
 

 

RESİM BÖLÜMÜ BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN YEDEK KAYIT İLANI 

 

Resim Bölümüne boş kalan 2 kontenjan için, Sınav Üst Komisyonu kararıyla 21 Eylül 2018 Cuma günü yedek kaydı 

yapılacaktır.  

Buna göre: 

Başarı sıra listesinde 10. Yedek adaydan itibaren (10 dâhil) aşağıdaki listede isimleri yer alan yedek adaylara 

önemle duyurulur. 

1. 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 11.00’e kadar aşağıdaki listede isimleri yer alan yedek adaylar Güzel Sanatlar 

Fakültesi Binası 2. Kat R-101 sınıfında hazır bulunacaklardır.  

2. 21 Eylül 2018 Cuma saat 11.00’de kapılar kapatılarak,  mevcut adayların tümünün imzaları tutanak altına 

alınacak ve bu adaylar içinden başarı sıra listesine göre,  boş kontenjan kadar yedek aday kesin kayıt hakkı 

kazanacaktır. 

3. Bu adayların kayıtları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi binasında 

yapılacaktır. 

a.) Adayların, kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde; aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında getirmeleri 

gerekmektedir. 21 Eylül 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar (17:30) kesin kaydını yaptırmayan 

aday olduğu takdirde, boşta kalan kontenjan dolana kadar, (Tutanakta imzaları yer alan adaylardan) 

Yerleştirme Puanı sırasına göre (Saat 17:30-18:00 saatleri arasında) kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.  

b.) Bu adayların, kendilerine kesin kayıt hakkı doğabileceğini düşünerek, kesin kayıt için gerekli olan tüm 

belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı kendisine gelmiş olmasına rağmen; 

kendisine tanınan kesin kayıt süresi içinde, eksik kayıt evraklarını tamamlayamayan aday/adaylar, kesin 

kayıt haklarını kaybederler ve sıradaki aday kayıt hakkı kazanır. 

 

KESİN KAYITLAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER 

1. Lise diplomalarını veya lise geçici mezuniyet belgelerinin aslını 

2. Nüfus cüzdanlarını, kayıt sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir 

Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun (Liseden) olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına 

girecek adayların  durumunu gösterir okulundan alacağı resmi belge aslı ve nüfus cüzdanlarını kayıt sırasında 

ibraz etmeleri gerekmektedir. (Bu durumda olan öğrencilerimizin geçici kayıtları yapılacak ve mezun 

olduklarına ait belgeyi 31/12/2018 tarihine kadar getirdikleri takdirde asıl kayıtları yapılacaktır.) 

 

10. YEDEK ADAYDAN İTİBAREN (10. Yedek aday dahil) YEDEK ADAYLAR 
 

 
BAŞARI 
SIRA NO 

YEDEK 
SIRA NO 

ADI  SOYADI 

39 10 Muhammed  KÖSEOĞLU 

40 11 Ramazan KAYA 
 


