarihine kadar danıĢmanınızla 

iletiĢim kurarak seçtiğiniz derslerde değiĢiklik yapabilirsiniz.

http://obs.yalova.edu.tr/
http://www.youtube.com/watch?v=0kcR6tWnvg0
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Çınarcık Meslek Yüksekokulu‘na nasıl ulaĢabilirim? 

Çınarcık, Yalova Ģehir merkezi arası 15 km olup  Ġstanbul, 

Kocaeli ve Bursa baĢta olmak üzere il merkezine aktarmasız 

ulaĢım kolaylıkla sağlanabilmektetir. Yalova merkezden 

Çınarcık‟a düzenli minibüs seferleri mevcuttur. Yalova ve 

Çınarcık Ġlçesinden Ġstanbul‟a deniz yolculuğu 

yapılabilmektedir. 

Yalova Merkez’den Çınarcık’a GeliĢ 

Karayolu:Yalova-Çınarcık hattında çalıĢan minibüs ve otobüs 

seferleri ile Yalova Merkez‟den Çınarcık‟a ulaĢım mümkündür. 

Minibüs ve otobüsler Ġdo Ġskelesinin yanındaki alandan 

kalkmaktadır.

 

Yalova Terminal’den Çınarcık’a GeliĢ 

Karayolu: ġehir merkezinden geçen minibüslere bindikten 

sonra, Yalova-Çınarcık Minibüsleri ve Çınarcık Belediyesinin 

otobüsü ile Yalova Merkez‟den Çınarcık‟a ulaĢım mümkündür. 

Ġstanbul’dan Çınarcık’a GeliĢ 

Karayolu: Ġstanbul-Çınarcık, arabayla körfezi dolaĢtığınızda 

160 km'dir.  

Deniz Yolu: Bostancı'dan, Yenikapı'dan, Kartal'dan, 

Kadıköy'den, Sirkeci'den, Pendik'den Yalova'ya / Çınarcık'a 

çeĢitli seferler vardır. www.ido.com.tr 'den tüm vapur saatlerini 

ve en son değiĢiklikleri öğrenebilirsiniz. 

http://www.iku.edu.tr/TR/sss_11.php?id=1#112
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Ayrıca Turyol‟un Eminönü ve Kadıköy‟den Çınarcık‟a karĢılıklı 

seferleri vardır. Sefer bilgilerini www.turyol.com „ dan 

öğrenebilirsiniz. 

Ġdo ve Turyol‟un sefer sayı ve saatleri yaz ve kıĢ döneminde 

farklılık arz etmektedir. 

 

Bilgi: Diğer illerden Yalova‟ya gelenler yukarıdaki ulaĢım 

bilgilerini takip ederek Çınarcık‟a ulaĢabilirler. 

Meslek Yüksek Okullarının Özellikleri nelerdir? 

Meslek Yüksekokulu; mesleki ve teknik eğitimle kamu ve özel 

sektörün ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kalifiye personel 

ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik iĢ kaynağının yartılması 

amacıyla lise öğretimi sonrası iki yıl eğitim verir. 

Çınarcık’ta kalabileceğim misafirhane/devlet yurdu ve özel 

yurtlar bulunmakta mıdır? 

Çnarcıkta devlet yurdu bulunmamaktadır. Öğrenciler 

Konaklama ihtiyacını, özel pansiyonlar ile eĢyalı veya eĢyasız  

evler tutarak karĢılamaktadır. 

http://www.turyol.com/
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Çınarcık Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilere yönelik 

burs veriliyor mu? 

Evet veriliyor. Ġki türlü burs imkanı bulunmaktadır. Bunlar; 

yemek bursu ile maddi bursdur. 

Burs BaĢvuruları nereden ve nasıl yapılır? 

Ġnternet üzerinden Özlük Bilgi Formu doldurularak Öğrenci 

iĢlerine doldurduğunuz baĢvuru formu verilerek yapılır. Özlük 

Bilgi Formu ile öğrenci iĢlerine baĢvuru yaptığınız takdirde 

üniversite üzerinden verilen özel kurum ve kuruluĢların 

burslarına da baĢvuru yapmıĢ sayılırsınız. 

 Öğrenim ve Katkı kredisi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu 

burslarına ait bilgi için http://www.kyk.gov.tr adresini ziyaret 

edebilirsiniz.   

Burs BaĢvuruları ne zaman yapılır? 

Programlara yeni kabul edilen öğrencilerin ve eski öğrencilerin 

burs baĢvuruları Ekim ayında yapılır.   

Burs BaĢvurularında süreç ne Ģilde iĢler?  

Ġlk olara burs baĢvuru süresi içinde öğrenci burs baĢvuru 

formunu doldurarak öğrenci iĢlerine vermeniz gerekmektedir. 

Daha sonra gerekli görüldüğü takdirde burs komisyonu burs 

baĢvurusunda bulunanlar öğrenciler ile sözlü mülakatta 

yapılabilmektedir. 

 Burs sonuçlarını nereden öğrenebilirim, tarafımıza bizzat 

bilgi veriliyor mu? 

KYK Bursları hariç diğer burs sonuçlarını Öğrenci ĠĢleri Daire 

BaĢkanlığı web sayfası Burs ve Yardım bölümünde "Burs 

Duyuruları" kısmından öğrenebilirsiniz. Burs sonuçları 

öğrencilere bildirilmemektedir.  

 

 

 

http://www.kyk.gov.tr/
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Ara sınıfta not ortalamasına göre baĢarı bursları var 

mıdır? 

Hayır, ara sınıfta not ortalamasına göre baĢarı bursları 

bulunmamaktadır.  

Fakat 2.öğretim öğrencileri ilk %10‟luk dilime girdikleri 

takdirde yatırdıkları harç parasını geri alırlar. Öğrenci iĢleri bu 

kiĢileri dönem baĢladıktan sonra duyuru panosunda 

duyuracaktır. 

