T.C.
DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ
2021-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
KURUMLARARASI GENEL NOT ORTALAMASI ile YATAY GEÇİŞ
KAYIT İŞLEMLERİ

KAYIT İŞLEMLERİ
1) Yatay geçiş hakkı kazanan asil adayların, kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında mesai
saatleri içinde (08.30-17.30) gerekli belgeler ile Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Bürosuna
fiilen başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla ya da uzaktan kayıt yapılmamaktadır.
2) Kesin kayıt hakkı kazanan asil adayların yukarıda belirtilen süre sonuna kadar kayıt yaptırmamaları
halinde; boş kalan kontenjan(lar) için 1.yedek adaydan başlayarak sırasıyla olmak üzere, kayıt
yaptırmayan asil aday sayısı kadar yedek adayın kayıtları yapılacaktır.
3) 1.Yedek adayın 13-14 Eylül 2021 tarihlerinde,
4) 1.Yedek adayın yukarıda belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmaması halinde; 2.Yedek adayın 15-16 Eylül
2021 tarihlerinde,
5) 2.Yedek adayın yukarıda belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmaması halinde; 3.Yedek adayın
17 Eylül 2021 tarihinde,
mesai saatleri içinde (08.30-17.30) gerekli belgelerle başvurması halinde kalan kontenjanlardan
yararlandırılarak kayıtları yapılacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1) Kayıt yaptırmak istediğine dair dilekçe
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi
3) 6 (altı) adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda)(Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır)
4) Kayıtlı bulunduğu okulun öğrenci kimlik kartı
5) Başvuru esnasında sistem üzerinden yüklenen belgelerin asılları
ÖNEMLİ!
• Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile kayıt yapılmaz.
• Kayıt tarihleri içerisinde kayıt işlemini gerçekleştirmek için çeşitli nedenlerle (sağlık sorunları, yurt
dışında bulunma vb. gibi) şahsen başvuru yapamayacak durumda olan adayların kayıt işlemlerini
noter onaylı vekâletname verdikleri yasal temsilcileri gerçekleştirebilir.
• Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
• Belirtilen kayıt tarihleri içerisinde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
• Kayıt yaptıran öğrencilerin mutlaka, yapılan intibak raporlarını incelemiş olmaları gerekmektedir.
Herhangi bir dersin intibağına ilişkin resmi itiraz süresi 23 Eylül 2021’e kadardır. Bu tarihten sonra
yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. Kaydını gerçekleştiren öğrenci yapılan intibakı kabul etmiş
sayılır.
İRTİBAT TELEFONLARI:
Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosu: (232) 301 84 19 – 301 84 35 – 301 84 36
Yanıt alınamadığı takdirde; Dekanlık Özel Kalem Bürosu: (232) 301 83 61

