

Yüksekokulunuza doğrudan ulaşabileceğim adres, telefon faks ve e-posta bilgileri nedir?

Telefon Santrali : +90 (212) 338 24 00 (40 hat) Faks Numarası : +90 (212) 338 24 28 A
dres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu (34473) Bahçeköy Sarıyer
– İSTANBUL – TÜRKİYE
E-Posta : omyo@istanbulc.edu.tr
Müdür 25102
Müdür Yardımcısı 25103
Müdür Yardımcısı 25104
Yüksekokul Sekreteri 25105
Öğrenci İşleri Bürosu 25024-25025
Personel Bürosu 25026


Yüksekokulunuza kayıt hakkı kazandım, kayıt için ne zaman gelmem gerekir? Bununla ilgili
önceden randevu almam gerekir mi? Kayıt adresiniz nedir?

İstanbul Üniversitesinin www.istanbulc.edu.tr adresinden kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin
yapmaları gerekenler bir kılavuz olarak sunulmaktadır. Aşama aşama neler yapmanız gerektiği, kayda
ne zaman, nereye gelmeniz gerektiği anlatılacaktır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile kayıt hakkı
kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri ÖSYM tarafından belirleniyor. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı için
03-07 Eylül 2018 tarihlerinde kayıt işlemleri yapılacaktır.


Yatay Geçiş ile kayıt hakkı kazandım, bilgi alabilir miyim?

Yatay geçiş ile kayıt kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından belirlenmektedir. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı için Kurumlararası
ve Kurum İçi yatay geçiş süreci için http://ogrenci.istanbulc.edu.tr/tr/duyuru/2018-2019-guz-yariyiliyatay-gecis-44004A0050007000390052004D0062005900480073003100 adresini takip etmeniz
gerekmektedir.


Yüksekokulunuzda oryantasyon programı var mı? Süreç nasıl işliyor?

Yüksekokulumuzda her eğitim öğretim yılı başında yeni kayıt öğrencilerimize tek oturum
halinde oryantasyon eğitimi verilmektedir.


Yüksekokulunuzda yabancı dil hazırlık eğitimi var mı?

Yüksekokulumuzda yabancı dil hazırlık eğitimi bulunmamaktadır.


Öğrenci otomasyon sisteminde e-posta adresim/telefonum bulunmadığından sisteme giriş
yapamıyorum e-posta adresimi/telefonumu nasıl tanımlayabilirim?

Yüksekokulumuza kayıt esnasında gerek ön kayıt gerekse kesin kayıt işlemlerinizde öğrenci
otomasyon sistemine iletişim bilgileriniz giriliyor. Eksik kalan ya da değişen iletişim bilgilerinizi
yüksekokulumuz öğrenci işleri bürosuna dilekçe ile başvurarak tanımlatabilirsiniz.


Öğrenci Belgesine ihtiyacım var. Öğrenci Belgemi nasıl alabilirim?

Öğrenci otomasyon sistemi üzerinden belge talepleri sekmesinden ya da yüksekokulumuz öğrenci
işleri bürosuna dilekçe ile başvurarak öğrenci belgenizi alabilirsiniz.


Kayıt Dondurmak istiyorum, bunun için ne yapmak gerekmektedir?

Kayıt dondurmak için belgelendirilebilir gerekçenizi (sağlık, maddi durum elverişsizliği, askerlik vb.)
yazmış olduğunuz dilekçe ve belgesi ile birlikte her eğitim öğretim dönemi ara sınavlarından önce
öğrenci işleri bürosuna başvurmanız gerekmektedir.


Kayıt Sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekmektedir?

Kayıt sildirmek için dilekçe ile öğrenci işleri bürosuna başvurmanız gerekmektedir.


Askerlik şubemden yazı geldi, askerliğimi nasıl tecil ettirebilirim?

Öğrenci İşleri bürosundan alacağınız askerlik durum belgesi ile askerlik şubenize başvuruda bulunarak
askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz.