Burs ödemeleri ne zaman ve nereye yapılmaktadır? 

Burs ödemeleri eğitim öğretim yılı boyunca devam eder. Burs 

ödemeleri öğrencilerimizin kendi adlarına açtırdıkları banka 

hesaplarına yapılır.   

Hali hazırda burs almaktayım, bu yıl da burs baĢvurusu 

yapmak için tekrar evrak hazırlamam gerekir mi? 

Evet gerekiyor. Yeni yapılan her burs baĢvurusunda yeni 

tarihli evraklar hazırlamanız gerekmektedir. 

Burs baĢvurularında evrakları faks olarak kabul ediyor 

musunuz? 

Hayır edilmiyor. 

Burs Takvimdeki baĢvuru süresini ve ilan edildikten sonra 

yapılması gereken iĢlemler için süreyi kaçırdım, ne 

yapabilirim? 

BaĢvuru süresini ve yapmanız gereken iĢlemler için süreyi 

kaçırdığınız takdirde bir sonraki seneyi beklemeniz 

gerekmektedir.
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Sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim? 

Dersin Öğretim elemanından, Bölümünüze ait duyuru 

panolarından ve 

http://www.yalova.edu.tr/cinarcikmeslekyuksekokulu web 

sayfası duyurular kısmından öğrenebilirsiniz.  

Derslerime ait sınav notlarımı göremiyorum? 

Sınav sonuçları dersin öğretim elemanı tarafından öğrenci 

otomasyon sistemi üzerinde ilan edilmemiĢ olabilir. Sizle 

beraber sınava girenlerin sonuçları ilan edilmesine rağmen sizn 

sınav sonucunuz açıklanmadıysa, dersin hocasına veya öğrenci 

iĢlerine danıĢınız. 

Yoklama ve sınav listesinde adımı göremiyorum? 

Dersi seçmemiĢ ya da danıĢmanınız tarafından ilgili derse iliĢkin 

ders onayınız gerçekleĢmemiĢ olabilir. Bu durumda 

danıĢmanızla görüĢünüz.  

Sınav sonuçlarına itirazlar nasıl yapılabilir? (form 

eklenecek) 

Ögrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen bes isgünü içerisinde 

ilgili form doldurularak öğrenci iĢlerine basvurarak sınav 

kagıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Ġlgili ögretim 

elemanı sınav kagıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç bes 

isgünü içinde degerlendirir ve sonucunu bölüm baskanlıgına 

bildirir. 

 

Aynı saatte birden fazla sınavım olması nedeniyle bazı 

sınavlara giremedim. Ne yapabilirim? 

Aynı gün ve saatte sınavları çakıĢan öğrencilere, giremedikleri 

sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki 

öğrencilerin de belirtilen süre içinde ilgili form ile öğrenci 

iĢlerine baĢvurmaları zorunludur.   

Yukarıda ki sebebin dıĢında herhangi bir nedenle sınava 

girememiĢ olan öğrenciler, mazeret sınavı hakkını nasıl elde 

edebilirler?  

Mazeret sınavı için baĢvuru, mazeret süresinin bitiminden 

itibaren beĢ isgünü içinde mazeretini gösteren belgeler ile ilgili 

meslek yüksekokulu müdürlügüne yapılır. Faks ile yapılan 

http://www.yalova.edu.tr/cinarcikmeslekyuksekokulu


SINAVLARLA ĠLGĠLĠ SORULAR 

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Sayfa 13 
 

basvurularda belgenin aslı beĢ isgünü içerisinde müdürlüge 

teslim edilir. Bu süre dısında yapılan basvurular geçersizdir. 

Bitirme sınavına (final) girilemediği takdirde bütünleme 

sınavına mazeretsiz girilebilmektedir 

Mazeretli olduğum günler içinde yapılan sınavlara 

katılabilir miyim? 

Öğrenciler mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara 

katılamazlar. Mazeretli olup da sınavlara katılan öğrencilerin 

sınavları geçersiz sayılır. 

Yıl içinde yapılan final sınavlarına katılma hakları 

nelerdir? 

- Derse kayıtlanmıĢ olmak 

- Teorik derslerin yüzde 70‟ine katılmak 

- Uygulamalı derslerde uygulamaların yüzde 80‟ine katılmak 

- Uygulamalarda baĢarılı olmak 

Kaç dersten bütünleme sınavına girebilirim? 

KoĢulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen 

veya girdiği halde baĢarısız (FF) ya da koĢullu baĢarılı (DD) ve 

(DC) harf notu alan öğrenciler, bitirme sınavından sonra yapılan 

bütünleme sınavına girebilirler. 

Devamsızlık sonucu (DZ) alarak baĢarısız olan öğrenciler 

KoĢulları yerine getirmediklerinden, ilgili derse ait bütünleme 

sınav hakkından yararlanamazlar. 



KATKI PAYI 

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Sayfa 14 
 

Katkı payı var mıdır?  BaĢkası benim adıma ödeyebilir mi? 

Dekontu öğrenci iĢlerine verme zorunluluğu varmıdır? 

1.Öğretim öğrencileri için Katkı Payı ve Harç ödemesi yoktur. 

Ancak normal öğrenim süresini aĢan öğrenciler katkı payı 

ödemesi yapmaktadır. 

2.Öğretim öğrencileri için öğrenim ücreti vardır. 

BaĢkası sizin adınıza ödeyebilir. Öğrenci iĢlerine dekont verme 

zorunluluğu yoktur. Fakat istenildiğinde ibraz etme zorunluluğu 

vardır.  

Katkı payı ve Öğrenim Ücretlerini kim belirler? 

