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2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 
Öğrenci Alım İlanı 

 
Üniversitemiz Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsü Programlarına başvuru sürecine ilişkin açıklamalar 
aşağıda yer almaktadır. 
 

Kontenjan Tablosu ve Alım Yapılacak Öğrenci Nitelikleri 

 
(Enstitünün Yönetim Kurulu kontenjanların ve alınan öğrenci niteliklerinin belirlenmesinde 
değişiklik yapmaya yetkilidir) 
 
Lisansüstü programlara başvurular çevrimiçi olarak ön başvuru şeklinde yapılacak ve Enstitü 
tarafından değerlendirilerek onay verilecektir. Adayların başvurularına onay verilip verilmediğini 
başvuru sayfalarından takip etmeleri gerekmektedir. Belgeleri sisteme yüklemeyen ya da eksik/hatalı 
yükleyen adayların başvuruları onaylanmayacaktır. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili 
mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunanların, sınavı 
kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilecek ve tüm yasal sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. 
 
Başvuru Değerlendirme ve Program Esasları 

 Öğrenci kabulü lisans mezuniyet notuna göre yapılmaktadır. Lisans mezuniyet notuna göre 
yapılan sıralamada notu yüksek olan kontenjan sayısı kadar kesin kayıt hakkı kazanır. 
Kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Sınav sonuçları enstitü web sayfasında 
ilan edilir (İSTE Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esasları, 
Madde 3, 2-a). 

 Başvuran adayların diplomalarında mezuniyet notu 4’lük sisteme göre verilmiş ise not 
ortalamalarının 100’lük puan sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından geliştirilen tablo kullanılacaktır (YÖK not dönüşüm tablosuna erişmek için 
tıklayınız). 

 Tezsiz Yüksek Lisans programının tamamlama süresi, her dönem için kayıt yaptırıp 
yaptırılmadığına bakılmaksızın en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır. Kredili derslerini ve dönem 
projesini başarıyla tamamlayan katılımcılara tezsiz yüksek lisans diploması verilir.  

 Tezsiz Yüksek Lisans Programları ikinci lisansüstü öğretimde yürütülmekte olup; her biri 3 
kredilik 10 ders (toplam 30 kredilik) ile dönem/bitirme projesi dersinden oluşur. Öğrenci 
katkı payı tutarı kredi başına 200 TL (ders başına 600 TL) olarak belirlenmiştir. 
Dönem/bitirme projesi dersi için ücret talep edilmemektedir. Bu bağlamda ödenmesi 
gereken ücret toplamda 6000 TL’dir. 
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 Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programları için 
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili tezli yüksek lisans 
programlarına geçiş yapabilirler. Tezsiz yüksek lisans programında alınan hangi derslerin, 
yüksek lisans programlarındaki hangi derslerin yerine sayılabileceğine ilgili Enstitü yönetim 
kurulları karar verir. 

 
Çevrimiçin başvuru takvimi: 15.01.2021-02.02.2021  (17:00) 
 
Çevrimiçi başvuru adresi: https://obs.iste.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx 
 
Çevrimiçi başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler: 

 Lisans mezuniyet belgesi (E-Devletten) 
 Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript) 
 Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet) veya Kimlik/Pasaport Fotokopisi 
 Vesikalık fotoğraf 

 
 
Sonuç Açıklama Tarihi: 12.02.2021   
 
Kesin Kayıt Tarihleri: 15.02.2021-19.02.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.  
 
Yedek Öğrenci Başvuru Tarihi: 22.02.2021   
 
Yedek Öğrenci Kesin Kayıt Tarihi: 23.02.2021   
 
Kesin Kayıt için Gerekli Olan Belgeler:  

 Lisans Mezuniyet Belgesi (E-Devlet),  
 Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet),  
 Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (E-Devlet), 
 Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript),  
 Vesikalık Fotoğraf (6 Adet),  
 Harç Dekontu,  
 Özgeçmiş,  
 Kesin Kayıt Formu (Form 32). 

 
 
 