Derslerime ait sınav notlarımı göremiyorum? Sınav listesinde adımı göremiyorum?

Sınavına gireceğiniz dersten devamsız/vizesiz olabilirsiniz, eğitim öğretim dönemi başında ders
kayıtlarında dersi seçmemiş olabilirsiniz ya da danışmanınız tarafından bu dersi almanıza onay
verilmemiş olabilir. Ya da ders kaydından sonra katkı payınızı yatırmadığınız için sistem sizi kayıtlı
göstermediğinden listelerde adınız çıkmıyor olabilir. Acilen öğrenci işleri bürosuna durumu bildiriniz.


Derslerime ait Başarı Notumu (Harf Notumu) sonuç açıklamasına rağmen hala göremiyorum?

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra 3 iş günü itiraz süresi vardır bu süre zarfında varsa itirazlar
değerlendirilir ve 3 iş günü sonunda başarı notları (harf notları) ilan edilir.


Ara Sınavlara giremedim, giremediğim sınavlara girebilir miyim?

Belgelendirilebilir bir mazeretiniz varsa ve ilan edilen süreler içerisinde belgeniz ile birlikte öğrenci
işleri bürosuna başvurunuzu yaparsınız, yönetim kurulunda değerlendirildikten sonra ara sınavlardan
sonra yapılan mazeret sınavlarına girebilirsiniz.


Sınava giremedim, raporum var, sınava girmem için geçerli olur mu?

Sadece ara sınavlar için rapor geçerli olup dilekçe ile öğrenci işleri bürosuna başvurunuzu yaparsınız
yine yönetim kurulunda değerlendirildikten sonra mazeret sınavlarına girebilirsiniz, giremediğiniz
bitirme sınavı yerine bütünleme sınavına girebilirsiniz.


Yatay Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim?

http://ormancilikmyo.istanbulc.edu.tr/ adresinde bölümler sekmesinden kayıtlı olduğunuz programın
hangi bölümlere geçiş hakkı olduğu bilgisini alabilirsiniz. Aynı zamanda yatay geçiş ile ilgili gitmek
istediğiniz Üniversitenin başvuru tarihlerini web sayfalarından takip edebilirsiniz.


Sınav tarihleri nasıl öğrenebilirim?

Yüksekokulumuz web sayfası (http://ormancilikmyo.istanbulc.edu.tr/) ve kampüs içindeki ilan
panolarımızdan öğrenebilirsiniz.


Kaç dersten bütünleme sınavına girebilirim?

Bitirme sınavına girmediğiniz veya girip kaldığınız ve isterseniz şartlı geçtiğiniz (DD ve DC harf notu
aldığınız) tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirsiniz.


Kayıt yenileme işlemini ne zaman, nasıl yapmam gerekiyor?

Kayıt yenileme tarihleri her eğitim öğretim yılı için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Senatosunun
belirlediği
akademik
takvimle
belirlenir.
Yüksekokulumuz
web
sayfası
(http://ormancilikmyo.istanbulc.edu.tr/) ve ilan panolarında görebileceğiniz gibi Üniversitemiz Öğrenci
işleri Daire Başkanlığının web sayfasından da akademik takvime ulaşabilir kayıt tarihlerini
öğrenebilirsiniz. Kayıt yenileme işlemleri öğrenci otomasyon sistemi üzerinden olup kayıt yenileme ve
ders seçme kılavuzuna öğrenci otomasyon sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz. 2018 – 2019 eğitim –
öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğrenim programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan
öğrencilerimiz, kayıtlarını e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapabileceklerdir. Mevcut
öğrencilerimiz ders kayıtlarını her dönem başında olduğu gibi İÜC Öğrenci Otomasyonu üzerinden
yapacaklardır.


Öğrenci Kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?