Katkı payı ve öğrenim ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu 

tarafından belirlenmektedir.  

Katkı payında farklılıklar var mı? 

 Katkı payı; Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu 

bölüm/programlarına göre farklılık göstermektedir. 

Katkı payı zamanında ödenmezse ne olur? 

Katkı payı zamanında ödenmezse öğrenci kayıt yaptıramaz ve 

o yarıyıl öğrenim hakkını kaybeder. Ġlgili döneme ait katkı 

payını ödemeyen öğrenciler o dönem için öğrencilik haklarından 

yararlanamaz ve herhangi bir iĢlem yaptıramazlar. 

Herhangi bir nedenle öğrencilerin kaydının silindiği 

durumlarda, katkı payı geri ödenir mi? 

Bakanlar Kurulu katkı payları uygulama esasının 27. maddesi 

gereğince Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sınavını kazanarak 

kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren veya okul 

değiĢtiren öğrencilerin katkı payı ücretleri geri ödenmez.  
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Ġkinci öğretim öğrencileri katkı payı iadesini hangi 

koĢullarda alabilmektedir? 

Ġkinci öğretim programına kayıtlı öğrencilerin en baĢarılı yüzde 

onluk dilime giren öğrencileri baĢarılı oldukları döneme iliĢkin 

ödedikleri harçları geri alabilmektedir.  

BaĢarı sıralamasında Not ortalaması esas alınır. Öğrencinin 

diğer dönemlerden baĢarısız olduğu ders var ise baĢarı sırasına 

giremez. 

Harç iadesi için ne yapmak gerekiyor? 

 Dönem harcınına iliĢkin banka dekontunu aslı, öğrencinin 

kendisine ait banka hesap bilgileri (IBAN numarası, banka adı 

ve Ģube adı) ile birlikte yüksekokulumuz öğrenci iĢlerine dilekçe 

ve dekontun orijinali ile müracaat edilmesi gerekiyor..  

 Katkı payı iadesi için gereken belgelerden banka 

dekontumun aslı yok. Ne yapabilirim? 

Katkı payını yatırmıĢ olduğunuz bankadan ödeme yaptığınız 

tarihi belirterek dekontunuzu yeniden isteyebilirsiniz ya da 

ödeme yaptığınıza iliĢkin dekont çıktısına aslı gibi onayı 

yaptırabilirsiniz. 

 Banka hesabım yok. Bir tanıdığımın IBAN numarasını 

vererek ödeme iadesi alabilir miyim? 

Ödeme iadesi yalnızca sizin IBAN numaranıza 

yapılabilmektedir. 

 Daha önce ödeme yaptığım banka ve iade için IBAN 

numarasını verdiğim banka aynı olmak zorunda mı? 

Daha önce ödeme yaptığınız banka ve iade için bildirdiğiniz 

kendinize ait banka hesabı aynı bankaya ait olmak zorunda 

değildir.  
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Eğitim ve öğretim ile alakalı yönetmelik, yönerge, ilke, usul 

ve esaslara nerden eriĢebilirim? 

Üniversitemiz web sayfasından ulaĢabilirsiniz. Bilgiler 

Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı baĢlığı altında yer almakadır. 

Ders Geçme notu nedir? 

Üniversitemizde bağıl degerlendirme sistemi ile öğrenci notları 

değerlendirilmektedir.Dolayısıyla sınıfın ortalamasına göre ders 

geçme notu değiĢebilmektedir. 

Ġki durumda sınıf ortalamasına bakılmaksınız öğrenci dersten 

baĢarısız sayılır. 

1.Durum: Final sınavı notunuz 40 puanın altında ise o dersten 

ortalamanız ne olursa olsun baĢarısız sayılırsınız. 

2.Durum: Ders ortalamanız 35 puanın altında olduğunda sınıf 

ortalamasına bakılmaksızın o dersten baĢarısız sayılırsınız 

Kredisiz dersler not ortalamasına katılmaz. Not ortalamasına 

katılmayan dersler baĢarılı ve baĢarısız Ģeklinde değerlendirilir. 

Bu derslerden 50 ve üzeri not ortalamasını sağlayanlar baĢarılı 

sayılır. 

Notlarımı nereden öğrenebilirim? 

Öğrenci Bilgi Sistemine(OBS) girerek dersin öğretim görevlisi 

tarafından iĢlenen notlarınızı görebilirsiniz.  

( http://obs.yalova.edu.tr )  

Dönem not ortalaması nedir?  

Yarıyıl Not Ortalaması (YNO): Öğrencilerin, tamamladıkları 

yarıyılda almıĢ oldukları derslere ait baĢarı notları kullanılarak 

hesap edilen ortalamadır. 

Genel not ortalaması nedir? 

Genel Not Ortalaması (GNO) öğrencilerin kayıtlı oldukları 

eğitim-öğretim programında almıĢ oldukları tüm derslere ait 

baĢarı notları kullanılarak hesap edilir. 

 

http://obs.yalova.edu.tr/
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Sınıf geçmek için not ortalamam kaç olmalı? 

Not ortalamalarının hesabında A‟dan F‟ye kadar olan notlar 

hesaba katılır.Muaf, BL ve BZ  notları not ortalaması 

hesaplanmasında hesaba katılmaz. ( Not açılımı için bkz: Harfli 

sistemde notların karĢılığı nedir?) Tekrar edilen derslerde; alınan 

en yüksek not, not ortalamaları hesabında dikkate alınır. 

Herhangi bir yarıyıl sonunda, GNO‟ları 2.00 ve daha yüksek 

olan öğrenciler BaĢarılı Öğrenci sayılırlar. 

Harf Notlarının Sayısal KarĢılığı Nedir? 

