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MÜZİK ve RESİM BÖLÜMLERİ
(Asıl Kazananlar ve Yedek Adaylar)
KESİN KAYIT TARİHLERİ

MÜZİK ve RESİM BÖLÜMÜ KESİN KAYIT TARİHLERİ

KAYIT YERİ

Asıl
Kazananlar Kayıtları

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

19-20 Eylül 2018 Çarşamba – Perşembe

Yedek
Adayların Kayıtları

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

21 Eylül 2018 Cuma

Boş Kalan
Kontenjan Kayıtları

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
tarafından Güzel Sanatlar
Fakültesinde Yapılacaktır.

17-18 Eylül 2018 Pazartesi – Salı

KAYITLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
1. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavını Asıl Kazanan adayların, Yedek adayların
ve kontenjan dolmadığı takdirde Boş Kalan Kontenjanların kesin kayıtları 17-21 Eylül 2018
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. Asıl adayların kayıtlarının sona erdiği günün akşamı boş kalan kontenjanların sayıları, yedek
adaylara duyurulmak üzere http://gsf.kku.edu.tr Fakülte internet adresinde ilan edilecektir.
Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.
5. Yedek adayların kayıtları, Yerleştirme Puanı dikkate alınarak başarı sırasına göre yapılacaktır.
6. Sınavı Asıl olarak kazanan adayların ve kontenjan dolmadığı takdirde Yedek adayların kesin
kayıtları için, aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda 5 günlük süre ayrılmıştır.
a) 17 Eylül 2018 Pazartesi ve 18 Eylül 2018 Salı günü Müzik ve Resim Bölümünün asıl
listesinde yer alan adayların kesin kayıtları, Saat 17:30’a kadar yapılacaktır.

b) 18 Eylül 2018 salı günü mesai saati bitiminden sonra Müzik ve Resim Bölümü için
kesin kayıt yaptırmayan asıl aday sayısı ve kayıt yaptırmayan bu adayların yerine hangi yedek
adayların kesin kayıt yaptırma hakkı kazandıkları, http://gsf.kku.edu.tr Fakülte internet
sitesinde ilan edilecektir.
c) İlan edilen bu listeyle kesin kayıt hakkı kazanan yedek adaylar, 19 Eylül 2018
Çarşamba ve 20 Eylül 2018 Perşembe günü mesai saati bitimine (17:30) kadar kesin kayıtlarını
yaptırmak zorundadırlar. Aksi takdirde kesin kayıt haklarını kaybederler.
d) 20 Eylül 2018 Perşembe günü sonunda kesin kayıt hakkı olmasına rağmen kaydını
yaptırmayan yedek adaylar olabilir. Kontenjanların boş kalmasını önlemek için:
20 Eylül 2018 Perşembe mesai bitiminde, http://gsf.kku.edu.tr Fakülte internet sitesinden,
(19-20 Eylül 2018 tarihlerinde kendisine kayıt hakkı doğan yedek adaylar hariç) bütün yedek
adaylara duyurulmak üzere;
21 Cuma günü saat 11:00’da,
Müzik Bölümü için GSF Müzik Bölümü Prova Salonu,
Resim Bölümü için GSF Resim Bölümü R 101 No’lu Derslik’ te
yedek konumunda olan tüm adaylarla bir toplantı yapılacaktır. Saat tam 11:00’da kapılar
kapatılacak ve içeride bulunan adayların yoklamaları imza ile tutanak altına alınacaktır.
Toplantıya katılan bu adaylar arasından, en yüksek Yerleştirme Puanı dikkate alınarak, 20 Eylül
2018 Perşembe günü mesai bitiminde boş kalan kontenjan sayısı kadar aday tutanakla
belirlenecektir.
Tutanakla belirlenen bu adaylar, 21 Eylül 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar kesin
kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır. 21 Eylül 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar
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.
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.)

