T.C. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)
Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsü
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Öğrenci Alım İlanı
Üniversitemiz Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsü Programlarına başvuru sürecine ilişkin açıklamalar
aşağıda yer almaktadır.
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tezli ve Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans
Programına alınacak öğrenci kontenjan tabloları

(Kontenjanların ve niteliklerin belirlenmesinde değişiklik yapmaya Enstitünün yönetim kurulu
yetkilidir.)
Lisansüstü programlara başvurular çevrimiçi olarak ön başvuru şeklinde yapılacak ve Enstitü
tarafından değerlendirilerek onay verilecektir. Adayların onay verilip verilmediğini başvuru
sayfalarından takip etmeleri gerekmektedir. Belgeleri sisteme yüklemeyen 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 olup, tüm yasal sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır.
İletişim:
Tel: 0 326 613 56 00 Dahili: 3001
E-Posta: soner.esmer@iste.edu.tr
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Çevrimiçi başvuru adresi: https://obs.iste.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
Çevrimiçin başvuru takvimi: 13.07.2020-23.09.2020 (17:00)
Başarı Değerlendirme: Değerlendirme esasları için Belge ve Formlar sekmesinde yer alan ilgili
mevzuatı inceleyiniz. Kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Değerlendirme sonuçları
enstitü web sayfasında ilan edilir.
Sonuç Açıklama Tarihi: 25.09.2020
Kesin Kayıt Tarihleri: 28.09.2020- 02.10.2020 tarihlerinde olacaktır. Kesin kayıt yapmaya hak
kazanan adaylar, kesin kayıt tarihlerinde şahsen veya noter vekili aracılığıyla Enstitümüze müracaat
etmesi gerekmektedir.
Yedek Öğrenci Başvuru Tarihi: 05.10.2020
Yedek Öğrenci Kesin Kayıt Tarihi: 06.10.2020
Kesin Kayıt için Gerekli Olan Belgeler: Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi, Onaylı Nüfus Cüzdanı
Sureti, Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript), Vesikalık Fotoğraf (6 Adet), Harç Dekontu,
Özgeçmiş, Kesin Kayıt Formu (Enstitüden Temin Edilecektir).
Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Esasları
 Yüksek Lisans programına başvuracak adayların yukarıdaki tabloda gösterilen uygun bir
lisans diplomasına sahip olmak.
 Başvuran adayların 4’lük sisteme göre verilmiş not ortalamalarının 100’lük puan sistemine
çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geliştirilen tablo kullanılacak olup,
üniversitelerin kendi 100’lük sistem not dönüşümleri kullanılmayacaktır.
 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES)'e girmiş olmak ve
bu sınavdan EA puan türünde en az 55 (Elli beş) puan almış olmak.
 Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt
yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu nedenle enstitümüzde kesin kayıt hakkı
kazanan aday öğrenciler; başka bir yerde tezsiz yüksek lisans programları hariç, lisansüstü
programa
kayıtlı
olmaları
halinde
kayıtları
enstitümüz
tarafından
gerçekleştirilmeyecek olup, bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin
de kayıtları silinecektir.
Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
 Öğrenci kabulünde değerlendirme, lisans mezuniyet notuna göre yapılır
 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.
İletişim:
Tel: 0 326 613 56 00 Dahili: 3001
E-Posta: soner.esmer@iste.edu.tr
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Dönem/bitirme projesi dersi için ücret talep edilmemektedir. Bu bağlamda ödenmesi
gereken ücret toplamda 6000 TL’dir.
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.
Başvuran adayların 4’lük sisteme göre verilmiş not ortalamalarının 100’lük puan sistemine
çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geliştirilen tablo kullanılacak olup,
üniversitelerin kendi 100’lük sistem not dönüşümleri kullanılmayacaktır.
Adayların lisans mezuniyet notuna göre yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar
aday, kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Sınav
sonuçları İSTE ve/veya Enstitü web sayfasında ilan edilir

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Çevrimiçi Başvuru (Ön Başvuru) Sırasında Sisteme
Yüklenmesi Gereken Belgeler
 Lisans mezuniyet belgesi
 Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)
 ALES sınav sonuç çıktısı (Tezsiz programlarda aranmaz- ALES geçerlilik süresi 5
yıldır)
 Nüfus Cüzdanı Sureti
 Vesikalık fotoğraf.
Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerden İstenen Belgeler:
1) Bağlı bulunduğu programda en az 1 (bir) yarıyıl okuduğunu, almış olduğu derslerin
tamamını başardığını ve disiplin cezası almadığını gösterir resmi belge (yüksek lisans
programlarına geçiş için tüm derslerin başarı notunun en az 100 üzerinden 70, doktora
programları için 100 üzerinden 75 veya eş değeri olması şarttır).
2) Kimlik Belgesi.
Başvuru Şekli: Yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler, Enstitümüze şahsen veya noter
vekili aracılığıyla müracaat edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri: 31.08.2020 – 11.09.2020
Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları Açıklanma Tarihi: 18.09.2020
Kesin Kayıt Tarihleri: 28.09.2020 – 02.10.2020
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuruları İçin Gerekli Belgeler:
 Başvuru Formu (Enstitüden temin edilecek),
 Yüksek lisansa başvuran adaylar için Lisans diplomasının, Doktoraya başvuran adaylar için
Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının noterden veya dış temsilcilikten onaylı örneği
Yüksek lisansa başvuran adaylar için Lisans diplomasının, Doktoraya başvuran adaylar için
Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe
tercümesi
İletişim:
Tel: 0 326 613 56 00 Dahili: 3001
E-Posta: soner.esmer@iste.edu.tr
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Yükseköğretim kurumunca verilen lisans ve/veya yüksek lisans diploması denklik belgesi,
Türkçe dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı veya noterden veya dış temsilcilikten onaylı
örneği* (varsa)
Not durum belgesinin noterden veya dış temsilcilikten onaylı örneği
Not durum belgesinin noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe tercümesi
ALES, GRE, GMAT sınav türlerinden en az bir tanesinin sonuç belgesinin aslı veya onaylı
fotokopisi (yüksek lisans ve doktoraya girişte ALES’ten 55 puan veya
Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan muadil puan almış
olmak.)
Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (adayların ana dilleri dışında Yabancı Dil Sınavı’ndan
yüksek lisans programına giriş için 45 puan, doktora programına giriş için ise;
55 puan veya bu sınavın Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavlardan muadil puan almış olmak.)
İki adet referans mektubu
Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının noterden onaylı örneği
Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu
İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)

* TÖMER’den Türkçe belgesi olmayan adaylar, istenilen Türkçe seviyesine ulaşmaları için en fazla
iki yarıyıl süre verilir. Bu süre içerisinde istenilen belgeyi getiren aday veya
TÖMER tarafından yapılan sınavlarda en az 70 veya karşılığı harf düzeyinde belge alanlar,
Lisansüstü öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar.
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