Başarı Notu Katsayısı Başarı Derecesi 

AA 4.0 Başarılı (mükemmel) 

BA 3.5 Başarılı (pekiyi) 

BB 3.0 Başarılı (iyi) 

CB 2.5 Başarılı (orta) 

CC 2.0 Başarılı (geçer) 

DC 1.5 Şartlı Başarılı 

DD 1.0 Şartlı Başarılı 

FD 0.5 Başarısız 

FF 0.0 Başarısız 

 Not Ortalama Mı Nasıl Hesaplanır? 

Not hesaplama modülüne seçtiğiniz derslerden aldığınız harf 

notlarını girerek ortalamanızı hesaplamanız mümkündür. 

Üniversite giriĢ yılınıza uygun olan not modülünü Çınarcık 

MYO internet sitesinden indirebilirsiniz. 

http://www.yalova.edu.tr/cinarcikmeslekyuksekokulu 

Zorunlu Ders, Seçmeli Ders ve Ön KoĢul Dersleri ne 

demektir?  

Zorunlu Ders: Bölüm ve programlarda öğrencinin alması 

gereken dersleri içerir. 

Zorunlu Alan Dışı Ders(YUZEM Dersleri): 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu‟nun 5‟inci maddesinin (ı) bendinde 

belirtilen Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Türk Dili ve 

Edebiyatı ile Ġngilizce olarak belirtilen derslerdir.  

http://www.yalova.edu.tr/cinarcikmeslekyuksekokulu
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Seçmeli Alan Dersi: Öğrencinin zorunlu dersler dıĢında 

aldığı seçmeli meslek dersleridir.  

Ders Bırakma, Ders Ekleme ve Dersten Çekilme nedir?  

Öğrenciler ders yükü ile ilgili kısıtlamalar saklı kalmak koĢulu 

ile akademik takvimde belirtilen süreler içinde, kendi istekleri 

ve akademik danıĢmanlarının önerisi ve bölüm baĢkanının onayı 

ile yarıyıl kayıtları sırasında aldıkları derslerden bazılarını 

bırakabilirler ve/veya yeni dersler alabilirler. 

 

Hangi durumlarda ders tekrarı yapmak zorunda kalırım? 

BaĢarısız olduğunuz dersleri almanız zorunludur. (FF,FD) aksi 

halde mezun olamazsınız. 

Dönem öncesi ders seçiminde kredi sınırlandırması var 

mıdır? Var ise sınırlandırmaya kıstasları nelerdir? 

Öğrencinin ortalamasına göre seçeceği kredi sayısı 

değiĢebilmektedir. 

Genel not ortalaması 1.60’ın altında ise, üst yarıyıldan yeni 

ders alamazlar ancak basarısız oldukları alt yarıyıl derslerini 

tekrar ederler. 

Genel not ortalaması 1.60 ile 1.79 arasında ise, normal 

dönemdeki AKTS kredi yükü kadar derse kayıt yaptırabilir. 

Genel not ortalaması 1.80 veya üzerinde ise, normal 

dönemdeki ders kredi yükünün %30 fazlası kadar derse kayıt 

yaptırabilirler. Bu oran danısmanın onayı ile %40‟a kadar 

yükseltilebilir. 

Kredi sınırlandırması nedeniyle derslerimin tamamını 

seçemiyorum önceki dönemlerde baĢarısız olduğum dersleri 

öncelikle almak zorunda mıyım? 

Evet. Ögrenciler öncelikle baĢarısız olduğu alt dönemdeki 

dersleri seçerek kayıt yaptırmak zorundadır. 

BaĢka Bölüm veya Programdan Ders Alabilir Miyim? 

Ögrenciler, AKTS kredi degerleri az olmamak sartıyla; 

öncelikle kendi bölümünden, çakısması halinde 

fakültenin/yüksekokulun baska bölümlerinden veya 

Üniversitenin diger bölümlerinden danısmanının onayı ve ilgili 

birim yönetim kurulu kararıyla ders seçebilirsiniz.  
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Notlarımı yükseltmek istiyorum. Daha önce almıĢ olduğum 

dersleri not yükseltmek amacıyla yeniden alabilir miyim? 

Genel not ortalamalarınızı yükseltmek amacıyla, daha önceki 

yarıyıllarda almıĢ olduğunuz dersleri tekrarlayabilirsiniz. 

Tekrarlanan derslerde alınan en son alınan not geçerlidir. GNO 

ve YNO hesaplamaları buna göre yapılır. 

Öğrenci Bilgi/Kayıt sistemine nasıl ulaĢabilirim? 

http://obs.yalova.edu.tr adresinden programa ulaĢabileceklerdir 

http://obs.yalova.edu.tr/
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Öğrenci Belgesi nedir? Nasıl alabilirim? 

Öğrenci Belgesi, üniversitemize kayıtlı ve öğrencilik 

haklarından yararlanan öğrencilerin üniversitemizde öğrenci 

olduklarını gösteren belgedir. 

 

Öğrenci belgesi almak için öğrencilerimiz öğrenci iĢlerinde 

bulunan „‟Öğrenci Belge Talep Formu‟‟ doldurarak baĢvuruda 

bulunabilirler.  

Belgede herhangi bir açıklama yapılması isteniyorsa “Öğrenci 

Belge Talep Formu” üzerinde itenilen açıklama belirtilir. 

Transkript nedir? Nasıl alabilirim? 

Öğrencilerin dönemlik olarak not dökümlerinin yer aldığı 

belgedir. Öğrenci iĢlerinden edinilebilir. 

Transkript ve Öğrenci Belgesini benim adıma baĢkası 

alabilir mi? 

-          Ġlgili Belgeler, öğrenci iĢleri‟ne bizzat baĢvurarak 

alınabilir.  

-          Öğrencinin Ģahsi baĢvurusu sonucunda hazırlanan 

belge, öğrencinin kendisi dıĢındaki herhangi bir Ģahsa teslim 

edilmemektedir.  

