YEDEK ADAYLARIN DİKKATİNE!!!!
*21-25 Ağustos 2017: Süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan ve kayıt hakkını kaybeden adayların yerine
yedek adayların dilekçe ile başvuru yapması (Dilekçelerin Enstitümüze gönderilmesi 05 Eylül 2017 tarihinde saat
17:00’da sona erecektir.)
*06 Eylül 2017 tarihinde saat 14:00’da açık kalan kontenjanların başvuru sonuçlarının ilan edilmesi.
*07-08 Eylül 2017: Yedek adayların kesin kayıt yaptırması (Kesin kayıtlar 08 Eylül 2017 tarihinde saat 17:00’da
sona erecektir.)
*Yedek adaylar dilekçelerini belirtilen süre içerisinde şahsen veya 0354 242 10 56 numaralı telefona faks
çekerek müracaat edebilirler. (Faks çektikten sonra 0354 242 10 32 telefondan teyit ettirmeleri gerekmektedir.)
Anabilim Dalı
Fizik (Y.L)
Makine (Y.L)
Mekatronik (Y.L)

Boş Kalan Kontenjan Sayısı
6
2
6

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
• Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Örneği
• Lisans/Yüksek Lisans Not Durum (Transkript) Belgesinin Asılları veya Onaylı Örneği
• Nüfus Cüzdanının Aslı ve Fotokopisi
• ALES Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı*
• Yabancı Dil Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı** (Varsa)
• İki Adet Vesikalık Fotoğraf
• Askerlik Durum Belgesi
•İlişik Kesme Belgesi***
• Kesin kayıt kazanan yedek adaylar kayıt esnasında faks çektikleri dilekçelerinin aslını getirmeleri
gerekmektedir.
*ALES Sonuç Belgesinin geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır.
** Geçerlilik süresi belli olmayan; KPDS, ÜDS, YDS ile e-YDS sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik
süresi beş (5) yıldır.
*** 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35. Maddesi'nin 6. bendinde "Tezsiz yüksek lisans programları
hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez." hükmü yer almaktadır.
Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılabilmesi için; kayıtlı olduğu diğer
lisansüstü programdan kaydının silindiğini gösterir resmi bir belgeyi Enstitümüze kesin kayıt esnasında teslim
etmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer lisansüstü programdan
kaydını sildirmediği takdirde anılan yönetmelik gereği kayıt işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

