
SPOR LİSESİ ÇIKIŞLI ADAYLARIN 

DİKKATİNE !!! 

 

 2017 ÖSYS Kılavuzunun 54. Sayfasındaki Tablo 3-A’da belirtildiği 

üzere ”Ortaöğretimde Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı 

Lisans Programları” başlıklı tablosunda “Ek Puan, 30.03.2012 tarihi 

itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim 

kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler 

için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna bu tarihten sonra 

kayıt olan adaylar için bu ek puanlar hesaplanmayacaktır” hükmü 

yer almaktadır. 

 Yukarıda belirtilen hüküm gereğince, Daha önce Fakültemiz 

www.kku.edu.tr web adresinde her bölüm için ayrı ayrı ilan edilmiş 

olan “KESİN SONUÇ LİSTELERİ” nde yer alan Spor Lisesi Çıkışlı tüm 

adayların (ALAN sütununda “Spor Alanı” yazan) LİSE KAYIT 

TARİHLERİNİ bildirir resmi onaylı belgelerini en geç 16 Ağustos 2017 

günü saat 17:30’a kadar 03183573863 numaraya faks yoluyla ya da 

aadogan61@hotmail.com adresine mail yoluyla göndermeleri 

gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen belgeler kesinlikle 

işleme KONULMAYACAKTIR.  

Değerlendirmeler sonucunda kesinleşen liste, 18 ağustos 2017 

tarihinde web sayfamızda (www.kku.edu.tr) ilan edilecektir. 

 Önemle Duyurulu… 

 

 

 

http://www.kku.edu.tr/
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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 
KESİN SONUÇ LİSTESİNDE YER ALAN ÖĞRENCİLERİN 

DİKKATİNE !!! 
 

(ENGELLİ ADAYLAR HARİÇ) 

  2017 ÖSYS Kılavuzunun amir hükmü doğrultusunda, 

sadece SPOR LİSESİ ÇIKIŞLI ÖĞRENCİLER’i ilgilendiren madde 

gereğince onlara yönelik yeni bir değerlendirme yapılması 

zorunluluğundan ötürü, daha önce ilan etmiş olduğumuz KESİN KAYIT 

tarihleri 21-25 Ağustos 2017 tarihleri arasına ERTELENMİŞTİR. 

Aşağıda, kesin kayıt takvimi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Engelli 

adaylar için daha önceden ilan edilmiş olan kesin kayıt tarihinde 

herhangi bir değişiklik YOKTUR.  

Bu yeni değerlendirme, Spor Lisesi çıkışlı adaylar dışında hiç 

kimseyi olumsuz etkilemeyecek hatta duruma göre olumlu bir etki de 

oluşturabilecektir. 

Tüm adaylara önemle duyurulur… 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ, ANTRENÖRLÜK VE 

REKREASYON BÖLÜMLERİ İÇİN 
KESİN KAYITLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR! 

 



1. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavını Asil 

olarak kazanan adayların ve kontenjan dolmadığı takdirde Yedek 

adayların kesin kayıtları 21-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında, 

Kırıkkale Üniversitesi, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 

tarafından, Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinde, mesai saatleri 

içerisinde yapılacaktır.  

2. Eksik belge ile gelen ve/veya süresi içerisinde kesin kaydını 

yaptırmayan adayların mazeretleri kesinlikle kabul edilmeyecek 

ve bu adaylar kesin kayıt haklarını kaybetmiş olacaklardır.  

3. Adayların ön kayıt ve sınav sırasında verdikleri evraklar ile 

kesin kayıt sırasında verdikleri evraklar arasında bir farklılık 

tespit edilirse, bu adayların kesin kayıt hakları iptal edilecek ve 

haklarında yasal işlem başlatılacaktır.  

4. Asil adayların kayıtlarının sona erdiği günün akşamı boş kalan 

kontenjanların sayıları, yedek adaylara duyurulmak üzere 

http://sporbilimleri.kku.edu.tr Fakülte web adresinde ilan 

edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.  

5. Yedek adayların kayıtları, Yerleştirme Puanı dikkate alınarak 

yapılacaktır.  

6. Sınavı Asil olarak kazanan adayların ve kontenjan dolmadığı 

takdirde Yedek adayların kesin kayıtları için, aşağıda belirtilen 

ilkeler doğrultusunda 5 günlük süre ayrılmıştır. 

7. 21 Ağustos 2017 günü sadece Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümünün asil listesinde yer alan adayların kesin 

kayıtları, Saat 17:30’a kadar yapılacaktır. 21 Ağustos 2017 günü 

mesai saati bitiminden yaklaşık 1 saat sonra (Saat 18:30) Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için kesin kayıt 

yaptırmayan asil aday sayısı (Kadın ve Erkek adaylar için ayrı 

ayrı listeler halinde) ve kayıt yaptırmayan bu adayların yerine 

hangi adayların kesin kayıt yaptırma hakkı kazandıkları, 

http://sporbilimleri.kku.edu.tr Fakülte  sitesinde ilan edilecektir. 