Öğrenci Belgesi baĢvurudan ne kadar zaman sonra 

alınabilir? 

Öğrenci ĠĢlerine müracaat edilerek 1 gün içerisinde temin 

edilebilir. 

Öğleden önce baĢvuruda bulunanlar aynı gün içinden. 

Öğlenden sonra baĢvuranlar belgelerini bir sonraki gün 

alabilirler. 

Online olarak öğrenci belgesi ve transkript alınabilir mi? 

Hayır.  
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Lise Diplomamı ve eklerini alabiliyor mu? Alına biliyor ise 

benim yerime baĢkası alabilir mi? 

Öğrenci iĢlerinden, sadece aslı gibidir onaylı diploma 

fotokopisini alabilirsiniz. Diplomanızı/ diploma ekinizi sizin 

yerinize alacak kiĢiyi belirten noter onaylı vekalet ile baĢvuru 

yapmanız gerekmektedir. 

Mezuniyet diplomamı kaybettim. Ġkinci bir kopyasını 

sizden alabilir miyim? 

Diploma orijinal tek kopya olarak hazırlanır ve mezunlara 

verilir. Öğrenci ĠĢlerinde kopyası bulunmaz. Kaybedenler için 

Yalova Üniversitesi Diploma, diploma eki ve diğer belgelerin 

Düzenlenmesine iliĢkin yönergenin 13. Maddesine göre iĢlem 

yapılır. 

“Madde 13 – (1)Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi 

veya sertifikasını değiştirmek veya yenilemek isteyenlere 

aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda ilgili 

yönetim kurulu kararıyla bir defaya mahsus olarak ikinci bir 

nüshası verilebilir. 

a) Diploma, diploma eki veya geçici mezuniyet belgesini 

kaybeden kişi, başvuru dilekçesi(gerekçeli), onaylı nüfus 

cüzdanı sureti (fotoğraflı), iki adet vesikalık fotoğraf ile Öğrenci 

İşleri DaireBaşkanlığı’na başvurur. 

b) Düzenlenen ikinci nüshalarda ön sağ üst köşesinde "ikinci 

nüsha" olduğu yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan 

ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır. 

c) Kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla, 

yırtılan, herhangi bir nedenle tahrip olan veya zorunlu 

nedenlerle tümüyle yeniden düzenlenmesi gereken 

diplomaların/belgelerin yerine yenisi hazırlanır. 

Diploma/belgesini değiştirmek isteyen kişi, bir dilekçe ile 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurur. Dilekçe'ye eski 

diploma/belge, onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı), iki adet 

vesikalık fotoğraf eklenir. Düzenlenecek olan diploma/belgenin 

her iki yüzüne de "Yeniden Hazırlanmıştır" ibaresi ile yeniden 

hazırlandığı tarih yazılır ve düzenleme tarihinde görevde 

bulunan ilgili birim yöneticisi ve Rektör tarafından imzalanır. 

ç) Aldığı belgenin ikinci nüshasını kaybedenlere başka nüsha 

verilmez. Ancak kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin 

düzenlenmesinde ikinci nüsha verilmesi usulü uygulanır.”
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KAYIT YENĠLEME 

Kayıt yenileme hangi süreler içerisinde yapılır? 

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilen 

akademik takvime göre yapılır. Öğrenciler her yarıyıl baĢında, 

bizzat müracaat ederek en geç eğitim-öğretimin baĢladığı ilk 5 iĢ 

günü içerisinde kayıt yeniletmek ve katkı payını yatırmak 

zorundadırlar. 

Belirlenen sürelerde kaydını yenileyemeyen öğrenciler ne 

yapabilirler? Yalova Üniversitesi Senatosunca kayıt 

yenilemeler için ek süre verilirse o süreler içinde kaydını 

yenileyebilir. 

Kaydını yeniletmeyen öğrencinin durumu ne olur? 

Öğrencinin kayıtlanmadığı dönem, öğrenim süresinden sayılır 

ve öğrenci bir dönem kaybetmiĢ olur. O dönem derslere ve 

sınavlara alınamadığı gibi, öğrencilik haklarından da 

yararlanamaz. 

KAYIT SILME 

Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliğinin 30. Maddesi uyarınca Açık ögretim hariç olmak 

üzere bir baska yüksekögretim kurumunda kayıtlı ögrenci 

olmanız durumunda üniversite ile ilisiğiniz kesilir. 

Kendi istegi ile Üniversiteden ayrılacak olan öğrenciler 

Öğrenci iĢlerinee yazılı olarak basvurması gerekmektedir. 

Üniversiteden ayrılan ögrencilerin tüm ögrencilik hakkı sona 

erer. 

KAYIT DONDURMA 

Kayıt dondurma nedir? Hangi durumlarda kayıt 

dondurulabilirim? 

Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliğinin 34. Maddesi uyarınca  

(1) Ögrencinin akademik izin talebi, bir dilekçe ve belgeleriyle 

birlikte, ilgili meslek yüksekokulu müdürlügüne yapılır. 

Akademik izin talepleri, haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde 

ilgili kurullar tarafından degerlendirilir ve alınan karar, Ögrenci 
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ĠĢleri Daire Baskanlıgına ve ilgili ögrenciye yazılı olarak 

bildirilir. 

(2) Akademik izin isteklerinin yarıyıl basında ilk on isgünü 

içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve 

beklenmedik haller dısında bu süreler bittikten sonra yapılacak 

basvurular isleme konulmaz. 

(3) Ögrencilere, her defasında en fazla iki yarıyıl olmak üzere, 

toplam dört yarıyıla kadar akademik izin 

verilebilir. 