İ.Ü. C. Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Öğrenci kimlik kartı başlıklı 7.
Maddesi;
(1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair kimlik kartı verilir. Kimlik
kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel veya ulusal bir gazetede ilan
edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde ilgili öğrenci bürosuna sunulması gerekir. Bu durumda öğrenciye
Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.


Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa web sayfasından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasına
bağlandığınızda ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.


ABC dersinden 100 üzerinden XYZ almıştım ancak daha yüksek not bekliyordum bunun yeniden
incelenmesini istiyorum?

Öğrenci İşleri bürosuna sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içinde dilekçe ile
başvurmanız gerekmektedir.


Yüksekokulunuzda çift anadal/yandal imkânı var mıdır? Hangi programlar arasında
yapılabiliyor? Özel şartı var mıdır?

Yüksekokulumuzda çift anadal/yandal imkanı bulunmaktadır. Hangi programlar arasında
kontenjan verildiği her eğitim-öğretim dönemi başında web sayfamızdan ilan edilmektedir. Şartlarına
ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa web sayfasından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasına
bağlandığınızda ulaşabilirsiniz.


Yüksekokulunuzda geçme notu kaçtır? Sınıf geçmek için ortalamanın kaç olması gereklidir?

Yüksekokulumuzda geçme notu 45 tir. Sınıf geçmek için 4.00 üzerinden en az 1.80 ortalama olması
gerekmektedir. Mezun olmak için ise 2.00 ortalamanın sağlanması gerekmektedir. Bu ve benzeri
sorularınıza yine Üniversitemiz sayfasından ulaşabileceğiniz İ.Ü. C. Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği ile ayrıntılı yanıtlar bulabilirsiniz.


Yüksekokulunuzda üst sınıftan ders alma durumu var mıdır? Hangi derslerdir?

Evet ancak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinin 16. ve 23. maddelerinde belirtilen şartları taşıyan öğrenciler üst sınıfların seçimlik ya da
zorunlu derslerini alabilmektedir.


Dönem tekrarı yapmam durumumda Yüksekokulumu uzatmadan bitirme şansım var mıdır?
Dönem tekrarı yapma durumunda okulunuzu uzatmadan bitirme şansınız yoktur.



Mezun olduktan sonra diploma eki alma durumum nedir?
Başvuru yaptığınız takdirde diploma eki hazırlanmaktadır.



Mazeret sınavları ara sınavlardan sonra kaç gün içerisinde yapılmaktadır?

Mazeret sınavları Yönetmelik gereği Yönetim kurulunun belirlediği tarihlerde yapılır ve web
sayfasından ve panolardan ilan edilir.


Kayıt yenileme süresi geçtikten sonra kayıt yaptırabilir miyim?
İ.Ü. C. Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Kayıt yenileme başlıklı 9. Maddesi;

(1) Kayıt yenileme, öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders alma işlemini
tamamlayarak, katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi suretiyle gerçekleşir. Gerekli hallerde
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bu sürelerde değişiklik yapılabilir.
(2) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara giremezler;
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl 2547 sayılı Kanunda
belirlenen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan
belgelenebilir mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders
kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, ilgili birim yönetim kurulu karar verir.
(3) Öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde
belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.”


Erasmus başvuru tarihi ne zaman? Erasmus imkanları ve şartları nelerdir? Farabi başvuru tarihi
ne zaman? Farabi imkanları ve şartları nelerdir? Hangi değişim programları bulunmaktadır?

Bu sorularınızın yanıtlarına yine Üniversitemiz web sayfasından Öğrenci linkine tıklayarak ayrıntılı
bilgi alabilirsiniz.


Burada yer alan sorular dışında ki sorularınıza (http://ormancilikmyo.istanbulc.edu.tr/)
adresimizi inceleyip yanıt bulamaz iseniz sayfanın başında yer alan telefon numaralarından
bizlere ulaşabilirsiniz.

Yeni eğitim-öğretim yılının hepinize hayırlı olması dileğiyle, başarılar dileriz.
ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