İlan edilen bu listeyle kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 22 

Ağustos 2017 günü mesai saati bitimine (17:30) kadar kesin 

http://sporbilimleri.kku.edu.tr/
http://sporbilimleri.kku.edu.tr/


kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Aksi takdirde kesin kayıt 

haklarını kaybederler. 22 Ağustos 2017 günü sonunda kesin 

kayıt hakkı olmasına rağmen kaydını yaptırmayan adaylar 

olabilir. Kontenjanların boş kalmasını önlemek için şöyle bir 

yöntem uygulanacaktır. 22 Ağustos 2017 günü saat 10:00’da, 

Spor Bilimleri Fakültesinin 4 no’lu dersliğinde, yedek 

konumunda olan tüm adaylarla bir toplantı yapılacaktır. Saat tam 

10:00’da dersliğin kapıları kapatılacak ve içeride bulunan 

adayların yoklamaları alınacaktır. Toplantıya katılan bu adaylar 

arasından, en yüksek Yerleştirme Puanı dikkate alınarak, Birinci 

Kesin kayıt gününde boş kalan kontenjan sayısı kadar aday 

tutanakla belirlenecektir. Tutanakla belirlenen bu adaylar, 22 

Ağustos 2017 günü mesai saati bitimine (17:30) kadar bekleyip, 

22 Ağustos 2017 günü kesin  kayıt yaptırma hakkı kazanıp da 

kesin kaydını yaptırmayan aday olduğu takdirde boşta kalan 

kontenjan dolana kadar, Yerleştirme Puanı sırasına göre (Saat 

17:30-18:00 saatleri arasında) kesin kayıtlarını 

yaptırabileceklerdir. 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. 

8. 23 Ağustos 2017 günü sadece Antrenörlük Eğitimi Bölümünün 

asil listesinde yer alan adayların kesin kayıtları, Saat 17:30’a 

kadar yapılacaktır. 23 Ağustos 2017 günü mesai saati bitiminden 

yaklaşık 1 saat sonra (Saat 18:30) Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

için kesin kayıt yaptırmayan asil aday sayısı (Kadın ve Erkek 

adaylar için ayrı ayrı listeler halinde) ve kayıt yaptırmayan bu 

adayların yerine hangi adayların kesin kayıt yaptırma hakkı 

kazandıkları, http://sporbilimleri.kku.edu.tr Fakülte  sitesinde 

ilan edilecektir. İlan edilen bu listeyle kesin kayıt hakkı kazanan 

http://sporbilimleri.kku.edu.tr/


adaylar, 24 Ağustos 2017 günü mesai saati bitimine (17:30) 

kadar kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Aksi takdirde 

kesin kayıt haklarını kaybederler.   

9. 24 Ağustos 2017 günü Rekreasyon Bölümünün asil listesinde 

yer alan adayların ve Antrenörlük Eğitimi Bölümünün Yedek 

konumunda olup da kesin kayıt hakkı kazanan adayların kesin 

kayıtları, Saat 17:30’a kadar yapılacaktır. 24 Ağustos 2017 günü 

mesai saati bitiminden yaklaşık 1 saat sonra (Saat 18:30) 

Rekreasyon Bölümü için kesin kayıt yaptırmayan asil aday 

sayısı (Kadın ve Erkek adaylar için ayrı ayrı listeler halinde) ve 

kayıt yaptırmayan bu adayların yerine hangi adayların kesin 

kayıt yaptırma hakkı kazandıkları, http://sporbilimleri.kku.edu.tr 

Fakülte  sitesinde ilan edilecektir. İlan edilen bu listeyle kesin 

kayıt hakkı kazanan adaylar, 25 Ağustos 2017 günü mesai saati 

bitimine (17:30) kadar kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. 

Aksi takdirde kesin kayıt haklarını kaybederler.   

10. 25 Ağustos 2017 günü sonunda (17:30) kendisine kesin 

kayıt hakkı verilmesine rağmen hem Antrenörlük Eğitimi 

Bölümünde hem de Rekreasyon Bölümünde hala kesin kaydını 

yaptırmayan adaylar olabilir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve 

Rekreasyon Bölümü Kontenjanlarının boş kalmasını önlemek 

için şöyle bir yöntem uygulanacaktır: 25 Ağustos 2017 günü saat 

10:00’da, Spor Bilimleri Fakültesinin 4 no’lu dersliğinde, 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümünde yedek 

konumunda olan tüm adaylarla bir toplantı yapılacaktır. Saat tam 

10:00’da dersliğin kapıları kapatılacak ve içeride bulunan 

adayların yoklamaları alınacaktır. Toplantıya katılan bu adaylar 

arasından, bölüm tercihleri ve Yerleştirme Puanı dikkate 

alınarak, 25 Ağustos 2017 günü sonunda (17:30) boş kalan 

kontenjan sayısı kadar aday tutanakla belirlenecektir. Tutanakla 

belirlenen bu adaylar, 25 Ağustos 2017 günü mesai saati 

bitimine (17:30) kadar bekleyip, Kesin kayıt yaptırma hakkı 

kazanıp da kesin kaydını yaptırmayan aday olduğu takdirde 

http://sporbilimleri.kku.edu.tr/


boşta kalan kontenjan dolana kadar, Yerleştirme Puanı sırasına 

göre (Saat 17:30-18:00 saatleri arasında) kesin kayıtlarını 

yaptırabileceklerdir. 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 onların yerine, 

sırada olan adaya kesin kayıt hakkı verilir.  

11. Engelli adaylar için ayrılan kontenjan doldurulamadığı 

takdirde bu kontenjan engelli olmayan adaylar için 

kullanılacaktır. 

 

KESİN KAYITLAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER 

 

1. Devlet veya özel sağlık kurumlarından alınmış “Sağlık Kurulu 

Raporu” 

2. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi 

3. 2 adet vesikalık fotoğraf 

4. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 

 

 

  

 