(4) Akademik izinli olan ögrenciler, derslere devam edemez ve 

sınavlara giremez. Akademik izinli oldukları 

süreler ögretim süresinden sayılmaz. 

(5) Saglık nedenleriyle bir yarıyıldan fazla akademik izinli 

sayılan ögrenci, izinli oldugu dönemde kayıt 

yaptırmak istediginde, ögrenimine devam edebilecegini 

belgeleyen bir saglık raporu ile belgelendirmek sartıyla, ilgili 

kurulların kararıyla kaydını yaptırabilir. Diger nedenlerle bir 

yarıyıldan fazla akademik izinli olan ögrenciler izinli 

oldugu dönemde kayıt yaptırmak istediginde yazılı olarak 

basvurdukları takdirde ilgili kurulların kararıyla kayıt 

yaptırabilirler. 

(6) Tabii afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin 

kaldırılması gibi önceden bilinemeyen 

nedenlerle yarıyıl süresi içinde veya sınav döneminde izin 

verilebilir. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde ögrenci 

yarıyıl basından itibaren izinli sayılır. Sınav dönemi basında 

veya sınav dönemi içinde izin alındıgında, bu izin 

verildigi tarihten geçerli olup, ögrencinin izin tarihini izleyen 

veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları 

saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen ve o dersin 

sınavının açılacagı ilk sınav döneminde kullanılır. 
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Kimlik kartı, bütün öğrenim süresince geçerli midir? 

Üniversitemize ilk kayıt esnasında öğrenciye kimlik kartı verilir. 

Bu kart, her yıl bandrol yapıĢtırılması koĢuluyla öğrenim 

süresince geçerlidir. Bandrol yapıĢtırmayanlar, öğrencilik 

haklarından yararlanamaz ve hizmet talebinde bulunamazlar. 

Bandroller, kayıt yenileme iĢleminden sonra ilgili öğrenci iĢleri 

biriminden temin edilir. Öğrenci Kimlik Kartları elektronik 

cüzdan olarak yemekhane hizmetlerinde de kullanılmaktadır. 

Öğrenci kimliğimi kaybettim ne yapmalıyım? 

Yeniden Öğrenci Kimlik Kartı Talep edecek öğrencilerimizin 

aĢağıdaki belgelerle birlikte Birim Öğrenci iĢlerine baĢvurmaları 

gerekmektedir. 

a) Yazılı baĢvuru (örnek Form nosu oluĢtur) 

b) Kayıp Ġlanı (Yerel veya Ulusal bir gazetede çıkmıĢ ilan) 

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

Müracaatınızdan 15 gün sonra ilgili bankadan kartınızı 

sorgulayarak alabilirsiniz. Kart basım süresi bankaların kart 

basım durumuna göre değiĢilik arz edebilir. 

Askerliğimi nasıl tecil ettirebilirim? 

Erkek öğrencilerin ilk kayıt yaptırdıklarında ilgili askerlik 

Ģubelerine askerlik belgesi (EK-C2) Yüksekokul tarafından 

gönderilir. Tecil bilgisini www.turkiye.gov.tr  e-devlet 

kapısından öğrenebilirsiniz.  

Yatay geçiĢ yapmak istiyorum ne yapmalıyım? 

Yatay geçiĢ müracaatları eğitim-öğretim yılının baĢında yapılır 

O yıl alınacak öğrencilerle ilgili koĢullar ve gereken belgeler 

http://www.yalova.edu.tr  adresimizde ilan edilir. 

ġifrem hata veriyor ne yapmalıyım? 

Öğrenci iĢleri otomasyon sistemi giriĢ sayfasında yer alan 

Ģifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayın butonuna basın çıkan sayfada 

öğrenci numaranız ve gizli sorunuza cevap vererek Ģifrenizi 

yeniden oluĢturabilirsiniz. Aksi halde öğrenci iĢlerinden yardım 

talep edebilirsiniz. 

 

  

. 

http://www.turkiye.gov.tr/
http://www.yalova.edu.tr/
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 Ders içeriklerini nereden ve nasıl alabilirim?  

Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu 

Bölümlerinin web sayfalarında her bir programın ders içerikleri 

mevcuttur.  

Derslere devam durumu nasıl öğrenilir?  

Her dersin öğretim elemanından bilgi alınabilir. 

Alttan alınan derslerde devamlılık Ģartları nelerdir? 

Öğrenci alttan aldığı dersten daha önce devamsızlık nedeniyle 

kalmamıĢsa devam zorunluluğu yoktur. 

KoĢullu geçme nedir?  

Bir dersten DC veya DD notu alan (GANO‟su 1.80‟in üzerinde 

olması Ģartıyla) öğrenci o dersten koĢullu geçmiĢ sayılır.  

KoĢullu baĢarılı olduğum bir dersin notunu yükseltmek 

amacıyla sınava girdiğimde daha düĢük bir not alırsam ne 

olur?  

Bu durumda en son aldığı harf notu geçerli olacaktır. 

Akademik baĢarı not ortalamam nasıl hesaplanır?  

http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/44/yonerge/bagldeger

lendrme17122013.pdf adresinden ulaĢabilirsiniz. 

Onur Öğrencisi ve Yüksek Onur Öğrencisi nasil olunur? 

Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın dersleri kadar derse kayıt 

yaptıran ve yarıyılın not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler, 

onur öğrencisi ve 3.51-4.00 arasındaki öğrenciler, yüksek onur 

öğrencisi sayılırlar.  

Bu dereceleri elde edenler belgelerini öğrenci iĢlerine 

baĢvurarak alabilir. 

 

 

 

 

http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/44/yonerge/bagldegerlendrme17122013.pdf
http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/44/yonerge/bagldegerlendrme17122013.pdf
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2.Öğretimin normal öğretimden farkı nedir? Diplomada 

2.Öğretim olduğu yazılıyormu? 

Üniversitemizde 2.Öğretimin normal öğretimden farkı; ücret, 

puan ve saat farkının bulunmasıdır. Diplomada 2.öğretim olduğu 

yazılmamaktadır. 

  Notumu göremiyorum ne yapabilirim? 

Dersini aldığınız öğretim elemanıyla görüĢmeniz gerekir. 

Notları sisteme kimler giriyor ve ilan ediyor? 

Ders notlarını öğretim elemanı sisteme girmektedir 

DERS MUAFĠYETĠ  

Yabancı dil ve Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri dersi için 

muafiyet sınavı yapılıyor mu  

Yabancı Dil  ve Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Ders Muafiyet 

Sınavları Akademik takvimde belirtilen tarihlerde 

yapılmaktadır. Sınava girmak isteyen öğrenciler obs üzerinden 

yapılan önkayıt esnasında kayıt olabilirler. 

Bu dersleri BaĢka bir yükseköğretim kurumundan almıĢ 

olduğu dersleri belgelemek Ģartıyla muafiyet iĢlemleri 

yapılacaktır.
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Yaz Okulu nedir?  

Zaman yetersizliğiyle bazı dersleri alamayan, aldıkları dersten 

baĢarısız olan, not ortalamasını yükseltmek isteyen veya 

öğrencilere öngörülen sürede mezuniyet Ģansı sağlamak için güz 

ve bahar yarıyılları dıĢında yaz aylarını kapsayan dönem içinde 

uygulanan bir öğretim ve eğitim planıdır.  

Yaz okulu ders ücreti ne kadardır?  

Yaz okulu ders ücretleri, dersin açılacağı Fakülteye / 

Yüksekokula ve toplam (teorik + uygulama) ders saatine göre 

hesaplanır. Ayrıntılı ders ücretleri ders kayıtlarından önce 

Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı tarafınbdan ilan edilir.  

Yaz dönemi eğitim süresi ne kadardır?  

Kayıt ve sınav dönemleri hariç, eğitim süresi 6 haftadır. Bu 

süre yaz okulu ders geçme sınavlarını da kapsar. 

Yaz okulunda kayıtlanılan derslerde devam zorunluluğu 

aranmakta mıdır? 

 Yaz Okulunda  derslere devam zorunluluğu vardır. Yaz 

okulunda alınan dersin devam zorunluluğu daha önceki alınan 

dönemlerde alınmıĢ dahi olsa yaz döneminde devam 

zorunluluğunu kaldırmaz. Yaz döneminde alınan derslerin baĢarı 

notları, o derslerin ait oldukları dönemde alınmıĢ gibi iĢlem 

görür. 

Hangi derslerden yaz okulu açılır?  

Yaz okulunda açılacak olan dersler, Meslek Yüksekokulumuz 

yönetim kurulunda yıl sonunda görüĢülerek belirlenmektedir. 

Yaz okulunda bir öğrenci en fazla kaç kredi ders alabilir? 

Yaz döneminde en fazla 12 kredilik ders alınabilir.  
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Mezun olabilmek için not ortalamamın kaç olması 

gerekiyor? 

Kayıtlı olduğunuz ön lisans ve lisans eğitim-öğretim 

programlarının tüm gereklerini (staj, proje, uygulama vb.) baĢarı 

ile tamamladığınızda; GNO‟su 2.00 veya daha yüksek olmak 

koĢuluyla mezuniyete hak kazabilirsiniz.   

Mezun olmak için gerekli not ortalamasını (2,00) 

tutturamadım ne yapmalıyım? 

Öğrenci ilgili dönemin sonunda not yükseltmek amacıyla tek 

ders sınavına katılabilir. Tek ders sınavı sonucu not ortalamasını 

(2,00) tutturamamıĢsa ilk öğrenim döneminde öğrenim harcını 

ödemek koĢulu ile DD ve DC olan derslere kayıt yaptırabilirler. 

Mezun olabilmem için gerekli koĢul nedir? 

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi 

tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre baĢarıyla 

tamamlayan ve GANO‟ su 2,00 veya daha yüksek olan 

öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. 

Mezuniyet durumunda dönemlik ders yükü aĢılabilir mi? 

Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü normal ders yükü ile 

sınırlıdır. Ders yükünün aĢılabilmesi ile ilgili hükümler 

yönetmelikte belirtilmiĢtir. 

Mezuniyet döneminde olan öğrenciler için de bu kurallar 

geçerlidir. 

Belirtilen Sürelerde mezun olamadım, kaydım silinir mi? 

Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun 

olamayanlar ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koĢulu ile 

öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu 

durumdaki öğrenciler, ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri 

uygulamalara katılabilir. Bu öğrenciler, azami süreyi aĢmamıĢ 

öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaz; ancak, 

öğrencilik statüleri devam eder. 

Kaç krediyle mezun olabilirim ve mezuniyet Ģartı nedir? 

Bağlı olduğunuz müfredatınızdaki tüm dersleri alıp baĢarılı 

olmanız ve genel ganonuzun 2.00 ve üstü olması gerekmektedir. 
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Geçici mezuniyet belgesini nasıl alabilirim? 

Öğrenci ĠĢlerine baĢvurduktan sonra gün içerisinde alabilir. 

Geçici mezuniyet belgesi 1 kez düzenlenmek üzere öğrenciye 

teslim edilir. 

 

TEK DERS SINAVI 

Tek ders sınavına katılabilme koĢulu nedir? 

Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmıĢ yada 

kullanmamıĢ öğrencilerden, devam Ģartını yerine getirmiĢ 

olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için 

GANO‟ sunun en az 2,00 olma Ģartı hariç tüm gerekleri yerine 

getirmiĢ öğrencilere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla 

GANO‟ sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması 

koĢuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav 

hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir. 

Önceden almadığınız bir dersten tek ders sınavına girebilmeniz 

mğmkün değildir. 

Tek ders sınavına gireceğim dönem öğrenim harcı 

yatırmam gerekir mi? 

Tek ders sınavında baĢarılı olamayan ya da baĢarılı olup da 

gerekli GANO Ģartını sağlayamayan öğrenciler sınava 

girecekleri yarıyılın öğrenim harcını öderler   
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Staj koĢulları ve olanakları hakkında bilgi alabilir miyim?  

Meslek Yüksekokulu Bölümlerini kayıt yaptıran öğrenciler 30 

iĢ günlük staj yapmak zorundadır. 

Staj yapacak bütün öğrenciler MYO web sayfasında belirtilen 

staj yönergesini okumak ve stajla ilgili belgeleri doldurarak ilgili 

tarihlerdeki takibini yapmakla yükümlüdürler. 

Staj iĢlemleri ve staj süresince yaptırılan sigorta ile ilgili 

nereden bilgi alabilirim? 

Staj yapan öğrencinin sigortası Yüksekokulumuz tarafından 

ödenmektedir. 

Staj kosullarını yerine getirmediğimiz takdirde 

karĢılaĢacağımız sorunlar nelerdir? 

Staj kosulları yerine getirilmediği takdirde öğrencimiz mezun 

olamaz.  

Üniversite içinde öğrencilere çalıĢma imkanı sunuyor 

musunuz?  

Gerekli koĢullar sağlandıktan sonra kontenjanlar dahilinde 

Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıĢtırılmaktadır. 

Üniversitenizin staj olanağı sağlayan sanayi iĢbirliği 

çalıĢmaları var mı?  

Meslek Yüksekokulumuzda Stajlarla ilgili bir iĢbirliği 

anlaĢması bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz Staj yapacakları 

kurumu kandileri bulmakla mükelleftir.

http://www.iku.edu.tr/TR/sss_11.php?id=2#62
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Yatay geçiĢ nedir? Yatay geçiĢ yapmamın koĢulları ve 

iĢlemleri nedir? 

Üniversitenin programları arasında veya Üniversite ile diğer 

yükseköğretim kurumları arasında Senatonun belirlediği esaslar 

çerçevesinde yatay geçiĢ yapılabilir.  

Yatay GeçiĢ ĠĢlemleri ne zaman yapılır?  

Yalova Üniversitesi Öğrenci ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığınca ilan 

edilir.  

 Dikey GeçiĢ Sınavı (DGS) nedir?  

Lisans öğrenimine devam etmek isteyen Ön Lisans öğrencileri, 

ÖSYM‟nce yapılan Dikey GeçiĢ Sınavında baĢarılı olmaları 

halinde kendi alanlarının devamı olan Lisans programlarında 

okuma hakkı elde ederler. 

Yerel Yönetimler programı hangi lisans programlarına 

geçiĢ yapabilmektedir? 

Önlisans Programı DGS ile Tercih Edebileceği Lisans 

Programı 

Yerel Yönetimler Kamu Yönetimi 

Siyaset Bilimi 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Dikey GeçiĢ ön koĢulları neler? 

DGS baĢvuruları öğrenci tarafından takip edilir. Öğrencilerin 

GANOları dgsnot.osym.gov.tr adresine öğrenci iĢleri birimince 

öğrenci puanına ek puan oarak yansıtılmak üzere iĢlenir. 

Önlisans ile ilgili internette faydalanabileceğiniz siteler; 

http://www.dikeygecis.org/ 

http://www.nkfu.com/dgs-kontenjanlari-ve-taban-puanlari/ 

 

Diğer Üniversitelere nasıl yatay geçiĢ yapılıyor? 

Ġlgili üniversitenin akademik takviminde belirtilen tarihlerde 

Yatay geçiĢ yönetmeliğindeki koĢulları yerine getiren öğrenci 

yatay geçiĢ yapmak istediği Üniversiteye gerekli belgelerle 

baĢvuru yapar. BaĢvurusu kabul edilen öğrencinin özlük dosyası 

ilgili üniversite tarafından kaydı tamamlandıktan sonra istenir

http://www.dikeygecis.org/
http://www.nkfu.com/dgs-kontenjanlari-ve-taban-puanlari/
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Uzaktan Eğitim nedir? 

Derslere devam zorunluluğu olmayan, derslerin elektronik 

ortamda online veya ofline olarak yayınlandığı eğitim 

yöntemidir.  

Uzaktan Eğitim Nasıl Yapılacak? 

Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden, derslere ait ders notlarını 

takip edebilir, ders danıĢmanlarıyla sohbet edebilir, sınav 

tarihlerini öğrenebilir ve internet üzerinden vize sınavlarınızı 

olabilir ve sınav, ödev sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. 

Çınarcık Meslek Yüksekokulu’nda hangi derslerden 

uzaktan eğitim verilmektedir? 

 Türk Dili, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve 

Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri dersleri uzaktan eğitim 

yöntemiyle verilmektedir. 

Uzaktan Eğitim Sınav Sistemi Nasıldır? 

Yalova Üniversitesi YUZEM Koordinatörlüğü tarafından ilan 

edilen yerde ve zamanda çoktan seçmeli test usulü ile sınavlar 

yapılmaktadır. 

Kariyerimiz ile ilgili planlama yaparken üniversiteden 

yardım alacağımız birim varmı? 

DanıĢman öğretim elemanları bu konuda size yardımcı olabilir. 

Mezuniyet sonrası iĢ imkanları nelerdir?  

Çınarcık Meslek yüksekokulumuz bölümlerinden mezun olan 

öğrenciler; gerek kamu kuruluĢlarında gerekse özel sektörde iĢ 

imkanı bulabilmektedir.
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